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วิสัยทัศน์, พันธกิจ กลยุทธ์

จุดเด่นทางการเงิน

จุดเด่นด้านปฏิบัติการ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหารบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

การประกอบธุรกิจ
และแนวโน้มธุรกิจ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เหตุการณ์สำาคัญ

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการ

การกำากับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการ
สรรหา

รายงานของคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

รายการระหว่างกัน
และเกี่ยวโยงกัน

โครงสร้างการถือหุ้น คำานิยาม

นโยบายเงินปันผล

บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม



002 วิสัยทัศน์, พันธกิจ และกลยุทธ์
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์: 

Empower
Societies
เราจะสร้างสังคมให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางโทรคมนาคม การนำาเสนอสินค้าและบริการที่ 
ทันสมัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า และใช้การสื่อสาร 
ยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคม 
สำาหรับอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์: 

CONNECTING 
YOU TO WHAT 
MATTERS MOST



003วิสัยทัศน์, พันธกิจ และกลยุทธ์
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

พันธกิจ:

We’re here
to help our
customers
หน้าที่ของเราคือ การช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารได้อย่างเต็มที ่ 
ความสำาเร็จของเราจึงวัดได้จากความรู้สึกของ 
ลูกค้าที่อยากแนะนำาบริการที่ดีของเรานั้นให้กับ 
ครอบครัวและคนที่เขารัก



004 วิสัยทัศน์, พันธกิจ และกลยุทธ์
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

กลยุทธ์:

Growth
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
อันมั่นคงและยั่งยืนกับลูกค้าแต่ละราย  
ด้วยการตอบสนองความต้องการด้าน 
ดิจิทัล ให้ประสบการณ์การใช้เครือข่าย 
อันยอดเยี่ยมและสะดวกสบายไร้กังวลแก่ 

ลูกค้า รวมถึงเสนอบริการทั้งแบบ 
รายเดอืนและแบบเตมิเงนิทีคุ่ม้คา่พรอ้ม 
ทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ต่างๆ ในการนำาเสนอสินค้าและบริการ 
ดิจิทัลที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการ 
ของลูกค้า โดยเราจะมีการพัฒนาช่อง 
ทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งลงทุน 
ในโครงข่ายและคล่ืนความถีท่ีจ่ำาเปน็เพ่ือ 
รองรบัความตอ้งการใชง้านอนิเทอร์เนต็ 
ที่กำาลังเติบโต

Efficiency and 
Simplification
เพื่อจะเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับกับยุคดิจิทัลที่กำาลัง 
มาถึง บริษัทจะดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการใช้ เทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์และปรับปรุง 
กระบวนการทำางานให้คล่องตัว รวมทั้งใช้เครื่องมือ 
วิเคราะห์ชั้นสูงและสรรหารูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อ 
ควบคุมต้นทุนในการดำาเนินงานและจัดลำาดับความ 
สำาคัญในการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม



005วิสัยทัศน์, พันธกิจ และกลยุทธ์
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

Winning 
Team
การจะเปลี่ยนผ่านจากบริษัทสื่อสารแบบ 
ดั้งเดิมไปสู่บริษัทสื่อสารในยุคดิจิทัลนั้น 
บริษัทจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี 
นัยสำาคัญทั้งในด้านวัฒนธรรมองค์กรและ 
ความเชี่ยวชาญของพนักงานในองค์กร  

บริษัทจะต้องทำาให้พนักงานรู้สึกร่วม 
ในการขับเคลื่อนองค์กรและมีการ 
ประสานงานร่วมกันในส่วนงานต่างๆ 
บริษัทจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย 
องค์ความรู้และเป็นองค์กรที่ดึงดูด 
ผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ 
ในสายงานด้านดิจิทัล นอกจากนี้เรา 
ยั ง มี ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม 
สามารถด้านดิจิทัลให้กับพนักงาน 
ของเราอย่างต่อเนื่อง

Responsible
Business 
Conduct

บริษัทปรารถนาจะเป็นองค์กรที่มีความ 
น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในด้านการ 
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสร้าง 
มูลค่าให้กับทั้งผู้ถือหุ้นและสังคมในระยะ 
ยาว บริษัทจะมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศไทย 
ด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส และ 
ลดความเหลื่อมล้ำาของสังคมด้วยการ 
ให้บริการของเรา



006 จุดเด่นทางการเงิน
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จุดเด่นทางการเงิน

  2558 2559 2560

ผลการดำาเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ 71,858 69,252 68,083

รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ 87,753 82,478 78,275

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA)* 27,941 27,915 30,446

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 5,893 2,086 2 , 1 1 5

งบดุล (หน่วย:ล้านบาท)   

สินทรัพย์รวม 111,044 115,379 114,501

หนี้สินรวม 83,821 88,234 85,266

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 27,224 27,145 29,235

อัตราส่วนทางการเงิน   

อัตรากำาไร EBITDA Margin 31.8% 33.8% 38.9%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 20% 8% 8%

อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 1.4 1.1 0.8

ข้อมูลหลักทรัพย์   

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 2,368 2,368 2,368

กำาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2.49 0.88 0.89

ราคาต่อหุ้น (บาท)** 30.25 37.75 49.00

*EBITDA ในที่นี้เป็น EBITDA ก่อนรายการอื่น 

**ณ วันทำาการสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทิน
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ระบบเติมเงิน 
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ระบบรายเดือน 
(ลานเลขหมาย)
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17.0

230รายไดเฉลี่ยตอเลขหมาย 
(ARPU)

จำนวนผูใชบร�การ 
(ลานเลขหมาย)
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2558 2559
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55.3%
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230
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216

2558

* (ARPU ไมรวมคาเชื ่อมตอโครงขาย)
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2558 2559 2560

26.9

21.8

6.3

73%

2560 22.7

67.2%

รายไดจากบร�การขอมูล 
(พันลานบาท)

2558 25.3

2559 24.5

สัดสวนผูใชสมารทโฟน 
(%ของผูใชบร�การรวม)

สัดสวนรายไดจากบร�การขอมูลตอรายได
จากการใหบร�การไมรวมคาเชื่อมตอโครงขาย (%)

จำนวนสถานีฐาน 3G 
(พันสถานี)

จำนวนสถานีฐาน 4G 
(พันสถานี)

บาท
ตอเดือน

33 5 33 5

007จุดเด่นด้านปฏิบัติการ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จุดเด่นด้านปฏิบัติการ





24 hours
connectivity

Business
acceleration

High speed
internet

Determination to

accelerate
your success

เรามุงมั่น ...  ที่จะทำใหคุณมุงสูความสำเร็จไดเร็วขึ้น
ใหคุณไดกาวสูความสำเร็จอยางรวดเร็ว มั่นใจยิ่งขึ้น
ในแบบท่ีคุณตองการ





Innovative
Idea

Startups
Support

Mobile
Apllication

Determination to

simplify
your life

เรามุงมั่น ... ที่จะทำใหชีวิตคุณงายขึ้น
ใหคุณไดใชชีวิตที่สะดวกและสบายขึ้น
ในทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา อยางที่เปนคุณ



เรามุงมั่น ... ที่จะจุดประกายจินตนาการของคุณ
ใหคุณปลดปลอยทุกความคิดสรางสรรค
สานตอทุกความฝน จินตนาการไดอยางเปนอิสระ

Open Educational
Resources (OER)

Cloud
Learning

Expanding
the world

Determination to

ignite
your imagination



เรามุงมั่น ... ที่จะจุดประกายจินตนาการของคุณ
ใหคุณปลดปลอยทุกความคิดสรางสรรค
สานตอทุกความฝน จินตนาการไดอยางเปนอิสระ

Open Educational
Resources (OER)

Cloud
Learning

Expanding
the world

Determination to

ignite
your imagination





DTAC Family
Care Applicaiton

Phone
Security

GPS tracking
device

Determination to

connect
your family

เรามุงมั่น  ที่จะทำใหคุณไดใกลชิดกับคนที่คุณรัก
ใหคุณและคนในครอบครัวไดใกลกันมากขึ้น
รวมแบงปนทุกความรูสึกไดเสมอ



016 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
รายงานประจำาปี  2560

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 เมกะเฮิรตซ์

    และย่านความถี่ 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)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    โทรศัพท์ (66 2) 202 8000

    โทรสาร (66 2) 202 8296

    เว็บไซต์ www.dtac.co.th



017ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์  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

ผู้สอบบัญชี   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

นายทะเบียนหุ้นกู้   ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

     333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

     โทรศัพท์ (66 2) 230 1478 

     โทรสาร (66 2) 626 4545-6 

     เว็บไซต์ www.bangkokbank.com



018 สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี พ.ศ. 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่ดีแทคให้ความสำาคัญอย่างยิ่งเพราะที่ผ่านมา เป็นที ่

ประจักษ์แล้วว่าการสื่อสารแบบไร้สายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่าง 

มากในชีวิตประจำาวันของเราทุกคน พร้อมทั้งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น 

ในสังคมในวงกว้าง โดยการสื่อสารดังกล่าวได้ก้าวมาสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก 

ประการหนึ่งที่ทำาให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชนผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว ทำาให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด จุดประกายและโอกาส 

ใหม่ๆ แนวความคิดใหม่ๆ ให้แก่คนรุ่นใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ 

จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า และไม่ได้เกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในความเป็นจริงแล้ว 

วิวัฒนาการทางดิจิทัลได้เกิดขึ้นแล้วและได้ทวีความรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น ดีแทคจึงเลือกที่จะทำาการปรับองค์กรของเราเพื่อเข้าสู่ยุดดิจิทัลและเพื่อ 

ขับเคลื่อนในเชิงรุกเพื่อให้ธุรกิจของเราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและ 

สิ่งแวดล้อมใหม่ โดยในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มช่องทางให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 

สำาหรับทั้งลูกค้าและตัวแทนจำาหน่ายและได้ประยุกต์เอาเทคโนโลยีการเรียนรู้ของ 

เครื่องจักร (Machine Learning) เข้ากับโซลูชันด้านการตลาด และเรายังได้เปิดตัว 

นวัตกรรมดิจิทัลล้ำายุคให้กับลูกค้าของเรา เช่น แอปพลิเคชัน dtac call, แพ็กเกจ Go  

No Limit และ LINE Mobile เป็นต้น

ในปี 2561 นี้ นอกจากเราจะมุ่งสร้างความเป็นผู้นำาในยุคดิจิทัล เรายังมีภารกิจใน 

การปรับเปลี่ยนองค์กรของเราให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยการลดต้นทุน ซึ่งไม่ 

เพียงแต่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตเท่านั้น 

แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนทิศทางขององค์กรที่ให้ความสำาคัญต่อทักษะด้าน 

ดิจิทัล ทักษะดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานของบุคลากร และช่วย 

ในการสร้างมูลค่าให้สินค้าของเรามากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของลูกค้าผู้ใช้บริการ  

และผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการทางการเงินที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที ่

ดีของการเปลี่ยนแปลง ในปี 2560 รายได้จากค่าบริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย) 

อยู่ที่กว่า 64,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้บริการ 

ข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น EBITDA อยู่ที่กว่า 30,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 นอกจากนี้ 

กระแสเงินสดยังอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าแล้ว การเสริมสร้างศักยภาพของสังคมผ่านการให้ 

บริการอินเทอร์เน็ตก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของเรา ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่กำาลังจะเกิดใน 

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญที่สุดของเรา ในเดือนกันยายน 2561 

สัญญาร่วมการงานระหว่างดีแทคกับ กสท. ซึ่งให้สิทธิแก่ดีแทคในการให้บริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 850 MHz จะสิ้นสุดลง ซึ่ง 

ทางดีแทคก็ได้เตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการสิ้นสุดของสัญญาดังกล่าวเพื่อ 

ให้สามารถให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการได้รับบริการต่อไป โดยเราได้เร่งขยาย 

โครงข่าย 2100 MHz ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเราสามารถทำาการติดตั้งสถานีฐาน 

2100 MHz ได้เร็วขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับในปี 2559 และเฉพาะในปี 2560 เรา 

ติดตั้งเสาสัญญาณใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 4,000 สถานี  และในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที ่

ผ่านมา เราก็ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท ทีโอที จำากัด มหาชน ให้เข้าเจรจาสัญญา 

เพื่อเป็นคู่ค้าเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่าย 2300 MHz ซึ่งยังอยู่ใน 

ระหว่างขั้นตอนการเจรจาและขออนุมตัิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากได้รับอนุมัต ิ

และได้เข้าทำาสัญญาดังกล่าวกับทีโอที ดีแทคก็จะสามารถเปิดให้บริการ 4G บน 

โครงข่าย 2300 MHz เพื่อรองรับความต้องการบริการข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่ง  

ซึ่งนับเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย เพื่อร่วมสนับสนุนการ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 

สำาหรับคลื่นความถี่ที่บริษัทใช้ในการให้บริการตามสัญญาร่วมการงานกับ กสท. นั้น  

กสทช. มีนโยบายที่จะนำาออกมาจัดประมูลต่อไป ซึ่งดีแทคก็ได้ให้ความเห็นแก่ กสทช. 

และภาครัฐเกี่ยวกับปริมาณคลื่นความถี่ที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช ้

บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และหลักเกณฑ์ในการกำาหนดราคาประมูล 

ตั้งต้นที่เหมาะสม ซึ่งหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นปัจจัย 

สำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าว 

ไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

นอกเหนือจากการเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 

ของประเทศไทย ดีแทคยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำาให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม โดยในปี 2560 เรามีการจัดอบรมการต่อต้านการ 

กลั่นแกล้งกันทางโลกออนไลน์ (Anti-Cyberbullying) ให้แก่เด็กนักเรียนกว่า 50,000 คน 

เพื่อแนะนำาวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ในปัจจุบัน แอปพลิเคชัน Smart  

Farmer มีการดาวน์โหลดใช้งานมากกว่า 100,000 ครั้ง โดยมีโครงการเกษตรนำาร่องกว่า  

30 โครงการที่ทางดีแทคให้การสนับสนุนโดยการนำาเอาเทคโนโลยี Internet of Things  

มาประยุกต์ใช้เพื่อทำาให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์ได้ 

สูงสุด นอกจากนี้ ดีแทคยังให้ความสำาคัญต่อมาตรฐานการรักษาความเป็นส่วนตัว 

และความปลอดภัยของข้อมูลมาโดยตลอด โดยเราคาดการณ์ว่าผู้ใช้บริการจะเริ่มให ้

ความสนใจต่อประเด็นปัญหาเหล่านี้มากยิ่งขึ้นในปี 2561 นี้ 

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในปี 2560 ดีแทคก็ได้ 

ทำางานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใน 2 โครงการหลักเพื่อสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กับสังคมด้วยพลังดิจิทัล โครงการแรกคือ ความร่วมมือกับกระทรวง 

ศึกษาธิการ ในการสร้างคน 1 ล้านคนให้มีทักษะในการนำาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ 

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การ 

ปฏิบัติงาน และการทำางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำางาน และยัง 

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง 

พาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาทักษะชุมชนที่อยู่ห่างไกล 

กว่าหมื่นรายให้สามารถเปิดร้านขายของออนไลน์

ปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษของพวกเรา ถึงแม้ว่าความท้าทายอันยิ่งใหญ่กำาลังรอเราอยู่ แต ่

เราก็มั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าดีแทคจะฝ่าฟันมันไปได้ และจะทำาให้เราแข็งแกร่งยิ่ง 

ขึ้นกว่าเดิม 

ภารกิจของเราในปี 2561 มีอยู่ 5 ประการ ได้แก่

	 •	 ขยายช่องทางบริการดิจิทัลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

	 •	 ยึดมั่นในคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ดีแทค

	 •	 พัฒนาทักษะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล

	 •	 เตรียมพร้อมรับมือเมื่อสัญญาสัมปทานจบสิ้นลง	และมอบประสบการณ์การใช ้

  งานบริการข้อมูลที่ประทับใจให้แก่ลูกค้าของเรา

	 •	 มุ่งเพิ่มรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยการ 

  ควบคุมค่าใช้จ่าย

ไม่มีทางที่เราจะสามารถเดินทางมาไกลถึงจุดนี้ได้ หากปราศจากการสนับสนุน 

ที่ดีและต่อเนื่องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของเรา ผมขอเป็น 

ตัวแทนของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานของดีแทคเพื่อ ขอ 

ขอบพระคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นทุกท่านสำาหรับการสนับสนุนทำาให้ดีแทคประสบ 

ความสำาเร็จเสมอมา เราจะอยู่เคียงข้างกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเพื่อร่วมกันในการ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสังคมไทย

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการ

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

01

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ
อายุ: 63 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 27 ปี 2 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: 10 หุ้น (0.00%) 
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
    มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
    ปริญญาตรี B.Sc. in Management, 
    Northern Il l inois 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

นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค
รองประธานกรรมการ
อายุ: 50 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 5 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Certified European Financial Analyst, Norwegian School  
    of Economics (NHH) AFA / CEFA, Norway
    Siviløkonom 4 year program in Economics and Business 
    Administration, Norwegian School of Economics (NHH)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน Head of Emerging Asia Cluster, Telenor ASA
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Grameenphone Ltd.
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Telenor Myanmar Ltd.
2560 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Telenor Pakistan Ltd.
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Telenor Microfinance Bank, Pakistan
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Health
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Dig i ta l  Money Myanmar L imi ted,  
    Myanmar

ประสบการณ์ทำางาน
2559 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Grameenphone Ltd.
2559 – 2559 Head of Digital Services Division, Telenor ASA
2559 - 2559 Senior Vice President, Digital Business Telenor
2556  – 2559 Chief Executive Officer, Telenor Myanmar Ltd.
2555 – 2556 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2553 –  2555 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพาณิชย์ 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา
อายุ: 74 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 17 ปี 10 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 15,000 หุ้น (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต Kent State University, USA 
    ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
    (38/2548) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
    ไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ 
    บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
2556 - 2560 กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2549 - 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    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
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นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกำากับดูแลกิจการ
อายุ: 66 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 11 ปี 2 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: 10,000 หุ้นสามัญ และ 6,000 หุ้นเอ็นวีดีอาร์ (0.00 %)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา MA Jurisprudence, Oxford University, UK

ประวัติการอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) (203/2558) 
    โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2550 -  ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 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 – 2560 ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2550 - 2555 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการ 
    กำาหนดค่าตอบแทน 
    บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด (มหาชน)
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นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการกำากับดูแลกิจการ
อายุ: 55 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 3 ปี 1 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00 %)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 
    Western Il l inois University, USA
    ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง 
    ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ประกาศนียบัตร Harvard Executive Program, 
    Harvard Business School, Harvard University, USA
    ประกาศนียบัตร Standford Executive Program, 
    Stanford Center for Professional Development, 
    Stanford University, USA
ประวัติการอบรม หลักสูตร Strategic Board Master Class Retreat (SBM) 
    (2/2560) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
    (IOD) 
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19
    หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) (122/2552)  
    โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร Diploma Examination (Exam) (26/2552) 
    โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 –  ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2557 – 2560 กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำางาน
2552 - 2553  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 
    บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

06

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา  
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ: 54 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 4 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00 %)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 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 เอกการบัญช ี
    มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14
    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (49/2547) 
    โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    IMD Switzerland 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 
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 อินเตอร์ 
    เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

ประสบการณ์ทำางาน
2547 - 2551 ผู้จัดการประจำาประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
    บริษัท โมโตโรล่า (ประเทศไทย) จำากัด
2541 - 2545  Country Sales Director, Oracle Cooperation (Thailand)
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นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมการ
อายุ: 56 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี 11 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00 %)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท Master of Science in Electrical Engineering, 
    University of Miami, USA
    ประกาศนียบัตร Advance Management Program 
    (177/2552) จาก Harvard Business School, 
    Harvard University, USA
    ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (81/2552)
    โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) (180/2556)
    โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) (20/2556)
    โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด 
    (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูล 
    อินเทอร์เน็ต จำากัด
2560 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 (สายงานโครงข่าย 
    ระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต) 
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำางาน
2558 - 2560  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 (สายงานเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
2556 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 (สายงานกลยุทธ์ 
    องค์กร) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
2552 – 2555 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ระดบั 13 (สายงานธรุกจิโทรศพัท์) 
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
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นายทอเร่ จอห์นเซ่น
กรรมการ
อายุ: 69 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 ปี 3 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00 %)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 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 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 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 - 2559 ประธานกรรมการ Telenor Myanmar Ltd.
2557 - 2559 ประธานกรรมการ Telenor Pakistan Ltd.
2556 - 2559 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา กรรมการ 
    กำากับดูแลกิจการ 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  นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายทอเร่  
   จอห์นเซ่น ซึ่งลาออกจากตำาแหน่งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ง 
   ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
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นายฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล
กรรมการ กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ: 46 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 4 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00 %)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Executive Master of Business Administration, 
    BI Norwegian Business School, Oslo
    Marke t i ng  and  Commun ica t i on ,  No rges  Markeds  
    Hoyskole (BI Norwegian Business School) 
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ   กรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนและกรรมการสรรหา  
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Member of Nomination Committee, 
    DiGi.Com Berhad
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 จำากดั (มหาชน)
2554 -  2555  กรรมการ Telenor India Ltd. 
2553 -  2558  กรรมการ     กรรมการสรรหาและกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน  
    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 
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นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ: 49 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 11 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00 %)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
    DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2552  -  2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Sverige AB
2550  -  2552 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี 
    Telenor Sverige AB
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นางทูเน่ ริปเปล
กรรมการ
อายุ: 47 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 ปี 9 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00 %)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา  Master of Law, University of Oslo, Norway

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด
    (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ DiGi.com Berhad และ DiGi Telecommunications  
    Sdn Bhd
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Norge AS
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 
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นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น 
กรรมการ
อายุ: 52 ปี
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 เดือน
จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00 %)
จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา M.Sc.E.E. Norwegian Institute of Technology (NTNU)
    MBA Norwegian School of Management (BI)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด
    (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน Senior Vice President, Head of Strategy, Telenor Group

ประสบการณ์ทำางาน
2559 - 2560 กรรมการ บริษัท เทเลแอสเสท จำากัด   
2558 - 2560  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน 
    บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2558 - 2560  กรรมการ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด
2558 - 2560  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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026 คณะผู้บริหารบริษัท
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารบริษัท



027คณะผู้บริหารบริษัท
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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02

03

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง *
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)

จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 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

นายประเทศ ตันกุรานันท์ *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

จำานวนหุ้นที่ถือ: 10,000 หุ้น (0.00%)

จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 7,100 หุ้น (0.00%)

Master of Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

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  Sate l l i te  Eng ineer ,  L-Star  Program, As ia  Broadcast ing and Communicat ion  
   Network/ Telesat Canada

นายดิลิป ปาล *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน

จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)

จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

Master’s degree in Commerce, Calcutta University, India

Bachelor of Commerce (Hons), Goenka College of Commerce, India

Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India

Cost Accountant, Institute of Cost and Works Accountants of India

2560 - ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน 
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 
2557 - 2560  Chief Financial Officer, Grameenphone Ltd.
2555 - 2557  Executive Vice President, Finance, Vodafone
2551 – 2553 Senior Vice President, Finance and Accounts, Vodafone
2549 - 2551  Assistant Vice President, Finance, Vodafone 
2547 - 2549 General Manager, Finance, Hutchison Essar
2542 - 2547  Senior Finance Manager, Hindustan Coca-Cola Beverages
2536 - 2542  Finance Manager, TATA Tinplate

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

04

05

06

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดิจิทัล

จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)

จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 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
2547 – 2549 Manager, Capgemini
2544 – 2547 Consultant, Fair Isaac Corporation 

นายราจีฟ บาวา*
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)

จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

Masters in Computer Science, University of Maryland, USA

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

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

2560 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2559 - 2560 Head of Public & Regulatory Affairs, Telenor Group, Asia
2558 –  2559  รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Corporate Affairs 
   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2554  –  2558 Chief Representative Officer, Telenor Group, India
2551  – 2554 Unitech Wireless Pvt Ltd., India, Chief Corporate Affairs Officer

นายสิทธิโชค นพชินบุตร *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)

จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)

Master of Business Administration, Georgia State 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 จำากัด

* เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต.
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07

08

นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการขาย

จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)

จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 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)

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์*
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบุคคล

จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)

จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 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

นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์
เลขานุการบริษัท 

จำานวนหุ้นที่ถือ: ไม่มี (0.00%)

จำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 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  เลขานุการบริษัทและผู้อำานวยการอาวุโสหัวหน้าสายงานกฎหมายของบริษัท 
   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)

* เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต.
หมายเหตุ 1) นายสิทธิโชค นพชินบุตร ได้ลาออกจากบริษัท วันที่ 31 มกราคม 2561 และกลุ่มดิจิทัลได้ถูกยุบรวมเข้า 
   กับงานของกลุ่มการตลาด โดยนายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท ได้เข้าดำารงตำาแหน่งรองประธาน 
   เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  2) เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มการขายได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ โดยเปลี่ยนเป็น 
   กลุ่มงานพาณิชย์ โดยนายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ ดำารงตำาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน 
   พาณิชย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บร�ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น

จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ดีแทค ไตรเเน็ต จำกัด

(100%)

บร�ษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำกัด (100%)
บร�ษัท ดีแทค เน็คซ จำกัด  (99.97%)
บร�ษัท ดีแทค เซอรวิส จำกัด  (99.97%)
บร�ษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำกัด (100%)
บร�ษัท เทเลแอสเซท จำกัด  (99.97%)

 บร�ษัท อีสเทิรน บิช จำกัด  (100%)

บร�ษัท เพยสบาย จำกัด
(100%)

บร�ษัท ดีแทค บรอดแบรนด จำกัด
(100%)

บร�ษัท แทค พร็อพเพอรตี้ จำกัด
(99.99%)

บร�ษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 
อินดัสตร� จำกัด (มหาชน)

(99.81%)

บร�ษัท เวิลดโฟนช็อป จำกัด
(100%)
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บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำาธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในคลื่นความถี่ย่าน  

850 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง - โอน - ดำาเนินงาน (BTO) เป็นเวลา 27 ปี จาก บริษัท  

กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)

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

คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามเป็นเวลา 15 ปี จาก กสทช. เพื่อให้บริการโทรศัพท ์

เคลื่อนที่

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม (ตามนิยามที่กำาหนดไว้ในประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

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

คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำากัด* บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 

การดำาเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนั้น บริษัทยังเน้นการลงทุนในกิจการที่สามารถ 

สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้

หมายเหตุ * บริษัท ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญเหนือกิจการนี้ ดังนั้น กิจการนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นบริษัทร่วมตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ

ข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 บริษัท ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ         จำานวนหุ้น

    (ล้านบาท)  (%)         ทั้งหมด

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  บริการโทรคมนาคม 175 หุ้นสามัญ 100 1,750,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  (Wi-Fi) โดยได้รับ

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ใบอนุญาตการให้

  โทรศัพท์ +66 2202 8000 บริการอินเทอร์เน็ต

  เลขทะเบียนบริษัท 0105549034424 แบบที่หนึ่ง 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ให้บริการด้าน 100 หุ้นสามัญ 100 1,000,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  โทรคมนาคมและ   (ผ่านบริษัท

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ   ดีแทค ไตรเน็ต

  โทรศัพท์ +66 2202 8000 อุปกรณ์สื่อสาร   จำากัด)

  เลขทะเบียนบริษัท 0105549034467

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ให้บริการโทรคมนาคม 1,160 หุ้นสามัญ 100 11,600,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์ +66 2202 8000

  เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ลงทุนและให้การ 15 หุ้นสามัญ 100 150,000

  ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  สนับสนุนแก่บริษัท   (ผ่านบริษัท

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Start-up ในการพัฒนา   ดีแทค ไตรเน็ต

  โทรศัพท์ +66 2202 8000 แอปพลิเคชันต่างๆ   จำากัด)

  เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767 



032 โครงสร้างกลุ่มบริษัท
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ         จำานวนหุ้น

    (ล้านบาท)  (%)          ทั้งหมด

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  บริหารและจัดการ 1 หุ้นสามัญ 99.97 10,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน ทรัพย์สิน   (ผ่านบริษัท

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    ดีแทค ไตรเน็ต

  โทรศัพท์ +66 2202 8000    จำากัด)

  เลขทะเบียนบริษัท 0105558145985 

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  บริหารและจัดการ 1 หุ้นสามัญ 99.97 10,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน ทรัพย์สิน   (ผ่านบริษัท

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    ดีแทค ไตรเน็ต

  โทรศัพท์ +66 2202 8000    จำากัด)

  เลขทะเบียนบริษัท 0105558146019 

บริษัท เพย์สบาย จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ให้บริการชำาระเงิน 200 หุ้นสามัญ 100 2,000,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน ออนไลน์ บัตรเงินสด

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 บริการชำาระเงินทาง

  โทรศัพท์ +66 2160 5463-5 อิเล็กทรอนิกส์ และ

  โทรสาร +66 2160 5462 บริการรับชำาระเงิน

  เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  บริหารสินทรัพย์ 1 หุ้นสามัญ 99.99 100,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์ +66 2202 8000

  เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  บริหารสินทรัพย์ 80 หุ้นสามัญ 100 800,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน    (ผ่านบริษัท แทค

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    พร็อพเพอร์ตี้

  โทรศัพท์ +66 2202 8000    จำากัด)

  เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740

บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น  เลขที่ 319 อาารจัตุรัสจามจุรี ระหว่างชำาระบัญชี 313.55 หุ้นสามัญ 99.81 434,668,207

อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์ +66 2202 8000

  เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ระหว่างชำาระบัญชี 450 หุ้นสามัญ 100 4,500,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์ +66 2202 8000

  เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969 



033โครงสร้างกลุ่มบริษัท
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ประเภทหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ           จำานวนหุ้น

    (ล้านบาท)  (%)         ทั้งหมด

บริษัท เทเลแอสเซท จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ให้เช่าเครื่องมือและ 1 หุ้นสามัญ 99.97 10,000

  ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน อุปกรณ์โทรคมนาคม   (ผ่านบริษัท

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    ดีแทค ไตรเน็ต

  โทรศัพท์ +66 2202 8000    จำากัด)

  เลขทะเบียนบริษัท 0105559061246 

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น เลขที่ 499 หมู่ที่ 3 อาคารเบญจจินดา จัดจำาหน่ายโทรศัพท์ 200 หุ้นสามัญ 25 20,000,000

บิซซิเนส จำากัด* (ยูดี) ถนนกำาแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เคลื่อนที่ ซิมการ์ด

  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บัตรเติมเงิน และ

  โทรศัพท์ +66 2953 2222 อุปกรณ์ เสริมต่างๆ

  โทรสาร +66 2953 1269

  เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951 

บริษัท ศูนย์ให้บริการ  98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ บริการระบบสารสนเทศ 2 หุ้นสามัญ 20 20,000

คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำากัด ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 403 ชั้นที่ 4 และฐานข้อมูลกลาง   (โดยดีแทค

  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  ประสานงานการ   และผ่านบริษัท

  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โอนย้ายผู้ให้บริการ   ดีแทค ไตรเน็ต

  โทรศัพท์ +66 2108 1544 โทรคมนาคมเพื่อการ   จำากัด)

  โทรสาร +66 2108 1544 คงสิทธิเลขหมาย

  เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 โทรศัพท์ 

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 บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และขั้นตอนในการ 

 ควบคุมรายการระหว่างกันอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรื่องการเข้าทำารายการระหว่างกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 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



dtac Super 4G
Go โนลิมิต

FLIP IT - แค่พลิก ชีวิตก็ง่าย

dtac Accelerate

ดีแทค รีวอร์ด

034 การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ



035การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ภาพรวมการดำาเนินงาน

ดีแทคมุ่งหน้าสู่การเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ของ 

ประเทศไทยในปี 2563 โดยเราได้นำาเสนอบริการ 

ดิจิทัลต่างๆ ในปี 2560 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

รวมทั้งลดขั้นตอนในการส่งมอบบริการไปถึงผู้ใช้ 

งานอาทิเช่น บริการ “Line Mobile” ซึ่งเป็นบริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ หรือ 

แอปพลิ เคชัน “dtac App” สำาหรับลูกค้าและ 

แอปพลิเคชัน “dtac One” สำาหรับร้านค้า นอกจากนี ้ 

บริษัทได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ 

ดำาเนินงานซึ่งช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

รวมทั้งสามารถนำาเสนอบริการได้เฉพาะเจาะจง 

เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น  

บริษัทพัฒนาภาพลักษณ์ของโครงข่ายด้วยแคมเปญ 

“ลื่น...จ้ะ” และเสริมสร้างตำาแหน่งทางการตลาด 

ในด้านความคุ้มค่าด้วยแพ็คเกจ “Go โน ลิมิต” ที่ 

ให้ลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำากัดที่ระดับ 

ความเร็วต่างๆ ซึ่งมีให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย 

นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ ์

“ดีแทครีวอร์ด” เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า 

ให้ดียิ่งขึ้น

เพื่ อ เป็นการเตรียมการก่อนหมดอายุสัญญา 

สัมปทาน บริษัทพัฒนาโครงข่าย 2.1GHz ให้มี 

ความหนาแน่นอย่างต่อเนื่องในตลอดปีที่ผ่านมา 

โดยบริษัทได้เพิ่มจำานวนสถานีฐานบนคลื่นความถี ่ 

2.1 GHz จากกว่า 30,500 สถานีเมื่อปลายปี 2559  

เป็นกว่า 40,400 สถานีในปลายปีนี้

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีฐานลูกค้ารวมอยู่ที่ 22.7 ล้าน 

เลขหมาย ลดลงจากระดับ 24.5 ล้านเลขหมาย 

เมื่อปีก่อนอันเป็นผลจากความท้าทายในตลาด 

บริการระบบเติมเงินในขณะที่ฐานลูกค้าระบบ 

รายเดือนยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จำานวนผู้ให้บริการ 

ระบบรายเดือนของบริษัทอยู่ที่ 5.6 ล้านเลขหมาย 

อันเป็นผลจากผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเปลี่ยนมา 

ใช้บริการระบบรายเดือนและข้อเสนอบริการระบบ 

รายเดือนที่คุ้มค่า อย่างไรก็ดี ลูกค้าระบบเติมเงิน 

มีจำานวนลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ระดับ 17.0 ล้าน 

เลขหมายอันเป็นผลจากการแข่งขันในตลาดและ 

ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเปลี่ยนไปใช้บริการระบบ 

รายเดือนแทน ทั้งนี้  รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย  

(ไม่รวม IC) ในปี 2560 อยู่ที่ระดับ 230 บาทต่อเดือน 

เพิ่มขึ้น 6.4% จากปีก่อน อันเป็นผลจากสัดส่วน 

ฐานลูกค้าระบบรายเดือนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้จาก 

การให้บริการ ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในปี  

2560 อยู่ประมาณ 25% ในขณะที่ส่วนแบ่งการ 

ตลาดในเชิงผู้ใช้บริการในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 

24%

ภาพรวมด้านการตลาด

ในปี 2560 ดีแทคนำาเสนอแนวคิด “FLIP IT - แค่ 

พลิก ชีวิตก็ง่าย” เพื่อสะท้อนถึงทิศทาง สิ่งที่  

เราทำา รวมถึงเป้าหมายที่ต้องการตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างที่คาดหวังหรือ 

เหนือกว่า เพื่อให้ เราเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต 

ยุคดิจิทัลที่ลูกค้าชื่นชอบ ดีแทคมีความมุ่งมั่นที่ 

จะสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดให้ลูกค้า  

เราจึงได้พลิกรูปแบบการให้บริการการสื่อสาร 

ที่เคยยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย ไร้ข้อกังวล โดยให้ 

ความสำาคัญที่ลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ลูกค้าได้รับ 

ประสบการณ์ดิจิทัลอย่างเต็มที่  ทั้งนี้  ดีแทคให้ 

ความสำาคัญกับ 3 ประเด็นหลักที่จะเสริมสร้าง 

ตำ าแหน่งทางการตลาดให้ เข้มแข็ ง  ได้แก่  1 )  

เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านโครงข่าย 2) พัฒนา 

แบรนด์ดีแทคให้แข็งแกร่ง และ 3) สร้างความ 

เปลี่ยนแปลงในตลาดด้วยการนำาเสนอบริการที่ 

คุ้มค่า

1)  เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านโครงข่าย

ดีแทคมุ่งนำาเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่ลูกค้า 

สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดก็ตาม  

เราขยายโครงข่ าย  4G  ด้วยการเพิ่ มจำ านวน 

สถานีฐาน รวมทั้งใช้คลื่นความถี่ 1800MHz ที่มี 

แ บ น ด์ วิ ด ท์ ที่ ก ว้ า ง ถึ ง  2 0 M H z  เ พื่ อ ส ร้ า ง 

ประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เราได้ 

ขยายโครงข่าย 4G ให้มีความครอบคลุมโดยคำานึง 

ถึงความต้องการต่างๆ ในชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ 

ลูกค้า ไม่ว่าขณะเดินทาง ขณะอยู่บ้าน โรงพยาบาล  

หรือสถานที่ทำางาน นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนา 

คุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับ 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น บ น 

แอปพลิเคชันยอดนิยมต่างๆ ได้อย่างราบรื่นไม่ 

สะดุด อันเป็นการตอบสนองวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 

ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะเดียวกัน เรายังคง 

เสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อโครงข่าย 

ของเราตลอดปทีีผ่า่นมาดว้ยการสือ่สารแบบองคร์วม 

ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อตอกย้ำาประสบการณ์แบบ  

“dtac Super 4G: กว้างสุด ลื่นสุด”

Expand
4G network
coverage

dtac Super 4G

“Smoothest
and Widest”
Experience
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2)  พัฒนาแบรนด์ดีแทคให้แข็งแกร่ง

ดีแทคได้พัฒนาแบรนด์ดีแทคให้แข็งแกร่งขึ้น ผ่านการสื่อสารและกิจกรรม 

ต่างๆ ที่มีอย่างสม่ำาเสมอด้วยบุคลิกภาพภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็น 

ดีแทคที่มีความเอาใจใส่ มีความสนุกสนาน และความสร้างสรรค์ ผ่าน 

เรื่ องราวที่ เกี่ ยว เนื่องกับลูกค้ามากขึ้น  เพื่อสร้างความรู้สึกและ 

ความผูกพันระหว่างแบรนด์และลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ให้ดีแทคเป็นแบรนด์ที ่

อยู่ในใจ เป็นที่ชื่นชอบของคนไทย

3)  สร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาดด้วยการนำาเสนอบริการที่ 

  คุ้มค่า

ด้วยแนวคิด “FLIP IT - แค่พลิก ชีวิตก็ง่าย” ดีแทคมุ่งมั่นสร้างสรรค์ 

ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความง่าย ไร้ข้อกังวลและในขณะเดียวกันต้อง 

สามารถแข่งขันในตลาด รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ 

มีต่อบริการดิจิทัลของเรา ดีแทคได้นำาเสนอแพ็กเกจ “Go โน ลิมิต”  

ทั้งในตลาดบริการระบบเติมเงินและบริการระบบรายเดือน รวมทั้งนำา 

เสนอซิม “Go เพลิน” สำาหรับลูกค้าระบบเติมเงิน ซึ่งช่วยให้ลูกค้าใช ้

อินเทอร์เน็ตได้ไม่จำากัด โดยความเร็วไม่ตกและสามารถโทรในเครือข่าย 

ได้ไม่จำากัด ทำาให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดิจิทัลอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ เราได้พัฒนาโครงการ ดีแทค รีวอร์ด โดยเพิ่มสิทธิประโยชน ์

ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ทั้งลูกค้าระบบรายเดือนและลูกค้า 

ระบบเติมเงิน รวมทั้งแบ่งดีแทครีวอร์ดเป็นระดับเงิน,  ทอง และ 

บลู เมมเบอร์  เพื่ อ ให้ลูกค้ าของดี แทคได้ รับสิทธิประโยชน์และ 

ประสบการณ์พิเศษในทุกๆ วัน จากพันธมิตรกว่า 25,000 รายทั่ว 

ประเทศผ่านช่องทางปกติและช่องทางดีแทคแอปพลิเคชัน ทั้งนี้จำานวน 

ผู้ใช้สิทธิประโยชน์ยังเพิ่มมากขึ้นกว่า 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2559 

บริการระบบรายเดือน

ฐานลูกค้าและรายได้จากบริการระบบรายเดือนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากแพ็กเกจ “Super Non-Stop” และแพ็กเกจ “Go  

โน ลิมิต” ซึ่งช่วยเพิ่มฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ 

แพ็กเกจดังกล่าวยังช่วยนำาเสนอความคุ้มค่าของแพ็กเกจที่ตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้า ช่วยให้ดีแทคสามารถควบคุมส่วนลดค่าเครื่องได้ 

ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้แพ็กเกจ “Go โน ลิมิต” ยังช่วยให้ลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ได้ไม่จำากัดตามระดับความเร็วที่ลูกค้าเลือกโดยไม่ลดความเร็ว รวมทั้ง 

สามารถโทรในเครือข่ายได้ไม่จำากัด ช่วยสร้างประสบการณ์ไร้กังวลให้ 

กับลูกค้า  ซึ่ งลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจที่ ระดับความเร็วต่างๆ  

ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของลูกค้าได้ตามต้องการ

ในปี 2560 ดีแทคได้นำาเสนอแพ็กเกจที่มีราคาเริ่มต้นในระดับต่ำา รวมทั้ง 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า 

เปลี่ยนการใช้งานจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน รวมทั้งมีแคมเปญ 

ต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา เช่น เบอร์มงคล หรือการนำาเสนอแพ็กเกจที่ 

เจาะจงสำาหรับลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งเปิดตัวแอปพลิเคชัน “dtac call” 

ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานเบอร์โทรศัพท์ได้หลายเบอร์ในเครื่อง 

เดียวกันโดยไม่ต้องใช้ซิม นอกจากนี้ เราพยายามเพิ่มรายได้โดยนำาเสนอ 

บริการเพิ่มเติมสำาหรับลูกค้าปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงช่องทาง 

แอปพลิเคชัน dtac เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า เช่นในการซื้อบริการเสริม 

และให้ดีแทคและลูกค้าได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

บริการระบบเติมเงิน

ฐานลูกค้าและรายได้ในบริการระบบเติมเงินของดีแทคได้ลดลง อันเป็น 

ผลจากการแข่งขันในตลาดและการเปลี่ยนการใช้งานจากระบบเติมเงิน 

เป็นระบบรายเดือน เราจึงพยายามสร้างฐานลูกค้าระบบเติมเงินที่มี 

คุณภาพ โดยการนำาเสนอบริการที่มีความง่ายและไร้ข้อกังวล เช่น  

แพ็กเกจ “Go โน ลิมิต” และซิม “Go เพลิน” แทนวิธีการให้ส่วนลดค่า 

เครื่องที่ใช้กันอยู่ในตลาด โดยแพ็กเกจ “Go โน ลิมิต” และซิม “Go  

เพลิน” ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดิจิทัลอย่างไม่จำากัดและไร้ข้อ 

กังวลกับค่าใช้จ่ายส่วนเกินและความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ลดลง ซึ่งเป็น 

ปัญหาที่ลูกค้าระบบเติมเงินพบเสมอ นอกจากนี้  เราเสริมสร้าง 

ช่องทางการขายที่มีอยู่ปัจจุบันให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและนำาเสนอ 

แอปพลิเคชัน “dtac ONE” ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการจัดจำาหน่าย 

แบบเดิมไปสู่ช่องทางจำาหน่ายแบบดิจิทัล รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทาง 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าดีแทคสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ บริการระบบเติมเงินของบริษัทยังนำาเสนอบริการที่เจาะกลุ่ม 

ลูกค้าเฉพาะ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนต่างด้าว และกลุ่มนักท่องเที่ยว โดย 

เราให้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศในอัตราพิเศษ รวมทั้งมี 

แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ทั้งซิมดีแทคเติมเงินพม่า ซิมดีแทคเติมเงินกัมพูชา  

และซิม Happy Tourist SIM ทั้งนี้ ดีแทคเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่สามารถ 

ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วนด้วยภาษาพูดท้องถิ่นของลูกค้าเหล่านั้น
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ในช่วงปลายปี 2560 บริษัทพยายามเพิ่มการเติมเงินและเพิ่มรายได้ 

ระบบเติมเงินจากลูกค้าที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ด้วยแคมเปญ “Double Speed”  

ที่ช่วยให้ลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไม่จำากัด โดยเพิ่มความเร็วเป็น 

สองเท่าที่ราคาแพ็กเกจเดิม เป็นการเน้นย้ำาความคุ้มค่าและความไร้กังวล 

ต่อลูกค้า โดยมีการนำาเสนอแคมเปญส่วนใหญ่ผ่านช่องทางดิจิทัล

ภาพรวมด้านการเงิน

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย) 

ที่เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีก่อน  โดยบริการข้อมูลและบริการระบบรายเดือน

เติบโตได้ดีแต่ถูกชดเชยด้วยความท้าทายในตลาดบริการเสียงและตลาด

บริการระบบเติมเงิน ทั้งนี้ รายได้จากบริการระบบรายเดือนอยู่ในระดับที่

สูงกว่ารายได้บริการระบบเติมเงินเนื่องจากตลาดบริการระบบรายเดือนที่

ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องในขณะที่ตลาดบริการระบบเติมเงินยังคงเผชิญกับ

ความท้าทายซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ส่วนลดค่าเครื่องในตลาดบริการ

ระบบเติมเงิน อย่างไรก็ดี บริษัทมีรายได้รวมลดลง 5.1% จากปีก่อนมาอยู่

ที่ระดับ 78,275 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายและ

รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์ที่ลดลง

บริษัทมี EBITDA (ก่อนรายการอื่น) อยู่ที่ 30,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% 

จากปีก่อนโดยมีปัจจัยจากค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลง รวม

ทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และลดการให้ส่วนลดค่าเครื่อง 

ทั้งนี้ EBITDA margin เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 38.9% จากเดิมอยู่ที่ระดับ 

33.8% เมื่อปีก่อน

บริษัทมีกำาไรสุทธิ อยู่ที่ 2,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากปีก่อน โดย

มีปัจจัยจาก EBITDA ที่เติบโตขึ้นรวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

จากการลงทุนในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขยายโครงข่ายปรับ

เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทรักษาสถานะทางการเงินให้มีความคล่องตัวและให้ความสำาคัญกับ

การสร้างกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานเพื่อให้พร้อมต่อโอกาสทาง

ธุรกิจ โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 0.8 เท่า ลดลง

จากระดับ 1.1 เท่าเมื่อปีก่อน ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการ

ดำาเนินงาน (คำานวณจาก EBITDA หักด้วยเงินลงทุน) อยู่ที่ 13,912 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 83% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นและเงิน

ลงทุนที่ลดลง ทั้งนี้บริษัทใช้เงินลงทุนในปี 2560 อยู่ที่ 16,534 ล้านบาท

ในขณะที่ในปี 2559 บริษัทใช้เงินลงทุน 20,310 ล้านบาท

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 

ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายที่เพิ่มขึ้น แต่สภาวะการแข่งขัน 

ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ประกอบกับการที่รายได้จากการให้บริการ 

เสียงที่ลดลงและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งมีราคาสูง ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อระดับกำาไรของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

ไทยยังสามารถเติบโตและมีกำาไรได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโอกาสที่ 

หลากหลายในการสร้างรายได้เพิ่มเติม

รายได้จากการให้บริการของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยสามารถ 

เติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีปัจจัยหลักจากรายได้ของการให้ 

บริการระบบรายเดือนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งชดเชยกับรายได้จาก 

การให้บริการระบบเติมเงินที่ลดลง ทั้งนี้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย 

ในช่วงปี 2560-2563 มีแนวโน้มการเติบโตที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมหรือจีดีพีของประเทศไทย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตที่ เติบโตถึงแม้ว่าการแข่งขันในตลาดยังคงเป็นไปอย่าง 

เข้มข้น ทั้งนี้ ตลาดบริการระบบรายเดือนจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดัน 

การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย โดยรายได้จากการให้ 

บริการระบบรายเดือนในช่วงอดีตที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ย  

10-15% ต่อปี และคาดว่าจะเติบโตในอัตราดังกล่าวได้ต่อไปในช่วง 3 ปี 

ข้างหน้า อย่างไรก็ดี รายได้จากการให้บริการระบบเติมเงินยังคงมี 

แนวโน้มลดลง อันเป็นผลจากการที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากระบบเติมเงิน 

เป็นระบบรายเดือน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยยังคงมีการแข่งขันในระดับสูงต่อเนื่อง  

โดยผู้ให้บริการต่างแข่งขัน ทั้งในด้านการลงทุนโครงข่าย กิจกรรมการ 

ตลาดและโปรโมชั่น ซึ่งรวมถึงการให้เครื่องโทรศัพท์ฟรีหรือการให้ 

ส่วนลดสำาหรับการซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ รวมทั้งมีแพ็คเกจใหม่ที่นำา 

เสนอผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่และเพิ่มฐาน 

ลูกค้าใหม่

แม้จะมีความท้าทายในอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังคงลงทุน 

เพื่อสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ โดยเฉพาะการขยาย 

สถานีฐานและเสาโทรคมนาคมสำาหรับบริการเทคโนโลยี 4G โดยบริษัท 

ได้มีการจัดสรรปริมาณคลื่นความถี่เพิ่มขึ้นสำาหรับการให้บริการ 4G  

เพื่อรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 บริษัท 

มีการนำาเสนอบริการและแพ็คเกจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท 

มีรายได้จากการให้บริการและ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท 

สามารถรักษากระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงานได้ในระดับสูง  

อันเป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัท 

ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานและมีวินัยทาง 

การเงินเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมสำาหรับโอกาสทางธุรกิจต่างๆ รวมทั้ง 

มุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ของประเทศไทยเพื่อสร้างความ 

แตกต่างในการแข่งขัน 

โอกาสและความท้าทายหลักที่มีต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 

2561 ได้แก่

	 •	 ลูกค้ามีการใช้งานบริการและช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  ซึ่งถือเป็นโอกาสของบริษัทที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำาด้านออนไลน์  

  สามารถสร้างรายได้จากช่องทางออนไลน์และในขณะเดียวกัน 

  สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการลดช่องทางการขายแบบดั้งเดิม



038 การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

	 •	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำาเนินงาน	จะช่วยให้ประสิทธิภาพ 

  ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสามารถนำาเสนอสินค้าและบริการ 

  กิจกรรมการตลาดและการดูแลลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง 

  เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น

	 •	 การเตรียมการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อสัมปทานของบริษัท 

  สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งบริษัทได้ เตรียมการใน 

  หลายเรื่อง รวมถึงการเพิ่มจำานวนเสาโทรคมนาคมสำาหรับการ 

  ให้บริการบนคลื่นความถี่ 2100MHz และโอกาสการเข้าร่วมเป็น 

  พันธมิตรกับทีโอทีในการให้บริการด้วยคลื่นความถี่ 2300MHz 

ดีแทคมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 

ที่เข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นจากโอกาส 

ทางธุรกิจจากบริการดิจิทัล โดยในปี 2560 บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการ 

เติบโตอย่างแข็งแกร่งทางการขายและการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล 

บริษัทยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการนำาเสนอประสบการณ์ดิจิทัล 

ที่เหนือกว่าผ่านทางข้อเสนอและบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าของเรา

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจใน 3-5 ปี

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลกได้รับแรงกดดันจากการ 

แข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นและรายได้ที่เติบโตอย่างชะลอตัว ในขณะเดียวกัน 

ลูกค้ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและบริการดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นในชีวิต 

ประจำาวัน สภาพแวดล้อมของธุรกิจโทรคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค 

และสร้างคู่แข่งในหลายรูปแบบต่อผู้ให้บริการโทรคมนาคม

ดีแทคมีความปรารถนาที่จะเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ของประเทศไทย  

และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมด้วยการเชื่อมต่อผู้คนให้เข้าถึงข้อมูล เนื้อหา 

และบริการที่สำาคัญสำาหรับพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้วิถีการดำาเนินชีวิตของ 

พวกเขาดีขึ้นและมีอนาคตที่ดีกว่า โดยบริษัทจะดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

และพัฒนาสังคมโดยใช้ศักยภาพของอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดีแทคกำาลังพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัท 

ดิจิทัลที่ให้ความสำาคัญกับการเติบโตด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันมั่นคง 

และยั่งยืนกับลูกค้า โดยมีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยทีม 

บุคคลากรที่มีแนวคิดแบบดิจิทัลและดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

การเปลี่ยนแปลงไปสู่บริษัทดิจิทัลเป็นหนึ่งในก้าวที่สำาคัญของดีแทค  

ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงานของเรา ซึ่งเป็นไป 

ในทิศทางของโลกอนาคตที่มุ่งสู่ยุคดิจิทัล 

แนวทางที่บริษัทให้ความสำาคัญจากปัจจุบันจนถึงปี 2563 และต่อเนื่อง  

ได้แก่

1.  Growth

บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะบนช่องทางดิจิทัล โดยจะพัฒนาช่องทางให้บริการ 

การจัดจำาหน่าย และนำาส่งประสบการณ์ออนไลน์ให้กับลูกค้าชาวไทย 

นอกจากนี้ เราจะทำาการขยายโครงข่ายเพื่อสร้างประสบการณ์ยุคดิจิทัล 

ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของเรา

	 •	 สร้างความผูกพันและนำาเสนอความคุ้มค่าให้กับลูกค้าอย่าง 

  เฉพาะเจาะจง

  - ความปรารถนาของบริษัทคือการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับ 

   ลูกค้าของเราและเป็นผู้นำาในการส่งมอบบริการที่คุ้มค่าให้กับ 

   ลูกค้าที่ใช้บริการระบบเติมเงินและบริการระบบรายเดือน

  - บริษัทเชื่อว่าการนำาเสนอบริการที่ เหมาะสมและทันท่วงที 

   ในเวลาที่ลูกค้าต้องการจะสร้างประสบการณ์ใช้งานให้กับ 

   ลูกค้าได้ดียิ่ งขึ้น  รวมทั้ งยัง เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของ 

   แผนการตลาดซึ่ งจะช่วยสร้ างรายได้จากการให้บริการ 

   อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

  - เราจะเพิ่มประสิทธิภาพแอพลิเคชั่นดีแทคและเว็บไซต์ของเรา 

   อย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยสร้าง 

   ฐานลูกค้าใหม่  รวมทั้งช่วยเพิ่มรายได้จากการขายบริการ 

   เพิ่มเติมหรือบริการใหม่ ด้วยการนำาเสนอแคมเปญที่เหมาะสม 

   และทันท่วงทีให้กับลูกค้า

  - บริษัทจะใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัยเพื่อทำากิจกรรม 

   การตลาดทางช่องทางออนไลน์  รวมทั้ ง เพิ่มทักษะความ 

   สามารถของพนักงานในด้านการวิเคราะห์ระดับสูง  

	 •	 พัฒนาช่องทางและประสบการณ์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

  - บ ริ ษั ท มี ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ 

   ประสบการณ์ออนไลน์ที่ดี ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เริ่ม 

   ตั้งแต่การซื้อสินค้า การชำาระเงิน ไปจนถึงการให้บริการลูกค้า 

   หลังการขาย โดยผ่านทางช่องทางแอพลิเคชั่นดีแทคและ 

   เว็บไซต์ รวมทั้งจะส่งเสริมให้ลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรของเรา 

   ม า ใช้ โซ ลู ชั่ น ดิ จิ ทั ล ที่ ใช้ ง า น ง่ า ย ด้ ว ย ต น เ อ ง  เ พื่ อ ส ร้ า ง 

   ประสบการณ์ดิจิทัลให้เกิดขึ้นกับพวกเขา

  - บริษัทจะเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer engagement)  

   ซึ่งรวมถึงการทำาธุรกรรมและการชำาระเงินโดยผ่านช่องทาง 

   ดิจิทัลด้วยแอพลิเคชั่นและเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย

  - บริษัทจะนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ร่วมกับพันธมิตร 

   และคู่ค้าของเราเพื่อให้การทำางานของแอพลิเคชั่นแพลตฟอร์ม 

   ด้านการขายและการให้บริการของเราสามารถทำางานได้อย่าง 

   รวดเร็วและต่อเนื่อง อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

   ดำาเนินงาน

	 •	 ลงทุนในโครงข่ายเพื่อส่งมอบประสบการณ์อินเทอร์ เน็ตที่  

  รวดเร็วและต่อเนื่องให้กับลูกค้า 

  - บริษัทยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายเครือข่ายและ 

   เพิ่มพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับ 

   ประสบการณ์อย่างดีที่สุด

  - บริษัทจะใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ รวมทั้ง 

   เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมต่อการให้บริการด้วย 

   เทคโนโลยี 5G เมื่อสามารถให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้
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2.  Efficiency and Simplification

ในปี 2563 บริษัทมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่

ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศไทย โดยการพัฒนาการดำาเนินงาน 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำาให้มีเงินทุนพร้อมสำาหรับการเจริญเติบโตใน 

อนาคต และจะพัฒนาขั้นตอนการทำางานเพื่อทำาให้สินค้าและบริการ 

ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า  

รวมทั้งปรับกลุ่มธุรกิจให้มุ่งเน้นในสิ่งที่จำาเป็น ดีแทคในปี 2563 จะเป็น 

องค์กรที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ พร้อมสำาหรับการแข่งขันและ 

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

การมีผลประกอบการที่ดีและมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่บริษัท 

ให้ความสำาคัญ ซึ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลของเราจะสร้างโอกาส 

ใหม่ที่สร้างมูลค่าจากกระบวนการทำางานที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น

	 •	 บริษัทกำาลังพัฒนาโปรแกรม	 Chatbots	 และปัญญาประดิษฐ์	 

  (Artificial Intelligence) สำาหรับให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางบริการ 

  ตัวเอง (Self-Service) รวมทั้งผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์และ 

  คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการลูกค้าของเรา

	 •	 บริษัทจะเปลี่ยนจากการทำาการตลาดแบบรวม	 (Mass-Marketing)	 

  ไปสู่การทำาการตลาดแบบเจาะกลุ่มด้วยข้อเสนอที่มีความเฉพาะ 

  และมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละราย

	 •	 บริษัทจะปรับรูปแบบการดำาเนินธุรกิจให้มีความง่าย	 คล่องตัว 

  และนำาเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.  Winning Team

บุคลากร เป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนบริษัทเพื่อพัฒนาสู่การเป็น 

แบรนด์ดิจิทัลชั้นนำาที่ผู้คนชื่นชอบ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็น 

Employer of Choice ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย รวมทั้ง 

สร้างองค์กรด้วยบุคคลากรที่มีศักยภาพ และมีโครงสร้างองค์กรที่อำานวย 

ให้บุคคลากรสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัท 

ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ให้บุคคลากรมีความกล้าที่จะคิดอย่าง 

แตกต่าง ทำางานอย่างรวดเร็ว และร่วมมือร่วมใจกันทำางานเป็นทีม โดย 

มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ตั้ง โดยจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย 

องค์ความรู้ มีรูปแบบการทำางานในลักษณะเป็นโครงการ (project-based) 

เป็นองค์กรที่ดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในสายงานด้าน 

ดิจิทัล บริษัทจะพัฒนาทักษะบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง และสร้าง 

เส้นทางการเติบโตที่หลากหลายให้บุคลากรของเรา

4.  Responsible Business Conduct

ดีแทคมีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

สิ่งแวดล้อม และสังคมของประเทศไทยด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้กำาหนดมาตรฐานในเรื่องการต่อต้าน 

การทุจริต สิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ตามที่ 

กำาหนดในกฎหมายข้อตกลงระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบัติเคร่งครัด 

ของบริษัท ซึ่งมาตรฐานของบริษัทในเรื่องดังกล่าวจะมีการพัฒนาให ้

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานต่างๆ  

ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงคู่ค้า การแข่งขัน 

อย่างเป็นธรรม และบทบาทของบริษัทที่มีต่อสังคม

บริษัทจะพัฒนาการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎและการควบคุมต่างๆ บริษัทได้สร้างความ 

ตระหนักรู้และทักษะให้กับบุคคลากรในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วน 

บุคคลและการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มีแนวคิดที่ถูกต้องและดำาเนิน 

ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Good
GOVERNANCE

ในฐานะผู้นำาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีแทคดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญแก่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มาโดยตลอดภายใต้วิสัยทัศน ์ 

Empower Societies หรือการใช้เทคโนโลยีที่ดีแทคมีความเชี่ยวชาญสร้างความเข็มแข็งให้สังคม สะท้อนให้เห็นชัดเจนในวิธีการดำาเนินธุรกิจที่ม ี

ความรับผิดชอบ มุ่งไปสู่ความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์สำาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ  

Reduce Inequalities หรือการลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม ซึ่งในบริบทของดีแทคจะเน้นที่การมอบโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม และ 

เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำาข้อมูลไปใช้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสมาชิกในชุมชน

ในขณะเดียวกัน ดีแทคมีนโยบายการดำาเนิน 

ธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่ดี เพราะ 

ดีแทคเชื่อว่าธรรมาภิบาลที่ดีคือรากฐานของ 

การสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ สังคม และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในปี 2546 ดีแทค 

ได้พัฒนาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริม 

ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน 

ของหน่วยงานต่างๆ และมาตรฐานสูงสุด 

ทั้งในระดับประเทศและสากล และเพื่อเป็น 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจ 

เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างวัฒนธรรม 

องค์กรที่เน้นความโปร่งใส

นอกจากนี้ ดีแทคได้ให้คำามั่นสัญญาในการต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance to 

Corruption) ซึ่งได้กำาหนดแนวทางและหลักปฏิบัต ิ

สำาหรับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการฝึก 

อบรมเพิ่มความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ใน 

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  

เช่น นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Pol icy)  

กล่าวคือ ห้ามพนักงานรับของขวัญจากบุคคล 

ภายนอกโดยไม่มีข้อยกเว้น และการแข่งขันอย่าง 

เป็นธรรม (Fair Business Competition) ซึ่งเป็นการ 

สะท้อนจุดยืนของดีแทคในการทำาสิ่งที่ถูกต้อง 

ในปี 2560 ดีแทคได้รับการประเมินจากโครงการ 

สำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ไทยให้เป็น 1 ใน 110 บริษัทที่ได้รับคะแนน  

“ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่าง 90-100%) จาก 

บริษัทจดทะเบียนไทยทั้งหมด 620 บริษัท
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Empower
SOCIETIES
จากความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม 

และลดความเหลื่อมล้ำาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ดีแทคได้พัฒนาบริการต่างๆ เพื่อ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย คำานึงถึงประเด็น 

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน โดยเริ่ม 

ตั้งแต่การรับฟังปัญหาและความต้องการของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในประเด็นที่ไม่จำากัดเพียง 

แค่การบริการหรือพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต 

เท่านั้น  แต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

การสร้างสังคมที่มีความปลอดภัย การเพิ่มรายได้  

การเข้าถึงบริการสาธารณะ ฯลฯ ในปี  2560  

ดีแทคได้ เข้าตรวจสอบการทำางานของคู่ค้าถึง  

562 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้ามีการดำาเนินธุรกิจ 

อยา่งมคีวามรบัผดิชอบและยดึถือหลกัสทิธมินษุยชน 

เช่นเดียวกับดีแทค โดยในปี 2561 ดีแทคมีแผนที่ 

จะเพิ่มจำานวนการตรวจสอบคู่ค้าเป็น 850 ครั้ง  

นอกจากนี้ ดีแทคได้มีการเพิ่มทักษะด้านการตลาด 

ออนไลน์ให้แก่เกษตรกรกว่า 30,000 คน และ 

ติดตั้งระบบ “ดีแทคฟาร์มแม่นยำา” ที่ใช้เทคโนโลยี  

Internet of Things ส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมใน 

โรงเรือนเพาะปลูกแก่ เกษตรกรแบบเรียลไทม์ 

ส่วนในโครงการ Safe Internet ดีแทคได้สร้างความ 

ตระหนักและเพิ่มทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่าง 

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่เด็กนักเรียนจำานวน 

กว่า 25,000 คน 

ดีแทคยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ เน้นความ 

โปร่งใส การแสดงข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง  

และการสร้างความมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียทั้งหมด และเพื่อเป็นการสะท้อนให้ 

เห็นหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว ดีแทคจึงแสดงผล 

การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านกระบวนการ 

รายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting  

Initiative (GRI) G4 ข้อมูลการดำาเนินงานและผลลัพธ์ 

เกี่ยวกับงานด้านความยั่งยืนของดีแทคในปี พ.ศ.  

2560 อยู่ใน “รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2560”
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รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เหตุการณ์สำาคัญ

เหตุการณ์สำาคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาการและกิจกรรมของบริษัทในแต่ละปีมีดังนี้

2533

พฤศจิกายน
บริษัทได้เข้าทำาสัญญาร่วมการงานกับ กสท  

เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสัญญา 

ร่วมการงานประเภท “สร้าง-โอน-ดำาเนินงาน  

(Build-Transfer-Operate)”

2537

กุมภาพันธ์
บริษัทได้เข้าทำาสัญญาเชื่อมโยงโครงข่ายกับ 

บริษัท  ที โอที  จำ ากัด  (มหาชน)  ( เดิมคือ  

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) 

2538

กุมภาพันธ์ 
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท 

มหาชนจำากัด

ตุลาคม
บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปคิด 

เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของทุนชำาระ 

แล้ว และนำาหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

พฤศจิกายน
บริษัทออกหุ้นใหม่จำานวน 42.8 ล้านหุ้นให้แก่ 

ทีโอที และทีโอทีตกลงให้ส่วนลดค่าเชื่อมโยง 

โครงข่ายแก่บริษัท

2539

พฤศจิกายน
กสท ตกลงขยายระยะเวลาการดำาเนินการ 

ภายใต้สัญญาร่วมการงาน ส่งผลให้สัญญา 

ร่วมการงานสิ้นสุดในปี 2561

2542

กรกฎาคม
บริษัทเปิดให้บริการในระบบเติมเงิน ภายใต้ 

ชื่อบริการ “Prompt”
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รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2543

พฤษภาคม
บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด 

(มหาชน) ขายหุ้นของบริษัทจำานวน 5.5 ล้านหุ้น 

ให้แก่บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี (เทเลนอร์)

สิงหาคม
บริษัทขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนจำานวน 48.5 ล้านหุ้น 

ให้แก่ เทเลนอร์  เป็นผลให้ เทเลนอร์ถือหุ้น 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 ของทุนชำาระ 

แล้วของบริษัท

2544

มีนาคม
บริษัทเริ่มใช้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” และนับ 

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการดำาเนิน 

ธุรกิจของบริษัท

เมษายน
ทีโอทีตกลงแก้ไขวิธีการคำานวณค่าเชื่อมโยง 

โครงข่ายสำาหรับบริการในระบบเติมเงินจาก 

200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนเป็นร้อยละ 18  

ของมูลค่าบัตรเติมเงินที่ขายได้

พฤศจิกายน
บริษัทเริ่มให้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย GPRS

2545

เมษายน
บริษัทปลดล็อก IMEI Codes ซึ่งทำาให้ลูกค้า 

สามารถนำาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิดมา 

ใช้บนโครงข่ายของบริษัทได้

2546

มกราคม
ภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้

ตุลาคม
บริษัทได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 

2003” จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2547

ธันวาคม
บริษัทได้รับรางวัล “Technology Fast 500 Asia 

Pacific 2004 Award” จากการจัดอันดับของ  

Deloitte

2548

มิถุนายน
ทีโอทีตกลงให้บริษัทดำาเนินการลดทุนโดยลด 

จำานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จำานวน 16.4 ล้านหุ้น

2549

มิถุนายน
บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the  

Year 2006” ของประเทศไทยจากนิตยสาร 

Asian MobileNews 

สิงหาคม
บริษัทเสร็จสิ้นกระบวนการลดทุนโดยลด 

จำานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จำานวน 16.4 ล้านหุ้น

กทช.  อนุมัติอัตราและหลักการเชื่ อมต่อ 

โครงข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้น 

เจรจาอัตราที่จะใช้ระหว่างกันได้

กันยายน
บริษัทเริ่มใช้ เลขหมาย 10 หลัก  สำาหรับ 

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ 08 แทน 

0 นำาหน้าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

พฤศจิกายน
บริษัท เข้ าทำ าสัญญาข้อตกลงค่ า เชื่ อมต่อ 

โครงข่ายระหว่างกันกับทรูมูฟและเอไอเอส

ธันวาคม
บริษัท เข้ าทำ าสัญญาข้อตกลงค่ า เชื่ อมต่อ 

โครงข่ายระหว่างกันกับทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์
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รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2550

มิถุนายน
บ ริ ษั ท นำ า หุ้ น เ พิ่ ม ทุ น เ ข้ า ซื้ อ ข า ย ใ น 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก  

จำานวน 82 ล้านหุ้น ซึ่งดีแทคเป็นบริษัทแรก 

ในประเทศไทยที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ใน 2 ตลาด  

(dual listing) คือตลาดหุ้นไทยและสิงคโปร์

บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the Year”  

ของประเทศไทย จากนิตยสาร Asian MobileNews

สิงหาคม
บริษัทได้รับรางวัลพระราชทาน Tha i l and  

Corporate Excellence ประเภทความเป็นเลิศ 

ด้านการตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการ 

ธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิต 

บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์ แ ห่ ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์  

มหาวิทยาลัย

ตุลาคม
บริษัทปรับภาพลักษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้น 

การสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า (feel goood)

2551

มกราคม
บริษัทลงทุนในเพย์สบาย ซึ่งเป็นบริษัทให้ 

บริการระบบชำาระเงินออนไลน์

บริษัทร่วมกับ กสท ทดลองให้บริการ 3G บน 

คลื่นความถี่ 850 MHz ที่ จ.มหาสารคาม

มีนาคม
บริษัทร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “ATM 

SIM” เพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินบน 

มือถือ

พฤศจิกายน
ATM SIM ได้รับรางวัล the Best Mobile Service 

จากงาน Asia Mobile Award 2008 ซึ่งจัดขึ้นโดย  

GSMA’s Mobile Congress

2552

มกราคม
TM SIM ได้รับรางวัล Project of the Year จาก 

งาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

โครงการ  *1677  บริการทางด่วนข้อมูล 

การเกษตรได้รับรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจ 

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดี เด่นแห่งปี  (Bus iness  Enab le r )  จากงาน 

Thailand ICT Excellence Awards 2008

กรกฎาคม
บริษัทย้ายสำานักงานใหญ่จากอาคารชัย ไปยัง 

อาคารจัตุรัสจามจุรี 

สิงหาคม
บ ริ ษั ท เ ปิ ด ท ด ล อ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร  โ ม บ า ย ล์   

อินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยี 3G HSPA บน 

ย่ านความถี่  850  MHz  มีพื้นที่ ให้บริการ 

ครอบคลุมใจกลางกรุงเทพฯ

พฤศจิกายน
โครงการทำาดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวัล 

ยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR  

จากงาน SET Awards 2009

ธันวาคม
บริษัทเปิดให้บริการ BlackBerry ในประเทศไทย 

พร้อมทั้งเปิดตัวโทรศัพท์ BlackBerry รุ่นต่างๆ  

รวมทั้งรุ่นพิเศษสีขาว

2553

มีนาคม
ดีแทค อินเทอร์เน็ต ได้รับรางวัล “สุดยอด 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี” (Commart Innovation 

Awards 2010)

บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จำาหน่ายโทรศัพท์ iPhone  

ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

กรกฎาคม
บริษัท เข้ าทำ าสัญญาข้อตกลงค่ า เชื่ อมต่อ 

โครงข่ายระหว่างกันกับ กสท/ฮัทช์

พฤศจิกายน
บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์แห่งปี”  

สาขา Mob i le  Opera tor  ในพิธีมอบรางวัล  

Excel lent Brand Survey Awards 2010 จาก 

นิตยสาร HWM Thailand

ธันวาคม
บริษัทร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก 

4 ราย เปิดทดลองให้บริการคงสิทธิเลขหมาย  

หรือบริการ MNP

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553  

มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะนำาไปสู่การจัดตั้ง กสทช.

2554

สิงหาคม
บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 850 MHz
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รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

กันยายน
บ ริ ษั ท เ ปิ ด ตั ว เ ป็ น ผู้ จำ า ห น่ า ย  i P a d  ใ น 

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ตุลาคม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ 

รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

บริษัทได้รับรางวัล “Hall of Fame: A Decade of  

Excellence 2001 -2010” ในฐานะหนึ่งในสิบ 

องค์กรธุรกิจชั้นนำาของประเทศไทยที่มีการ 

บริหารจัดการเป็นเลิศมาตลอดหนึ่งทศวรรษ  

จากการเก็บข้อมูลโดยสมาคมการจัดการ 

ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบัน 

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ธันวาคม
บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษ เพื่อปรับ 

โครงสร้างทางการเงิน

โครงการทำาดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวัล 

ยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR 

จากงาน SET Awards 2011 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

2555

มีนาคม
บริษัทเปิดให้บริการ WiFi ภายใต้แนวคิด “เดิน 

เล่นสนุก ทั่วศูนย์การค้า” ในศูนย์การค้าและบน 

สถานีรถไฟฟ้า BTS

กรกฎาคม
บริษัทประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่  

ซึ่งจะจ่ายในระดับที่ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 ของ 

กำาไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะ 

ทางการเงินของบริษัทและโครงการประกอบ 

ธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยความตั้งใจที่ 

จะจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส

สิงหาคม
บริษัทได้รับรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์ ประจำา 

ปี  2554 ซึ่ งจัดขึ้นโดยกรมสรรพากรเพื่อ 

เชิดชูเกียรติผู้เสียภาษีคุณภาพ 

กันยายน
บริษัทได้รับรางวัลผู้บริหารระดับสูงที่ส่งเสริม 

นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและนโยบายปันผล 

ที่มีความต่อเนื่องมากที่สุด จาก อัลฟา เซาท์ 

อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงด้าน 

การลงทุน

ตุลาคม
บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำากัด (ปัจจุบันชื่อ  

ดีแทค ไตรเน็ต) เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี ่ 

IMT ย่าน 2.1 GHz ซึ่งจัดโดย กสทช. และเป็น 

ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวจำานวน 

2x15 MHz

ธันวาคม
บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำากัด (ปัจจุบันชื่อ  

ดีแทค ไตรเน็ต) ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น 

ความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ซึ่งมีอายุ 15 ปี และ 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ 

ที่สามจาก กสทช.

บริษัทดำาเนินการยกระดับเครือข่ายทั้งหมด 

ทั่วประเทศแล้วเสร็จ รวมถึงการติดตั้งสถานี 

ฐานของ 3G 850 MHz ครอบคลุมทุกจังหวัด 

หลักทั่วประเทศ

2556

พฤษภาคม
บริษัทเปิดตัว “ดีแทคไตรเน็ต” ภายใต้แนวคิด 

การให้บริการผ่าน 3 เครือข่าย 1800 MHz  

850 MHz และ 2.1 GHz

มิถุนายน
บริษัทเปิดตัวโทรศัพท์ภายใต้แบรนด์ดีแทค 

รุ่นแรก 

กรกฎาคม
บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 2.1 GHz

สิงหาคม
บริษัทได้รับรางวัลผู้บริหารระดับสูงที่ส่งเสริม 

นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและนโยบายปันผลที ่

มีความต่อเนื่องมากที่สุด จาก อัลฟา เซาท์อีสต์ 

เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงด้านการ 

ลงทุนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

กันยายน
บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Corporate Brand 

Rising Star 2013 จากการวิจัยโดยสาขาวิชาการ 

ตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานนี้ได้จัดขึ้น 

เ พื่ อ ป ร ะ ก า ศ ผ ล ร า ง วั ล แ ล ะ ทำ า พิ ธี ม อ บ 

รางวัลเกียรติยศให้กับบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด



046 เหตุการณ์สำาคัญ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2557

พฤษภาคม
บริษัทเปิดให้บริการ  4G ในย่านใจกลาง 

กรุงเทพมหานคร 

มิถุนายน
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิกถอนหุ้น 

ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

กรกฎาคม
บริษัทนำาเสนอหนังโฆษณาชุดใหม่ “The Power  

of Love” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมโดย 

มียอดผู้ชมบน YouTube มากกว่า 12 ล้านวิวใน 

เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน โดยในหนังโฆษณานี้  

ดีแทคได้สื่อถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างพอดี

กันยายน
บริษัทประกาศลงทุนเพิ่มสถานีฐานใหม่อีก  

6,500 สถานีทั่วประเทศ ภายใน 31 มีนาคม  

2558 เพื่อเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำา 

ในประเทศไทย

ตุลาคม
บริษัทเปิดตัวแพ็คเกจ Love Buffet สำาหรับลูกค้า 

รายเดือน ที่เน้นรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตใน 

ลักษณะเต็มสปีด

ธันวาคม
บริษัทลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)  

เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว 

และส่งเสริมแนวคิดการใช้โครงข่ายร่วมกันใน 

ประเทศไทย 
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มีนาคม
บริษัทเปิดบริการแพ็คเกจ Love & Roll สำาหรับ 

ลูกค้าระบบรายเดือน ซึ่งสามารถนำาจำานวน 

อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานไม่หมด ทบไปใช้งาน 

เดือนถัดไปได้

เมษายน
บริษัทขยายพื้นที่ให้บริการ 4G ทั่วกรุงเทพฯ 

และในอีก 40 เมืองใหญ่ 

พฤษภาคม
บริษัทเปิดตัว “อี เกิ้ล  เอ็กซ์”  สมาร์ทโฟน 

รุ่นแรกจากดีแทคที่รองรับการใช้งาน 4G 

มิถุนายน
บริษัท เปิดตัว  “ซิมแฮปปี้  4G”  ซิมระบบ 

เติมเงินเพื่อกระตุ้นการใช้งาน 4G ในตลาด 

บริการระบบเติมเงิน 

สิงหาคม
บ ริ ษั ท ดี แ ท ค  ไ ต ร เ น็ ต  บ ร ร ลุ ข้ อ ต ก ล ง 

ความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส  

เน็ทเวอร์ค จำากัด ในการใช้โครงสร้างเสา 

สัญญาณร่วมกันจากทั้ ง  2 ฝ่ายรวมทั้ งสิ้น  

2,000 เสาภายในปี 2558

กันยายน
บริษัทเปิดตัวกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์  “Blue  

Member” สำาหรับลูกค้าระดับพรีเมี่ยม

บริษัทนำาเสนอแคมเปญใหม่ “เข้าถึงอย่าง 

เข้าใจ” (Reach Everywhere Understand Every  

Heart) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความ 

เชื่อมั่นในการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับ 

ลูกค้า 

พฤศจิกายน
บริษัทดีแทค ไตรเน็ตเข้าร่วมการประมูล 

ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800MHz ซึ่งจัดโดย  

กสทช.

บริษัทให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz  

ภายใต้สัญญาร่วมการงานโดยครอบคลุมพื้นที่ 

กรุงเทพและปริมณฑล

ดีแทคได้รับรางวัล “Top 50 ASEAN Publicly  

Listed Companies” จาก งาน ASEAN Corporate  

Governance Conference and Awards 

ธันวาคม
บริษัทดีแทค ไตรเน็ตเข้าร่วมการประมูล 

ใบอนุญาตคลื่นความถี่  900MHz ซึ่งจัดโดย  

กสทช.

ดีแทคเพิ่มแบนด์วิดท์ 4G คลื่น 1800 MHz เป็น  

15 MHz และเพิ่มสถานีขึ้นเป็น 2,200 สถานี  

ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2559

กุมภาพันธ์
บริษัทเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น 

“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่า 

ร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่ 

กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบ 

ธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีเป้าหมายจะ 

พิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี”

มีนาคม
ดีแทคเปิดให้บริการเทคโนโลยี WiFi Cal l ing  

หรือ VoWiFi (Voice Over WiFi) ช่วยให้ลูกค้า 

สามารถรับสายหรือโทรออกผ่านสัญญาณ 

WiFi ได้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เมษายน
ดีแทคนำาเสนอรายงาน (White Paper) หัวข้อ 

“เส้นทางสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ อินเทอร์เน็ตเพื่อ 

ทุกคน” ซึ่งบรรจุวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ 

ในการนำาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคม 

ดิจิทัล โดยรายงานดังกล่าวได้ถูกนำาเสนอ 

อย่างเป็นทางการในงาน Asia Pacific Digital  

Societ ies Pol icy Forum 2016 ที่จัดขึ้นโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

และสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) 

พฤษภาคม
ดีแทคเปิดให้บริการดิจิทัล  “d tac  MUS IC  

INFINITE” (ดีแทค มิวสิค อินฟินิท) ที่ช่วยให้ 

ลูกค้าฟังเพลงสตรีมมิ่งผ่านแอพพลิเคชั่นชั้นนำา 

แบบไม่หักค่าอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจ 

มิถุนายน
ดีแทคเปิดตัวแบรนด์ “ดีแทคเติมเงิน” เพื่อใช้ 

กับตลาดระบบเติมเงิน

ดีแทคเปิดตัวซิมระบบเติมเงิน “ดีแทค ซูเปอร์  

4G” (dtac Super 4G) ที่เน้นลูกค้ากลุ่มดิจิทัล 

เจนเนอเรชั่น

กรกฎาคม
ดีแทค ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 26000 ซึ่ง 

เป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

ดีแทคเพิ่มความกว้างแบนด์วิดธ์สำาหรับการ 

ให้บริการ 4G บนคลื่น 1800MHz เป็น 20MHz  

ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งดีแทค 

ยังได้ขยายบริการ 4G บนคลื่น 1800MHz  

ด้วยแบนด์วิดธ์ 15 MHz ในทุกจังหวัดทั่วไทย 

สิงหาคม
ดีแทคเปิดตัวร้านค้าแฟลกชิพสโตร์รูปแบบใหม่ 

“ดีอินฟินิท” (dInfinite) เพื่อสร้างประสบการณ ์

ดิจิทัลให้กับลูกค้าที่ใช้บริการที่ร้าน 

ดีแทคได้รับประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการ 

รับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริตจาก 

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 

ไทย 

กันยายน
ดีแทคร่วมกับ “ลาซาด้า” (Lazada) ผู้นำาการ 

ช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อขยายช่องทางการขาย 

ทางออนไลน์

ดีแทคขยายบริการ 4G ครบทุกอำาเภอทั่วไทย

ตุลาคม
ดีแทคร่วมกับเอไอเอสเปิดให้บริการโทร VoLTE  

ข้ามโครงข่าย 4G ระหว่างกัน

2560

กุมภาพันธ์
ดีแทคเปิดตัวแบรนด์แพลตฟอร์มภายใต้แนวคิด 

“FLIP IT – แค่พลิก ชีวิตก็ง่าย” พร้อมเสนอ 

แพ็กเกจ “Go No Limit” ที่ให้ลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ต 

ตามความเร็วที่เลือกอย่างไม่จำากัด

ดีแทค รับรางวัล  Tha i l and  Sus ta i nab i l i t y  

Investment 2016 หรือหุ้นยั่งยืน ในฐานะบริษัท 

จดทะเบียนที่ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจาก 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีนาคม
ดีแทคเปิดตัวแอป “dtac WiFi Calling” เพื่อให้ 

ลูกค้ า ใช้ งานบริการ  W i F i  Ca l l i n g  ได้บน 

สมาร์ทโฟนทุกรุ่น

เมษายน
ดีแทคเปิดตัวสมาร์ทโฟน “ดีแทค โฟน” รองรับ 

เทคโนโลยี 4G รุ่นใหม่ ได้แก่ รุ่น S3, T3 และ X3

พฤษภาคม
ดีแทค ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในบริษัทที่ 

ดีเยี่ยมด้านการแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อ 

สังคม นอกจากนี้ คุณลาร์ส นอร์ลิ่ง และคุณ 

ซเวเร่  เพ็ดเดอร์ เซ็น ยังได้รับการยอมรับ 

เป็นหนึ่งใน CEO ยอดเยี่ยม และ CFO ยอดเยี่ยม 

ตามลำาดับ จากนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าเจรจาสัญญากับ 

ทีโอทีในการเป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สาย 

คลื่นความถี่ 2300 MHz

มิถุนายน
พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

กรกฎาคม
ประกาศการควบรวมระหว่างบริษัท Omise  

กับเพย์สบาย

กันยายน
“LINE MOBILE” เปิดให้บริการ

ดีแทคเปิดตัวซิม GO! อินเตอร์ สำาหรับลูกค้า 

ที่เดินทางไปต่างประเทศ 

พฤศจิกายน
ดีแทคเปิดตัวแอป “dtac call” ที่ช่วยให้สมาร์ท 

โฟนรองรับการใช้งานสูงสุด 5 หมายเลข 

ในเครื่องเดียว
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ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้รับ 

ผลตอบแทนจากการดำาเนินงานที่สามารถแข่งขันได้โดยอยู่ในระดับ 

ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้และเป็นไปตามวัฒนธรรมของบริษัท การ 

บริหารความเสี่ยงช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำาเนินงานให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  โดยการค้นหาความเสี่ยง  จัดการอุปสรรคที่อาจ 

เกิดขึ้นและบริหารโอกาสในการดำาเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆ 

ที่อาจทำาให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานได้

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงาน 

ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากสัญญาร่วมการงาน การเปลี่ยนแปลง  

 ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐหรือ 

 หน่วยงานกำากับดูแล

1.1 ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลงก่อนครบ 

 กำาหนดเวลา

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 

ประเทศไทยภายใต้สัญญาร่วมการงานกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด 

(มหาชน) (“กสท”) โดยสัญญาร่วมการงานดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น  

27 ปี ซึ่งจะครบกำาหนดในวันที่ 15 กันยายน 2561 นอกจากนี้ ปัจจุบัน 

บริษัทมีข้อพิพาทจำานวนมากกับ กสท ซึ่งแม้ปัจจุบันสัญญาร่วมการงาน 

ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว แต่บริษัทไม่อาจยืนยันได้ว่า กสท จะบอกเลิกสัญญา 

ก่อนสัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลงหรือไม่ หาก กสท บอกเลิกสัญญาก่อน 

วันที่ครบกำาหนดตามสัญญาร่วมการงานดังกล่าว ตามเงื่อนไขการเลิก 

สัญญาที่กำาหนดไว้ในสัญญาร่วมการงานและบริษัทไม่ได้รับความคุ้มครอง 

จากการดำาเนินการดังกล่าวของ กสท เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ 

อย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทได้

อย่างไรก็ดี บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 

ร้อยละ 99.99 (“ ดีแทค ไตรเน็ต”) ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

สำาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ( Internat iona l  Mobi le  

Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนุญาตให้ประกอบ 

กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555  

ซึ่งทำาให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ยังสามารถให้บริการโทรคมนาคมได้อย่าง 

ต่อเนื่องภายหลังจากสัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลงในปี 2561 หรือหากม ี

การยกเลิกสัญญาร่วมการงานก่อนครบกำาหนดระยะเวลา

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาคลื่นความถี่

เนื่องจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (“กทค.”) ได้หมดวาระการ 

ปฏิบัติหน้าที่ลงในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 และปัจจุบัน กทค. ทำาหน้าที่รักษา 

การแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 

และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 

โทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการสรรหา  

และยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและเวลาที่จัดให้มีการประมูล 

คลื่นความถี่ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการประมูลคลื่นความถี่ก่อน 

สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลง ซึ่งในกรณีดังกล่าว ประกาศ กสทช. เรื่อง  

มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต  

สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“ประกาศคุ้มครอง 

ผู้ใช้บริการฯ”) กำาหนดให้บริษัทยังคงต้องให้บริการต่อไปจนกว่าระยะ 

เวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ไม่เกินหนึ่งปีหลังจากสัญญา 

สัมปทานสิ้นสุดลง ซึ่งในช่วงดังกล่าว บริษัทต้องนำาส่งรายได้ต่อ กสทช.  

ในจำานวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทเคยนำา 

ส่งต่อ กสท ภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญา 

สัมปทาน

หาก ดีแทค ไตรเน็ตไม่อาจได้รับคลื่นความถี่เพิ่มเติมในอนาคต ก็จะก่อ 

ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของ ดีแทค ไตรเน็ตได้ 

1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบและ 

 นโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานกำากับดูแล

1. ความไม่ชัดเจนในการกำากับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบที ่

 เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ ได้แก ่ 

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

โทรคมนาคม

กสทช. มีอำานาจออกหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อกำากับดูแลการประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม เช่น การจัดประมูลคลื่นความถี่ การกำาหนดโครงสร้างและ 

อัตราค่าบริการ การกำาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครอง 

ประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวอาจทำาให ้

ความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง และ/หรือ 

ต้นทุนในการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยสูงขึ้น แล้วแต่กรณี  
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ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า กสทช. จะได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให ้

มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันหรือใช้และเชื่อมต่อ 

โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่การ 

บังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ หรือ 

อาจเกิดการปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่าย 

โทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอาจส่งผลถึงความ 

สามารถของ ดีแทค ไตรเน็ต ในการขยายโครงข่ายบนคลื่นความถี่ย่าน  

2.1 กิกะเฮิรตซ์

2. ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการในกิจการ 

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

หน่วยงานราชการที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการใน 

โครงการของรัฐที่มีวงเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนต่างๆ ตามที่ พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กำาหนด ภายหลัง 

จากที่ พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บังคับแล้ว บริษัทได้เข้า 

ทำาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานกับ กสท จำานวน 3 ครั้งโดย 

มีการแก้ไขระยะเวลาการดำาเนินการตามสัญญาและอัตราผลประโยชน์ 

ตอบแทนที่บริษัทจะพึงชำาระให้แก่ กสท ด้วย

ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) 

ว่าการแก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ครั้ง เป็นการทำาผิดขั้นตอนที่ พ.ร.บ.  

การให้เอกชนเข้าร่วมงานกำาหนดไว้  อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมาย 

ที่ไม่มีผลผูกพันบริษัท

ปัจจุบัน พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานฉบับดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกไป 

แล้วโดยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 

2556 (“พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4  

เมษายน 2556 โดย พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน กำาหนดว่าหากปรากฏ 

ต่อสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า มีโครงการใดมิได้ 

ดำาเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำานักงานแจ้งหน่วยงาน 

เจ้าของโครงการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการดำาเนินการที่ 

เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 

ในกิจการของรัฐ และหากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นสมควรยกเลิกหรือ 

แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงาน 

หรือมีมติให้บริษัทต้องชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม แม้ว่าบริษัท 

จะได้ดำาเนินการโต้แย้งมติคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการทางกฎหมาย 

ก็ตาม เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ 

ฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทได้

3. ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำาระค่าเชื่อมโยง 

 โครงข่ายโทรคมนาคม

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

ตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทำาขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งกำาหนดให้ 

บริษัทต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงที่ต่อ 

เลขหมายสำาหรับลูกค้าระบบรายเดือน และอัตราร้อยละของราคาหน้า 

บัตรสำาหรับลูกค้าระบบเติมเงิน

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม การเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้องดำาเนินการ 

ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ  

กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกำาหนดให้ม ี

การกำาหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่เป็นธรรม สะท้อนต้นทุน 

และไม่เลือกปฏิบัติ

ดังนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท 

ทราบว่าบริษัทจะชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามหลักเกณฑ์และในอัตรา 

ที่กฎหมายกำาหนดแทนการชำาระในอัตราที่กำาหนดในข้อตกลงเชื่อมโยง 

โครงข่าย ทีโอทีโต้แย้งว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องชำาระค่าตอบแทนการ 

เชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเดิมที่กำาหนดไว้ในข้อตกลง 

เชื่อมโยงโครงข่ายโดยทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทเรียกร้องให้ กสท และบริษัท 

ร่วมกันรับผิดชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) เป็นเงินจำานวน 

ทั้งสิ้นประมาณ 245,638 ล้านบาท (คำานวณถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557) 

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเชื่อว่า 

บริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) 

ตามที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจากข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายดังกล่าวไม ่

เป็นไปตามกฎหมายในปัจจุบัน และบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลง 

เชื่อมโยงโครงข่ายแล้ว

อย่างไรก็ดี หากศาลมีคำาสั่งหรือคำาพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทต้องชำาระ 

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามที่ทีโอทีเรียกร้อง เหตุดังกล่าว 

ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนิน 

งานของบริษัท

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ 

 บันทึกบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีเรื่องวิธีการ 

 คิดคำานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท

ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายกับทีโอที 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญช ี

ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุด 
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บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงินของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทเห็นว่าภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทได้ 

บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  

(Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช.

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี 

รายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว และยังไม่มีคำาพิพากษา 

ของศาลเป็นที่สุดในเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึ่งต่อ 

มาหากมีแนวปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องนี้ หรือศาลมีคำาพิพากษาเป็นที่สุดใน 

เรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) บริษัทอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธี 

การบันทึกบัญชีในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี 

อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อกำาไรและฐานะการเงินของบริษัท 

(โปรดพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในหัวข้อ“ความไม่แน่นอนในเรื่อง 

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม” ข้างต้น)

5. ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่ 

 เกี่ยวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

กฎหมายต่างๆ ได้กำาหนดข้อจำากัดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของคน 

ต่างด้าวไว้ เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว และพ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี้  

สัญญาร่วมการงานยังได้กำาหนดให้บริษัทดำารงคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. การ 

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย

การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการ 

ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสัญญาร่วม 

การงานและส่งผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบ 

กิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

บริษัทเชื่อว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” ตามคำานิยามที่กำาหนดไว้ 

ในกฎหมายข้างต้น รวมทั้งได้ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติต่างๆ ของ 

ประเทศไทยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

บริษัทเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้ 

บังคับ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการ 

ถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทำาให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยง 

ดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัท เนื่องจาก พ.ร.บ. การประกอบ 

ธุรกิจของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มี 

แนวคำาพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวง 

พาณิชย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาตรา 36  

แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บริษัทสามารถนำา 

มาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรือการ 

ตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทและบริษัทย่อยได้

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ทำาให้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่ง ยื่นข้อกล่าวหากับสำานักงาน 

ตำารวจแห่งชาติให้ดำาเนินคดีอาญากับบริษัท (รวมทั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น 

บางรายของบริษัท และกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) โดยกล่าวหา 

ว่าบริษัทฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และวันที่ 22  

กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่งของบริษัท (ซึ่งถือหุ้นจำานวน 

100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้อง กสทช. โดยกล่าวหาว่าบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายข้างต้น 

ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติและศาลปกครองสูงสุด

บริษัทยังคงเชื่อว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ดี  

หากท้ายที่สุด บริษัทถูกตัดสิน (โดยคำาพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุด 

แล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุ 

ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญาร่วม 

การงานหรือสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ภายใต้สัญญาร่วมการงานถูกเพิกถอน หรือ กสทช. อาจยกเลิกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ ซึ่งจะมี 

ผลทำาให้บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต  ไม่สามารถประกอบกิจการ 

โทรคมนาคมต่อไปได้

6. ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่ 

 เกี่ยวกับการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่ม ี

ลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ 

ครอบงำากิจการ”) ประกาศครอบงำากิจการได้กำาหนดว่า “การครอบงำา 

กิจการ” หมายถึง การที่คนต่างด้าวมีอำานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลใน 

การกำาหนดนโยบายการบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับ 

ใบอนุญาต โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำานวน 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นต้น ในเรื่องนี้ บริษัทเห็นว่า ประกาศครอบงำา 

กิจการไม่สามารถใช้บังคับกับบริษัทที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานอยู่ก่อนที่ 

ประกาศครอบงำากิจการจะใช้บังคับซึ่งที่ปรึกษากฎหมายต่างมีความเห็น 

ทางกฎหมายที่สอดคล้องกับความเห็นของบริษัทดังกล่าว ซึ่ง กสทช.  

อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบริษัท

สำาหรับ ดีแทค ไตรเน็ต นั้น ดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดทำาหนังสือรับรองยื่น 

ต่อ กสทช. ไปแล้วในคราวยื่นคำาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 

2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

นอกจากนั้นแล้ว ตามแนวทางคำาอธิบายที่ กสทช. ชี้แจงต่อประชาชน 

ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความมุ่ งหมายและ 

วัตถุประสงค์ของประกาศครอบงำากิจการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำานิยาม  
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“การครอบงำากิจการ” ในปี 2555 นั้น บริษัทเชื่อว่า บริษัทและ ดีแทค 

ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ถูกครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวตาม 

แนวทางคำานิยาม “การครอบงำากิจการ” ของ กสทช. อย่างไรก็ดี  

ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการ 

ครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ 

การดำาเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต

7. ความเสี่ยงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย 

 โทรคมนาคม

กสทช. มีคำาสั่งปรับลดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมถึงสามครั้ง 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556, 23 กรกฎาคม 2557 และ 6 ธันวาคม 2559  

และยังคงมีนโยบายในการปรับลดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดลงของอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัท 

และบริษัทย่อยได้

8. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากข้อพิพาทเนื่องจากการจัดเก็บภาษ ี

 สรรพสามิตและส่วนแบ่งรายได้

นโยบายของรัฐบาลยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี 

สรรพสามิตสำาหรับบริการโทรคมนาคม นอกจากนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษ ี

สรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท 

ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชำาระค่าผลประโยชน์ 

ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 12 ถึง 16 เพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับและภาษ ี

มูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23,164 ล้านบาท เนื่องจากใน 

ช่วงปีสัมปทานดังกล่าว บริษัทได้นำาค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชำาระให้แก ่

กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนำา 

ส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท และ 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำาชี้ขาดให้ยก 

คำาเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบริษัทได้ชำาระหนี้ 

ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิ้นแล้ว และหนี้ทั้งหมดดังกล่าว 

ได้ระงับไปแล้ว ต่อมา กสท โต้แย้งคำาวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอน 

คำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม กสท อาจยื่นอุทธรณ์คำา 

พิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

9. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อ 

 การให้บริการในย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

ร่วมกันสำาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (“ประกาศการใช้ 

โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน”) ซึ่งสาระสำาคัญของประกาศดังกล่าวกำาหนด 

ให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 

อาคารและอุปกรณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับการรับส่ งสัญญาณและระบบ 

สื่อสัญญาณของสถานีฐาน

กสท ได้ยื่นฟ้อง กสทช. เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวและมติ 

ของที่ประชุม กสทช. ที่เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 

ของบริษัทตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 

โทรคมนาคม 

ต่อมา กสท ได้ยื่นฟ้องดีแทค ไตรเน็ต ต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้  

ดีแทค ไตรเน็ต รื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับคลื่นความถี ่

ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ ดีแทค ไตรเน็ต ออกไปจากเครื่องและอุปกรณ ์

โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานของบริษัท และห้ามมิให้ติดตั้งหรือ 

เชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของดีแทคไตรเน็ต กับเครื่อง 

และอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานของบริษัท รวมทั้ง 

เรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กสท 

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อ 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาร่วมการงาน 

ข้อ 2.1 และข้อ 2.3 และ ยังเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายอีกด้วย 

หากศาลปกครองมีคำาพิพากษาถึงที่สุดทำาให้ไม่อาจร่วมใช้โครงข่าย 

โทรคมนาคมได้ จะทำาให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับสัมปทาน รวมถึงบริษัท  

ไม่อาจนำาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมให้ 

ผู้ประกอบการรายอื่นรวมถึง ดีแทคไตรเน็ต ใช้ได้ ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจ 

ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และอาจทำาให้การขยายโครงข่าย 

โทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 2.1  

กิกะเฮิรตซ์ ของดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อสัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลง บริษัทมีหน้าที่ต้องส่งมอบ 

เครื่องและอุปกรณ์บางอย่างคืนแก่ กสท ซึ่งอาจทำาให้บริษัท ดีแทค  

ไตรเน็ต ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องและอุปกรณ์ดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ตจะเจรจาเพื่อขอใช้เครื่องและอุปกรณ์กับ กสท หรือ 

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น หรือมิฉะนั้น ดีแทค ไตรเน็ต  

ก็สามารถจัดหาเครื่องและอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำาให้ 

ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ

2.1 กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขนัสูงและมีความอ่อนไหว 

 ต่อการแข่งขันด้านราคา

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย 

นับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้าน 

ราคาเนื่องจากตลาดโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะ 

ปริมาณการใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านราคา  



052 ปัจจัยความเสี่ยง
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โปรโมชั่น รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ หากการแข่งขันทางด้าน 

ราคาเพิ่มความรุนแรงขึ้น และหากบริษัทและ ดีแทคไตรเน็ต ไม่สามารถ 

ตอบสนองต่อการแข่งขันดั งกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่  

เหมาะสม การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและ 

โอกาสทางธุรกิจของบริษัท

2.2 บริษัทอาจเผชิญกับการแข่ง ขันเพิ่มมากขึ้นจากผู้ประกอบการ 

 รายใหม่

ปัจจุบัน ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมมีสิทธิขอรับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ได้โดยเสรีไม่ว่า 

จะเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่าย 

เสมือน การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 

จึงอาจทำาให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทไม่ 

สามารถประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่จำานวนเท่าใดที่จะได้รับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. และหาก กสทช.  

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการ 

รายใหม่อาจทำาให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก 

ผู้ประกอบการรายใหม่ อาจมีต้นทุนในการให้บริการที่ต่ำากว่าและอาจ 

ใช้วิธีการลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy 

Approach) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ต่อความสามารถของบริษัทและ ดีแทคไตรเน็ต ในการแข่งขันในตลาด 

และอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำาเนินงาน

3.1 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย 

 และระบบสำาคัญอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

บริษัทและดีแทคไตรเน็ต ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบสำาคัญอื่นๆ  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดยบริษัทและดีแทคไตรเน็ตมี 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาแผนเพื่อรองรับเหตฉุกเฉินและการ 

หยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสำาคัญอื่นๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง

บริษัทและดีแทคไตรเน็ต ได้จัดทำาระบบการบริหารจัดการโครงข่าย 

(Network Management System) ควบคุมและกำาหนดขั้นตอนการบำารุง 

รักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ เพื่อให้โครงข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ใน 

สภาพที่ สามารถให้บริการด้ านโทรคมนาคมแก่ลูกค้ า ได้อย่ างมี 

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการเสียงและบริการข้อมูล และได ้

ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่งสัญญาณสำารองให้ดีขึ้นโดยการเพิ่มการ 

สื่อสัญญาณด้วยเส้นใยนำาแสงและเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณแสง 

หลายช่องแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ที่มี 

ประสิทธิภาพสูง รวมถึงได้จัดทำาและพัฒนาแผนรองรับการหยุดชะงัก 

ของระบบที่สำาคัญอื่นๆ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บ 

ค่าบริการ และการให้บริการลูกค้า เพื่อให้สามารถดำาเนินการและให้ 

บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ยัง 

ได้กำาหนดแผนสำารองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุน 

เพิ่มเติมในอุปกรณ์สำาคัญและระบบป้องกันภัยต่างๆ เช่น ระบบป้องกัน 

เพลิงไหม้ และระบบควบคุมการใช้งานโครงข่ายและอุปกรณ์แบบ Real 

Time โดยบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดให้มีการฝึก ฝนพนักงานอย่าง 

สม่ำาเสมอเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอน 

การปฏิบัติต่างๆ รวมถึงมีการทดสอบแผนรองรับต่างๆ อย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทและดีแทค ไตรเน็ตได้ทำาสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครอง 

กรณีที่เกิดเหตุทำาให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับความเสียหาย 

เพื่อลดผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวที่จะมีต่อบริษัทและ 

ดีแทค ไตรเน็ต

3.2 การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบำารุงรักษาอุปกรณ์ 

 โทรคมนาคม

บริษัทต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มี  

ความสลับซับซ้อน ซึ่งรวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีฐาน 

2G/3G/4G ทั่วประเทศ ดังนั้น ความสำาเร็จของธุรกิจของบริษัทและของ 

ดีแทค ไตรเน็ต (ซึ่งอาจใช้สถานีฐานบางส่วนร่วมกันกับบริษัทในการให ้

บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์) จึงขึ้นอยู่กับการบำารุงรักษา 

และซ่อมแซมโครงข่ายและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการบำารุงรักษาและ 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐานและระบบเครือข่ายส่งสัญญาณบางส่วน 

ของบริษัท ผู้ให้บริการเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการ 

ทบทวนการปฏิบัติ งานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการให้บริการ 

ตรงตามมาตรฐานที่กำาหนด หากบุคคลภายนอกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ตามสัญญาได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุน 

ที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความเร็วของการให้ 

บริการของบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต เพื่อรักษาคุณภาพในการให้บริการ 

บริษัทและดีแทค ไตรเน็ตอาจเปลี่ยนผู้ให้บริการถึงแม้ว่าจะทำาให้ต้นทุน 

การดำาเนินการสูงขึ้นก็ตาม



053ปัจจัยความเสี่ยง
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

 ตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก 

รายได้หลักของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระ 

ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศจำานวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ 

การค้าที่เกิดจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์

สำาหรับมาตรการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงนั้น บริษัทมีรายได้ 

ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 

ซึ่งบริษัทได้นำารายได้ส่วนนี้มาบริหารจัดการให้สอดคล้องกับรายจ่าย 

ที่เกิดขึ้น (Natural Hedge) นอกจากนี้ยังได้มีการตกลงกับคู่ค้าเพื่อซื้อ 

เครื่องมือและอุปกรณ์บางส่วนเป็นสกุลเงินบาท และหลังจากนั้นบริษัท 

จะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่เหมาะสม 

กับสถานการณ์ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 

อัตราแลกเปลี่ยน

5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดำาเนินการ 

 ตัดสินใจต่างๆ ของบริษัท

เทเลนอร์และบริษัทไทย เทลโค โฮลดิ้งส์  จำากัด ต่างเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65.05 (ข้อมูล ณ  

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 

บริษัท

อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทได้ 

เข้ามาถือหุ้นในบริษัท 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





055การจัดการ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่นๆ ในระดับบริหารอีกหลายชุดเพื่อทำาหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบาย 

ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท

 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

 ลำาดับ                   รายชื่อ                   ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 

 1 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 10 หุ้น 10 หุ้น -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 2 นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค (1) รองประธานกรรมการ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 3 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ - - -

  คู่สมรส  15,000 หุ้น 15,000 หุ้น -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 4 นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

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

    6,000 NVDR 6,000 NVDR -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 6 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 7 นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -



056 การจัดการ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ลำาดับ                   รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 

 8 นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 9 นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 10 นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 11 นางทูเน่ ริปเปล กรรมการ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 12 นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น (2) กรรมการ 3,000 NVDR - -3,000 NVDR 

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

หมายเหตุ  (1) นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่และรองประธานกรรมการแทนนายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้(ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ 

  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 (2) นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560)  

  ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยนายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่ระหว่าง 

  ปีแทนนายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 รวมทั้งการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว ดังนี้

 ลำาดับ                   รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 (1) 

 1 นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ รองประธานกรรมการ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 2 นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า กรรมการ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 3 นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น กรรมการ - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

หมายเหตุ  (1)  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น/ ซื้อขายหุ้นในระหว่างปี 2560

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงคกุล (2) นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค (3) นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล (4)  

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ และ (5) นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญ 

ของบริษัท



057การจัดการ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำาหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้แบ่งสายงานในองค์กรเป็น 7 สายงาน ได้แก่ กลุ่ม 

การเงิน กลุ่มการตลาด กลุ่มการขาย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มดิจิทัล กลุ่มบุคคล และกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ลำาดับ                   รายชื่อ                   ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 

 1 นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 2 นายดิลิป ปาล (1) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มการเงิน 

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 3 นายสิทธิโชค นพชินบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 103,000 หุ้น - -103,000 หุ้น

   กลุ่มการตลาด 

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 4 นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มการขาย

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 5 นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 10,000 หุ้น 10,000 หุ้น -

   กลุ่มเทคโนโลยี 

  คู่สมรส  9,700 หุ้น 7,100 หุ้น -2,600 หุ้น

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 6 นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มดิจิทัล

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 7 นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มบุคคล

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

 8 นายราจีฟ บาวา (2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

  คู่สมรส  - - -

  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  - - -

หมายเหตุ   (1)  นายดิลิป ปาล เข้าดำารงตำาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินแทนนายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น มีผลเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

 (2)  นายราจีฟ บาวา เข้าดำารงตำาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรและพัฒนาธุรกิจแทนนายภารไดย ธีระธาดา มีผลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560



058 การจัดการ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง

ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการ

เงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้

บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการ
บร�ษัท

ประธาน
เจาหนาที่ บร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กลุ มบุคคล

กลุ มดิจิทัลกลุ มการตลาด กลุ มการขาย กลุ มเทคโนโลยีกลุ มการเงิน

กลุ มกิจการองคกร
และพัฒนาธุรกิจ



059การจัดการ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำานวยการ 

อาวุโสหัวหน้าสายงานกฎหมายของบริษัท ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการ 

บริษัท โดยให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ประวัติการศึกษา การทำางาน และการอบรมของ 

เลขานุการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “คณะผู้บริหารบริษัท”

อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอำานาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ”  

และในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำ ากับดูแลกิจการนั้น 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ หลาย 

ประการ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของ 

ตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ  ตลอดจนหน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

เป็นต้น คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของ 

กรรมการและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 

พิจารณาและอนุมัติทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

จะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของ 

ตลาดและอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทน 

รายเดือน บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อื่นๆ หรือใน 

รูปของหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนของ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ  

“การกำากับดูแลกิจการ”

ในปี  2560 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจำานวนทั้ งสิ้น  

13,802,400 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

                        ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)*
                                              

 รายชื่อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม

  บริษัท ตรวจสอบ กำาหนดค่าตอบแทน สรรหา กำากับดูแล กิจการ

    คณะกรรมการ

นายบุญชัย เบญจรงคกุล 3,840,000.00 - - - - 3,840,000.00

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 1,320,000.00 662,333.33 345,666.67 204,000.00 62,333.33 2,594,333.33

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 1,320,000.00 600,000.00 124,666.67 408,000.00 141,666.67 2,594,333.34

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 1,320,000.00 - 141,666.66 141,666.67 408,000.00 2,011,333.33

นางกมลวรรณ วิปุลากร 1,320,000.00 741,666.67 204,000.00 62,333.33 204,000.00 2,532,000.00

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล - - - - - -

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 230,400.00 - - - - 230,400.00

นายทอเร่ จอห์นเซ่น - - - - - -

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง - - - - - -

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ (1) - - - - - -

นางทูเน่ ริปเปล - - - - - -

นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า (2) - - - - - -

นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น (3) - - - - - -

นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค (4) - - - - - -

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น (5) - - - - - -

Total 9,350,400.00 2,004,000 .00 816,000.00 816,000.00 816,000.00 13,802,400.00

* ตารางค่าตอบแทนกรรมการแสดงผลทศนิยมสองตำาแหน่ง
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ  (1) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 (2) นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 (3) นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560

 (4) นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560)  

  ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 (5) นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560)  

  ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยนายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่ระหว่าง 

  ปีแทนนายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย 

 โครงสร้างค่าตอบแทน เป้าหมายหลัก

1. เงินเดือน และผลประโยชน์คงที่ การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันกับตลาดโดยรวมได้ 

2. ค่าตอบแทนตามผลปฎิบัติงานระยะสั้น  พัฒนาการบริหารจัดการทีมของหัวหน้างาน และผลักดันให้การ 

  ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท 

3. ค่าตอบแทนตามผลปฎิบัติงานระยะยาว เพื่อที่จะสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท ผลประโยชน์ที่ให้กับ 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ 

  ผู้ถือหุ้น 

4. สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น  เสนอแผนประกันและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 

  ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิต โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ และมาตรฐาน 

  การครองชีพ 

1.  เงินเดือน 

ระดับค่าตอบแทนดังกล่าวจะได้รับการทบทวนเป็นประจำาทุกปี โดยขึ้น

อยู่กับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพเศรษฐกิจ ระดับค่าตอบแทน

เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน จะพิจารณาดังต่อไปนี้

	 •	 การยึดถือผลประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลัก

	 •	 การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำาและเป็นไปตามค่านิยมขององค์กร

	 •	 การเสริมสร้าง	และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ

2.  ค่าตอบแทนตามผลปฎิบัติงานระยะสั้น 

ค่าตอบแทนตามผลปฎิบัติงานระยะสั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริม 

การปฏิบัติงานของผู้บริหารให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในระยะสั้น 

ค่าตอบแทนประเภทนี้เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยให้ค่าตอบแทน 

แปรผันตามผลสำาเร็จของงาน ซึ่งวัดจากดัชนีชี้วัด 

ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของงาน สำาหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

ผู้บริหารทุกท่าน ประกอบด้วย

	 •	 ดัชนีชี้วัดด้านการเงิน	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตด้านผลกำาไร	 

  กระแสเงินสด กำาไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงาน และกระแส 

  เงินสดสุทธิ 

	 •	 ดัชนีชี้วัดด้านการดำาเนินงาน	 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการ 

  ดำาเนินงาน และตามวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล 

	 •	 การดำาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ	เพื่อผลักดันให้เกิดการดำาเนิน 

  ธุรกิจอย่างยั่งยืนและถูกต้องตามหลักจริยธรรม

3.  ค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงานระยะยาว

การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงานประเภทนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

มุ่งเน้นสร้างคุณค่าในระยะยาว ส่งเสริมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้ 

กับบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัทมีสิทธิที่จะ 

ได้รับค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงานระยะยาว โดยกำาหนดระยะเวลา 

4 ปีเพื่อวัดผลการปฎิบัติงานนี้ ซึ่งหากลาออกจากบริษัทก่อนกำาหนด 

ช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ได้รับสิทธิ อย่างไรก็ตามในกรณี 

ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะยังคงได้รับ 

ค่าตอบแทนประเภทนี้ 

4.  สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น 

เป้าหมายของสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 

ให้กับผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ บำานาญ  

แผนประกัน และสวัสดิการต่างๆ อันเป็นไปตามแนวทางปฎิบัติของ 

ตลาดแรงงานโดยรวม 



061การจัดการ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท ในปี 2560 มีจำานวนทั้งสิ้น 

94,262,932.82 บาท 

บุคลากร 

การบริหารค่าตอบแทนของดีแทค 

หลักการบริหารค่าตอบแทนของดีแทค เพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษา 

พนักงานที่มีศักยภาพไว้ในองค์กร เพื่อที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่าง 

ยั่งยืน สร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นตามหลักการดำาเนินงานของบริษัท หลัก 

การบริหารค่าตอบแทนของดีแทคได้รับการออกแบบเพื่อที่จะนำาเสนอ 

ค่าตอบแทนรวมที่ยุติธรรม และแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

โครงสร้างค่าตอบแทนรวม ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และ 

ที่ไม่ใช่เป็นตัวเงิน สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ การฝึกอบรม  

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และการให้ความสำาคัญแก่พนักงานโดย 

การชื่นชม

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงินจะมีทั้ งค่าตอบแทนแบบคงที่  และ 

ค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงาน 

ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนแบบคงที่จะมีความสัมพันธ์กับค่างาน โดย 

พิจารณาจากองค์ประกอบหลายด้าน เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบในงาน  

และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกิดจากงานนั้นๆ งานที่มีค่างานใกล้เคียงกันจะ 

ถูกจัดไว้ในโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท 

สามารถรักษาความเสมอภาคภายในบริษัท และความยุติธรรมในการ 

จ่ายค่าตอบแทนของงานที่มีค่างานใกล้เคียงกัน สำาหรับความสามารถ 

ในการแข่งขันกับภายนอก ค่าตอบแทนจะได้รับการพิจารณาทบทวนอยู ่

เป็นประจำา ผ่านการทำาสำารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนกับบริษัทที่ปรึกษา 

ภายนอก นอกจากนี้การบริหารค่าตอบแทนจะคำานึงถึงสภาวการณ์ 

เศรษฐกิจมหภาค และผลการดำาเนินงานทางธุรกิจของบริษัทด้วย 

ค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงาน มีหลักการจ่ายโดยพิจารณาจากผล 

การปฏิบัติงานส่วนบุคคลของพนักงาน และผลประกอบการของบริษัท 

ซึ่งมีการกำาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไว้ และสื่อสารไปยังพนักงานเป็น 

ประจำาทุกปี ค่าตอบแทนประเภทนี้ถือเป็นรางวัลตอบแทนความสำาเร็จ 

ของพนักงานในระยะสั้น และสะท้อนมายังความสำาเร็จในการดำาเนิน 

ธุรกิจของบริษัท 

การให้ความสำาคัญแก่พนักงาน และผลประโยชน์ต่างๆ 

การให้ความสำาคัญแก่พนักงานโดยการชื่นชม เป็นการแสดงออกถึงการ 

ยอมรับในผลงาน และความพยายามที่เหนือความคาดหมายเพื่อให้ 

บรรลุเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท การให้ความสำาคัญดังกล่าวอาจ 

เป็นการแสดงออกอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ในช่วงเวลา 

ที่เหมาะสม การให้ความสำาคัญโดยการยกย่องชมเชยพนักงานมีส่วนช่วย 

ให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ภายในบริษัท 

นอกจากนั้นบริษัทได้จัดสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ 

สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติทั่วไปในตลาดแรงงาน ซึ่งบริษัทมีการ 

พิจารณาทบทวนสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ อยู่เป็นประจำาเพื่อ 

ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด 

สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ ประกอบด้วย

	 •	 ผลประโยชน์แบบคงที่ในรูปของตัวเงิน	 และโปรแกรมการส่งเสริม 

  ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น สิ่งอำานวยความ 

  สะดวกภายในสำานักงาน สถานที่ออกกำาลังกาย 

	 •	 ผลประโยชน์ที่ให้ตามลักษณะงาน	 เช่น	 เงินช่วยเหลือในการ 

  เดินทาง เครื่องแบบสำาหรับปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์ส่วน 

  บุคคลสำาหรับพนักงาน เช่น กองทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉิน การลาคลอด 

  สำาหรับพนักงานหญิง และการลาเมื่อภรรยาคลอดบุตรสำาหรับ 

  พนักงานชาย ซึ่งช่วยให้พนักงานมีเวลาดูแลทารกแรกเกิดได้ 

  นานขึ้น 

	 •	 ผลประโยชน์ระยะสั้น	 เช่น	 แผนประกันสุขภาพและการตรวจ 

  ร่างกายประจำาปี และผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนสำารอง 

  เลี้ยงชีพ ซึ่งถือเป็นเงินออมของพนักงานหลังเกษียณ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตรา

ค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำา) จำานวนทั้งสิ้น 4,185 คน โดยแบ่งตามสาย

งานหลักได้ ดังนี้

 สายงาน จำานวนพนักงาน – ประจำา - พนักงานชาวต่างชาติ (คน)

กลุ่มการเงิน  198

กลุ่มการตลาด  1,101

กลุ่มการขาย  1,521

กลุ่มเทคโนโลยี  993

กลุ่มดิจิทัล  66

กลุ่มบุคคล  94

กลุ่มกิจการองค์กร และพัฒนาธุรกิจ 205

สำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  7

รวม  4,185



062 การจัดการ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ในปี 2560 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและ 

โบนัสเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 3,853,314,586.79 บาท และเงินสมทบเข้า 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 112,282,446.03บาท

การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพ 

การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นปัจจัยที่สำาคัญประการหนึ่ง 

ที่จะสามารถรักษาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน เพื่อให้พนักงาน 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและพัฒนาเติบโตในสาย 

งานพร้อมไปกับองค์กร Career by Me เป็นโปรแกรมและระบบที่ช่วยให ้

พนักงานดีแทคสามารถออกแบบความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเองได้  

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 

ความปรารถนาทางอาชีพและความพร้อมของพนักงาน กอปรกับความ 

ต้องการทางธุรกิจของบริษัท ดีแทคให้โอกาสแก่พนักงานที่จะมีความ 

ก้าวหน้าทางอาชีพมากมายหลายรูปแบบ เช่น การเป็นผู้เชี่ยวชาญใน 

สายงานหรือการเป็นผู้บริหาร ความก้าวหน้าทางอาชีพที่เติบโตสูงขึ้นสู่ 

ตำาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น หรือความก้าวหน้าทางอาชีพ 

ในระดับพนักงานขั้นเดิมแต่ได้ทำางานในสายงานใหม่ที่เปลี่ยนไปหรือ 

แตกต่างออกไป นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเติบโตจากการได้รับ 

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในตำาแหน่งปัจจุบันของตนที่เพิ่มขึ้น  

รวมไปถึงการทำางานข้ามกลุ่มธุรกิจทั้งในระดับภาคพื้นและระดับโลก  

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความก้าวหน้าทางอาชีพที่พนักงานสามารถที่จะเลือก 

ได้เองทั้งสิ้น โปรแกรม Career By Me นี้ ประกอบด้วยสี่ขั้นตอนหลัก หรือ 

4D ซึ่งเป็นระบบและเครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานมีความก้าวหน้าใน 

อาชีพได้ 

1.  Discover : การที่พนักงานค้นหาความปรารถนาก้าวหน้าทางอาชีพ 

  ของพนักงานโดยการพูดคุยกับหัวหน้างาน เพื่อให้เข้าใจตัวตน 

  ของตน ความมุ่งหมายปรารถนาทางอาชีพของพนักงาน รวมทั้ง 

  ได้ทราบถึงสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถทางอาชีพที่พนักงาน 

  ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมตามกรอบสมรรถนะ

2.  Design : ระบบการบริหารผลงานของพนักงาน (People Dialogue  

  and Performance with Impact) จะช่วยให้พนักงานสามารถออกแบบ 

  เป้าหมายของการปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาทักษะของตนเอง 

  ได้ทั้งในระยะสั้นสำาหรับตำาแหน่งงานในปัจจุบัน และในระยะยาว 

  สำาหรับความก้าวหน้าทางอาชีพที่ตนเองปรารถนา

3.  Develop : วิธีการเรียนรู้แบบ 3E+1 จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง 

  ต่อเนื่องของพนักงาน ประกอบด้วย การศึกษาฝึกอบรม (Education) 

  10% การเรียนรู้จากผู้อื่น (Exposure) 20% การเรียนรู้และพัฒนาจาก 

  ประสบการณ์ทำางาน (Experience) 70% และการสร้างระบบและ 

  บรรยากาศในการเรียนรู้ (Ecosystem for Learning) 

4.  Deploy: พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศ และความคาดหวังเมื่อเข้า 

  รับตำาแหน่งใหม่ หรือมีขอบเขตความรับผิดชอบงานที่มากขึ้น 

  กว่าเดิม 

ในทางธุรกิจ การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน  

จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัท และยัง 

เป็นการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะความรู้ความสามารถตรงกับความ 

ต้องการทางธุรกิจและสามารถดำาเนินการได้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ของ 

บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

“dtac Academy” - ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาบุคคลากร

dtac Academy ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย และ 

ครอบคลุมพนักงานทั้งบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถ 

พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองตลอดจนศักยภาพในการ 

ปฏิบัติงาน ซึ่งทั้งตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาของพนักงานเอง 

และตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของบริษัท พนักงานทุกคนจะ 

ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ผ่านหลากหลายทางเลือก ทั้งการเรียนในแบบ 

ผสมผสานที่รวมการเรียนรู้แบบออนไลน์ และการเข้ารับการฝึกอบรมใน 

หลักสูตรต่างๆ ตามแผนพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งมาจากความต้องการพัฒนา 

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานหรือตำาแหน่งงาน รวมถึงความต้องการพัฒนาเพื่อ 

เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

หลักสูตรที่ dtac Academy จะประกอบด้วย (1) การพัฒนาทักษะพื้นฐาน  

เช่น การสื่อสาร การพัฒนาภาวะผู้นำา ความเข้าใจลูกค้าการประสาน 

และการวางแผนงาน; (2) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการ 

เปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล และจริยธรรมองค์กร; (3) การพัฒนาทักษะ 

เฉพาะทางทั้งในส่วนงานหลักและส่วนงานสนับสนุน เพื่อพัฒนาและยก 

ระดับความสามารถเฉพาะด้านขององค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน  

เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโครงข่าย การตลาดเชิงกลยุทธ์  

นวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การส่งเสริมการขายและการให ้

บริการ เป็นต้น 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้ในห้องเรียน  

(Classroom Training) บริษัทยังจัดการอบรมในรูปแบบของการเรียนผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-learning เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนและ 

จัดสรรเวลาที่สะดวกสำาหรับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังมีการจัด 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย เช่น การเรียนรู้จาก 

การลงมือปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การมอบหมายให้พนักงาน 

เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการที่สำาคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร 

ที่เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น บริษัทยังได้นำาเทคโนโลยี 

ใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาบุคลากร ด้วย 

การจัดโครงสร้างการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการเรียนรู้ผ่าน 

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งอำานวยความสะดวกให้พนักงานสามารถเปิด 

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสารมารถเรียนรู้ได ้

ทุกที่ทุกเวลาและไม่มีตารางเวลากำาหนดตายตัว 

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำาและพนักงานที่มีศักยภาพ

การพัฒนาผู้นำารุ่นใหม่และพนักงานที่มีศักยภาพเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความ 

สำาคัญอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำา 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารในทุกระดับได้มีการเตรียมความพร้อมและ 

พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำาเป็นในการที่จะบริหารจัดการ 

ทีมของตนเองและองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด ทั้งนี้การจัด 

ฝึกอบรมยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการบริหารเชิงธุรกิจและการบริหาร 
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บุคลากรซึ่งมีทั้งในรูปแบบการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสอนงานแบบตัวต่อตัว  

อย่างสม่ำาเสมอต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง 

(Talent Development) โดยออกแบบเพื่อที่จะส่งเสริมพนักงานที่มีความ 

สามารถในการทำางานที่โดดเด่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ 

อย่างสูงสุด หลักสูตรพิเศษเหล่านี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับสถาบันต่างๆ  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความรู้ทางด้าน 

การบริหารธุรกิจ ความรู้เฉพาะทาง และการทำาหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อน 

สำาคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ 

ทิศทางของบริษัท

ในปี 2560 นี้ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็น 

จำานวน ทั้งสิ้น 40 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมจำานวนบุคลากรถึง 73% ของ 

พนักงานในบริษัททั้งหมด ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 

16 ชั่วโมงต่อคน ต่อปี

รางวัลและการยอมรับ

 - อันดับ 5 : JobsDB - 10 อันดับองค์กรยอดนิยมที่คนอยากร่วมงาน 

  มากที่สุด

 - อันดับที่ 1 ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม : “Thailand’s Top Graduate 

  Employer 2017”

การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการที่กำากับดูแลโดย 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเชื่อมั่นอย่าง 

สมเหตุสมผลว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 - การดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - การรับรองความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และ

 - การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมาย  

  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทใช้กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

สากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  

Commission (COSO) แนวทางของ Sarbanes Oxley Act Section 404 (SOX)  

และแนวทางที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด โดยบริษัทได้ดำาเนินการตาม 

แนวทางของ SOX มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อผนวกรวมการควบคุมภายใน 

เกี่ยวกับรายงานทางการเงินเข้ากับการดำาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประกอบด้วย 5 ส่วน โดยมี 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำานวยต่อการบริหารงานของ 

ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำานึง 

ถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำาหนด และจัดให้มีการสื่อสาร 

เป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทมีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” 

(Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมข้อกำาหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงานของบริษัทปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กับบริษัท แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า  

คู่แข่งและหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ทรัพย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล  

การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักงาน 

สามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ 

กำากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer) โดยตรง 

ทั้งนี้ การกำาหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บน 

พื้นฐานที่คำานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ 

ของบริษัทในระยะยาว

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อ 

กำากับดูแลและส่งเสริมการควบคุมภายในในการจัดทำารายงานทาง 

การเงิน (Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และจัดตั้ง 

หน่วยงาน Policy Governance Culture เพื่อพัฒนาและปรับใช้นโยบาย 

และขั้นตอนการกำากับดูแลกิจการของบริษัท โดยหน่วยงานควบคุม 

ภายในทำาหน้าที่กำากับดูแลและรายงานสถานะของการควบคุมภายใน 

ในการจัดทำารายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ  

และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้รายงานทางการเงิน 

ของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบด้านอาชีว 

อนามัยความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  

(Health, Safety, Security & Environment หรือ HSE Unit) โดยได้ยึดแนวทาง 

ตามมาตรฐานสากล ISO14001 & OHSAS18001 เป็นกรอบในการ 

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทคำานึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อส่วนรวม 

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

โดยบริษัทได้จัดทำาแผนงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ 

มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

(2) การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน 

และจัดการความเสี่ยงที่ได้คาดการณ์ไว้ในเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และ 

เหมาะกับวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทนำาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ 

บริหารความเสี่ยงต่างๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรแบบ 

องค์รวมซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการดำาเนินการซ้ำาและต่อเนื่อง โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อ

 - ช่วยสนับสนุนให้บริษัทบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ 

  กำาหนดไว้

 - ช่วยให้บริษัทรักษาสถานะความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

  โดยการจัดการภัยคุกคามที่สำาคัญและการใช้ประโยชน์จากโอกาส 

  ที่สำาคัญ
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 - ช่วยให้บริษัทสามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนใน 

  การตัดสินใจ โดยการนำาการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง 

  ของกระบวนการตัดสินใจ

 - ช่วยให้บริษัทมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและมาตรฐาน 

  ภายนอกด้านความเสี่ยง

 - ช่วยให้บริษัทกำาหนดการดำาเนินการเพื่อลดภัยคุกคามและส่งเสริม 

  โอกาสที่สำาคัญได้อย่างทันท่วงที

 - ช่วยเพิ่มความตระหนักในการบริหารความเสี่ยงและส่งเสริม 

  วัฒนธรรมด้านความเสี่ยงภายในบริษัท

บริษัทได้กำาหนดนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้ 

ทบทวนนโยบายและคู่มือดังกล่าวอย่างสม่ำา เสมอ บริษัทบริหาร 

ความเสี่ยงตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 31000:2009 และ COSO II  

Enterpr ise Risk Management โดยบริษัทจะต้องระบุ ประเมิน และ 

จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

ของบริษัท

ผู้บริหารสายงานมีหน้าที่ รับผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่ามีการจัดการ 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ในกระบวนการทางกลยุทธ์และกระบวนการทางธุรกิจ 

ในแต่ละวัน พนักงานของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ 

จัดการความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ฝ่ายบริหาร 

มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ โดยเป็นเจ้าของ 

และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะ 

รายงานความเสี่ยงที่สำาคัญดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการจัดทำานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสำาหรับการ 

บริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการทำาธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกำาหนดอำานาจหน้าที่และ 

วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

ตามนโยบายการมอบอำานาจ (Policy on Delegation of Authority) ซึ่ง 

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการ 

อนุมัติออกจากหน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่ 

ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกัน 

และกัน 

ทั้งนี้ ในการทำาธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมในการ 

ติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทำาธุรกรรมนั้นๆ ดำาเนินการตามระเบียบ 

วิธีการปฏิบัติงานและผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำาหนด เพื่อป้องกันมิให้ 

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทเป็นสำาคัญ

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อ 

ให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจข 

องคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท 

ได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสม 

กับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึก 

บัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำาหนังสือเชิญ 

ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาก่อนการ 

ประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำาหนด

(5) ระบบการติดตาม

บริษัทมีกระบวนการที่ชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและ 

รายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่สำาคัญ พร้อม 

ทั้งรายละเอียดในการดำาเนินการแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตาม 

อย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitor ing) และทำาการประเมินเป็นระยะ  

(Period Evaluation) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ 

มั่นคงและใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ การติดตามอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวน 

ผลการดำาเนินงานและข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญเป็นประจำา การวิเคราะห ์

และการติดตามรายงานการดำาเนินงานที่อาจระบุความผิดปกติที่บ่งบอก 

ถึงความล้มเหลวในระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่าย 

บริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

บริษัททราบถึงกรณีที่มีหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกง การกระทำาผิดกฎหมาย  

หรือการประพฤติผิดที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและ 

สถานะทางการเงินของบริษัท

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง

(1) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทำารายงานทางการเงิน 

 ของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทำาขึ้นในปี 2560 ไม่พบข้อบกพร่องในการ 

 ควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัย 

 สำาคัญต่อรายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้มี 

 การสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ  

 2 ครั้ง

(2) การดำาเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบ 

 ขั้นตอนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับ 

 การอนุมัติ โดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ 

 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น โดยหน่วยงานตรวจสอบ 

 ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบ ติดตามการดำาเนินการแก้ไขกับฝ่ายบริหาร และจัดทำา 

 รายงานสรุปผลการดำาเนินการดังกล่าวให้กับคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบทุกเดือน และ

(3) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยผู้สอบ 

 บัญชีภายนอกของบริษัท

อนึ่ง บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  

ได้ทบทวนและประเมินการควบคุมทางการบัญชีของบริษัทและ 

บริษัทย่อยและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบ 



065การจัดการ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

อย่างมีนัยสำาคัญต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของ 

บริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญช ี

ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 

ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท 

จากการนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ใน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  

30 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม 

ภายในของบริษัท

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่น 

อย่างอิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้งให้คำาปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าและ 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ทางธุรกิจหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ 

ภายใน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน มีกำาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที ่

บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 

หนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัต ิ

หน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันความเป็นอิสระในการ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกป ี

บริษัทได้แต่งตั้งนางฐิติมา ศรีจันทราพันธุ์  เป็นหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานบรรลุ 

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ 

หน่วยงานอื่นใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการ 

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคำาจำากัดความของ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตาม 

มาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน) และของ 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ คู่มือการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำาแผนการตรวจสอบภายในที่มี 

ความยืดหยุ่น โดยประเมินจากทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเสี่ยง 

ที่สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท โดยแผนการ 

ตรวจสอบภายในประจำาปีจะได้รับการสอบทานและอนุมัติจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามแผนการ 

ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติ 

งานพิเศษอื่นตามการร้องขอของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามความเหมาะสม

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีนั้น หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในจะพิจารณาและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สอบทานความ 

เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และรายงาน 

จุดบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ การไม่ปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานต่อ 

ผู้บริหารโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอื่นๆ ทั้งนี้  

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึง 

ความคืบหน้าในการดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหารและความ 

คืบหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกเดือน

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังรับผิดชอบในการสอบทาน 

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามระเบียบภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า 

การทำารายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและประกาศ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการสอบทาน 

แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในมีส่วนร่วมในการดำาเนินการสอบสวนการกระทำาที่อาจเกี่ยวข้อง 

กับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คำาปรึกษา 

เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนให้มีการ 

พัฒนาความรู้  ความสามารถ ความชำานาญอย่างต่อเนื่อง โดยเข้า 

รับการฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท  

รวมถึงการสัมมนาในต่างประเทศ นอกจากนี้ พนักงานของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในยังมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานของบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และ 

ปฏิบัติงานตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวัง 

ของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ 

ด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจำาทุก 5 ปี และ 

รายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทราบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ รับการประเมินคุณภาพด้านการ 

ตรวจสอบภายในโดยที่ปรึกษาภายนอกทุกๆ 5 ปี ครั้งล่าสุดได้จัดทำาใน 

เดือนพฤศจิกายน 2559 ผลการประเมินสรุปได้ว่า หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล เรื่องการปฏิบัติงาน 

วิชาชีพตรวจสอบภายในซึ่งกำาหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลกิจการ 

ที่ดี ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560  

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาและเสริมสร้างมูลค่าของ 

ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

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 และการเปิด เผยข้อมูล  เป็นต้น  ทั้ งนี้  ตาม 

หลักมาตรฐานสากล

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการและหลักใน 

การปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบ 

สื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) เพื่อความสะดวกของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการเข้าถึงและใช้ในการอ้างอิง  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิ  

จัดการบรรยายและแจกคู่มือดีแทคธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานในการ 

ปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่ และจัดการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็น 

ครั้งคราวไป รวมทั้ง จัดทำาสื่อการเรียนรู้เรื่องดีแทค ธรรมาภิบาลใน 

รูปแบบการ์ตูนเพื่ออธิบายหัวข้อต่างๆ ที่สำาคัญและเพื่อให้ง่ายต่อการ 

ทำาความเข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชั่นและการ 

ติดสินบนของขวัญและสินน้ำาใจทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลและความ 

เป็นส่วนตัวความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การเป็นผู้สนับสนุนหรือการ 

บริจาค การสื่อสารภายนอกองค์กร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ที่พนักงานควรทราบ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  

(Interactive e-Learning Program) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ 

ของพนักงานในเรื่อง Code of Conduct และ นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น  

ทั้งนี้ การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการนั้น  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ประเมินผลการบังคับใช้เอกสารการ 

กำากับดูแลกิจการ รวมทั้งระดับของการปฏิบัติตาม และรายงานผลต่อ 

คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการถือปฏิบัติหลักการกำากับดูแลกิจการ 

ที่ดี ซึ่งหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้อ้างอิงจากหลักการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG  

Scorecard ทั้งนี้ จากการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ 

บริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทยบริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่างร้อยละ  

90 ถึงร้อยละ 100) โดยเป็นหนึ่งใน 110 บริษัทที่ได้รับคะแนนดีเลิศ  

จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 620 บริษัท จึงเป็น 

เครื่องยืนยันว่า บริษัทยึดมั่นในหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายละเอียดของหลักการกำากับดูแลกิจการที ่

ดีแบ่งออกเป็น 5 หมวด มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของ 

ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผล 

กำาไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำาคัญ 

ของบริษัท การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำาหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและ 

เพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ 

ของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทมีหุ้นสามัญเพียง 

ประเภทเดียวโดยหนึ่งหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง) ทั้งนี้ เพื่อ 

ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับ 

สิทธิและผลประโยชน์ของตน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวม 

ถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการแจ้ง 

กำาหนดวันประชุมล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และกำาหนดวันกำาหนด 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  

และกำาหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 17  

กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบ 

ขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วม 

การประชุมได้อย่างสะดวก และกำาหนดเวลาจัดประชุมในช่วงเวลาบ่าย 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเตรียมตัวในการเดินทาง บริษัทเปิดโอกาสให้ 

ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน 

ประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และ 

บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำาหรับ 
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ผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้ 

นำาระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง 

เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนน 

เสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำาเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได ้ 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง 

กับระเบียบวาระและสรุปไว้ในรายงานประชุม นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ 

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบคำาถามและรับทราบความคิดเห็น 

ของผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่  

31 มีนาคม 2560 ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน 3 โรงแรมพลาซ่า  

แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560   

ทั้งหมด 21 ท่าน

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ 

ประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นเวลาล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม และ 

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร 

ประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ที่ www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน (ตั้งแต่วันที่  

28 กุมภาพันธ์ 2560) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

การประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย หนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอและ 

ครบถ้วน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งระบุอย่าง 

ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา และแนบหนังสือ 

มอบฉันทะตามแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด รวมทั้งเสนอรายชื่อ 

กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อเป็นทางเลือกให้ 

กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม 

รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ 

ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ใน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทได้เผยแพร่ 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำาเนินการดังกล่าวโดย 

จัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 

2559 โดยมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเกี่ยวกับแผนการ 

ลงทุน และบริษัทได้ตอบคำาถามดังกล่าวในระหว่างการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจำาปี  2560 อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  

หรือเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

มีสิทธิออกเสียงตามจำานวนหุ้น โดยในแต่ละวาระที่ไม่สามารถแบ่ง 

คะแนนเสียงได้ ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษา 

กฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทำาหน้าที่กำากับดูแลการ 

ประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุม 

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำาถามในเรื่องที่  

เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 โดยระบุผลการ 

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น  

“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบ 

จดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกัน  

ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำาเนินการต่างๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ประธานในที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ตามจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วม 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือ 

มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำาหนด ซึ่งผู้ถือหุ้น 

สามารถกำาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือ 

มอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้  

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท 

ที่ www.dtac.co.th

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  

จำากัด ดำาเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง  

ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับผู้ถือหุ้นในการออกเสียง 

ลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมี 

การจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้สำาหรับการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 และ 

จัดให้มีการเผยแพร่แถบวิดีทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทาง 

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ภายใน 14 วันภายหลังการประชุม



068 การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก 

บริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและ 

ปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่าง 

บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน สร้าง 

ความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของ 

บริษัท บริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

และเป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทัน 

ต่อเวลาและจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทมี 

ความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานเพื่อสร้างผลกำาไร และการเจริญเติบโตอย่าง 

ยั่งยืน ทั้งนี้  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียด 

เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็น 

รากฐานของความสำาเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของ 

พนักงานตลอดเส้นทางการทำางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ 

สามารถของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าใน 

การทำางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทน 

แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม โดยบริษัทศึกษาและทบทวนโครงสร้าง 

องค์กรบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  

ประเมินผลการทำางานและความก้าวหน้าในการทำางานของพนักงาน 

อย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพและความพร้อมภายในองค์กร 

เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่ดี รวมถึงให้ความสำาคัญในการ 

กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการ 

ดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน 

โดยบริษัทได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย 

กำาหนด อาทิ วันเวลาทำางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำาปี และ 

วันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ  

ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายกำาหนด อาทิ การ 

ประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย 

ในและทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ 

ประจำาปี และการรักษาพยาบาลภายในสำานักงานโดยจัดให้มีแพทย์และ 

พยาบาลประจำาสำานักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีมาตรการ 

ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทาง 

การป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ 

เจลสำาหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัท 

ยังส่งเสริมให้พนักงานออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานที่  

อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่างๆ สำาหรับการออกกำาลังกาย เช่น โยคะ 

และแอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดย 

ได้จัดสถานที่และกิจกรรมต่างๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องให้ 

นมบุตรและกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีที่พนักงานมี 

ความจำาเป็นต้องนำาบุตรหลานมาที่ทำางาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้ 

มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร  

การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทาง 

ธรรมชาติ เป็นต้น

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

องค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “สภาผู้แทนพนักงาน” เพื่อเป็นตัวแทน 

ของพนักงานและเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อ 

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ  

เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน ์

ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำาปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของ 

พนักงาน

บริษัทได้ดำาเนินการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ 

สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

สากล โดยได้จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการทำ างาน (หน่วยงาน Hea l t h ,  Sa f e t y  and  

Env i ronment  “HSE”) เพื่อกำาหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

โดยกำ าหนดและส่ ง เสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัย 

ที่ดี  และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึง 

ควบคุมภยันตรายและดำ า เนินการที่ จำ า เป็น เพื่ อป้องกันมิ ให้ เกิด 

อุบัติเหตุและโรคภัยจากการทำางาน ให้กับพนักงานทุกคนตามมาตรฐาน 

ที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการอบรมด้านความ 

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ างาน (HSE  

Workshop) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน 

การทำางานในองค์กรโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดกิจกรรม  

ทั้ งนี้  เพื่อสร้างจิตสำ านึกและหลักในการปฏิบัติ ในเรื่องดังกล่าว  

รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางานจำานวน 3 คณะในพื้นที่ต่างๆ ซึ่ง 

ประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานและผู้บริหารเข้าทำางานร่วมกัน โดย 

ทำาหน้าที่รายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ในการทำางานให้ปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน 

ความปลอดภัยในการทำางาน

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสำานักงานจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ 

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน “10 สุดยอดสำานักงานของโลก (Top  
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Ten Best Office Spaces in the World) ประจำาปี 2558” จากรายงาน  

Global Cities : The 2015 Report จัดทำาโดย Knight Frank ซึ่งเป็นบริษัท 

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของโลก

อนึ่ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความ 

ต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จัดให้พนักงานทำาแบบ 

สำารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement 

Survey) ทุกปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบสำารวจความคิดเห็นดังกล่าว 

ครอบคลุมเรื่องความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และ 

บริษัท รวมไปถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนา 

ศักยภาพของบริษัท ทั้งนี้ พนักงานสามารถแสดงความรู้สึกและความคิด 

เห็นของตนเองผ่านแบบสำารวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยข้อมูลที ่

ได้จากการทำาแบบสำารวจความคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นความลับ

สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความ 

สำาคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท 

เน้นการพัฒนากิจกรรมโดยการนำาเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ 

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ (Enable) ส่งเสริมความ 

ปลอดภัยของ การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทำา 

ธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Climate Change) เช่น โครงการ 

“dtac Smart Farmer” โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรม เช่น การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer  

โดยลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตร “การเกษตรเชิงพาณิชย์” เป็นการทำาให้ 

เกษตรกรมีเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 

และการตลาดสินค้าเกษตร เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน 

อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ การสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการพื้นที่ 

การเกษตรของตนเองได้ และทำาการซื้อขายผลผลิตบนออนไลน์ผ่าน 

สมาร์ทโฟน การพัฒนา “ดีแทคฟาร์มแม่นยำา” ฟาร์มต้นแบบในการพัฒนา 

เกษตรแม่นยำาผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตสรรพสิ่ ง  ( In te rne t  o f  

Things: IoT) เพื่อเสริมแกร่งให้กับเกษตรกรรายย่อย เพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพทางการเกษตร ให้กับเกษตรกร

รายย่อย “ดีแทคฟาร์มแม่นยำา” เป็นการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา 

พัฒนาด้านการเกษตร โดยหวังผลในการเพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพ  

และลดต้นทุนให้กับเกษตรกรไทย ซึ่งดีแทคและเนคเทค-สวทช. ได้ร่วมกัน 

พัฒนาโซลูชั่น IoT เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นใน 

อากาศ แสง และปัจจัยสำาคัญที่เกี่ยวข้องในการเพาะปลูก ซึ่งจะเชื่อมต่อ 

กับแอปพลิเคชันในการแสดงผล การตั้งค่า เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล  

เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำาการเกษตรได้อย่างแม่นยำา โดยในปี 2560  

ดีแทคได้ติดตั้งอุปกรณ์ในฟาร์มทดลองของเกษตรกร 30 ฟาร์ม และ 

แอพพลิเคชั่น “ฟาร์มเมอร์ อินโฟ” ที่บริษัทร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วย 

ช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิดได้สนับสนุนและเน้นการส่งเสริมให้กลุ่ม 

เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยง่ายเพื่อให้ 

สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการผลิต คุณภาพสินค้า และการ 

กระจายสินค้า เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่ง 

ตนเองได้ และโครงการ “Safe Internet” เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำานึก 

ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชน

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำาเนิน 

การเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้ 

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำาเนินการ 

เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้น 

จากการดำาเนินงานของบริษัท เช่น การนำาแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจาก 

สถานีฐานไปกำาจัดโดยกระบวนการนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การ 

รณรงค์การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งภายในอาคารสำานักงานและ 

สถานีฐาน โดยมีการออกแบบสำานักงานในอาคารจัตุรัสจามจุรีให้  

ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ 

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชุมผ่านทาง 

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( E - c o n f e r e n c e )  ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ 

คาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทาง เป็นต้น

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึก 

อบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน HSE ได้จัดให้มีการ 

อบรมผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(HSE Virtual Learning Program) โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยนโยบาย 

เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงานและการปลดปล่อย 

มลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการของเสียและการนำากลับมาใช้ใหม่  

(recycle) รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำางาน ทั้งนี้ พนักงานใหม่ทุกคน 

ได้ผ่านการอบรมในโปรแกรมดังกล่าวแล้ว  และหน่วยงาน HSE  

วางแผนที่จะให้คู่สัญญาของบริษัทได้ผ่านการอบรมด้วยเช่นกัน

สิทธิของลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำาเสนอ 

สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจน 

ดำาเนินการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของ 

บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายกำาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าทุกราย 

จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพ 

และกิริยามารยาทที่ดี บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้ 

ความสำาคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้า 

และให้พนักงานทุกคนยึดหลักการนี้ในการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ โดย 

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทั้งปี เพื่อ 

สนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบริษัท 

จะนำาข้อคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทำางาน 

ร่วมกันในทุกส่วนงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางบริการเพื่อรองรับการติดต่อจาก 

ลูกค้ากล่าวคือ สำานักงานบริการลูกค้า (Service Center) และคอลเซ็นเตอร ์ 

(Call Center) โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งทำารายการ 

เปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่านสำานักงานบริการลูกค้า 
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ซึ่งตั้งอยู่ในทำาเลสำาคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่าง 

จังหวัด และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์หมายเลข 1687 ได้ตลอด  

24 ชั่วโมง รวมทั้งบริษัทได้พัฒนาช่องทางการติดต่อในรูปแบบดิจิทัล 

ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  

โดยกำาหนดให้การดำาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำาด้วย 

ความระมัดระวังและรอบคอบ การดำาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้จำากัดเพียงเท่าที่จำาเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดูแล 

ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำาเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำาหนด

สิทธิของคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

โดยบริษัทได้กำาหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นลายลักษณ์ 

อักษรง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของ 

บริษัทสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท 

ได้ในทุกกรณีโดยบริษัทมีนโยบายในการจัดให้มีการแข่งขันการประกวด 

ราคาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ การเจรจาตกลงเข้าทำาสัญญาระหว่างคู่ค้า 

และบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสำาหรับ 

คู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเรื่องต่างๆ เช่น แรงงาน สุขภาพ  

อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยกำาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับ 

บริษัท ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อนึ่ง เพื่อ 

ติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสำาหรับ 

คู่ค้าบริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้าและ 

ส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐาน 

การประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าของ 

บริษัท

นอกจากนี้  บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน 

ทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำาการในนามของบริษัท หลีกเลี่ยง 

การล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น ขณะ 

เดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำาการใน 

นามของบริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 

ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่กำาหนดไว้ในหลักในการ 

ปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร –ดีแทคธรรมาภิบาล”

สิทธิของคู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็น 

ธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน 

หรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำา 

ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งนี้  บริษัทดำาเนินการ 

แข่งขันในตลาดโดยนำาเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาที่เหมาะสม 

และบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ

สิทธิของเจ้าหนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและ 

เจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค 

และเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่ 

เจ้าหนี้และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ 

มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ 

ค่าธรรมเนียม การดำารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น  

และหากเกิดกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้  

บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 

แก้ไข ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำาระหนี้และไม่มีภาระ 

ค้ำาประกันแต่อย่างใด

(2) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ 

ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจน 

บุคคลอื่นใดที่กระทำาการในนามของบริษัทจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีความ 

เป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีการ 

ติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทำาการใดๆ หรือ 

ส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ ทั้งนี้  ตามที่ 

กำาหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล”

(3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นครั้งแรกในปี 2549 และ 

ปรับปรุงเป็นครั้งคราวเรื่อยมา ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศใช้คู่มือ 

ปฏิเสธของขวัญซึ่งกำาหนดมิให้บุคคลากรของดีแทครับของขวัญจาก 

บุคคลภายนอกภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำาหนด ตลอดทั้งปี 2560 บริษัท 

ได้จัดให้มีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจ 

และเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม 

อย่างยั่งยืน เพื่อให้พนักงานและสังคมได้มีความเข้าใจรวมทั้งสนับสนุน 

บริษัทในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล บริษัทได้ทำาการสื่อสาร 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรไปยังทุกช่องทางที่เป็นไปได้ อันได้แก่  

กิจกรรมต่างๆ ผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์ภายในองค์กร การประชุม  

ผู้บริหาร (EMC) ซีรี่ย์การ์ตูนในคู่มือดีแทคธรรมาภิบาล โปสเตอร์ ใบปลิว 

การสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน จดหมายข่าวไปยัง 

พนกังาน ผู้รับเหมาและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งข้อความที่แจ้งผ่านเว็บไซต ์ 

และในปี  2559 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทยภายใต้โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาค 

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) และ 

ล่าสุดในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมเสวนา “เคลื่อนประเทศไทย  

พลิกธุรกิจให้ทันวันพรุ่งนี้” เพื่อเพิ่มความเข้าใจถึงผลกระทบของ 



071การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คอร์รัปชั่นและความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมี 

ธรรมาภิบาล โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้เป็นวิทยากร 

ในหัวข้อ “ดีพอ” ไม่พอถ้าแค่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำาเนิน 

ธุรกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยการ “ทำา 

สิ่งที่ถูกต้อง” และไม่ประนีประนอมต่อคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ นอกจากนี ้

การสื่อสารยังเป็นกิจกรรมที่สำาคัญและผู้บริหารระดับสูงยังคงสื่อสาร 

กับพนักงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท 

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทยังคงดำาเนินนโยบายงดเว้นการให้การ 

สนับสนุนและการบริจาคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ฯ มีส่วน 

รับผิดชอบต่อประเทศไทย

(4) การดำาเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้ง 

 เบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่   

www.dtac.co. th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียมีโอกาสแสดง 

ความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้ 

รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำาของบริษัท 

พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานถึงการกระทำาใดๆ ที่อาจเป็นการ 

ฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาลผ่านทางสายด่วนกำากับดูแลและจริยธรรม 

องค์กร (Ethics and Compliance Hotline: http://dtac.ethicspoint.com)  

หากพนักงานต้องการคำาแนะนำาอันเกี่ยวข้องกับการรายงานการฝ่าฝืน  

พนักงานสามมารถติดต่อขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่กำากับดูแลและ 

จริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer) หรือ หัวหน้างานของ 

พนักงาน สายด่วนกำากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (E th ics  and  

Compliance Hotline) คือ ระบบการรับเรื่องผ่านทางเวบไซต์โดยข้อมูลถือ 

เป็นความลับ ระบบนี้จะมีบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระจากบริษัทเป็น 

ผู้ดำาเนินการ รายงานทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่กำากับดูแล 

และจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer) ทั้งนี้ข้อมูลของ 

ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่กำากับ 

ดูแลและจริยธรรมองค์กรได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความ 

มั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กำากับดูแลและจริยธรรมองค์กรมีหน้าที่ที่จะต้อง 

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อ 

รายงานถึงกิจกรรมการควบคุมดูแลต่างๆของหน่วยงานกำากับดูแลและ 

จริยธรรมองค์กร และเพื่อรับข้อเสนอแนะในกรณีใดๆ ที่มีความสำาคัญ 

ต่อบริษัทจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บ ริ ษั ท ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ กำ า ห น ด ข อ ง สำ า นั ก ง า น  ก . ล . ต .  แ ล ะ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระ 

สำาคัญ โดยได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของ 

บริษัท ข้อมูลการประกอบกิจการ ผลการดำาเนินงาน และข่าวสารต่างๆ  

ที่ สำ า คั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท ผ่ า น ท า ง เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง 

ประเทศไทย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและ 

เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 

รายงานประจำาปี นโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)  

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดำาเนินการ 

ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ บริษัท 

ได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำาเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น  

นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้บริหาร 

ของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่ 

การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่ วไป  

ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

และโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำาหน้าที ่

ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้  

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุน 

สัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  +66 2202 8882 หรือทางอี เมล์  

IR@dtac.co.th

ในรอบปี  2560 บริษัทได้ เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ จำานวน 33 ครั้ง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับ 

ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ 

ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว 

จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย 

บริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชี 

เดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ 

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิด 

เผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อ 

ให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและ 

เพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้  

คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำารายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำา 

เสนอในรายงานประจำาปีต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำาเนินงาน 

และประเด็นสำาคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับ 

ดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญภายใน 

ระยะเวลาที่กำาหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน 

โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยในจำานวนนี้ เป็น 

สุภาพสตรี 2 ท่าน และมีกรรมการซึ่งเป็นสุภาพสตรีทำาหน้าที่เป็นผู้แทน 

จาก กสท ตามสัญญาร่วมการงาน 1 ท่านและมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

1 ท่าน (ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการและ 

กรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท  

โดยในปัจจุบัน ไม่มีกรรมการคนใดในบริษัทเป็นกรรมการในบริษัท 

จดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็น 

ผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า  

2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน 

ของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจำาเป็นต้องเข้าไปกำากับดูแลการบริหารจัดการ 

เพื่อประสิทธิภาพของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

มากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

แยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการ 

มาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำาหน้าที่ เป็นประธานในที่ 

ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม 

ระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนรวม 

ในการประชุม เช่น ตั้งคำาถามหรือข้อสังเกต ให้คำาปรึกษาและให้ 

ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท แต่ 

จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที ่

บริหารทำาหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท และกำากับดูแลให้การ 

ดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติ 

คณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบการสานสัมพันธ์ จำานวนครั้ง/ความถี่ ความคาดหวัง/ข้อกังวล การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

  ประจำาปี    ทุกรายอย่างเท่าเทียม  ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

	 •	 การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อ	 •	 1	ครั้งต่อไตรมาส	 •	 การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง		 และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

  แถลงผลประกอบการ    ทันต่อเวลา เข้าถึงง่าย  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ประจำาไตรมาส	 	 	 •	 มีผลการดำาเนินงานที่	 •	 ดำาเนินงานตามแนวธรรมาภิบาล

	 •	 การประชุมนักวิเคราะห์/	 •	 1	ครั้งต่อไตรมาส	 	 เติบโตสร้างผลกำาไรให้แก่  และรับผิดชอบต่อสังคม

  นักลงทุนประจำาไตรมาส	 	 	 	 ผู้ถือหุ้น	 •	 มีการลงทุนเพื่อสร้างความเจริญ

	 •	 ประชุม	Roadshow	หรือ		 •	 10	ครั้งในปี	2560	 •	 การจ่ายเงินปันผลอย่าง	 	 เติบโต

  Conference เพื่อพบผู้ถือหุ้น/    สม่ำาเสมอ	 •	 ดำาเนินการตามนโยบายการ

	 	 นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	 	 	 •	 ดำาเนินงานอย่างมี  จ่ายเงินปันผล

	 •	 การประชุมกับนักลงทุนหรือ	 •	 82	ครั้งในปี	2560	 	 ธรรมาภิบาลมีความ	 •	 มีช่องทางสำาหรับสื่อสารกับ

  ประชุมทางโทรศัพท์ที่บริษัท    รับผิดชอบต่อสังคมและมี  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่หลากหลาย

	 	 	 	 	 	 ความโปร่งใส	 •	 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	เช่น

	 •	 เว็บไซต์ส่วนของนักลงทุน	 •	 มีการปรับปรุงข้อมูล	 	 	 	 Roadshow	หรือ	Conference

  สัมพันธ์  บนเว็บไซต์อย่าง    เพื่อพบนักลงทุนทั้งในประเทศ

    สม่ำาเสมอ    และต่างประเทศอย่างสม่ำาเสมอ

	 •	 อีเมล์นักลงทุนสัมพันธ์	 •	 ทุกวัน

	 •	 โทรศัพท์นักลงทุนสัมพันธ์	 •	 ทุกวัน
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คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ  ความรู้   

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการบัญชี  

การบริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการ 

อิสระของบริษัทมีคุณสมบัติสูงกว่าข้อกำาหนดขั้นต่ำาของ ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต ้

หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ – กรรมการอิสระ”

อนึ่ง บริษัทมิได้กำาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 

เนื่องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความ 

ซับซ้อนและมีการกำากับดูแลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธาน 

กรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความ 

“เข้าใจเป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำาเป็น 

ต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

และถึงแม้ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการ 

บริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งมี 

กลไกซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจ 

ที่เป็นอิสระ ระมัดระวัง รอบคอบ และปราศจากการครอบงำาหรือการ 

ชี้นำาในทางความคิดในระหว่างการพิจารณา

(2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ ์ 

ทิศทางและนโยบายในการดำาเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และ 

งบประมาณประจำาปีของบริษัท และกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนิน 

การให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กำาหนดไว้ 

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 

และมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึง 

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ เพื่อ 

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการพิจารณา 

ทบทวนและให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและ 

นโยบายในการดำาเนินงานของบริษัทเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้เข้ากับ 

สถานการณ์และสภาพธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเกี่ยวกับ 

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู ่

ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ– คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ และให้ความ 

เห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้  

บริษัทได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทำาขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคล 

ที่มีส่วนได้เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions)  

โดยกำาหนดประเภทและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทำาเป็นปกติในการประกอบ 

ธุรกิจ อนึ่ง การเข้าทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ 

มีขนาดใหญ่หรือมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหาร 

จะต้องขออนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 

และบริษัทจะรายงานการเข้าทำาธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้ 

คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำาทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มี 

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้งเพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณาและอภิปราย 

ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของ 

คณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รับทราบ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการ 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็น 

ผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการ 

ยังกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าประชุมหารือกับคณะกรรมการ 

โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการก็ได้ดำาเนินการประชุมกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำาหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้า 

ประชุมหารือกับคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่าย 

บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการก็ได้ดำาเนินการ 

ประชุมกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the  

Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็น 

รายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัต ิ

งานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็น 

ประจำาทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น 

ต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเพื่อช่วยในการพิจารณา 

ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ 

งานดังกล่าวข้างต้น สรุปผลได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งคณะเป็นประจำาทุกปีเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของ 

คณะกรรมการตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการ 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทจัดทำาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี 

ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแล 

กำาหนด และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผล 

การปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัทดำาเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และนำาเสนอต่อ 
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คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่ง 

การประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่  (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

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

สัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการ 

พัฒนาผู้บริหาร และมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม 

ในแต่ละข้อ โดยคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่า 

ร้อยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่า 

ร้อยละ 50 = พอใช้ และต่ำากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทั้งนี้ ผลการ 

ประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำากับ 

ดูแลกิจการที่ดีและหลักในการปฏิบัติ  “จริยธรรมองค์กร – ดีแทค  

ธรรมาภิบาล” ของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 

ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.27

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี   2560 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติ 

งานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งคณะ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1)  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) หน้าที่ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่ง 

ผลการประเมินพบว่าผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85 ขึ้นไปทั้งหมดทุกคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นราย 

บุคคลเป็นประจำาทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัททั้งคณะตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติ 

งานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่  

(1) การเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ (2) จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3)  

ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5)  

ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคะแนน 

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 94.49 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่ากรรมการ 

ของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

อย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

(3)  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัท 

จะแจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วง 

หน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่าง 

พร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดวาระ 

การประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร 

ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ 

กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม  

การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำากว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของ 

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการ 

ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุป 

มติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออก 

จากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ

บริษัทจัดทำาบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บ 

ต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  

และจัดเก็บสำาเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกสำาหรับ 

กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

เนื่องจากบริษัทมีกรรมการบางท่านซึ่งไม่มีถิ่นพำานักในประเทศไทย  

เพื่อให้กรรมการสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ 

ต่อฝ่ายบริหารและกิจการของบริษัท บริษัทจึงดำาเนินการให้กรรมการ 

เหล่านั้นสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านวิดีทัศน ์ 

(Video Conference) หรือโทรศัพท์ (Conference Call) ได้ โดยไม่นับเป็น 

องค์ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

ในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง และ 

มีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ 93.33 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้



075การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่แต่งตั้งครั้งแรก วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย การเข้าร่วมประชุม

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ตุลาคม 2533 26 มีนาคม 2558 6/6

นาย เพ็ตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค (1) รองประธานกรรมการ 13 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 2/3

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 31 มีนาคม 2560 5/6

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 26 มีนาคม 2558 6/6

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 5 กันยายน 2554 26 มีนาคม 2558 6/6

นางกมลวรรณ วิปุลากร  กรรมการอิสระ 8 ธันวาคม 2557 26 มีนาคม 2558 6/6

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง  กรรมการ 10 กุมภาพันธ์ 2558 30 มีนาคม 2559 6/6

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ 5 กันยายน 2554 30 มีนาคม 2559 5/6

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ 8 กุมภาพันธ์ 2556 31 มีนาคม 2560 5/6

นายทอเร่ จอห์นเซ่น  กรรมการ 19 สิงหาคม 2551 30 มีนาคม 2559 5/6

นางทูเน่ ริปเปล (2)  กรรมการ 30 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 5/6

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น (3) กรรมการ 8 ธันวาคม 2560  8 ธันวาคม 2560 0/0

หมายเหตุ  (1)  นายเพ็ตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์คเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ ซึ่งออกจากตำาแหน่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  

  4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 

 (2) นางทูเน่ ริปเปลเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 6 ครั้ง และผ่านทางวีดีทัศน์ 1 ครั้ง 

 (3) นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็นเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น ซึ่งออกจากตำาแหน่งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560  

  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่แต่งตั้งครั้งแรก วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย การเข้าร่วมประชุม

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ (1) กรรมการ 28 สิงหาคม 2558 31 มีนาคม 2560 3/3

นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า  กรรมการ 8 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 3/3

นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น รองประธานกรรมการ 13 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 3/3  

หมายเหตุ  (1)  นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่ประชุมโดยผ่านทางวีดีทัศน์ 3 ครั้ง

(4)  คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2560 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย 

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ 

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพ และเคยดำ ารง 

ตำาแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัทชั้นนำา 

รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนดำารงตำาแหน่งเป็น 

ผู้บริหารฝ่ายการเงินในสถาบันการเงินหลายแห่ง ความเชี่ยวชาญดังกล่าว 

มีประโยชน์และช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมธุรกิจโทรคมนาคม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง  

โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 11 ครั้ง 

โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้



076 การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการ 

สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุม 

ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่  

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือก (รวมทั้งเสนอถอดถอน)  

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของ 

ผู้มีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ 

พิจารณาคัดเลือก (รวมทั้งเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การ 

ประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ผลการดำาเนินงาน  

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบ 

บัญชีของบริษัทโทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการดำาเนินงาน 

ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  

5419 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182  

และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

4521 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ได้รับการแต่งตั้ง 

ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้  นางกิ่งกาญจน์  

อัศวรังสฤษฎ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ 

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2560 โดยนางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและ 

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  

ธันวาคม 2557 และ 2558

ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร 

สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในนั้น  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตาม 

ลำาพังโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1  

ครั้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจำาเป็น 

และเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำาชี้แจงและความเห็น 

จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal  Audit  Department) และ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการเงินและบัญชีเพื่อ 

ให้การทำาหน้าที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดย 

มีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งคือจำานวน 3 ท่าน และกรรมการที่ 

ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

เป็นกรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะ 

จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยในปี  2560 บริษัทได้จัดประชุม 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนรวม 2 ครั้ง โดยกรรมการกำาหนด 

ค่าตอบแทนได้มีการประชุม รายละเอียด ดังนี้

 รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม /จำานวนการประชุมทั้งปี 2560

นางกมลวรรณ วิปุลากร  12/12

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  11/12

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม  12/12

 รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม /จำานวนการประชุมทั้งปี 2560

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  2/2

นางกมลวรรณ วิปุลากร  2/2 

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล  2/2 

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (4)  1/2 

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม (1)  1/2

นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสกา (2)  1/2 

นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น (3)  0/0

หมายเหตุ  เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนตำาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

 (1) นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ได้ออกจากประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 และนายจุลจิตต์ บุณยเกตุ เข้า 

  ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน แทน 

 (2) นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้าได้ออกจากการเป็นกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

  และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
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รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ในปี 2560 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ทำาหน้าที่รับผิดชอบใน 

การพิจารณาให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำาหรับประธานกรรมการ 

และกรรมการอื่นๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนและโบนัสของ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้ 

การสนับสนุนให้บริษัทมีแนวทางในการกำาหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้อง 

กับนโยบายของบริษัทและแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท เป็นต้น

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี 

มติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด 

ย่อยสำาหรับปี  2560 ในรูปแบบรายเดือน และเห็นควรให้งดจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุม โดยคงเหลือการจ่ายใน 

รูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนอย่างเดียว เป็นจำานวนไม่เกิน 13,802,400 

บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งกำาหนดไว้เป็นจำานวนไม่เกิน 11,500,000 

บาท โดยบริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก มี 

รายละเอียดดังนี้

 (3) นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ 

  สรรหา และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการแทนนายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 และได้ออก 

  จากกรรมการ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

 (4) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ เข้าดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เช่น คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ตามมติ คณะกรรมการ 

  บริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

 ตำาแหน่ง โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

  ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ   320,000

กรรมการอิสระ   110,000

กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท)   19,200

ประธานกรรมการตรวจสอบ   67,000

กรรมการตรวจสอบ   50,000

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา /  34,000

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการกำากับดูแลกิจการ 17,000

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ที่กำาหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้น้ำาหนักที่แตกต่างกัน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ 

สรรหาเป็นกรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา 

รวม 5 ครั้ง และมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมดังนี้

 รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม /จำานวนการประชุมทั้งปี 2560

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม   5/5

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  5/5

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล  4/5

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (1)  3/3

นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสกา (2) 2/3

นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น (3) 2/2



078 การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา 

สรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับ 

สูงของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังทำา 

หน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการและรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนสืบทอด 

ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมี 

กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน โดยประธาน 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ การประชุม 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใน 

ปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการรวม 5 ครั้ง 

โดยมีกรรมการกำากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

หมายเหตุ  เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนตำาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

 (1) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ได้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560

 (2) นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้าได้ออกจากการเป็นกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

  และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 (3) นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

  และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการแทนนายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 และได้ออกจากกรรมการ 

  ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

 รายชื่อ จำานวนครั้งที่เข้าประชุม /จำานวนการประชุมทั้งปี 2560

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  5/5

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม (1) 3/3

นางกมลวรรณ วิปุลากร  5/5

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล  5/5

นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสกา (2) 1/3

นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น (3) 2/2

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  1/2

หมายเหต เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนตำาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

 (1) นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮมได้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการ และนายจุลจิตต์ บุณยเกตุได้ออกจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตามมติ 

  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560

 (2) นายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้าได้ออกจากการเป็นกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 

  และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

 (3) นายมอร์เทน โลเคน เอ็ดวาร์ดเซ่น เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา  

  และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการแทนนายคริสโตเฟอร์ อดัม ลาสก้า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 และได้ออกจากกรรมการ  

  ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ทำาหน้าที่พัฒนาและ 

ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำากับ 

ดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

(5)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับ 

การดำาเนินธุรกิจและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่ 

กรรมการรวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการที่ 

ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำากับดูแลกิจการ 

ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วม 

อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัด 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญ 

อื่นๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม 

ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 

กรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม 

ในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วจำานวน   

7 ท่าน ทั้งนี้  รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมของกรรมการแสดงอยู่ 

ภายใต้หัวข้อ “ประวัติของคณะกรรมการ”

อนึ่ง บริษัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บริหารอย่างสม่ำาเสมอ  

โดยผลจากการประเมินจะถูกนำาไปใช้ในการจัดทำาแผนการพัฒนาของ 

ผู้บริหารแต่ละราย ทั้งนี้ ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตร 



079การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การฝึกอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับ 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้าง 

การจัดการ – นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

(6) แผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ กลุ่ม People มีหน้าที่ในการจัดให้มี 

แผนสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) สำาหรับการสืบทอดตำาแหน่ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และ 

ความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยฝ่าย 

บริหารเป็นผู้นำ า เสนอแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อ 

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ข้อ 

เสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตำาแหน่งดังกล่าว

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 รวมทั้ง 

อำานาจในการพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

(1) ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวังและ 

 ความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 

 ผู้ถือหุ้น

(2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กำาหนด 

 กลยุทธ์และแผนการดำาเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้าง 

 องค์กรที่เหมาะสม และกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจในแต่ละวัน

(3) อนุมัติกำาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ มูลค่า และความคาดหวังในการ 

 เป็นผู้นำาของบริษัท

(4) พิจารณาอนุมัติตัดสินใจในการเข้าทำาธุรกรรมที่สำาคัญและดำาเนิน 

 การใดๆ และในบางกรณี มอบอำานาจในการตัดสินใจให้บุคคลอื่น 

 โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ของบริษัท  

 ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายการกำากับ 

 ดูแลกิจการของบริษัท

(5) ดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

(6) อนุมัติให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์และ 

 แผนการดำาเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเป้าหมาย 

 และกลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานดังกล่าว

(7) จัดให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึ่ง 

 ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป

(8) ติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำารายงาน 

 ทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting) อย่าง 

 เพียงพอเพื่อให้การกำากับดูแลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อกำาหนด 

 ทางกฎหมาย และนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

(9) ประเมินและหารือเกี่ยวกับโครงสร้างทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

 สูงสุด (Optimal Capital Structure) นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 กลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุน และการจัดสัดส่วนเงินทุนที่เหมาะสม  

 (Optimal Funding Composition) เป็นประจำา

(10) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น

(11) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน 

 ประจำาปี ซึ่งจัดทำาโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้มั่นใจว่า  

 งบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปีจัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องและ 

 ครบถ้วนและสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัทและผล 

 ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

(12) จัดทำารายงานประจำาปีร่วมกับคณะผู้บริหาร

(13) พิจารณา อนุมัติ และกำาหนดโครงสร้างการดำาเนินกิจการโดยรวม 

 ของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก

(14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงทาง 

 ธุรกิจที่สำาคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเสี่ยงด้าน 

 กลยุทธ์การดำาเนินกิจการ (ทางการเงินและอื่นๆ) และทางกฎหมาย 

 เป็นสำาคัญ

(15) ดำาเนินการให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึง 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น ทำาขึ้นเช่นเดียวกับการ 

 ทำาธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ภายใต้ 

 เงื่อนไขทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ 

 บริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

(16) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และ 

 จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อติดตามตรวจสอบการ 

 ควบคุมภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อน 

 ในการควบคุมต่างๆ ที่สำาคัญ รวมถึงเสนอแนะวิธีการแก้ไข

(17) จัดเตรียมวาระและความเห็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(18) สรรหาผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ  

 และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ 

 บริษัทและบริษัทย่อยหลัก

(19) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ 

 ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(20) มีอำานาจแต่งตั้งและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท  

 ติดตามตรวจสอบและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายปี
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(21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ 

 ปลอดภัยและการป้องกัน บุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ  

 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(22) ดำาเนินการให้บริษัทมีขั้นตอนกระบวนการที่เพียงพอสำาหรับการ 

 ป้องกันมิให้บริษัทเกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

(23) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของตน

เรื่องสำาคัญที่สงวนไว้เป็นอำานาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา 

อนุมัติ มีดังนี้

1) กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน

2) ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่กำาหนด

3) การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน

4) โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

 ผู้บริหารระดับสูง

5) แผนการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

6) ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

7) การแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และประธานเจ้าหน้าที่ 

 บริหารฝ่ายการเงินของบริษัทย่อย

8) การตกลงเข้าทำาสัญญาที่สำาคัญ และ กิจการที่มีนัยสำาคัญ

9) การฟ้องร้องและดำาเนินคดีที่สำาคัญ

10) นโยบายที่สำาคัญ

11) การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร 

 และสถาบันการเงิน

12) นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการ 

 เสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นางกมลวรรณ วิปุลากร  ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  กรรมการตรวจสอบ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม  กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็น 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ 

ดำาเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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  โดยผู้  

 ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบัญชีอิสระ

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย 

 พิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่าง 

 น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ  

 และหน่วยงานอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด 

 จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง 

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่  

 รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5) ส อ บ ท า น ใ ห้ บ ริ ษั ท ป ฏิ บั ติ ต า ม  พ . ร . บ .  ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ 

 ตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนด ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

 ประเทศไทยรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 ของบริษัท

(6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ 

 ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไข 

 การทำางานของบุคคลดังกล่าว (หมายความรวมถึงการเสนอ 

 ถอดถอนผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการทำาหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี) 

 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 

 ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นรายปี

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็นอิสระและ 

 ความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท
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(9) สอบทานการจัดการให้มีช่องทางสำาหรับพนักงานที่สามารถ 

 แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงิน 

 หรือเรื่องอื่นๆ โดยการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึง 

 การจัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจ้งอย่าง 

 เหมาะสม

(10) สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือ 

 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม 

 กฎหมายและข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

 ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 

 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(11) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน 

 รายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 ข้อมูลดังต่อไปนี้

 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 

  ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

  ของบริษัท

 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์

  แห่งประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 

  ธุรกิจของบริษัท

 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล 

  ประโยชน์

 - จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม 

  ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได ้

  รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

 - รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

  จากคณะกรรมการบริษัท

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความ 

 เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นางกมลวรรณ วิปุลากร  กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล  กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

(1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ 

 อื่นๆ

(2) สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกำาหนดค่าตอบแทน

(4) สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็น 

 ไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธาน 

 เจ้าหน้าที่บริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ ค่าตอบแทนในรูปหุ้น 

 และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตาม 

 นโยบายกำาหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่าองค์ประกอบของ 

 ค่าตอบแทนใดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่

(6) สอบทานสิทธิตามสัญญาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับจาก 

 การยกเลิกสัญญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่าย เพื่อ 

 พิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

 ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ข อ ง 

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม 

 ต่อคณะกรรมการบริษัท

(8) จัดทำารายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน 

 ประจำาปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของ 

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

(9) สอบทานเป็นประจำาทุกปีและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ 

 กำาหนดค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ 

สรรหาเป็นกรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา 

รวม 5 ครั้ง และมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมดังนี้ ี ้

 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม  ประธานคณะกรรมการสรรหา

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  กรรมการสรรหา

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  กรรมการสรรหา

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล  กรรมการสรรหา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้

(1) ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็น 

 กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอต่อที่ประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็น 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 กลุ่มการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

(3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 โดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 

 ของบริษัท และให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับ 

 เปลี่ยนตามที่เห็นว่าจำาเป็น โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 ทุกฝ่าย รวมถึงความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และความหลากหลาย 

 ที่บริษัทต้องการ

(4) ให้ความสำาคัญกับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ 

 และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นว่าจำาเป็น

(5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ 

 ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพื่อดำารงตำาแหน่ง 

 กรรมการ

(6) ในการประเมินผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการ 

 ทุกครั้งจะต้องพิจารณาว่าผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมีประสบการณ์ 

 คุณสมบัติและความสามารถที่จำาเป็นหรือไม่

(7) พิจารณาความจำาเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ

(8) ชี้แจงเหตุผลในการให้คำาแนะนำาของตน และแจ้งแถลงการณ์ 

 ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำาแนะนำาดังกล่าวข้างต้น

(9) ดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 กับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(10) กำาหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงตำาแหน่งคณะกรรมการ และการ 

 แต่งตั้งผู้บริหารหลัก ตามที่ตนเห็นสมควร

(11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการต่าง ๆ ของ 

 คณะกรรมการสรรหาตามสมควร

(12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

นางกมลวรรณ วิปุลากร  กรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม  กรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล  กรรมการกำากับดูแลกิจการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีดังนี้

(1) กำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 สำาหรับการกำากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 และดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(2) กำาหนดและดำารงไว้ซึ่งนโยบายและกระบวนการการกำากับดูแล 

 กิจการที่เหมาะสม
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(3) ดำ า เนินการให้มีการบั งคับใช้ และปฏิบัติ ตามนโยบายและ 

 กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับกำากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ 

 อนุมัติ เพื่อให้มีการกำากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อย 

 ทั้งหมดซึ่งบริษัทมีอำานาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(4) กำากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการบังคับใช้ 

 และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับกำากับ 

 ดูแลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องสำาคัญต่างๆ ผล 

 การตรวจสอบ และคำาแนะนำาเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

(6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คำาแนะนำาของตน และแจ้งแถลงการณ์ออก 

 เสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำาแนะนำาดังกล่าว

(7) ดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 กับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(8) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการ 

 ต่างๆ ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการของ 

 บริษัท

(9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำ าหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่าง 

ชัดเจน กล่าวโดยสรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าที่กำาหนด 

นโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารมี 

อำานาจหน้าที่ในการนำานโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการมอบอำานาจ (Pol icy on  

Delegat ion of Author i ty) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งว่าด้วยการมอบ 

อำานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยกำาหนดขอบเขตอำานาจ 

หน้าที่และอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท 

โดยมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

(1) รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจะต้อง 

 ปฏิบัติตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง 

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

(2) มีอำานาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ไม่ได้สงวนไว้เป็นอำานาจการ 

 ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่  

 เกี่ยวข้อง คำาสั่งหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ 

 บริหารจะต้องดำาเนินการตามสมควรเพื่อให้บริษัทดำาเนินกิจการ 

 และพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ 

 ของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

(3) จัดรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจัดสรรบุคลากรให้เป็นไป 

 ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

(4) ดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประมาณและแผนการดำาเนิน 

 งานรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงบประมาณและแผนการดำาเนิน 

 งานดังกล่าว

(6) วางแผนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อจัดการกับ 

 ความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพิจารณาความเสี่ยง 

 ทางด้านกลยุทธ์ การดำาเนินกิจการ และกฎหมาย และจัดตั้ง 

 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 

 ของบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(7) เสนอแผนกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก 

 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอแนะแนว 

 ทางการแกไ้ขปญัหาในเรือ่งอืน่ๆ ทีม่นียัสำาคญัในเชงิกลยทุธข์องบรษิทั

(8) ดำาเนินการให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึง 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น ทำาขึ้นเสมือนเป็นการทำา 

 ธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ภายใต้เงื่อนไข 

 ทางการค้าปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท 

 และผู้ถือหุ้นรายย่อย

(9) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะ 

 ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติการและขั้นตอนการดำาเนิน 

 กิจการของบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันตามสมควรว่า บริษัท 

 จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี 

 ประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเชื่อถือ 

 ของการรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ 

 การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และ 

 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(10) จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการ 

 ดำาเนินงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการ 

 อนุมัติรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่างๆ ที่ 

 สำาคัญ และให้คำาแนะนำาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบ 

 ภายในจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกับพนักงานหรือ 

 ตัวแทนพนักงานตามที่สมควร เพื่อให้ เกิดธรรมเนียมปฏิบัติ  

 เชิงร่วมมือทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยคำานึงถึงประสบการณ์และ 

 มุมมองความเข้าใจของพนักงานเป็นสำาคัญ

(12) มีอำานาจที่จะร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทนของ 

 บริษัท (หรือแต่งตั้งตัวแทน) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

 หลัก รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

 คณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการพัฒนาธุรกิจ สถานะ 

 และผลกำาไรของบริษัทย่อยหลัก

(13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ 

 ปลอดภัยและการป้องกันบุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ ม ี

 ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



084 การกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบังคับที่ เพียงพอต่อการที่ 

 พนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท  

 (หากมี) และรายงานการไม่ปฏิบัติที่สำาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

(15) นำาขั้นตอนกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันมิให้บริษัท 

 เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 จะต้องทำาการตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการดังกล่าวเป็น 

 รายปีและต้องดำาเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องใดๆ 

 ที่ตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 

 บริษัท

เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทกำาหนดไว้โดยอ้างอิง 

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

และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบดังนี้

(1) ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัต ิ

 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธุรกิจของบริษัท

(2) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

 บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม 

 คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 รายงานประจำาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ 

 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 

 ผู้บริหาร

(6) จัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 

 ข้อมูลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ 

 กรรมการใหม่

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น 

หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กำาหนด ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ 

 อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ 

 ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 

 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(3) ไม่ เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการ 

 จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 

 พี่น้อง และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 

 รายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 

 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท 

 ย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

 ของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง 

 ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง 

 ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 

 ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 

 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท 

 ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ 

 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 

 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี 

 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ 

 มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 

 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(6) ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น 

 ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ 

 เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัท 

 ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้  

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือ 

 หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได ้

 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการ 

 แต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ 

 ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับ 

ดูแลกิจการ – การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ” ข้างล่างนี้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของ 

กรรมการทั้งคณะ ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (2) นายสตีเฟ่น  

วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม (3) นางกมลวรรณ วิปุลากร และ (4) นางชนัญญารักษ์  

เพ็ชร์รัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ 
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กำาหนดข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้ความสำาคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยได้กำาหนด 

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ 

กฎหมายและข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อ 

บังคับของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์การทำางาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

กิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลา 

ที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวม 

ถึงความหลากหลายอื่นๆ เช่น เพศ เพื่อช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการ 

บริษัทปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติ 

หลากหลายและพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สำาคัญเพื่อการพิจารณาตัด 

สินใจและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำากับ 

ดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาได้กำาหนดแนวทางในการเสนอชื่อ 

ผู้สมัครเพื่อแต่งตั้งดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่มีคุณสมบัติ 

หลากหลาย นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา 

องค์ประกอบตามที่กำาหนดโดยจัดทำาตารางระบุความชำานาญการ  

(Board Skill Matrix) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสรรหากรรมการที่มี 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสม 

กับธุรกิจด้านโทรคมนาคม โดยแบ่งออกเป็น 10 ด้าน ตัวอย่างเช่น  

ภาวะความเป็นผู้นำา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลุกค้าและการตลาด บัญชี  

การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรง กฎหมาย  

การจัดการความเสี่ยง ด้านการจัดการองค์กรและบุคลากร เป็นต้น

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของ 

บริษัท ในการนี้บริษัทได้ใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional  

Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระหรือพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท สรุปผลการสรรหา 

ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ต่อไป (แล้วแต่กรณี)

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มี 

ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด และจะต้องไม่ดำารงตำาแหน่ง 

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และกรรมการที่เป็น 

ผู้บริหารจะต้องไม่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัท 

จดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ 

บริษัทร่วมทุนของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าที ่

และความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้น 

จากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกได้ การ 

แต่งตั้งถอดถอน หรือการพ้นจากตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็น 

ไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน 

 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

 ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 - ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่

 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้ง 

  บุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะ 

  แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้

 - ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำาดับจะได้รับการแต่งตั้ง 

  เป็นกรรมการ ในกรณีที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า 

  จำานวนกรรมการที่พึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุม 

  เป็นผู้ชี้ขาด

(3) ในกรณีที่กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่น 

 ใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับ 

 ใบลาออก

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตำาแหน่งก่อนวาระ 

 ได้โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 

 จำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกัน 

 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

 และมีสิทธิออกเสียง

(5) ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวนหนึ่งใน 

 สามของกรรมการทั้งหมดของบริษัทพ้นจากตำาแหน่ง โดยให้ 

 กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งก่อน 

 กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้าดำารง 

 ตำาแหน่งอีกได้

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ 

แต่งตั้งบริหารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดตำาแหน่ง โดยมี 

กระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวัติการ 

ศึกษา ประสบการณ์การทำางาน ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และ 

ความเป็นผู้นำา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 

สรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับ 

การเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัท

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถ 

ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดำาเนินงาน และรักษาผลประโยชน 

ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำารงตำาแหน่ง 
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กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้ 

คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ 

เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอำานาจ หน้าที่ และความ 

รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย หลักเกณฑ์เรื่อง 

การทำารายการระหว่างกัน และการทำารายการสำาคัญอื่นๆ เป็นไปใน 

แนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้การกำากับดูแลเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานฐานะการเงินและ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการของบริษัทเป็น 

รายไตรมาส

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงถึงความสำาคัญเรื่องการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูล 

ภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้ 

บุคคลที่ ไม่ได้รับอนุญาตได้รับข้อมูลที่มิได้ เปิดเผยต่อสาธารณชน  

และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มิได้ เปิดเผยต่อสาธารณชน  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่นๆ ของ 

บริษัทก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของ 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา  

และมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทซื้อขายหุ้นหรือ 

ตราสารทางการเงินของบริษัทก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อ 

สาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา  

การฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติสำาหรับการดำาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของ 

บริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้ออกจากงานตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่กำาหนดในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้  บริษัทได้ชี้แจงและแจ้งแนวทางเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

สำาหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำาหนดห้ามมิให้กรรมการ 

และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวัน 

ประกาศผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจาก 

วันประกาศผลการดำาเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขาย 

หลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำาไรในระยะสั้น โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง 

ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบกำาหนดระยะเวลา 

การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศผลการดำาเนินงานของบริษัท 

ทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทกำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 

ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงรายงานการซื้อขายหุ้น หรือ 

การได้มาหรือการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  

(รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ  

นิติภาวะ) อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน ก่อนทำาการซื้อขาย และแจ้ง 

ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการ 

บริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงาน 

การมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย 

ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน  

15 วันก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของทุกๆ ปี และภายใน 15 วันนับจากวันที่ม 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการ 

ติดตามดูแลและดำาเนินการตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำารายการที่ 

เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติสำาหรับการดำาเนินการ 

เกี่ยวกับข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.dtac.co.th และระบบ 

สื่อสารภายในของบริษัท (Intranet)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่31มีนาคม 2560  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

สำาหรับปี 2560 เป็นจำานวนไม่เกิน 5,295,000 บาท (ไม่รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำาหรับการตรวจสอบงบการเงิน 

ประจำาปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยค่าตอบแทน 

ดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92 จากปี 2559 ทั้งนี้ ในปี 2560 ค่าใช้จ่าย 

หรือค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 

บัญชีและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี จำานวน 1,226,248 

บาท

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

(1) บริษัทมีนโยบายและกระบวนการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ 

 เพื่อมาทำาหน้าที่เป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อ 

 บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 สามัญประจำาปีได้ ทั้งนี้  ตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัท 

 ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ 

 และกรรมการบริษัทจะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความรู้ความ 

 สามารถในธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ 

 ต่อธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้  บริษัทมีกระบวนการสรรหา 

 กรรมการอิสระเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระจะทำาหน้าที่ได้ 

 อย่างดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในการนี้   

 ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีประวัติยาวนานและมีความ 

 ซับซ้อนสูง มีความจำาเป็นที่กรรมการแต่ละท่านต้องมีความ 

 เข้าใจเรื่องเฉพาะด้านต่างๆ ไม่ว่ าจะเป็นเชิงพาณิชย์  เช่น  

 ธุรกรรมการค้าต่างๆ หรือเรื่องเชิงเทคนิคที่มีความซับซ้อน เช่น 

 ข้อมูลย่านคลื่นความถี่  โครงข่ายโทรคมนาคม สายไฟเบอร์ 

 ออปติก เครื่องและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การ 

 ดำาเนินธุรกิจออนไลน์ หรืออินเทอร์เนตและ เทคโนโลยีต่างๆ 

 หรือกฎเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฯลฯ เรื่อง 

 ดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องที่มีประวัติยาวนานและมีเนื้อหาที่ซับซ้อน  

 ทำาให้กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการยากแก่การทำาความเข้าใจ 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 แต่การทำาความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวด 

 เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนงานของบริษัท ดังนั้น การดำารง 

 ตำาแหน่งกรรมการที่นานขึ้นก็จะเป็นปัจจัยสำาคัญส่งเสริมให้ 

 กรรมการสามารถมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งและให้คำาแนะนำาหรือ 

 ทิศทางที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทได้โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการ 

 ของบริษัทได้ทำาหน้าที่ในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี บริษัทมีการวางแผน 

 การประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปีเป็นจำานวนอย่าง 

 น้อย 5 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาวาระหลักที่ได้กำาหนดไว้ในแต่ละป ี

 อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสำาคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 ก็จะเรียกประชุมสำาหรับวาระสำาคัญนั้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบ 

 ล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้กำาหนดไว้ โดยในป ี

 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำานวน 6 ครั้ง

(2) บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน 

 ให้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและภาระหน้าที่ความ 

 รับผิดชอบ โดยมีกระบวนการประเมินผลงานตามมาตรฐานที่เป็น 

 ที่ยอมรับทั่วไป โดยบริษัทได้ทำาการเปิดเผยนโยบายการจ่าย 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร และบริษัทได้เน้นย้ำาให้พนักงานและผู้บริหาร 

 ถือปฏิบัติตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในเรื่องนี้ด้วย 

 เช่น พนักงานต้องไม่เปิดเผยจำานวนค่าตอบแทนของตนเองเป็น 

 การทั่วไปและบริษัทก็จะถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความลับของ 

 พนักงานและจะเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

(3) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการ 

 และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือเลขานุการบริษัท 

 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วง 

 หน้าก่อนทำาการซื้อขาย และแจ้งผลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน  

 1 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ 

 โดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ได้อนุมัตินโยบายดังกล่าว 

(4) ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำาหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการโดยวิธี 

 คะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ใช้การลงคะแนนเสียง 

 แบบสะสม อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำาหนดให้มีวิธีการอื่นในการ 

 รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด โดยได้สนับสนุนให ้

 ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 

 และเสนอชื่อุบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการปรุะชุม 

 สามัญผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์ของบริษัทที่ เกี่ยวข้อง ผู้สมัคร 

 รับเลือกตั้ ง เป็นประธานและกรรมการจะต้องมีความรู้ และ 

 ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องด้านธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจที่  

 เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัท กระบวนการสรรหา 

 คัดเลือกกรรมการอิสระต้องมั่นใจว่ากรรมการอิสระได้ทำาหน้าที่ที ่

 เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(5) บริษัทมีนโยบายที่จะยกระดับและส่งเสริมกรอบการกำากับดูแล 

 กิจการให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทได้กำาหนดให้มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ 

 สำาหรับคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม  

 โดยมีสาระสำาคัญ อาทิ การกำาหนดให้มีตารางแผนงานการประชุม 

 ประจำาปีสำาหรับคณะกรรมการบริษัท (Yearly Meeting Plan) การ 

 กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ม ี

 ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการกำาหนด 

 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานต่างๆ อาทิ การบริหาร 

 จัดการความเสี่ยง การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน อย่างน้อยปีละ  

 2 ครั้ง รวมทั้งต้องพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในด้วย 

 ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นางกมลวรรณ วิปุลากร   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  นายสตีเฟน วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม  กรรมการตรวจสอบ

3.  นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ   กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารพนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปดังนี้

•	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	 2560	 เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 งบการเงินดังกล่าว 

 ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

•	 สอบทานความเพียงพอและการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

 ธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

•	 พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำาปีซึ่งได้จัดทำาขึ้นตามแนวความเสี่ยง	และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในสรุปได ้

 ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

•	 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่า 

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



089รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

•	 รับทราบความเสี่ยงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงตามที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงนำาเสนอ

•	 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งผล 

 เป็นที่น่าพอใจ

•	 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 รวมถึงเสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี	 2561	 ต่อ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ

จากการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำางบ 

การเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

ที่มีประสิทธิผล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ 

การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติ ประสบการณ์ ผลการดำาเนินงาน และ 

ความเป็นอิสระในการดำาเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด มีผลการดำาเนิน 

งานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นสำานักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2561 และได้พิจารณา 

กำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

นางกมลวรรณ วิปุลากร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

30 มกราคม 2561



090 รายงานของคณะกรรมการสรรหา
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน  

ได้แก่ นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ และนายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล 

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท 

และบริษัทในเครือ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องประเด็นสำาคัญรวมถึง (1) ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมการบริษัท (2) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำาปีของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท (3) ให้ 

คำาแนะนำาผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทและของบริษัทย่อย (4) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการสับเปลี่ยนตำาแหน่ง 

ประธานและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย และ (5) รับทราบหลักเกณฑ์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการกำาหนดคุณสมบัต ิ

CFO และสมุห์บัญชี ของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการสรรหาได้ประเมินผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพเพียงพอ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

ประธานคณะกรรมการสรรหา



091รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังคงให้คำามั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

และที่กำาหนดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยมุมมองที่จะเพิ่มพูนและดำารงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส ความรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม 

ตามมาตรฐานสูงสุด ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้พิจารณาและกำาหนดแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ 

สอดคล้องกับหลักกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักสากลของ The Organisation for Economic Cooperation  

and Development (OECD) และ ASEAN CG Scorecard 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อติดตามแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบ และ 

การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อวันที่  

20 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ห้าตราสัญลักษณ์ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สาม ซึ่งเป็น 

ระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งได้มีการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยจำานวน 620 บริษัท ตามโครงการสำารวจการกำากับ 

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี พ.ศ. 2560 (CGR 2559) รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ  

ที่มุ่งไปสู่การยกระดับการกำากับดูแลกิจการให้ดีต่อไป

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ 

สุจริต ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป 

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ



092 รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นกรรมการอิสระ 

จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน นางกมลวรรณ วิปุลากร นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ และ 

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล โดยคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการสอบทานและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ รวมทั้งทบทวน 

และอนุมัติค่าตอบแทนประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2560 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมสองครั้ง โดยมีหลายประเด็นในการพิจารณารวมถึง (1) การทบทวนและอนุมัต ิ

ค่าตอบแทนประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2) ให้คำาแนะนำาการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความเห็นว่าคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ 

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการกำาหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน



093รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

การเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอยู ่

ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) 

ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส

จากข้อ 7 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือ 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น 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)
                                                               

    2559  2560

1. รายได้

 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ -  -

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ 

 - ค่าบริการจ่าย การซ่อมบำารุง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม 275.4*  2,884.3

 - ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย ระบบสัญญาสื่อสาร 318.0  203.5

 - เจ้าหนี้การค้า  663.3  1,249.2

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัทได้เข้าทำาสัญญากับ	บริษัท	บีบี	เทคโนโลยี	จำากัด	ตั้งแต่ไตรมาสที่	4	ของปี	2551	เพื่อใช้บริการบริหาร	และบำารุงรักษาระบบเครือข่ายส่ง 

  สัญญาณทั้งหมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการต่อสัญญาแต่ละครั้งยังคงเดิมเช่นเดียวกับเงื่อนไขที่บริษัทเคยทำากับ 

  คู่สัญญารายเดิม

หมายเหตุ * ค่าบริการจ่าย การซ่อมบำารุง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมของปี 2559 ดังที่ปรากฏยังมิได้รวมถึงค่าบริการของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด จำานวน 1,544.0 ล้านบาท 

  ซึ่งเมื่อรวมกับค่าบริการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) จำานวน 275.4 ล้านบาท จะรวมเป็น 1,819.4 ล้านบาท



094 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2.  รายการธุรกิจกับกลุ่ม ไอ.เอ็น.เอ็น.

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1.  รายได้

 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ -  -

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 32.5  3.2

 - ค่าบริการด้านข้อมูล   26.0  14.3

 - เจ้าหนี้การค้า  2.1  0.2

 - เจ้าหนี้อื่น  6.0  0.2

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

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

  จำากัด ยังเป็นผู้ให้บริการจะจัดหาข้อมูลการเกษตรและให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ผ่านระบบโทรศัพท์ 

  เคลื่อนที่ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราธุรกิจการค้าทั่วไป

	 •	 บริษัทเข้าทำาสัญญาให้บริการข้อมูล	 (Content	Provider	Access	Agreement)	กับบริษัท	สำานักข่าว	ไอ.เอ็น.เอ็น.	 (ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้ให้ 

  บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

3.  รายการธุรกิจกับบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จำากัด

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าที่ดิน  0.2  0.9

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์	โดยทำาเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา	3	ปี	และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับ 

  ราคาตลาด



095รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

4.  รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. รายได้ 

 - รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ -  -

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา 1.0  1.6

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์	 มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	 3	 ปี	 และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตรา 

  เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

5.  รายการธุรกิจกับกลุ่มเทเลนอร์

เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 42.62 

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. รายได้

 - รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 24.2  66.1

 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.2  0.6

 - รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย  373.4  272.7

 - รายได้ค่าบริหารจัดการ  0.2  45.4

 - รายได้จากการขายทรัพย์สิน 3.0  10.8

 - ลูกหนี้การค้า   136.8  106.3

 - เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน)  54.6  35.5

2.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าธรรมเนียมการจัดการ  499.4  611.0

 - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ 177.0  316.8

 - ซื้อทรัพย์สิน  -  51.4

 - ต้นทุนค่าบริการจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 31.6  21.2

 - ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศ 965.0  1,059.8

 - ค่าสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 34.1  26.7

 - เจ้าหนี้การค้า  277.7  260.2

 - เจ้าหนี้อื่น  491.5  680.7

 - เงินกู้ยืม  165.0  15.0



096 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 ตามนโยบายการกำากับดูแลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้น	 เทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามที่บริษัทร้องขอเพื่อ 

  ร่วมบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ธุรกรรมรายการดังกล่าว ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  ของบริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติการเข้าทำารายการ 

  ดังกล่าวนั้น

	 •	 รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศัพท์ของบริษัท	เทเลนอร์	เอเชีย	(อาร์โอเอช)	จำากัด	ซึ่งมีสำานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

	 •	 รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	และใช้บริการ 

  ผ่านเครือข่ายของบริษัท โดยมีค่าบริการในอัตราตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

	 •	 รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม	รวมถึงค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกล	และค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง 

  ประเทศเป็นการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่าง บริษัท ดีแทค    ไตรเน็ต จำากัด กับ เทเลนอร์ โกลบอลล์ เซอร์วิส

	 •	 บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบำารุงรักษาระบบรายปี	เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน

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

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 75 และเป็นบริษัทร่วมของบริษัทซึ่ง 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. รายได้

 - รายได้จากการขายซิมการ์ด ชุดซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และชุดเลขหมาย 10,520.5  6,702.4

 - เงินปันผล  5.0  5.0

 - ลูกหนี้การค้า  1,444.9  472.7

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าสนับสนุนทางการตลาด  3.4  4.1

 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  488.8  307.1

 - เจ้าหนี้การค้า  64.8  26.3

 - เจ้าหนี้อื่น  0.5  0.1

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 ในเดือนมิถุนายน	2545	บริษัทและบริษัท	ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น	อินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	ได้โอนธุรกิจการจัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ 

  อุปกรณ์เสริมมายังยูดี โดยยูดีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจำาหน่ายสินค้าของบริษัท ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจนี้จะเป็นผลดีแก่บริษัทที่จะสามารถ 

  เน้นการประกอบและพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าได้

	 •	 บริษัทซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมจากยูดี	เพื่อนำามาจำาหน่ายต่อให้แก่ร้านดีแทคและสำานักงานบริการ



097รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

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

ยูไอเอช เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ  

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1.  รายได้

 - รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า 50.2  47.7

 - ลูกหนี้การค้า  8.7  4.2

2.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าวงจรความเร็วสูง (High-Speed Leased Circuit) 56.9  17.8

 - ค่าอุปกรณ์และบริการสำาหรับบริการ Wi-Fi 16.9  11.2

 - เจ้าหนี้การค้า  5.4  3.0

 - เจ้าหนี้อื่น  4.4  5.7

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 ยูไอเอช	 ดำาเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงให้กับทั้งภาครัฐบาลและเอกชน	 โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนำาแสงทั่วประเทศที่ 

  ครบวงจรและคุณภาพสูง รวมถึงเป็นผู้ให้บริการและให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำาเสมอ

	 •	 การทำาธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท	 เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายสื่อสารข้อมูลประเภทนี้	 และยูไอเอชมีโครงข่าย 

  ใยแก้วความเร็วสูงที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

	 •	 ฝ่ายจัดซื้อจะจัดหาคำาเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย	3	รายทุกปี	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา	บริษัทจะยังคงเช่าวงจรความ 

  เร็วสูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาดและคุณภาพ 

  ของวงจรและต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทำาธุรกรรม

	 •	 บริษัท	 ดีแทค	บรอดแบนด์	 จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ได้ทำาสัญญาให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ	 โดยอัตรา 

  ค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทำาสัญญาให้บริการอุปกรณ์และบริการสำาหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอัตราค่าอุปกรณ์และบริการ  

  เป็นอัตราการค้าปกติ

8.  รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใน บริษัท บางแสนทาวเฮ้าส์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าที่ดิน  0.6  0.7

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบริษัท	โดยมีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	3	ปี	และอัตรา 

  ค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

	 •	 บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท	 มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	 3	 ปี	 

  โดยอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
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รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

9.  รายการธุรกิจกับบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  1.1*  34.1

 - เจ้าหนี้อื่น  -  -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัท	คิง	พาวเวอร์	สุวรรณภูมิ	จำากัด	ให้ดำาเนินการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างเดินทาง 

  ไปต่างประเทศ ขายซิมการ์ด รับชำาระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจ่ายค่าสิทธิ 

  ในการให้บริการในราคาที่เหมาะสม (ชำาระครั้งเดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นรายเดือน มีกำาหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต ่

  วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

	 •	 บริษัทเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ	ตั้งเป็นสำานักงานบริการลูกค้าของบริษัท	มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	7	ปี	 โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายป ี

  และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ * ค่าเช่าและค่าบริการจ่ายของปี 2559 ดังที่ปรากฏ ยังมิได้รวมถึงค่าเช่าและค่าบริการของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด จำานวน 35.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเช่าและ 

  ค่าบริการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) จำานวน 1.1 ล้านบาท จะรวมเป็น 36.9 ล้านบาท

10.  รายการธุรกิจกับบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำากัด

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

ร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. รายได้และการรับชำาระเงินอื่นๆ

 - รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 296.0  229.3

 - ลูกหนี้การค้า  24.0  20.0

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการจ่าย ค่าคอมมิชชั่น 13.0  11.4

 - เจ้าหนี้การค้า  1.2  1.0

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัทตกลงให้บริษัท	ท็อปอัพฟอร์ยู	 จำากัด	 เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก ่

  ลูกค้าโดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา 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)
                                                               

    2559  2560

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการด้านข้อมูล  4.8  2.7

 - เจ้าหนี้การค้า  0.4  0.2

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

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

  ให้บริการข้อมูล (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)
                                                               

    2559  2560

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการด้านข้อมูล  16.5  19.5

 - ค่าซื้อสินค้า  6.1  -

 - เจ้าหนี้อื่นๆ  5.3  4.8

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัท	ได้เข้าทำาสัญญากับบริษัท	รักบ้านเกิด	จำากัด	เพื่อให้บริการข้อมูล	(Content)	 เกี่ยวกับความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้า 

  ของบริษัทผ่านการให้บริการข้อความสั้น (SMS) และแอพพลิเคชั่น Farmer Info ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

13.  รายการธุรกิจกับบริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการคลังและขนส่งสินค้า 127.5  53.2

 - เจ้าหนี้การค้า  -  1.4



100 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัท	 ได้เข้าทำาสัญญาให้บริการเช่าคลังสินค้าและโลจิสติกส์กับบริษัท	 วาย	 แอนด์	 แอสโซซิเอทส์	 จำากัดเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ	 ของบริษัท 

  ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

14.  รายการธุรกิจกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าส่งเสริมการตลาด  7.4  8.7

 - เจ้าหนี้อื่น  0.8  1.3

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัท	ได้เข้าทำาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารบางส่วนจากบริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดตั้งเสาอากาศและอุปกรณ ์

  โทรคมนาคม ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทำารายการ 

  นี้กับบุคคลภายนอก

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

  หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทำารายการนี้กับบุคคลภายนอก

15.  รายการธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  1.1  1.0

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	 ได้เข้าทำาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารบางส่วนจากบริษัทในกลุ่มบริษัท	 ดิ	 เอราวัณ	 กรุ๊ป	 จำากัด	 (มหาชน)	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ 

 โทรคมนาคมและบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับ 

 การทำารายการนี้กับบุคคลภายนอก



101รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

16. รายการธุรกิจกับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัดโดยนายจุลจิตต์ บุณยเกตุ เป็นกรรมการและ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  1.6  1.4

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัท	ได้เข้าทำาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารบางส่วนจากบริษัทในกลุ่มบริษัท	คิง	เพาเวอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด		เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ 

  โทรคมนาคมและบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้ 

  กับการทำารายการนี้กับบุคคลภายนอก

17. รายการธุรกิจกับบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด  

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 40

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย  0.2  0.1

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัท	ได้เข้าทำาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารบางส่วนจากบริษัท	เบญจจินดา	โฮลดิ้ง	จำากัด	เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและบริการ 

  อื่นๆ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทำารายการนี้กับ 

  บุคคลภายนอก

18. รายการธุรกิจกับบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการจ่าย  0.3  0.1



102 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัทได้ใช้บริการของบริษัท	ดีเอชแอล	เอ๊กซ์เพรส	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จำากัด	เกี่ยวกับค่าบริการขนส่งซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกต ิ

  หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทำารายการนี้กับบุคคลภายนอก

19. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเน็ค จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ เป็นญาติกับนายสมชาย เบญจรงคกุล และนายวิชัย เบญจรงคกุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท บีบี  

คอนเน็ค จำากัด  

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. รายได้และการรับชำาระเงินอื่นๆ

 - รายได้จากการบริการ  5.1  6.1

 - ลูกหนี้การค้า  1.0  1.2

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการจ่าย   137.6  168.8

 - เจ้าหนี้การค้า  31.1  31.3

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัท	 ดีแทค	 ไตรเน็ต	 จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำาสัญญาให้เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศแก่	 บริษัท	 บีบี	 

  คอนเน็ค จำากัด เพื่อประโยชน์ในการใช้อินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ โดยอัตราค่าบริการเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

	 •	 บริษัท	 บีบี	 คอนเน็ค	 จำากัด	 เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วส่วนบุคคลระหว่างประเทศ	 (International	 Private	 

  Leased Circuit - IPLC) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำาสัญญาใช้บริการโทรคมนาคม เช่าเชื่อมโยงวงจรสื่อสาร 

  ความเร็วส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ไปยังประเทศสิงค์โปร์ และประเทศมาเลเซีย โดยอัตราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด  

  ค่าใช้บริการถูกคำานวณตามการใช้งานจริง ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือ 

  เทียบเคียงได้กับการทำารายการนี้กับบุคคลภายนอก



103รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

20. รายการธุรกิจกับบริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัดถือหุ้นร้อยละ 99 ในบริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำากัด และมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ  

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

   รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                               

    2559  2560

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการคลังและขนส่งสินค้า -  48.3

 - เจ้าหนี้การค้า  -  15.5

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัทได้ใช้บริการของบริษัท	วายเอ	เซลส์	แอนด์	เซอร์วิสเซส	จำากัด	เกี่ยวกับการบริการบริหารคลังสินค้าและขนส่งสินค้า	ซึ่งเป็นรายการธุรกิจ 

  ปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทำารายการนี้กับบุคคลภายนอก

นอกเหนือจากรายการระหว่างกันที่ เกิดจากบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน 

ดังรายการข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการอื่นที่มีสาระสำาคัญอย่างมีนัยสำาคัญ 

อั น เ ป็ น ผ ล ต่ อ ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ข อ ง ป ร ะ ธ า น เจ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร 

คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม ซึ่งอยู่ในตำาแหน่ง ณ  

วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำาหนดนโยบายและขั้นตอนการทำารายการระหว่างกันเพื่อให้ 

เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท  

โดยบริษัทได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการ 

เข้าทำารายการระหว่างของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ  

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท 

สำาหรับการเข้าทำารายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการ 

สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

(1) การซื้อและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง การซื้อและจำาหน่าย 

  ผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชุดโทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด  

  (Phone Kits) บัตรเติมเงิน ซิมการ์ด ชุดเลขหมายระบบรายเดือน  

  (SIM Card Packages) และชุดเลขหมายระบบเติมเงิน (Starter Kits)  

  และการขายผลิตภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Refill)

(2) การจัดหาบริการต่างๆ รวมถึง

  - การจัดหาบริการซ่อมบำารุง (รวมถึงบริการติดตั้ง) สถานีฐาน 

   และอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ (Cell Site) 

  - การจัดหาบริการข้อมูลที่เป็นเนื้อหา (Content Provider Access)

  - การจัดหาบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming)

  - การจัดหาบริการด้านการจัดการค่าใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ

  - การจัดหาจุดเชื่อมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่าย 

   ของบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ

  - การจัดหาบริการการจัดเก็บค่าใช้บริการ (Outsource Bil l- 

   Collection Service)

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารต่างๆ รวมถึง

  - การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (High Speed Leased  

   Circuit) และ

  - การเช่าที่ดิน พื้นที่สำานักงานและคลังสินค้า

(4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการให้บริการด้าน 

  จัดจำาหน่ายหรือบริการอื่นๆ (เช่น การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เติม 

  เงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท)

(5) การจัดหาและบำารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจัดหา 

  จุดเชื่อมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของบริการ 

  โทรคมนาคมระหว่างประเทศ

(6) การจัดหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือ การเข้าทำาสัญญา 

  ใดๆ ที่จำาเป็น และ/หรือ เพื่ออำานวยความสะดวกในการสนับสนุน 

  การดำาเนินธุรกิจของบริษัท (รวมทั้ง การจัดหาประกันภัย) และ

(7) การจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 

  การจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) 

  ถึง (6) ข้างต้น



104 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจริง 

ในระหว่างปี ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) ในกรณีที่มูลค่าของรายการตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่น้อยกว่า  

  10 ล้านบาท ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติรายการ

(2) ในกรณีที่มูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท แต่น้อย 

  กว่า 100 ล้านบาท ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัต ิ

  รายการ นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำาหน้าที่ตรวจสอบ 

  การกำาหนดราคารวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ สำาหรับรายการระหว่างกันนั้น 

  ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบริษัท 

  และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดทำา 

  รายงานการสอบทานรายการระหว่างกัน (Review Report) และส่ง 

  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

(3) ในกรณีที่มูลค่ารายการ (ซึ่งอาจเป็นรายการเดียว หรือหลายรายการ 

  รวมกันที่ได้เข้าทำาในระหว่าง 6 เดือนกับคู่สัญญาเดียวกันที่เป็น 

  บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน)  เท่ากับหรือมากกว่า  100 ล้านบาท 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนุมัติรายการ 

  ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำาเนินการทำาสัญญาหรือตกลงเข้าทำา 

  รายการได้โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการกำาหนด 

  ราคาและเงื่อนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติทั่วไป 

  ในอุตสาหกรรม



บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด

Telenor Asia
Pte. Ltd.

42.62% 22.43% 5.58% 0.10% 29.27%

บริษัท ไทย เทลโค
โฮลดิ้งส์ จำากัด

บริษัท ทีโอที จำากัด
(มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำากัด (มหาชน) อื่นๆ

105โครงสร้างการถือหุ้น
รายงานประจำาปี  2560
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

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



106 นโยบายเงินปันผล
รายงานประจำาปี  2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

(ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

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 ทีโอที จำากัด (มหาชน) 132,145,250 5.58

 4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 123,523,069 5.22

 5 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 43,727,600 1.85

 6 สำานักงานประกันสังคม 42,665,800 1.80

 7 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 19,527,600 0.82

 8 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 16,308,600 0.69

 9 CHASE NOMINEES LIMITED 11,915,877 0.50

 10 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,900,900 0.50

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 11 เมษายน 2560 ดังนี้

  บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำากัด  ร้อยละ 51.00

  เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00

  เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00

 (3) บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำากัด 

  ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 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 11 เมษายน 2560 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 25 เมษายน 2560 ดังนี้

  นายวิชัย เบญจรงคกุล  ร้อยละ 64.88

  นายบุญชัย เบญจรงคกุล  ร้อยละ 20.12

  นายสมชาย เบญจรงคกุล  ร้อยละ 15.00

นโยบายเงินปันผล

“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี”





108 บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
รายงานประจำาปี 2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)



109บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
รายงานประจำาปี 2560 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

สรุปสาระสำาคัญปี 2560

 
ในปี 2560 บริษัทมี EBITDA เติบโต 9.1% จากปีที่แล้วและมีรายได้จาก 

การให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย) ที่สามารถทรงตัวได้จากปีก่อน 

สอดคล้องตามประมาณการที่คาดไว้ ในขณะที่บริษัทใช้เงินลงทุนอยู่ที่ 

ระดับประมาณ 16,534 ล้านบาท ซึ่งอยู่ที่ประมาณการช่วงตํ่าที่คาดไว้

เนื่องจากการเป็นคู่ค้าของทีโอทีในการให้บริการบนโครงข่ายคลื่นความถี่ 

2300MHz อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ บริษัท

มีกําไรในปี 2560 อยู่ที่ระดับ 2,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากปีก่อน  

อันเป็นผลจากการเติบโตของ EBITDA และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

จากการลงทุน

การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงมีอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้ให้บริการต่างมี

ความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยบริษัทปรับปรุงภาพลักษณ์ของ

โครงข่ายพร้อมด้วยการเพิ่มความหนาแน่นของโครงข่าย 2.1GHz อย่าง 

ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมกับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือน

กันยายนปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นผู้นําด้านความคุ้มค่า 

โดยนาํเสนอแพค็เกจ “Go โน ลมิติ” ทีใ่หล้กูคา้ใชง้านอนิเทอรเ์นต็ไดไ้มจํ่ากดั

ที่ระดับความเร็วต่างๆ ซึ่งมีให้ลูกค้าเลือกอย่างหลากหลาย

ตลาดบริการระบบรายเดือนสามารถเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ 

รายไดจ้ากบรกิารรายเดอืนมรีะดบัเหนอืกวา่รายไดจ้ากบรกิารระบบเตมิเงนิ 

ในปีนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนฐานลูกค้าระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 25%  

ของฐานลกูคา้ทัง้หมด จากเดมิอยูท่ี ่21% ในปทีีแ่ลว้ อยา่งไรกด็ ีสถานการณ์

ในตลาดบริการระบบเติมเงินยังคงมีความท้าทายจากการให้ส่วนลด 

ค่าเครื่องในตลาดบริการระบบเติมเงินและจากการกระตุ้นให้ลูกค้าระบบ

เติมเงินเปลี่ยนไปใช้บริการระบบรายเดือนเพื่อเพิ่มรายได้ต่อเลขหมายและ

เพิ่มความผูกพันกับลูกค้า

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสําคัญ โดย 

ในป ี2560 บรษิทัไดน้าํเสนอบรกิารดจิทิลัในดา้นตา่งๆ อาทเิชน่ แอพลเิคชัน่  

“dtac” สําหรับลูกค้าและแอพพลิเคชั่น “dtac One” สําหรับร้านค้า ซึ่งช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งลดขั้นตอนในการส่งมอบบริการไปถึงผู้ใช้งาน 

นอกจากนี้ ในไตรมาส 3/2560 บริษัทเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ชื่อ “Line  

Mobile” ที่มอบประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ใช้งานง่ายและมีราคาที่

คุ้มค่า

ในปี 2561 ดีแทคจะมุ่งมั่นเสริมภาพลักษณ์ด้านดิจิทัลและนําเทคโนโลยี

ดจิทิลัเขา้มาใชใ้นการดาํเนนิงานซึง่จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งสรรค์

ข้อเสนอที่ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทคาดว่า EBITDA ในปี 2561  

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคู่ค้าของทีโอทีในการให้บริการ 

บนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2300MHz) จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน 

นอกจากนี้ บริษัทประมาณการเงินลงทุนในปี 2561 อยู่ระหว่าง 15,000-

18,000 ล้านบาท ในขณะที่ รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ 

โครงข่ายคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนเนื่องจากการแข่งขัน 

ในตลาด

รายการพิเศษที่สำาคัญ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในไตรมาส 4/2560 บริษัททําการประเมินการด้อยค่าต้นทุนเครื่องมือและ

อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการให้บริการ ตาม

สญัญาใหด้าํเนนิการใหบ้รกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลลูา่รโ์ดยเปรยีบเทยีบ 

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์ ซึ่ง

จากผลการประเมินดังกล่าว ทําให้บริษัทรับรู้ขาดทุนทางบัญชีจากการ 

ด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวรวมจํานวน 3,452 ล้านบาท ซึ่งรายการ 

ดังกล่าวกระทบต่อกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การขาดทุน

ดังกล่าวไม่ใช้รายการที่กระทบต่อกระแสเงินสด (รายละเอียดโปรดดูใน

หมายเหตุงบการเงินปี 2560)

สรุปผลการดำาเนินงาน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีฐานลูกค้ารวมอยู่ที่ 22.7 ล้านเลขหมาย ลดลงจาก

ระดับ 24.5 ล้านเลขหมายเมื่อปีก่อนอันเป็นผลจากความท้าทายในตลาด

บริการระบบเติมเงิน ในขณะที่ตลาดบริการระบบรายเดือนยังเติบโตได้ดี 

ทั้งนี้จํานวนผู้ให้บริการระบบรายเดือนของบริษัทอยู่ที่ 5.6 ล้านเลขหมาย 

เพิม่ขึน้จากปลายปทีีแ่ลว้ 0.6 ลา้นเลขหมายอนัเปน็ผลจากผูใ้ชบ้รกิารระบบ

เติมเงินเปลี่ยนมาใช้บริการระบบรายเดือนและข้อเสนอบริการระบบราย

เดอืนทีคุ่ม้คา่ ในขณะเดยีวกนั ลกูคา้ระบบเตมิเงนิมจีาํนวนลดลงจากปกีอ่น 

มาอยู่ที่ระดับ 17.0 ล้านเลขหมายอันเป็นผลจากการแข่งขันในตลาดและ

ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินเปลี่ยนไปใช้บริการระบบรายเดือนแทน ดังนั้น 

สัดส่วนฐานลูกค้าระบบรายเดือนจึงขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 25% ของฐาน

ลูกค้ารวม และส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ในปี 2560 

เพิ่มขึ้น 6.4% จากปีก่อน มาอยู่ที่ระดับ 230 บาทต่อเดือน

ในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งานบนโครงข่าย 2.1GHz 

ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตเพิ่มขึ้นเป็น 98% ของฐานลูกค้ารวมจากเดิม

อยู่ที่ระดับ 95% เมื่อปลายปีที่แล้ว และบริษัทสามารถเพิ่มจํานวนสัดส่วน

ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนเป็น 73% ของฐานลูกค้ารวม นอกจากนี้ จํานวนผู้ใช้

บริการ 4G ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 7.9 ล้านเลขหมาย (หรือ 35% ของฐาน

ลูกค้ารวม) และมีจํานวนเครื่องที่รองรับ 4G ในระบบเพิ่มขึ้นเป็น 11.4  

ล้านเลขหมาย (หรือ 50% ของฐานลูกค้ารวม) อันเป็นผลจากราคาอุปกรณ์

สมาร์ทโฟน 4G ที่ถูกลง
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จำานวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 %QoQ %YoY ปี 2559 ปี 2560 %YoY

 ระบบรายเดือน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT) 412 325 297 -8.7% -28% 297 412 -28%

 ระบบเติมเงิน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT) 815 413 221 -46% -73% 221 815 -73%

 ระบบรายเดือน (ภายใต้ใบอนุญาต2.1GHz) 4,613 5,196 5,340 2.8% 16% 5,340 4,613 16%

 ระบบเติมเงิน (ภายใต้ใบอนุญาต2.1GHz) 18,640 17,162 16,794 -2.1% -9.9% 16,794 18,640 -9.9%

รวม 24,480 23,097 22,652 –1.9% –7.5% 22,652 24,480 –7.5%

จำานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 %QoQ %YoY ปี 2559 ปี 2560 %YoY

 ระบบรายเดือน 207 134 115 -14% -44% 612 702 -13%

 ระบบเติมเงิน -548 -642 -560 13% -2.2% -2,440 -1,473 -66%

รวม –340 –508 –445 13% -31% –1,828 –772 –137%

ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน) ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 %QoQ %YoY ปี 2559 ปี 2560 %YoY

 ระบบรายเดือน 276 265 260 -1.7% -5.7% 287 263 -8.5%

 ระบบเติมเงิน 138 120 116 -3.5% -16% 154 123 -20%

เฉลี่ยสองระบบ 165 152 149 –1.8% –9.2% 177 153 –14%

 ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 194 187 185 -1.4% -4.6% 203 186 -8.8%

 ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 107 93 90 -3.6% -16% 122 96 -22%

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 124 114 112 –1.9% –9.8% 136 115 –16%

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน) ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 %QoQ %YoY ปี 2559 ปี 2560 %YoY

 ระบบรายเดือน 556 564 578 2.4% 3.9% 551 567 3.0%

 ระบบเติมเงิน 159 153 152 -0.9% -4.4% 162 154 -5.1%

เฉลี่ยสองระบบ 235 244 250 2.6% 6.4% 231 242 4.7%

 ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 524 538 551 2.5% 5.2% 519 541 4.2%

 ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 148 145 144 -0.9% -2.8% 151 145 -3.4%

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 220 231 237 2.7% 8.1% 216 230 6.4%

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได้

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 78,275 ล้านบาท ลดลง 5.1% จากปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายและรายได้จากการจําหน่ายเครื่อง

โทรศัพท์ลดลง ในขณะที่รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ที่ 64,821 ล้านบาท ทรงตัว 0.2% จากปีก่อน สอดคล้องกับประมาณการ

ของปี 2560 เนื่องจากบริการข้อมูลและบริการระบบรายเดือนที่เติบโตถูกชดเชยด้วยความท้าทายในตลาดบริการระบบเติมเงินและรายได้จากการให้บริการ

เสียงที่ลดลง ทั้งนี้ รายได้จากบริการระบบรายเดือนอยู่ในระดับที่สูงกว่ารายได้บริการระบบเติมเงินเป็นครั้งแรกในปีนี้ นอกจากนี้ รายได้จากการให้บริการ

ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 16,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.7% จากไตรมาสก่อน

โดยมีปัจจัยจากบริการระบบรายเดือนและปัจจัยเชิงฤดูกาล

รายได้จากบริการเสียงอยู่ที่ 15,539 ล้านบาท ลดลง 32% จากปีก่อนอันเป็นผลจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้งานอินเทอร์เน็ตแทน บริการเสียง ทั้งนี้ รายได้จาก

บริการเสียงในไตรมาส 4/2560 ลดลง 23% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ปรับเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อนอันเป็นผลจากการปันส่วนรายได้ระหว่าง

บริการเสียงและบริการข้อมูลในแพ็คเกจรวมที่เปลี่ยนแปลง
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รายได้จากบริการข้อมูลอยู่ที่ 43,581 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จาก ปีก่อน 

โดยเกิดจากปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น และการใช้ 

งานบริการ 4G ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสัดส่วนรายได้จากการให้บริการข้อมูล

ต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายจึงเพิ่มขึ้นมาอยู่

ที่ 67.2% จากเดิมอยู่ที่ 55.3% เมื่อปีก่อน ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2560 รายได้

จากบริการข้อมูลเพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 

1.3% จากไตรมาสก่อนซึ่งเกิดจากการปันส่วนรายได้ระหว่างบริการเสียง

และบริการข้อมูลในแพ็คเกจรวมที่เปลี่ยนแปลง

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ อยู่ที่ 1,162 ล้านบาท ลดลง 0.5% จาก

ปีก่อน อันเป็นผลจากการแข่งขันและบริการทางเลือกต่างๆ ที่มีในตลาด 

ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2560 รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 38% 

จากไตรมาสก่อนตามปัจจัยฤดูกาล และเพิ่มขึ้น 6.4% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปกีอ่นจากรายไดก้ลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศทีเ่ขา้มาใชโ้ครงขา่ยของบรษิทั

ในประเทศไทย

รายได้จากการให้บริการอื่น อยู่ที่ 4,539 ล้านบาท ลดลง 6.0% จากปีก่อน

โดยเกิดจากรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศที่ลดลง ทั้งนี้ ใน

ไตรมาส 4/2560 รายได้จากการให้บริการอื่นอยู่ที่ 1,070 ล้านบาท ลดลง 

11% จากไตรมาสเดยีวกนัของปกีอ่น และลดลง 1.0% จากไตรมาสกอ่น โดย

ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศที่ลดลง

รายไดจ้ากการจาํหนา่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมาย อยูท่ี ่9,374 ลา้นบาท  

ลดลง 23% จากปีก่อนโดยมีปัจจัยจากการปรับรายการทางบัญชีที่เริ่มใช้

ตั้งแต่ไตรมาส 1/2560 และการควบคุมกิจกรรมการให้ส่วนลดค่าเครื่อง 

โดยหากไม่รวมการปรับรายการบัญชีดังกล่าวแล้ว มาร์จิ้นจากการจําหน่าย

เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2560  

รายไดจ้ากการจาํหนา่ยเครือ่งโทรศพัทแ์ละชดุเลขหมายอยูท่ี ่3,039 ลา้นบาท  

เพิ่มขึ้น 66% จากไตรมาสก่อนอันเป็นผลจากปัจจัยเชิงฤดูกาลและการเปิด

ขายไอโฟนรุ่นใหม่ แต่ลดลง 25% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนการดำาเนินงาน

ตน้ทนุการดาํเนนิงานไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (IC) อยูท่ี ่44,105 ลา้นบาท  

เพิ่มขึ้น 5.4% จากปีก่อนอันเป็นผลจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าธรรมเนียมและส่วน

แบ่งรายได้ที่ลดลงช่วยชดเชยได้บางส่วน ทั้งนี้ ต้นทุนการดําเนินงานไม่

รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ 11,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

1.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.0% จากไตรมาสก่อน

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ อยู่ที่ 8,670 ล้านบาท ลดลง 17% จาก

ปีก่อนจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและยูเอสโอ (USO) ที่ลดลง นอกจากนี้ 

สัดส่วนฐานลูกค้าบนโครงข่าย 2.1GHz ที่เพิ่มขึ้นจาก 95% ของฐานลูกค้า

รวมเมื่อปีที่แล้ว เป็น 98% ในปีนี้ มีส่วนช่วยให้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายได้ลดลงเช่นกัน ดังนั้น สัดส่วนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ต่อ

รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของปี 2560 จึงลดลง

มาอยู่ที่ 13.4% จากเดิมอยู่ที่ 16.2% เมื่อปีก่อน ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2560  

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ลดลง 32% จากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน และลดลง 19% จากไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากอัตราค่า

ธรรมเนียมใหม่ที่ประกาศใช้ในไตรมาส 4/2560

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย อยู่ที่ 6,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนอัน

เป็นผลจากการเพิ่มความหนาแน่นของโครงข่าย 2.1GHz ในช่วงปีที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2560 ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย อยู่ที่ 1,945 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 25% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาส

ก่อน โดยจํานวนสถานีฐาน 2.1GHz เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 40.4 พันสถานี จากเดิม

อยูท่ี ่30.5 พนัสถานเีมือ่ปลายปทีีแ่ลว้ เพือ่เตรยีมพรอ้มกบัการหมดอายขุอง

สัญญาสัมปทานในเดือนกันยายน 2561

ค่าใช้จ่ายอื่น อยู่ที่ 2,986 ล้านบาท ลดลง 10% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่

เป็นผลจากการลดลงของต้นทุนของบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ

และค่าใช้จ่าย IP transit

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของต้นทุนการให้บริการ อยู่ที่ 25,594 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนอันเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มความหนา

แน่นในโครงข่าย ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2560 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ของต้นทุนการให้บริการ อยู่ที่ 6,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3.2% จากไตรมาสก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 15,308 ล้านบาท ลดลง 14% จากปี

ก่อน อันเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการใช้จ่ายด้านการขาย

และการตลาด รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่าย

การตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่มสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด อยู่ที่ 4,868 ล้านบาท ลดลง 32% จาก

ปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายทางการขายและการ

ตลาดซึ่งรวมถึงการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น 

และการปรับรายการทางบัญชีที่เริ่มใช้เมื่อไตรมาส 1/2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้

บริษัทมีแคมเปญปรับปรุงภาพลักษณ์ของโครงข่ายและเสริมจุดเด่นเรื่อง

ความคุม้คา่ผา่นขอ้เสนอทีน่า่สนใจ อาทเิชน่ แพค็เกจ “Go โน ลมิติ” และสทิธิ

พิเศษจากโครงการ “ดีแทค รีวอร์ด” รวมทั้งบริษัทเปิดตัวบริการใหม่อย่าง  

“LINE Mobile” ในไตรมาส 3/2560 ที่ส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ให้ลูกค้า ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด อยู่ที่  

1,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จากไตรมาสก่อนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้าน

โฆษณาที่เพิ่มมากขึ้น แต่ลดลง 27% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 8,011 ล้านบาท ลดลง 9.9% จากปีก่อน ซึ่ง

ส่วนใหญ่เกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องและนําเทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการดําเนินงาน รวมทั้งในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการปรับ

โครงสร้างองค์กรและการด้อยค่าสินทรัพย์ ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2560 ค่า

ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 21% จากไตรมาสก่อนโดยส่วนหนึ่งเกิดจาก

ค่าใช้จ่ายพิเศษจํานวน 178 ล้านบาทจากการประเมินมูลค่าผลประโยชน์

พนักงาน

ค่าใช้จ่ายการตั้งสํารองหนี้สูญ อยู่ที่ 1,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110% จากปี

ก่อนโดยเกิดจากฐานลูกค้าระบบรายเดือนที่เพิ่มขึ้น

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที ่

905 ล้านบาท ลดลง 8.8% จากปีก่อน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบแสดงสถานะทางการเงิน (ล้านบาท) สิ้นปี 2559 สิ้นปี 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,293 26,048

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13,618 13,167

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83,467 75,286

รวมสินทรัพย์ 115,379 114,501

หนี้สินหมุนเวียน 38,232 36,438

หนี้สินไม่หมุนเวียน 50,002 48,827

รวมหนี้สิน 88,234 85,266

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,145 29,235

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 115,379 114,501

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560

 เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 30,706 30,306

 จ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (4,080) (2,977)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 26,626 27,330

เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน (17,392) (19,575)

 เงินสดสุทธิ รับ/ (ชําระคืน) - เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 1,165 -

 จ่ายเงินปันผล (2,226) (0)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,061) (0)

เงินสดและเทียบเท่าสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)  8,173 7,754

เงินสดและเทียบเท่าต้นงวด 10,121 18,293

เงินสดและเทียบเท่าสิ้นงวด 18,293 26,048

EBITDA และกำาไรสุทธิ

EBITDA (กอ่นรายการอืน่) อยูท่ี ่30,446 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.1% จากปกีอ่นซึง่

สอดคล้องกับประมาณการของปี 2560 ที่คาดไว้ โดยการเติบโตของ EBITDA 

มีปัจจัยจากค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลง การควบคุมการให้

ส่วนลดค่าเครื่อง และกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ทั้งนี้ EBITDA 

margin เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 38.9% จากเดิมอยู่ที่ระดับ 33.8% เมื่อปีก่อน 

โดยหากไม่รวมผลจากการจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายแล้ว 

EBITDA margin จะอยู่ที่ระดับ 48.3% เพิ่มขึ้นจากระดับ 43.3% จากปีก่อน

กําไรสุทธิ อยู่ที่ 2,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากปีก่อน โดยมีปัจจัยจาก

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยทีส่ามารถทรงตวัไดจ้าก

ปีก่อน รวมทั้งมีค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงและมีการควบคุม

คา่ใชจ้า่ยและเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นตา่งๆ ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการขยายโครงข่ายปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีจากการลงทุนซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น

งบดุลและข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 114,501 ล้านบาท ลดลงจาก

ระดับ 115,379 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีก่อน เนื่องจากมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ลดลง อย่างไรก็ดี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด อยู่ที่ 26,048 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากระดับ 18,293 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีก่อน ทั้งนี้ หนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยอยู่ที่ 49,015 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ทรงตัวจากปีก่อน ดังนั้น 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA จึงลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.8x จากเดิมอยู่ที่

ระดับ 1.1x เมื่อปีก่อน

ในปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน (คํานวณจาก EBITDA หัก

ด้วยเงินลงทุน) อยู่ที่ 13,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83% จากปีก่อนโดยมีปัจจัย

จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นและเงินลงทุนที่ลดลง ทั้งนี้บริษัทใช้เงินลงทุนใน 

ปี 2560 อยู่ที่ 16,534 ล้านบาท ซึ่งอยู่ที่ประมาณการช่วงตํ่าของปี 2560  

ที่คาดไว้เนื่องจากการเป็นคู่ค้าของทีโอทีในการให้บริการบนโครงข่าย 

คลืน่ความถี ่2300MHz ยงัอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการขออนมุตัอิยา่งเปน็ทางการ 

ในขณะที่ในปี 2559 บริษัทใช้เงินลงทุน 20,310 ล้านบาท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 %QoQ %YoY ปี 2559 ปี 2560 %YoY

บริการเสียง 5,046 3,520 3,871 10% -23% 22,953 15,539 -32%

บริการข้อมูล 9,502 11,147 11,005 -1.3% 16% 35,744 43,581 22%

บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 270 209 288 38% 6.4% 1,168 1,162 -0.5%

รายได้จากการให้บริการอื่น 1,205 1,081 1,070 -1.0% -11% 4,829 4,539 -6.0%

รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC  16,023 15,957 16,234 1.7% 1.3% 64,693 64,821 0.2%

รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 1,093 807 788 -2.3% -28% 4,559 3,262 -28%

รวมรายได้จากการให้บริการ 17,116 16,764 17,021 1.5% -0.6% 69,252 68,083 –1.7%

รายได้จากการจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 4,064 1,833 3,039 66% -25% 12,181 9,374 -23%

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 285 213 214 0.7% -25% 1,044 818 -22%

รวมรายได้ 21,465 18,809 20,274 7.8% –5.5% 82,478 78,275 –5.1%

ต้นทุนการให้บริการ (11,922) (11,760) (11,889) 1.1% -0.3% (46,160) (47,296) 2.5%

 ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ (2,574) (2,165) (1,746) -19% -32% (10,472) (8,670) -17%

 ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย (1,556) (1,697) (1,945) 15% 25% (5,900) (6,856) 16%

 ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)  (1,041) (785) (800) 1.9% -23% (4,310) (3,191) -26%

 ค่าใช้จ่ายอื่น (751) (624) (702) 13% -6.5% (3,333) (2,986) -10%

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย  (6,001) (6,489) (6,696) 3.2% 12% (22,145) (25,594) 16%

ต้นทุนการจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย (4,898) (2,455) (3,577) 46% -27% (14,686) (12,233) -17%

รวมต้นทุน (16,820) (14,215) (15,466) 8.8% –8.1% (60,846) (59,529) –2.2%

กำาไรขั้นต้น 4,645 4,595 4,808 4.6% 3.5% 21,632 18,746 –13%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (4,368) (3,666) (4,172) 14% -4.5% (17,796) (15,308) -14%

 การขายและการตลาด (1,773) (1,189) (1,293) 8.7% -27% (7,192) (4,868) -32%

 การบริหาร (2,234) (1,855) (2,239) 21% 0.2% (8,887) (8,011) -9.9%

 การตั้งสํารองหนี้สูญ  (130) (392) (416) 6.1% 221% (725) (1,525) 110%

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (232) (230) (225) -2.1% -3.0% (992) (905) -8.8%

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - (6) n/a n/a - (6) n/a

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 7 (4) (16) -273% -318% 84 0 -100%

ดอกเบี้ยรับ 53 57 63 12% 19% 170 217 28%

รายได้อื่นและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 19 167 57 -66% 202% 68 242 254%

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 356 1,148 733 –36% 106% 4,158 3,890 –6.4%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (376) (401) (371) -7.5% -1.3% (1,567) (1,557) -0.6%

ภาษีเงินได้ 50 (146) 180 -224% -260% (506) (218) -57%

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 30 601 542 –9.7% 1,702% 2,086 2,115 1.4%

EBITDA (ล้านบาท) ไตรมาส 4/59 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60 %QoQ %YoY ปี 2559 ปี 2560 %YoY

กําไรสําหรับงวด 30 601 542 -9.7% 1,700% 2,086 2,115 1.4%

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 376 401 371 -7.5% -1.3% 1,567 1,557 -0.6%

 ภาษีเงินได้ (50) 146 (180) -224% -260% 506 218 -57%  

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 6,232 6,719 6,921 3.0% 11% 23,137 26,498 15%

 รายการอื่น 168 (123) 179 -246% 6.4% 620 57 -91%

EBITDA 6,757 7,744 7,833 1.2% 16% 27,915 30,446 9.1%

EBITDA margin 31.5% 41.2% 38.6%   33.8% 38.9%

EBITDA margin - ไม่รวมการขายเครื่องโทรศัพท์

 และชุดเลขหมาย 43.6% 49.3% 48.6%   43.3% 48.3%

EBITDA ในที่นี้เป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอื่นบางประการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



114 บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
รายงานประจำาปี 2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคําที่ใช้ในการคาดการณ์ 

ในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “ประมาณ” “เชื่อว่า” “ยังคง” “วางแผนว่า” หรือคําใดๆ ที่มีความหมายทํานองเดียวกัน เป็นต้น

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทําขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคง 

มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจจะทําให้ผลงาน ผลการดําเนินงาน ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ 

ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความ

ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้

กำาหนดการคืนหนี้เงินกู้ระยะยาว (ล้านบาท)  
ณ สิ้นปี 2560 เงินกู้ หุ้นกู้

 ปี 2561 -  2,000

 ปี 2562 7,875 1,500

 ปี 2563 7,875 4,000

 ปี 2564 - ปี 2570 1,750 24,000

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ ปี 2559 ปี 2560

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 8%  8%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 2%  2%

อัตราส่วน Interest coverage (เท่า) 3.0x  2.7x

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.1x  0.8x

อัตราส่วนเงินลงทุนต่อรายได้รวม (%) 25%  21%

แนวโน้มปี 2561

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น แต่สภาวะการแข่งขัน 

ในอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นกัน นอกจากนี้ รายได้จากการให้บริการเสียงที่ลดลงและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งมีราคาสูงได้ส่งผลกระทบ 

ต่อผลกําไรของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยยังสามารถเติบโตและมีกําไรได้ อีกทั้งยังมีโอกาสที่หลากหลายในการสร้างรายได้

เพิ่มเติม

ในปี 2561 ดีแทคจะพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ในประเทศไทยภายในปี 2563 โดยบริษัทจะนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดําเนินงานซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งสามารถนําเสนอบริการได้เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

มากขึ้น ในขณะเดียวกันสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการลดจํานวนช่องทางการขายและให้บริการรูปแบบเดิม ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าลูกค้าจะใช้บริการดิจิทัล

ซึ่งรวมถึงช่องทางดิจิทัลมากขึ้น

เนื่องจากใกล้หมดอายุสัญญาสัมปทาน บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาคลื่นความถี่เพื่อพัฒนาความจุของโครงข่ายเพื่อส่งมอบบริการดิจิทัลที่ดีที่สุดให้

ลูกค้า ทั้งนี้ ประมาณการเงินลงทุนของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 15,000-18,000 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทคาดว่าทั้งรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายและ EBITDA (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคู่ค้าของทีโอทีใน 

การให้บริการบนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2300MHz) จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทให้ความสําคัญกับการสร้างกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงานรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินให้มีความคล่องตัวในช่วงก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

แนวโน้มสำาหรับปี 2561

• รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย: อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

• EBITDA (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคู่ค้ากับทีโอทีในการให้บริการบนคลื่นความถี่ 2300MHz): อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

• เงินลงทุน: 15,000 – 18,000 ล้านบาท

บริษัทคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและ 

แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน 115

รายงานประจำาปี 2560 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปีของบริษัท  

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย 

เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง โปร่งใส และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล

ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ

อย่างมีนัยสําคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่

ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้

ในรายงานประจําปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

30 มกราคม 2561

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง

รองประธานกรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



116 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานประจำาปี 2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนเิคชัน่ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการ

เงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค   ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ

สอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภา

วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีต่อไปนี้แต่อย่างใด 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อต่อไปนี้

1. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญ 

 ก. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 

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

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

จํานวน 1,973 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ 

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

2560 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิ้นสุด

ลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทีโอทียังมิได้เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ นอกจากนี้ ทีโอทีได้ 

ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) และบริษัทฯร่วมกันชําระค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวันที่ 

9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยรวมเป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  

ทีโอทีได้ยื่นคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องโดยแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนค่าเสียหายจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย

เป็นจํานวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ 

ไม่มีภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจากเชื่อว่าข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไป

ตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน (ประกาศของกสทช.) และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ใน

ระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุ

ได้และขึ้นอยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต
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รายงานประจำาปี 2560 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ข. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญกับ กสท ที่เกี่ยวข้องกับ 

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ภายใต ้

กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ผลของข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับ

กระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

 ค. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บริษัทฯมีข้อพิพาทกับ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม  เนื่องจากบริษัทฯ

ได้ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์ย่านความถี่ 2.1 GHz ของบริษัทย่อยบนเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าว

อยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากข้อกําหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมที่สําคัญบางประการ

 ก. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 เรื่อง ความเสี่ยงจากข้อกําหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โทรคมนาคมที่สําคัญบางประการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวซึ่งรวมถึงสัญญาสัมปทานกับ กสท ในการดําเนินงานให้

บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในย่านความถี่ 800 MHz และ 1800 MHz จะสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายน 2561 และใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz ของบริษัทย่อยจะสิ้นสุดในวันที่ 6 ธันวาคม 2570 ดังนั้น กระบวนการในการได้รับใบอนุญาตให้ใช้ 

คลื่นความถี่ให้มีเพียงพอและมีต้นทุนการได้มาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อบริษัท

และบริษัทย่อยในการดําเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรับงวดปัจจบัุน 

ขา้พเจา้ไดน้าํเรือ่งเหลา่นีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ทัง้นี ้ขา้พเจ้าไม่ไดแ้สดงความเหน็

แยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ซึง่ไดร้วม

ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย 

ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญ

ตามที่กล่าวในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญและตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ข้อ 33 ข้อ 34 และ ข้อ 35 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญดังกล่าว

ขณะนีข้อ้พพิาททางการคา้ดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการตามกฎหมาย และคดฟีอ้งรอ้งอยูภ่ายใตก้ระบวนการพจิารณาคดขีองศาล ซึง่ผลของขอ้พิพาท

ทางการค้าและคดีฟ้องรอ้งดงักลา่วยงัไมส่ามารถระบไุดแ้ละขึน้อยูก่บัผลการดําเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมในอนาคต ซึง่รวมถงึ

ความไมแ่นน่อนเกีย่วกบัระยะเวลา และจาํนวนเงนิอนัอาจเกดิจากผลของคดฟีอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ ฝา่ยบรหิารจึงจาํเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิอยา่งมาก

ในการพจิารณาซึง่รวมถงึการพจิารณาขอ้กฏหมายตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งในการประเมินผลของคดฟีอ้งร้องและขอ้พพิาททางการคา้เพือ่ใชใ้นการประมาณการหนีส้นิ

จากความเสยีหาย เนือ่งจากความไมแ่น่นอนและความซบัซอ้นของคดฟีอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ดงักลา่ว จึงไดกํ้าหนดเปน็เรือ่งสําคญัในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องต่างๆที่สําคัญ 

ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย และประเมนิการใชด้ลุยพนิจิของฝา่ยบริหารในการประเมินผลของคดฟีอ้งร้องและขอ้พพิาททางการคา้ดงักล่าวโดยทําการตรวจ

สอบซึ่งรวมถึงวิธีการต่อไปนี้ 

 ก) สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกี่ยวกับคดีความและข้อพิพาทที่สําคัญดังกล่าว

 ข) สอบทานหนังสือยืนยันคดีความและข้อพิพาทที่สําคัญจากทนายความภายนอกบริษัทฯและบริษัทย่อยและประเมินผลของหนังสือยืนยันดังกล่าว 

สอบถามรายละเอียดความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ตลอดจนวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินและพิจารณาประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า รวมถึงสอบทานรายงาน

ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหาร 

 ค) ประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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การประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 และ 14 การประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนิน

งานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต การประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการและการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว การดูแลรักษา

และการลงทุนในอนาคต และการกําหนดอตัราคดิลดและสมมตฐิานทีสํ่าคญั ดงันัน้จงึมคีวามไมแ่นน่อนของประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตซึง่ใชใ้นการ

ประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมระบบ

เซลลูลาร์ของฝ่ายบริหาร โดยประเมินการกําหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อย

เลอืกใช้โดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝา่ยบรหิารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชนแ์ละคาดการณก์ารใหป้ระโยชนใ์นอนาคตของ

สินทรัพย์หรือไม่ ตลอดจนการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายในในการทําความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

 ก) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยการทําความเข้าใจกระบวนการที่ทําให้

ได้มาซึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว เปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีและข้อมูลภายในที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยมีสอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าวกับข้อมูลการประมาณการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและแผน

งานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และพิจารณาความแม่นยําของประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 

 ข) อัตราคิดลด โดยเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม

 ค) สมมติฐานและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ในการคํานวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์

การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามทีก่ลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมขอ้ 4.1 นโยบายการบญัชขีองการรบัรูร้ายได ้บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมโีครงสรา้งการกาํหนดราคาและเงือ่นไข

การเรยีกเกบ็คา่บรกิารโทรศัพทเ์คล่ือนทีท่ีห่ลากหลายเพ่ือตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ และมีจํานวนรายการการใหบ้ริการทีมี่นยัสําคญั สถานการณ์

การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไร้สายที่มากขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบในเรื่องมูลค่าและเวลาในการรับรู้รายได้

จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการประเมินนโยบายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

เคลือ่นท่ี การประเมินความมปีระสทิธภิาพของการควบคมุทัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมและการประเมนิความมปีระสทิธภิาพของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯและบรษิทัยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงจรรายไดค้า่บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละเวลาทีเ่หมาะสมของการบนัทกึรายไดค้า่บรกิารโทรศพัท์

เคลื่อนที่ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นปี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บริการ

โทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่บบแยกยอ่ย และตรวจสอบรายการบนัทกึบญัชท่ีีเก่ียวขอ้งกับบญัชรีายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนทีท่ีบ่นัทกึผา่นใบสําคญัท่ัวไป 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่

แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงิน

หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

เมือ่ขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจําปขีองกลุม่บรษิทัตามทีก่ลา่วขา้งตน้แลว้ และหากสรปุไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสําคญั ขา้พเจ้า

จะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับ

การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทํางบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บริษทัในการดําเนนิงานต่อเนือ่ง การเปดิเผยเร่ืองทีเ่ก่ียวกับการดําเนนิงาน

ตอ่เนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลา่ว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสํีาหรบักจิการทีดํ่าเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอืหยดุดําเนนิ

งานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็

สาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง 

สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ 

ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ ไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง

ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ที่ผู้บริหารจัดทํา

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้

รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของ

กลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความ

เหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้

 • ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 • รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม

บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



120 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานประจำาปี 2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่

มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้

มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น

อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน

และกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย

เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา 

ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

กรุงเทพฯ : 30 มกราคม 2561



121งบการเงิน
รายงานประจำาปี 2560 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 32.3.1  26,047,621,911   18,293,445,738   15,766,017,547   7,862,508,882  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6   8,589,787,501   8,983,704,769   7,418,996,985   8,843,507,733  

สินค้าคงเหลือ 8   1,953,533,316   2,063,288,325   1,912,760,931   1,984,474,131  

ต้นทุนของรายได้รับล่วงหน้า

 ค่าบริการโทรศัพท์รอตัดจ่าย   83,310,844   102,074,359   83,310,844   102,074,359  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   2,540,741,038   2,469,302,161   1,060,269,614   1,195,872,149  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    39,214,994,610   31,911,815,352   26,241,355,921   19,988,437,254 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 32.3.2  139,527   198,059   -   -  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10   276,127,483   287,826,846   50,000,000   50,000,000  

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

เงินลงทุนทั่วไป 12   26,955,909   17,082,443   1,800,000   1,800,000  

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7   196,295   196,295   213,339,930   216,767,275  

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

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  13   45,569,509,123   37,623,229,798   3,187,649,638   4,159,581,195  

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี  14   12,235,257,374   28,489,398,331   4,946,979,487   17,643,165,091 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ    8,921,035,669   9,818,794,592   -   -  

เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   251,725,596   678,266,848   252,675,245   679,216,496  

เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ

 และติดตั้งอุปกรณ์ดําเนินงาน   383,432,171   368,789,987   59,823,267   40,185,541  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 15   1,182,908,213   1,189,932,773   189,153,519   274,646,067 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25  3,543,298,769  2,050,369,832   4,784,557,590   4,013,551,281 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16  2,895,009,094  2,943,073,252   2,664,830,706   2,675,445,160 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   75,285,595,223   83,467,159,056   33,804,726,697   47,208,275,421 

รวมสินทรัพย ์   114,500,589,833   115,378,974,408   60,046,082,618   67,196,712,675

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



122 งบการเงิน
รายงานประจำาปี 2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17   29,984,995,905   32,831,042,851   17,044,641,279   20,289,005,624 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7   15,000,000   165,000,000   -   - 

หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ี 19   2,000,000,000   -   -   - 

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์   2,909,075,439   3,650,349,954   246,913,455   377,124,086 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   753,765,797   575,076,813   -   - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   775,423,375   1,010,798,169   496,040,152 600,258,067 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   36,438,260,516   38,232,267,787   17,787,594,886   21,266,387,777 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 7   -   -   23,000,000,000   28,000,000,000 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง

 กําหนดชําระภายในหนึ่งป ี 18   17,500,000,000   29,000,000,000   -   - 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึง

 กําหนดชําระภายในหนึ่งป ี 19   29,500,000,000   20,000,000,000   -   - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  20   698,592,438   438,375,554   698,592,438   438,375,554 

เงินมัดจําตามสัญญาการใช้บริการ

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

สํารองค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน 21   887,726,341   251,299,595   190,985,273   123,666,934 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   241,094,980   311,843,816   240,622,460   306,970,106 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   48,827,413,759   50,001,518,965   27,880,963,822   32,619,776,245 

รวมหนี้สิน   85,265,674,275   88,233,786,752   45,668,558,708   53,886,164,022

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



123งบการเงิน
รายงานประจำาปี 2560 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหต ุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 2,372,080,630 หุ้น

  มูลค่าหุ้นละ 2 บาท   4,744,161,260   4,744,161,260   4,744,161,260   4,744,161,260 

 ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นละ 2 บาท    4,735,622,000   4,735,622,000   4,735,622,000   4,735,622,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 39   6,927,789,290   8,116,352,711   6,927,789,290   8,116,352,711 

ส่วนเกินทุนอื่น   1,647,137,361   1,647,137,361   1,647,137,361   1,647,137,361 

กําไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 39   56,545,457   474,416,126   56,545,457   474,416,126 

    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)   (1,782,926,412)  (3,816,230,650)  1,010,429,802   (1,662,979,545)

      (1,726,380,955)  (3,341,814,524)  1,066,975,259   (1,188,563,419)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   17,650,130,955   15,987,151,408   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   29,234,298,651   27,144,448,956   14,377,523,910   13,310,548,653 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ

 ควบคุมของบริษัทย่อย   616,907   738,700   -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   29,234,915,558   27,145,187,656   14,377,523,910   13,310,548,653 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   114,500,589,833   115,378,974,408   60,046,082,618   67,196,712,675

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์   68,082,681,121   69,252,450,291   14,583,080,690   18,031,917,452 

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   9,373,807,419   12,180,744,934   9,153,845,057   12,659,239,080 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น   818,315,933   1,044,409,935   16,464,284,748   18,090,201,881 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   78,274,804,473   82,477,605,160   40,201,210,495   48,781,358,413 

ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์   47,295,578,132   46,159,687,389   20,988,127,649   24,144,252,118 

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   12,233,258,447   14,686,119,247   8,551,920,234   11,259,495,510 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ   59,528,836,579   60,845,806,636   29,540,047,883   35,403,747,628 

กำาไรขั้นต้น   18,745,967,894   21,631,798,524   10,661,162,612   13,377,610,785 

ดอกเบี้ยรับ   217,361,998   170,342,461   607,996,097   553,454,571 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน   49,813   83,836,928   (13,374,131)  58,526,751 

รายได้อื่น   248,346,652   58,295,379   4,341,764,370   3,944,953,576 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย   19,211,726,357   21,944,273,292   15,597,548,948   17,934,545,683 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ   (4,867,933,452)  (7,191,923,804)  (3,197,227,827)  (5,461,506,530)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (10,440,565,736)  (10,604,172,567)  (7,726,128,798)  (8,444,047,121)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  13, 14  (6,230,000)  -   (3,458,876,925)  (5,184,824,918)

รวมค่าใช้จ่าย   (15,314,729,188)  (17,796,096,371)  (14,382,233,550)  (19,090,378,569)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   3,896,997,169   4,148,176,921   1,215,315,398   (1,155,832,886)

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

 ในบริษัทร่วม 10   (6,699,363)  10,055,337   -   - 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   3,890,297,806   4,158,232,258   1,215,315,398   (1,155,832,886)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 24   (1,557,214,957)  (1,566,647,373)  (894,221,318)  (1,067,139,679)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   2,333,082,849   2,591,584,885   321,094,080   (2,222,972,565)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 25   (218,107,691)  (505,721,770)  771,006,309   1,170,556,682 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับป ี   2,114,975,158   2,085,863,115   1,092,100,389   (1,052,415,883)

การแบ่งปันกำาไรขาดทุน
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   2,114,974,827   2,085,830,096   1,092,100,389   (1,052,415,883)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

 อํานาจควบคุมของบริษัทย่อย   331   33,019  

     2,114,975,158  2,085,863,115

กำาไรต่อหุ้น 26 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  0.89  0.88  0.46  (0.44)

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



125งบการเงิน
รายงานประจำาปี 2560 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับป ี   2,114,975,158   2,085,863,115   1,092,100,389   (1,052,415,883)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไร

 หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   (25,125,132)  62,731,707   (25,125,132)  62,731,707 

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได ้   -   -   -   - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร

 หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (25,125,132)  62,731,707   (25,125,132)  62,731,707 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับป ี   (25,125,132)  62,731,707   (25,125,132)  62,731,707

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี   2,089,850,026   2,148,594,822   1,066,975,257   (989,684,176)

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,089,849,695  2,148,561,803   1,066,975,257   (989,684,176)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

 อํานาจควบคุมของบริษัทย่อย   331   33,019    

      2,089,850,026   2,148,594,822

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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128 งบการเงิน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   2,333,082,849   2,591,584,885   321,094,080   (2,222,972,565)

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน:

 ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 27,857,455  (134,486,903)  (678,289)  (140,748,506)

 ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   6,699,363   (10,055,337)  -   - 

 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   (4,246,469,616)  (3,915,393,952)

 เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   -   -   (5,000,000)  (5,000,000)

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป   (375,000)  (375,000)  (375,000)  (375,000)

 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)   223,710,386   (140,700,814)  236,226,103   (153,128,386)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)  682,654,503   110,669,496   13,394,678   (46,586,534)

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น (โอนกลับ)   (29,572,584)  14,820,000   (31,072,600)  14,820,000 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

  การดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคม

  ระบบเซลลูลาร์  (โอนกลับ)   (11,464,945) -   656,200,145   489,489,333 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน   6,230,000   -   6,230,000   -

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี  -   -   2,796,446,780   4,695,335,585 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 27)   26,547,339,038   23,201,537,913   11,718,968,272   13,052,555,581 

 ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร   164,705,205   119,873,940   53,181,394   36,730,543 

 ตัดจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง  34,372,961   -   34,372,961   - 

 ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   3,440,333   103,215,636   982,570   -

 ตัดจําหน่ายค่าความนิยม   -   19,171,700   -   -

 ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ ์   (2,390,864)  52,539,724   (13,863,534)  28,822,339

 ขาดทุนจากการจําหน่ายเครื่องมือ

  และอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   59,767,463   -   59,767,463   - 

 กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   (18,435,926)  -   (10,796,957)  - 

 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   237,293,212   59,461,637   237,293,212   59,461,637 

 รายได้อื่นจากการปลดเปลี้องภาระหนี้สินของบริษัทย่อย  (150,000,000)  -   -   - 

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   1,508,132,249   1,502,190,676   894,221,318   1,056,763,292 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



129งบการเงิน
รายงานประจำาปี 2560 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพยแ์ละหนี้สินดำาเนินงาน   31,623,045,698   27,489,447,553   12,720,122,980   12,949,773,367

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   (342,357,640)  705,589,163   1,400,076,647   1,407,032,473

 สินค้าคงเหลือ   (113,955,377)  903,184,116   (164,512,902)  880,425,174 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   (52,675,364)  1,033,782,598   154,366,049   609,000,098

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (154,656,566)  (83,747,926)  (126,087,509)  (46,612,383)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   (239,885,860)  163,190,755   (1,523,309,866)  1,793,568,953 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (976,649,305)  388,484,635   (234,428,545)  (89,547,006)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   563,476,449   106,053,226   (1,230,767)  (18,673,297)

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   30,306,342,035   30,705,984,120   12,224,996,087   17,484,967,379 

จ่ายดอกเบี้ย   (1,586,660,807)  (1,308,732,373)  (945,248,971)  (1,089,121,812)

จ่ายภาษีเงินได ้   (2,566,191,186)  (2,938,246,903)  (1,045,881,928)  (1,166,149,502)

รับคืนภาษีเงินได ้   1,176,187,053   166,860,944   1,171,373,426   166,860,944 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน   27,329,677,095   26,625,865,788   11,405,238,614   15,396,557,009

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)   18,949,119   (9,632,402)  31,072,600   -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น   750,000   -   -   25,750,000 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   4,246,469,616   3,915,393,952 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป   375,000   375,000   375,000   375,000 

การคืนทุนให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

 เนื่องจากการชําระบัญชีของบริษัทย่อย   -   (1,415,810)  -   - 

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง    -   -   3,427,345   145,141,690 

เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์   (16,996,689,480)  (11,401,376,435)  (712,818,057)  (1,714,004,958)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์   36,831,572   36,742,689   26,426,417   35,861,078 

เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้งลดลง    330,344,755   1,463,855,517   330,344,755   1,484,793,347 

เงินสดรับจากการขายเครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทาน

 ระหว่างติดตั้ง   2,056,075   -   2,056,075   - 

เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญช ี   (2,338,765,576)  (6,899,543,160)  (2,338,765,577)  (7,043,077,610)

เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ

 และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง (เพิ่มขึ้น)   (19,637,726)  128,631,913   (19,637,726)  129,172,859 

เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อและติดตั้งอุปกรณ์

 ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)   4,995,541   (25,661,539)  -   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น   (641,577,035)  (689,358,384)  (86,477,354)  (92,618,009)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   21,988,957   -   10,796,957   - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (19,575,378,798)  (17,392,382,611)  1,498,270,051   (3,108,212,651) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



130 งบการเงิน
รายงานประจำาปี 2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   -   165,000,000   -   - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว   -   11,000,000,000   -   - 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (11,500,000,000)  (10,000,000,000)  -   (10,000,000,000)

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย   -   -   (5,000,000,000)  - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทย่อย   -   -   -   10,000,000,000 

ออกหุ้นกู้    11,500,000,000   5,000,000,000   -   - 

ชําระหุ้นกู้    -   (5,000,000,000)  -   (5,000,000,000)

จ่ายเงินปันผล   (122,124)  (2,225,570,820)  -   (2,225,564,772)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (122,124)  (1,060,570,820)  (5,000,000,000)  (7,225,564,772)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธ ิ   7,754,176,173   8,172,912,357   7,903,508,665   5,062,779,586 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี   26,047,621,911   18,293,445,738   15,766,017,547   7,862,508,882 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:       

รายการที่ไม่ใช่เงินสด: 

 เจ้าหนี้ค่าซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี

  และเครื่องมืออุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   641,074,931   2,306,488,561   641,074,931   2,306,488,561 

 เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์   5,920,350,136   6,820,633,936   -   -

 เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   178,947,929   115,120,077   41,495,660   34,391,145
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1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและ มีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 

 บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย คือ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย เทลโค  

โฮลดิ้งส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การให้บริการการสื่อสารไร้สายและจัดจําหน่ายอุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1.2 สัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ หรือสัญญาสัมปทาน

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญากับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (“กสท”) (ปัจจุบันการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนทุน

เป็นหุ้นภายใต้ พรบ. รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) ในการที่จะดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ

เซลลูล่าร์ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ กสท บริษัทฯผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่อง

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานดังกล่าวให้กับ กสท โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกิดจากการโอนทรัพย์สิน

ดังกล่าวจะเรียกชําระได้จาก กสท โดยบันทึกไว้เป็น “ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจาก กสท” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษัทฯได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา 15 ปี และได้ทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 

2539 โดยขยายระยะเวลาดําเนินการที่ได้รับสัมปทานเป็น 22 ปี และ 27 ปีตามลําดับ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

จะต้องได้รับการอนุมัติจาก กสท (ปัจจุบันต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

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

สัญญาต่าง ๆ (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พรบ. โทรคมนาคมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาสัมปทาน

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ตอบแทนรายปีซึ่งคํานวณจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญาสัมปทานและต้องไม่ตํ่ากว่า

ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม สัญญาไม่ได้ระบุให้ต้องจ่ายชําระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่ารวมตลอดอายุของสัญญา      

อัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าในแต่ละปีเป็นดังนี้

  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 

 บริษัทฯได้เริ่มดําเนินการให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 และจะถึงวันครบกําหนด 27 ปี ในการให้บริการตามสัญญาสัมปทานใน

วันที่ 15 กันยายน 2561 ปัจจุบันอยู่ในปีดําเนินการที่ 27 (กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

ชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท ที่อัตราร้อยละ 30 ของรายได้ต่อปี

 บริษัทฯอยู่ระหว่างการเข้าพูดคุยกับ กสท เพื่อส่งเสริมธุรกิจการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันพร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 

เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบัน ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจํากัด และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ดีแทค 

ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังนี้

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

20 ปี (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 และสิ้นสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง

ประเทศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดตามเงื่อนไขในใบอนุญาต และผูกพันที่จะต้องปฎิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม 

(USO) ตามที่กฎหมายกําหนด

 ข) ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งจาก กทช. มีกําหนดระยะเวลาคราวละ 5 ปี (ใบอนุญาตปัจจุบันกําหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 

30 สิงหาคม 2557 และสิ้นสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปีและต่ออายุ 

ใบอนุญาตทุก 5 ปี

 ค) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ) จาก กสทช.

มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 และสิ้นสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 

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

ตามใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักรไทย

  ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่ กสทช. กําหนด ซึ่งดีแทค ไตรเน็ตคาดว่าจะมีรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมตาม

ใบอนุญาตเกิน 50,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีและค่าธรรมเนียม USO อีกร้อยละ 3.75 

ต่อปี รวมเป็นค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นร้อยละ 5.25 ต่อปี ซึ่งภายหลัง กสทช. มีการประกาศปรับลดค่าธรรมเนียม USO ลงเป็นร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่ง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ส่งผลให้ในปัจจุบันค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 4 ต่อปี 

 ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองจาก กสทช. (การให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสาย

อินเทอร์เน็ตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปีและต่ออายุใบ

อนุญาตทุก 5 ปี (ใบอนุญาตปัจจุบันกําหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)

 จ) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. (การให้บริการโทรศัพท์ประจําที่) มีกําหนดระยะเวลา 12 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 

กันยายน 2558 และสิ้นสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570) เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560

 ฉ)  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. (การให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) มีกําหนดระยะเวลา 11 ปี 

(ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และสิ้นสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570) เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559

 ช) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งจาก กสทช. ประเภทขายต่อบริการวงจรเช่า/บริการช่องสัญญาณเช่า มีกําหนดระยะเวลา 

5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 และสิ้นสุด ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565) เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560

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. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มากขึ้น ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556 ยังคงกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่าย

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

วันที่ 29 สิงหาคม 2549 และตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556 ที่บริษัทฯเสนอไปจาก กสทช. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2558 และบริษัทฯได้ลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ดังนี้

         ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

 ก) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 17 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป

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

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

 ง) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป

 จ) บริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป

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

 ช) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

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

 ฌ) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ญ) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

 ตามสัญญาสัมปทานบริษัทฯต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายปีซึ่งคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญา  

และต้องไม่ตํ่ากว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าในแต่ละปีตามที่สัญญากําหนด อย่างไรก็ตาม การเข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ทําให้การคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังการเข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายยังไม่มีความชัดเจน บริษัทฯจึงคํานวณผลประโยชน์

ตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่ กสท ตั้งแต่ปีสัมปทานที่ 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ 

อย่างไรก็ดี กสท ได้โต้แย้งวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีดังกล่าวของบริษัทฯ โดยได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษัทฯชําระ 

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ข้อ 34 (ง))

 นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ดังนี้

         ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

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

 ข) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

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

 ง) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จํากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

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

 ฉ) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

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

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

 ฌ) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน

ตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ 

ภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย” ดังต่อไปนี้

  จัดตั้งขึ้น 
  ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น
     2560 2559

     ร้อยละ ร้อยละ

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง    

 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด อยู่ระหว่างการแบ่งทรัพย์ชําระแก่เจ้าหนี้ ไทย   100   100

 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย  100  100

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  ให้บริการโทรคมนาคม   ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  บริการโทรคมนาคม (Wi-Fi) โดยได้รับใบอนุญาต ไทย 100 100

     การให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง 

 บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี

     จํากัด (มหาชน)  อยู่ระหว่างการชําระบัญชี ไทย 99.81 99.81

 บริษัท เพย์สบาย จํากัด  ให้บริการชําระเงินออนไลน์ บัตรเงินสดและบริการ ไทย 100 100

     ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด   

 บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย 100 100

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด   

 บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากัด ลงทุนและให้การสนับสนุนแก่บริษัท start-up  ไทย 100 100

     ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

 บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากัด บริหารและจัดการทรัพย์สิน ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากัด บริหารและจัดการทรัพย์สิน ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด   ให้บริการด้านโทรคมนาคมและดําเนินธุรกิจ ไทย 100 100

     เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร 

 บริษัท เทเลแอสเสท จํากัด ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์โทรคมนาคม ไทย 100 100

 ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่

เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

 ค) บรษิทัฯนาํงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยมารวมในการจดัทํางบการเงนิรวมตัง้แตว่นัทีบ่รษิทัฯมอํีานาจในการควบคมุบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ

สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของ    บริษัทฯ

 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมคือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ ซึ่ง

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
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3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2560 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนือ้หาเทา่เทยีมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ

ผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ 

งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน (Prepaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่บริษัทฯได้ขายไปแล้ว โดยจะทยอยรับรู้เป็น

รายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามที่ระบุในบัตรเติมเงิน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือน (Postpaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือนเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน (monthly fee) ที่ลูกค้ายังใช้บริการไม่หมดและ

สามารถยกยอดไปใช้ในงวดถัดไป

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ รวมถึงการบริการโทรศัพท์ในประเทศ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและการบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ถือ

เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

 ส่วนลดมักจะให้ในรูปของส่วนลดเงินสด หรือในรูปของสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกอย่างมี

ระบบตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่วนลด ส่วนลดเงินสดหรือสินค้าที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าบันทึกเป็นส่วนหักจากรายได้  

 ในกรณีที่ให้ส่วนลดตามแผนที่กําหนดขึ้น เช่น แผนการส่งเสริมการขายเพื่อรักษากลุ่มลูกค้า (loyalty programs) หากบริษัทฯมีประสบการณ์ในอดีต 

ที่สามารถใช้อ้างอิงในการประมาณการส่วนลดอย่างน่าเชื่อถือได้ มูลค่าส่วนลดที่บันทึกต้องไม่เกินมูลค่าประมาณการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง 

มูลค่าและระยะเวลาของส่วนลดมักต้องประมาณขึ้นโดยใช้เทคนิคการประมาณการ และมีการปรับผลต่างในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการหรือ

เมื่อทราบจํานวนที่เกิดขึ้นจริง
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 รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 รายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการเรียกเข้าจากโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาต

รายอื่นมายังโครงข่ายของบริษัทฯโดยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา 

 ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็นต้นทุนการให้บริการจากการเรียกออกผ่านโครงข่ายของบริษัทฯไปยัง 

โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา

 รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อ

แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 ในกรณีที่มีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่ายุติธรรมของ

สินค้าที่ส่งมอบ ส่วนบริการที่เกิดขึ้นหลังการขายบันทึกโดยใช้ราคาขายปกติหรือมูลค่าที่ปรับลด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว และแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการที่ได้หลังจากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเทอร์เน็ต

 รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเทอร์เน็ตถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของการให้บริการ

และตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

 รายได้จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

 รายได้จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราตามที่ระบุในสัญญา

 รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

 รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเป็นรายได้ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากผู้รับใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นซึ่งเกิดจาก

การอนุญาตให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราตาม

ที่ระบุในสัญญา

 รายได้จากการดำาเนินงานอื่น

 กิจการรับรู้รายได้จากการดําเนินงานอื่น เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสําเร็จของรายการนั้น รายได้แสดงไว้โดยไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่

อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าสําเร็จรูปซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่าง

ใดจะตํ่ากว่า

4.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี   ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  

(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ ต้นทุนในการต่อเติมหรือ

ปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

ดังต่อไปนี้

 อาคาร 20 - 30 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงานและสิทธิการเช่า 3 - 20 ปี

 อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ 5 ปี 7 ปี 15 ปี และอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน 

 ส่วนปรับปรุงอาคารสถานีรับส่งสัญญาณ 20 ปี

 เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน 5 ปี

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี และ 5 ปี

 อุปกรณ์สื่อโฆษณาและอุปกรณ์สื่อสาร 5 ปี

 สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 ปี และ 5 ปี

  

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน

อนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก

การจําหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์

นั้นออกจากบัญชี 
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4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย 

ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็น 

ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯและค่าตัดจำาหน่าย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 

สว่นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีไ่ดม้าจากการอืน่ บรษิทัฯจะบนัทกึตน้ทนุเริม่แรกของสนิทรพัยน์ัน้ตามราคาทนุ โดยตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่

ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz บันทึกเป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” โดยวัดมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบัน

ของจํานวนเงินที่จะจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลา

การชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯซึ่งเริ่มตัดจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อพร้อมที่จะให้บริการในเชิงพาณิชย์ 

 ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั้น   

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน

ของกําไรหรือขาดทุน

 ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์จํากัดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

  สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบสื่อสัญญาณ (transmission facilities) และค่าซอฟต์แวร์ ตัด

จําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี ถึง 10 ปี และตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

  ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหุ้นกู้  

และค่าธรรมเนียมในการขยายอายุสัญญาเงินกู้ ตัดจําหน่ายตามอายุสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

  ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯตัดจําหน่ายตามอายุของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง

หรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพล 

อย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ 

บริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน

จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่า

ใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของ

สัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า

 จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น

ของบริษัทฯและบริษทัย่อยหากมีข้อบง่ชี้ว่าสินทรพัย์ดังกล่าวอาจดอ้ยคา่ บริษทัฯและบริษทัย่อยรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าทีค่าดว่าจะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึง 

การประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์  

ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมี

ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือ

ลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวด

ก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดย

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ    ด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่

เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นงวดกอ่นๆ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์

โดยรับรู้ไปยังส่วนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

4.12 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 

การตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลด

มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัท

ยอ่ยจา่ยสมทบใหเ้ปน็รายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทนุสาํรองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย เงนิทีบ่รษิทัฯและบรษิทั

ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่า

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 รายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการ สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็ตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุ

เงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

4.15 ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลกูหนีแ้ละเจา้หนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้จะถกูแปลงคา่ตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทนุ

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทํา

สัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

 จํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจะรับรู้เป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

4.16 ประมาณการหนี้สิน

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไวใ้นบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเปน็ไป

ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็น

รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี

สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่

มีสภาพคล่องได้   บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม

ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 
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 ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภท

ของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน

เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง  ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญได้แก่

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือ

รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะ

ปัจจุบัน

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข

และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว

หรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีเ้กดิจากการปรบัมลูคา่ของลกูหนีจ้ากความเสีย่งดา้นเครดติทีอ่าจเกดิขึน้ ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิในการประมาณ

การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละรายโดยใช้การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น 

การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจําหน่ายของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหาร

จําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากม ี

ข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

 ข้อบ่งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลง

อย่างมีนัยสําคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์นั้นในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและ

สภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สําคัญของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่สําคัญหรือคําตัดสินของศาลที่มีผลกระ

ทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นต้น 
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 การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลด

ที่เหมาะสมในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดําเนินงานที่มีอยู่ ณ 

ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก ภาวะ

การแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่าง

ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย 

จะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณ

การว่าบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตใน

แต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ  ใน

การประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นต้น 

ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะใช้ข้อมูล

ตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ใน

ตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลอง

ในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต (ทั้งของ

ธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลง

ของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและการเปิดเผยลําดับชั้น

ของมูลค่ายุติธรรม

 สำารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอน

 สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดตั้งบนพื้นที่เช่าประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน¬ของประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเฉลี่ย

ที่เกิดขึ้นจริงตามข้อมูลในอดีตโดยบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์และตัดจําหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้

จ่ายการรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้

 ข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การปฏิบัติตามกฏระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและความไม่แน่นอน 

ในการตีความภาษีอากร

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และความไม่แน่นอนจากการตีความด้านภาษีอากร 

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการประเมินระดับของความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลเสียหายและ

ความสามารถในการประมาณการผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ประกอบการประเมิน 

ของผู้บริหารและสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม 

ในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้น 

รอบระยะเวลารายงาน 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 เงินสด 4,679 4,557 4,674 4,442

 เงินฝากธนาคาร 26,042,943 18,288,889 15,761,344 7,858,067

 รวม 26,047,622 18,293,446 15,766,018 7,862,509

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.05 

ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี)

 

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 608,247 1,617,606 3,108,210 3,972,248

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,105) (2,830) (2,830) (2,830)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 603,142 1,614,776 3,105,380 3,969,418

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ 5,483,943 4,133,571 169,675 229,323

 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 2,418,790 1,383,120 179,212 394,510

 ลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 839,059 1,199,002 191,178 284,555

 ลูกหนี้การค้าอื่น 883,184 1,107,961 546,713 653,585

 รวม 9,624,976 7,823,654 1,086,778 1,561,973

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,717,531) (1,041,827) (230,974) (222,256)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 7,907,445 6,781,827 855,804 1,339,717

 รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 8,510,587 8,396,603 3,961,184 5,309,135

 ลูกหนี้อื่น    

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 46,096 60,560 3,454,832 3,034,276

 อื่น ๆ 45,699 534,460 13,601 506,041

 รวม 91,795 595,020 3,468,433 3,540,317

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,594) (7,918) (10,620) (5,944)

 รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ 79,201 587,102 3,457,813 3,534,373

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 8,589,788 8,983,705 7,418,997 8,843,508
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 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

ได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 521,625 1,432,159 2,798,725 2,664,272

 ค้างชําระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 49,010 177,132 281,674 1,243,986

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 3,915 59 2,465 24,037

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 20,232 3,150 - 37,123

     มากกว่า 6 เดือน 13,465 5,106 25,346 2,830

 รวม 608,247 1,617,606 3,108,210 3,972,248

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,105) (2,830) (2,830) (2,830)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 603,142 1,614,776 3,105,380 3,969,418

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 3,019,676 2,557,999 34,994 102,968

 ค้างชําระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 873,405 682,994 29,131 38,636

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 395,480 284,324 27,764 29,045

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 328,658 214,058 20,455 13,680

      มากกว่า 6 เดือน 866,724 394,196 57,331 44,994

 รวม 5,483,943 4,133,571 169,675 229,323

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,463,141) (742,052) (95,868) (58,445)

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ - สุทธิ 4,020,802 3,391,519 73,807 170,878

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้    ในอดีต โดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ

ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์เป็นอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์คงค้างในแต่ละช่วงของอายุหนี้ที่ค้างชําระตามอัตรา

ก้าวหน้า
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 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึง

กําหนดชําระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 2,201,270 1,084,202 90,559 95,592

 ค้างชําระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 24,895 15,522 7,762 15,522

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 59,824 26,269 29,573 26,269

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 54,982 93,325 15,255 93,325

     มากกว่า 6 เดือน 77,819 163,802 36,063 163,802

 รวม 2,418,790 1,383,120 179,212 394,510

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (44,263) (25,357) (32,572) (25,357)

 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ - สุทธิ 2,374,527 1,357,763 146,640 369,153

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี้คงค้าง

นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 620,130 968,790 37,814 133,494

 ค้างชําระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 71,797 48,327 61,197 26,305

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 6,914 7,834 1,887 1,978

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,646 51,294 320 50,402

     มากกว่า 6 เดือน 137,572 122,757 89,960 72,376

 รวม 839,059 1,199,002 191,178 284,555

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (144,760) (166,718) (98,500) (118,039)

 ลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill 

  เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย - สุทธิ 694,299 1,032,284 92,678 166,516
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

   อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   

   ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 241,138 380,335 44,177 120,049

   ค้างชําระ    

       ไม่เกิน 1 เดือน 18,602 14,871 6,085 12,628

       1 เดือน ถึง 3 เดือน 2,737 5,265 12 -

       3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,324 7,183 3 -

       มากกว่า 6 เดือน 618,383 700,307 496,436 520,908

   รวม 883,184 1,107,961 546,713 653,585

   หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (65,367) (107,700) (4,034) (20,415)

   ลูกหนี้การค้าอื่น - สุทธิ 817,817 1,000,261 542,679 633,170

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทาง 

การค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป

ได้ดังนี้

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา
  2560 2559 2560 2559 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

 ขายสินค้าและอุปกรณ์ - - 172 930 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ค่าบริการรับ - - 32,280 34,808 ราคาตามสัญญา

 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - 1,281 1,977 ราคาตามสัญญา

 ดอกเบี้ยรับ - -  467 471 ราคาตามสัญญา

 ดอกเบี้ยจ่าย                                                                         - - 782 840  ราคาตามสัญญา

 เงินปันผลรับ - - 4,246 3,915 ตามที่ประกาศจ่าย

 ซื้อสินค้า - - 50 573 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ขายทรัพย์สิน - - 5 - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ซื้อสินทรัพย์ - - 1 222 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม: บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด*

 ขายสินค้า 6,702 10,521 (2) 23 ราคาขายหักอัตรากําไร

         จํานวนหนึ่งราคาตามสัญญา

 เงินปันผลรับ 5 5 5 5 ตามที่ประกาศจ่าย

 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 307 489 1 4 ราคาตามสัญญา
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

   (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา
  2560 2559 2560 2559 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น     

 ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 67 24 21 7 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการรับ 321 424 48 50 ราคาตามสัญญา

 รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 229 296 - - ราคาตามสัญญา

 ขายสินค้า 1 - 1 - ราคาตลาด

 ค่าบริการจ่าย 1,528 1,657 327 534 ราคาตามสัญญา

 ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ 2,894 275 206 275 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการการจัดการรับ 45 - 44 - ราคาตามสัญญา  

ค่าบริการการจัดการจ่าย 883 677 876 677 ราคาตามสัญญา

 ขายสินทรัพย์       11 3 11 3 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ซื้อสินทรัพย์ 51 - - - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 *   นอกจากนี้ บริษัทฯมีค่าสนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนจําหน่ายโดยจ่ายผ่านบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำานวนเงิน 4 ล้านบาท (2559: 3 ล้านบาท)

 บริษัทฯเข้าทําสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นรายปีโดยบริษัทฯตกลงที่จะขายอุปกรณ์มือถือในราคาที่ตกลงกันหากลูกค้าทําการสมัครบริการ

โทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องบรษิทัยอ่ยนัน้ โดยบรษิทัยอ่ยจะจา่ยคา่ตอบแทนในการจดัหาลกูคา้ตามทีก่าํหนดในสญัญา ทัง้นีค้า่ตอบแทนดงักลา่วไดร้วม

อยู่ในการเปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับบริษัทย่อยข้างต้นแล้ว

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)   

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 บริษัทย่อย - - 3,098,537 3,960,649

 บริษัทร่วม (หมายเหตุ 7.1) 472,719 1,444,946 87 56

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1) 135,528 172,660 9,586 11,543

 รวม 608,247 1,617,606 3,108,210 3,972,248

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,105) (2,830) (2,830) (2,830)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 603,142 1,614,776 3,105,380 3,969,418

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 3,408,736 2,973,716

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 46,096 60,560 46,096 60,560

 รวม 46,096 60,560 3,454,832 3,034,276

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,620) (5,944) (10,620) (5,944)

 รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 35,476 54,616 3,444,212 3,028,332

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 638,618 1,669,392 6,549,592 6,997,750
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.2) - - 213,340 216,767

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

 รวม 26,539 26,539 213,340 216,767

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

 รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 196 196 213,340 216,767

 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 - - 115,021 220,955

 บริษัทร่วม  26,393 64,848 - -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 1,516,518 950,071 168,866 130,617

 รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,542,911 1,014,919 283,887 351,572

 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 127,119 988,695

 บริษัทร่วม 126 459 126 459

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 694,403 510,333 691,486 507,416

 รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 694,529 510,792 818,731 1,496,570

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,237,440 1,525,711 1,102,618 1,848,142

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(1) (หมายเหตุ 7.4) 15,000 165,000 - -

 รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 15,000 165,000 - -

 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย   

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.5) - - 23,000,000 28,000,000

 รวมเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย - - 23,000,000 28,000,000

 เงินมัดจำาตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ   

 บริษัทย่อย - - 3,750,764 3,750,764

 ลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 (1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

 (2) มีกรรมการร่วมกัน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

7.1 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จําแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 อายุหนี้ค้างชําระ    

     ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 426,606 1,289,868 51 52

     ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 46,113 155,078 36 4

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม 472,719 1,444,946 87 56

7.2 จํานวนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (บริษัทย่อย) จากการขายุปกรณ์เพื่อใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการ

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งไม่มีกําหนดชําระคืนและไม่มีดอกเบี้ย

7.3  เงินให้กู้ยืมจำานวน 15,500 ล้านบาท (2559: 15,500 ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ดีแทค ไตรเน็ต      (บริษัทย่อย) เพื่อใช้ในการเข้าขอรับใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่ฯและดําเนินการภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวโดยมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มจํานวนหนึ่ง เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยดัง

กล่าวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีการเรียกชําระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวภายใน 1 ปี บริษัทฯจึงจัดประเภท

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 

มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ
   ณ วันที่   ณ วันที่
   1 มกราคม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม
  เงินให้กู้ยืม 2560 ระหว่างปี ระหว่างปี 2560

 บริษัทย่อย    

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

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

 7.4 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 15 ล้านบาท (2559: 165 ล้านบาท) เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ในการ 

ดําเนินงานของบริษัทย่อยนั้น โดยมีอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยส่วนเพิ่มส่วนหนึ่งและมีกําหนดชําระคืนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม 

และสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งซึง่คาดวา่จะมกีารชาํระคนืภายใน 1 ป ี ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2560 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักลา่วไดท้าํสญัญาปลดเปลือ้ง

ภาระหนี้เงินกู้ยืมจํานวน 150 ล้านบาทโดยไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาให้กับบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยรับรู้รายการดังกล่าว

เป็นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนในปีปัจจุบัน

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ
   ณ วันที่   ณ วันที่
   1 มกราคม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2560 ระหว่างปี ระหว่างปี 2560

 บริษัทย่อย    

 บริษัท เพย์สบาย จํากัด 165,000 - (150,000) 15,000

   165,000 - (150,000) 15,000
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7.5 เงินกู้ยืมจำานวน 23,000 ล้านบาท (2559: 28,000 ล้านบาท) เป็นเงินกู้ยืมจาก ดีแทค ไตรเน็ต (บริษัทย่อย) เพื่อใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

โดยมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มจํานวนหนึ่ง เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยดังกล่าวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ             

ไม่คาดว่าจะมีการเรียกชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทย่อยภายใน 1 ปี บริษัทฯจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนใน 

งบการเงิน

 ยอดคงคา้งของเงนิกูย้มืระหวา่งบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และการเคลือ่นไหวของเงนิกูย้มืดงักลา่วมรีายละเอยีด

ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ
   ณ วันที่   ณ วันที่
   1 มกราคม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม
  เงินกู้ยืม 2560 ระหว่างปี ระหว่างปี 2560

 บริษัทย่อย    

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 28,000,000 - (5,000,000) 23,000,000

   28,000,000 - (5,000,000) 23,000,000

7.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร  

ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 106,642 109,783

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 4,341 2,467

 รวม 110,983 112,250
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8. สินค้าคงเหลือ

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

   รายการปรับลดราคาทุนเป็น
  ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

  2560 2559 2560 2559 2560 2559

 สินค้าสําเร็จรูป 2,276,615 2,162,660 (323,082) (99,372) 1,953,533 2,063,288

 รวม 2,276,615 2,162,660 (323,082) (99,372) 1,953,533 2,063,288

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   รายการปรับลดราคาทุนเป็น
  ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

  2560 2559 2560 2559 2560 2559

 สินค้าสําเร็จรูป 2,231,945 2,067,432 (319,184) (82,958) 1,912,761 1,984,474

 รวม 2,231,945 2,067,432 (319,184) (82,958) 1,912,761 1,984,474

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจํานวน 592 ล้านบาท 

(2559: 497 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 604 ล้านบาท 2559: 473 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับ

ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำานวน 369 ล้านบาท (2559: 638 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 368 ล้านบาท 2559: 626 ล้านบาท) โดยนำาไปหักจาก

มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

 

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งพัก 1,421,609 1,377,880 870,885 873,154

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย 399,351 216,117 163,063 167,568

 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเพื่อติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ 731,001 886,525 26,322 155,150

 รวม 2,551,961 2,480,522 1,060,270 1,195,872

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

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 2,540,741 2,469,302 1,060,270 1,195,872
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

    (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม

    จัดตั้งขึ้น   มูลค่าตามบัญชีตาม                     
  บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย
    2560 2559 2560 2559 2560 2559
    ร้อยละ ร้อยละ    

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น  จัดจําหน่ายซิมการ์ด ไทย 25 25 50,000 50,000 276,127 287,827

       บิซซิเนส จํากัด  บัตรเติมเงินและ       

       อุปกรณ์เสริมต่างๆ       

    (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ
    จัดตั้งขึ้น   ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี
  บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
    2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559
    ร้อยละ ร้อยละ      

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

        ดิสทริบิวชั่น    บัตรเติมเงินและ         

        บิซซิเนส จํากัด    อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ         

    

10.2 ส่วนแบ่งกำาไรและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ ดังนี้

  (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                           ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)
                                          บริษัท จากเงินลงทุนใน
  บริษัทร่วมในระหว่างปี เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี

  2560 2559 2560 2559

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด (6,699) 10,055 5,000 5,000



153หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายงานประจำาปี 2560 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป (2559: งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 2560: งบการเงินที่จัด

ทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม) 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

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น           

       บิซซิเนส จํากัด 200 200 1,637 2,707 532 1,556 574 1,247 (27) 40

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

  ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ          

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

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

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

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

    บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี          

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

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

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

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

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด         

    บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากัด 15 15 100 100 - - - - - -

    บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 26 26 100 100 - - - - - -

    บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จํากัด        0.25        0.25 100 100 - - - - - -

    บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากัด         0.25        0.25 100 100 - - - - - -

    บริษัท เทเลแอสเสท จํากัด        0.25        0.25 100 100 - - - - - -

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     2,403,917 2,403,917 (450,000) (450,000) 1,953,917 1,953,917
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 ก) ในระหว่างปี 2560 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด และบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล

ให้แก่บริษัทฯ เป็นจำานวนเงิน 2,424 ล้านบาท และ 1,757 ล้านบาท ตามลำาดับ (ปี 2559: 2,830 ล้านบาท และ 1,085 ล้านบาท ตามลำาดับ)

 ข) ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (Master Sale and Purchase Agreement) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 UCOM มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่

เกิดขึ้นจากการดําเนินการงานเดิมโดยไม่จํากัดวงเงินจากบริษัทผู้ซื้อ ดังนั้น ภาระความรับผิดชอบทั้งหมดต่อภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี)  

จงึตกอยูก่บับรษิทัผูซ้ือ้ โดยทีร่ะยะเวลาในการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งมรีะยะเวลา 2 ปนีบัจากวนัโอนทรพัยส์นิ หรอืจนกวา่หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ของ UCOM จะได้มีการปลดเปลื้องไป 

  ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ UCOM ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560  

เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 65 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดย UCOM ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

แล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ UCOM ครั้งที่ 1/2560 ได้อนุมัติการเลิก

กิจการและ UCOM ได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ปัจจุบัน UCOM อยู่ระหว่างการชําระบัญชี

 ค) ในเดือนเมษายน 2559 ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทเทเลแอสเสท จํากัด (“เทเลแอสเสท”) จํานวน  

9,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเรียกชําระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 250,000 บาท โดย เทเลแอสเสท ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 

เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพย์สิน

 ง) ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯได้ทําการโอนหุ้นในบริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด จํานวน 999,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออก 

จําหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ให้กับ ดีแทค ไตรเน็ต โดยตกลงราคาโอนกันทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 26 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นราคาเทียบเท่ากับราคาที่เรียกชําระแล้วร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายทั้งหมดดังกล่าว

12. เงินลงทุนทั่วไป
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด 12,350 49,400 12,350 49,400

 บริษัทอื่น  58,789 47,415 32,133 32,133

 รวม 71,139 96,815 44,483 81,533

 หัก: สำารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า (44,183) (79,733) (42,683) (79,733)

 รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 26,956 17,082 1,800 1,800

 ในระหว่างปี 2560 บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัดได้ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์โดยการลดจํานวนหุ้นสามัญลงร้อยละ 75  

ของหุ้นสามัญเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เพื่อลดขาดทุนสะสมและคืนทุน บริษัทฯได้รับเงินคืนทุนดังกล่าวจํานวน  

31 ล้านบาท และบันทึกโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนที่เคยบันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนในปีปัจจุบัน
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 ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทบทวนมูลค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ 

เซลลูล่าร์ ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ดังกล่าวได้รวมเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกับต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชี

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14

14.   สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีโดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ขอ

งบริษัทฯภายใต้สัญญากับ กสท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุ

ในสัญญาจะตกเป็นของ กสท นับแต่วันเริ่มเปิดให้บริการหรือเริ่มใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นั้นในการดําเนินงานให้บริการ

 ต้นทุนของเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายตั้งพักและตัดจําหน่ายภายในระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสัมปทาน 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

  ต้นทุนเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ
  และอุปกรณ์รอตัดบัญชี ระบบสื่อสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 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

 เพิ่มขึ้น 673,352 - 673,352

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 160,974,273 971,620 161,945,893

 การตัดจำาหน่าย   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (116,619,911) (763,046) (117,382,957)

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

 โอนออก (68,999) - (68,999)

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

 ค่าตัดจําหน่าย (16,850,517) (76,976) (16,927,493)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (148,793,427) (917,209) (149,710,636)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

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

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 12,180,846 54,411 12,235,257

 ค่าตัดจำาหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน  

 2559 15,254,000 77,187 15,331,187

 2560 16,850,517 76,976 16,927,493
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(หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ต้นทุนเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ
  และอุปกรณ์รอตัดบัญชี ระบบสื่อสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 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
 เพิ่มขึ้น 673,352 - 673,352

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 160,973,692 971,620 161,945,312

 การตัดจำาหน่าย   
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (109,090,001) (763,046) (109,853,047)
 ค่าตัดจําหน่าย (11,644,460) (77,187) (11,721,647)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (120,734,461) (840,233) (121,574,694)
 ค่าตัดจําหน่าย (10,496,115) (76,976) (10,573,091)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (131,230,576) (917,209) (132,147,785)

 ค่าเผื่อการด้อยค่า   
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (17,358,765) - (17,358,765)
 เพิ่มขึ้น (4,695,336) - (4,695,336)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (22,054,101) - (22,054,101)
 เพิ่มขึ้น (2,796,447) - (2,796,447)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (24,850,548) - (24,850,548)

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

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 4,892,568 54,411 4,946,979

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

 2560 10,496,115 76,976 10,573,091

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําการประเมินการด้อยค่าของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชี (เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญา

สัมปทาน) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการให้บริการตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าวทั้งที่ระดับงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่า

จากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับนั้นอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจาก

ฝ่ายบริหารภายใต้สมมติฐานหลักที่ว่า สัญญาสัมปทานของบริษัทฯ จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2561 และพิจารณาระยะเวลาการดําเนินงานของ

บริษัทย่อยภายใต้ขอบเขตใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตในการประกอบกิจการของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และคิดลดกระแสเงินสด

ดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดซึ่งเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ

 ในป ี2560 จากผลการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักลา่วขา้งตน้ทีร่ะดบังบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัฯรบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่เพิม่เตมิ

ทั้งสิ้นจำานวน 3,452 ล้านบาท (2559: 5,185 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ซึ่งประกอบด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีจำานวน 2,796  ล้านบาท (2559: 4,695 ล้านบาท) และค่าเผื่อ

การด้อยค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์จำานวน 656 ล้านบาท (2559: 490 ล้านบาท) 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13
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15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

     (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ซอฟต์แวร์   ซอฟต์แวร์
  ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา รวม คอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:      

 ราคาทุน 12,414,667 227,493 12,642,160 9,797,066 15,790 9,812,856

 หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (11,459,252) - (11,459,252) (9,623,703) - (9,623,703)

 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 955,415 227,493 1,182,908 173,363 15,790 189,153

 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

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,189,933 1,500,464 274,646 493,134

 ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 705,404 682,623 93,582 92,618

 ค่าตัดจําหน่าย (705,436) (877,822) (178,092) (311,099)

 โอนออก - (12,109) - -

 ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์  ไม่มีตัวตน (6,993) (103,223) (983) (7)

 มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,182,908 1,189,933 189,153 274,646

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย/จัดหาเงินกู้และหุ้นกู้รอตัดบัญชี - สุทธิ 64,002 102,190 - -

 เงินมัดจํา 424,504 374,116 335,197 302,541

 สิทธิการเช่า 17,266 20,210 16,119 18,921

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 2,220,062 2,362,406 2,213,181 2,338,673

 อื่น ๆ 169,175 84,151 100,334 15,310

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,895,009 2,943,073 2,664,831 2,675,445

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย จำานวน 1,166 ล้านบาท (2559: 1,171 ล้านบาท) จากกรม

สรรพากร ทั้งนี้จํานวนเงินที่ได้รับคืนขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบภาษีดังกล่าว
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17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการให้บริการ

     โทรศัพท์และเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 7,632,323 10,013,007 2,458,851 3,601,538

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 1,542,911 1,014,919 283,887 351,572

 เจ้าหนี้ - กสท 8,192,195 8,193,682 8,183,258 8,172,310

 เจ้าหนี้ - ทีโอที 1,249,625 1,256,215 1,249,625 1,249,419

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างจ่าย  2,758,601 2,558,887 - -

 เจ้าหนี้ - ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ 86,211 65,421 771 118

 เจ้าหนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 1,500,231 1,285,239 810,326 1,174,692

 เจ้าหนี้การค้าอื่น 1,413,425 1,726,366 354,932 485,859

 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 694,529 510,792 818,731 1,496,570

 เจ้าหนี้อื่น  1,434,071 1,342,900 819,396 781,879

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,136,944 4,534,392 2,064,864 2,975,048

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 343,930 329,223 - -

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 29,984,996 32,831,043 17,044,641 20,289,005

18. เงินกู้ยืมระยะยาว
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยจากสถาบันการเงินในประเทศไทย 17,500,000 29,000,000 - -

 หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - - - -

 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 17,500,000 29,000,000 - -

 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย

 1) ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับกลุ่มสถาบันการเงิน โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

  วงเงินสินเชื่อ :  69,000 ล้านบาท 

  อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

  กําหนดชําระดอกเบี้ย :  ทุกเดือน ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

  กําหนดชําระคืนเงินต้น :   ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

 2) ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทย่อยเข้าทําสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีดังนี้

  วงเงินสินเชื่อ     :   3,000 ล้านบาท (เบิกใช้เต็มจำานวน)

  อัตราดอกเบี้ย       :     BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

  กำาหนดชำาระดอกเบี้ย       :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

  กำาหนดชำาระคืนเงินต้น    :   บริษัทย่อยได้ชําระคืนเงินกู้วงเงินนี้เต็มจํานวนแล้วในปี 2560
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 ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจํานวนทั้งสิ้น 11,500 ล้านบาท

 ภายใต้สัญญาสินเชื่อเงินกู้ยืมข้างต้นระบุให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ  ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงิน

ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญาและการนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือคํ้าประกัน ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำานวน 43,000 ล้านบาท (2559 : 43,000 

ล้านบาท)

 

19. หุ้นกู้
      (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 หุ้นกู้ 31,500 20,000 - -

 หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (2,000) - - -

 หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 29,500 20,000 - -

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

  อัตรา  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ
  ดอกเบี้ย อายุ ณ วันที่ บวก: ออก หัก: จ่ายคืน ณ วันที่
  (ร้ยละต่อปี) หุ้นกู้ 1 มกราคม 2560 หุ้นกู้เพิ่ม หุ้นกู้ 31 ธันวาคม 2560

 บริษัทย่อย      

 หุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท       

     (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 2.16 3 ปี 2,000 - - 2,000

 หุ้นกู้จํานวน 4,000 ล้านบาท       

     (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 2.92 5 ปี 4,000 - - 4,000

 หุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท       

     (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.52 7 ปี 3,000 - - 3,000

 หุ้นกู้จํานวน 6,000 ล้านบาท       

     (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.98 10 ปี 6,000 - - 6,000

 หุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 1.98 3 ปี 1,500 - - 1,500

 หุ้นกู้จํานวน 1,000 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 2.44 5 ปี 1,000 - - 1,000

 หุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.01 7 ปี 1,500 - - 1,500

 หุ้นกู้จํานวน 1,000 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.19 10 ปี 1,000 - - 1,000

 หุ้นกู้จํานวน 500 ล้านบาท       

     (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) 3.65 7 ปี - 500 - 500

 หุ้นกู้จํานวน 5,000 ล้านบาท       

     (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) 4.04 10 ปี - 5,000 - 5,000

 หุ้นกู้จํานวน 1,500 ล้านบาท       

     (ออกเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560) 2.25 3.5 ปี - 1,500 - 1,500
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  (หน่วย: ล้านบาท)

  อัตรา  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ
  ดอกเบี้ย อายุ ณ วันที่ บวก: ออก หัก: จ่ายคืน ณ วันที่
  (ร้ยละต่อปี) หุ้นกู้ 1 มกราคม 2560 หุ้นกู้เพิ่ม หุ้นกู้ 31 ธันวาคม 2560

 หุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท       

     (ออกเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560) 3.58 10 ปี - 2,000 - 2,000

 หุ้นกู้จํานวน 2,500 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560) 3.78 12 ปี     - 2,500 - 2,500

 รวม   20,000 11,500 - 31,500

 หุ้นกู้ของบริษัทย่อยข้างต้นเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน 

และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

 บริษัทย่อยได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสําหรับหุ้นกู้ข้างต้น จํานวนรวม 29,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของ 

หุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวบวกด้วยส่วนเพิ่มจํานวนหนึ่งตามที่ระบุในสัญญา

 หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นระบุให้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ข้อจํากัด 

เกี่ยวกับการนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน และการห้ามให้กู้ยืมหรือคํ้าประกัน ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ  

20. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน   แสดงได้ดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559

 สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 438,376 452,416

 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:  

     ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  44,981 45,522

     ต้นทุนบริการในอดีต 178,258 -

     ต้นทุนดอกเบี้ย 14,054 13,940

 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

 (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

        ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  21,511 (12,966)

        ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางประชากร 13,858 -

        ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (10,244) (49,766)

 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (2,202) (10,770)

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 698,592 438,376
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

จํานวน 3 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 15 ปี (งบการ

เงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี) (2559: 15 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี)

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559

 อัตราคิดลด 2.9 3.2

 อัตราการขึ้นเงินเดือน  5.5 5.5

 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน  0 - 20 0 - 25

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559

  เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%

 อัตราคิดลด (35) 38 (31) 34

 อัตราการขึ้นเงินเดือน  37 (35) 33 (30)

  เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%

 อัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงาน  (31) 33 (27) 30

21. สำารองค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 สํารองค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนต้นปี 251,300 115,670 123,667 110,530

 ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้น (71,761) (18,257) (71,762) (18,257)

 เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 708,187 153,887 139,080 31,394

 สํารองค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนปลายปี 887,726 251,300 190,985 123,667

 สํารองค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนโดยส่วนใหญ่เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดตั้งบนพื้นที่เช่า
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22. เงินปันผล

  เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
   (ล้านบาท) (บาท)

   

 เงินปันผลประกาศจ่าย จากการดําเนินงานของ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1,231 0.52

     งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2558  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  

  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายจากการดําเนินงานของ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 994 0.42

  งวดวันที่ 1 มกราคม 2559  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  

  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559   

 รวมเงินปันผลสําหรับปี 2559   2,225 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 4,570,894 4,683,683 4,594,396 4,693,682

 ค่าเสื่อมราคา 7,956,215 6,007,827 956,575 989,558

 ค่าตัดจําหน่าย 18,591,124 17,193,711 10,762,393 12,062,997

 ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 3,036,796 2,627,720 1,208,320 1,575,304

 ซื้อสินค้า 12,123,503 13,923,636 8,480,207 10,532,199

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป (113,955) 903,184 (164,513) 880,425

 24. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 ดอกเบี้ยจ่าย 1,419,464 1,405,348 894,221 1,046,735

 ตัดจําหน่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี 49,083 64,456 - 10,377

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 88,668 96,843 - 10,028

 รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,557,215 1,566,647 894,221 1,067,140
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25. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 1,708,440 1,495,477 - -

 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 2,597 (28,178) - (43,327)

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

  และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (1,492,929) (961,577) (771,006) (1,127,230)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 218,108 505,722 (771,006) (1,170,557)

 จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุป 

ได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

  2559 2558

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - -

 รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,333,083 2,591,585 321,094 (2,222,973)

 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

 กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 466,617 518,317 64,219 (444,595)

 ขาดทุนสะสม - (721) - -

 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 2,597 (28,178) - (43,327)

 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:    

     รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (75) (1,282) (842,607) (784,154)

      ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 112,209 128,743 37,240 106,735

      รายจ่ายฝ่ายทุนที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (418,814) (187,160) (42,872) (37,916)

      การปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,606 16,620 1,606 16,620

     ผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 48,703 54,740 11,408 16,080

     อื่น ๆ 5,265 4,643 - -

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 218,108 505,722 (771,006) (1,170,557)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การค้า 326,644 189,945 47,130 44,451

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

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 64,616 19,875 63,837 16,592

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 364,420 344,774 344,432 330,189

 ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20,221 39,528 2,174 20,997

 กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

  สําหรับเงินกู้ยืมระยะยาว    - (7,117) - -

 รายได้จากการจําหน่ายบัตรเติมเงิน 165,327 229,146 28,110 39,450

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - 1,677,587 2,292,734

 ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเติมเงิน อิเล็คทรอนิกส ์

  (ส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย) (13,768) (13,768) - -

 ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 2,455,991 1,130,114 2,455,991 1,130,114

 อื่น ๆ 69,848 27,873 75,296 49,024

 รวม 3,543,299 2,050,370 4,784,557 4,013,551

 รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปข้างต้น แสดงได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559

 31 ธันวาคม 2563 996,556 999,073

 31 ธันวาคม 2564 4,618,112 4,651,499

 31 ธันวาคม 2565 6,665,286 -

   12,279,954 5,650,572

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวนเงิน 1,425 ล้านบาท (2559: 1,392 ล้านบาท) ซึ่ง

บริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ

นําผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

26. กำาไรต่อหุ้น

 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย

จํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

      

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 กําไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท) 2,114,975 2,085,830 1,092,100 (1,052,416)

 จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ้น) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811

 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) 0.89 0.88 0.46 (0.44)
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27. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

 ค่าเสื่อมราคา    

 อาคารและอุปกรณ์ 7,956,215 6,007,827 956,575 989,558

 ค่าตัดจำาหน่าย    

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 16,927,493 15,331,187 10,573,091 11,721,647

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 897,759 900,227 - -

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    

     - บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 716,789 897,841 189,302 330,973

     - บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทางการเงิน 49,083 64,456 - 10,377

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 26,547,339 23,201,538 11,718,968 13,052,555

28. กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย และรายได้และรายจ่ายอื่น
บางรายการ (EBITDA before other incomes and other expenses)

  (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม

  หมายเหตุ 2560 2559

 กําไรสําหรับปี   2,114,975 2,085,863

 บวก  : ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 24 1,557,215 1,566,647

  : ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 218,108 505,722

  : ค่าเสื่อมราคา 27 7,956,215 6,007,827

  : ค่าตัดจำาหน่าย 27 18,542,041 17,129,255

 EBITDA    30,388,554 27,295,314

 บวก (หัก) : ดอกเบี้ยรับ  (217,362) (170,342)

  : กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  (50) (83,837)

  :  ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับพนักงาน  97,301 578,956

  :  ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา  118,250 -

  :  เงินปันผลรับจากการลงทุนอื่นๆ  (375) (375)

  :  ส่วนแบ่งขาดทุน (กำาไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  6,699 (10,055)

  :  ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 236,224 294,801

                 :  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนอื่น (กลับรายการ)                 (29,573) 14,820

                      :  รายได้อื่นจากการปลดเปลื้องภาระหนี้สินของบริษัทย่อย                (150,000) -

                  :  รายได้อื่น  (3,720) (3,831)

 กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการ   

         (EBITDA before other incomes and other expenses)  30,445,948 27,915,451
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีสํ่าคญัของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและการเปดิเผยขอ้มลู

สําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หุ้นกู้และ

เงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

29.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ (ซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้ตราสารอนุพันธ์ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19) 

สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

    อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 
  รายการ หมายเหตุ ลอยตัว คงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 17,994 7,923 131 26,048

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6 - - 8,590 8,590

 หนี้สินทางการเงิน     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 - - 29,985 29,985

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7 15 - - 15

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 17,500 - - 17,500

 หุ้นกู้ 19 - 31,500 - 31,500

 (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 - - 8,983 8,983

 หนี้สินทางการเงิน     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 - - 32,831 32,831

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7 165 - - 165

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 29,000 - - 29,000

 หุ้นกู้ 19 - 20,000 - 20,000
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 สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกําหนด (หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หากวันที่มี

การกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

    ภายใน มากกว่า  
  รายการ หมายเหตุ 12 เดือน 12 เดือน รวม  อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7,923 - 7,923 0.05% - 1.00%

 หนี้สินทางการเงิน     

 หุ้นกู้ 19 2,000 29,500 31,500 1.98% - 4.04%

 (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%

29.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้/เจ้าหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ใน 

ต่างประเทศและการซื้ออุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2560 2559 สกุลเงิน 2560 2559

  (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 สินทรัพย์    

 เงินฝากธนาคาร 17.05 12.57   เหรียญสหรัฐอเมริกา 32.4342 35.5660

 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นๆ  52.00 28.72 เอสดีอาร์ 46.5108 48.1540

  2.86 4.96   เหรียญสหรัฐอเมริกา 32.4342 35.5660

  0.06 0.07 ยูโร 38.5567 37.2769

 ลูกหนี้การค้ากิจการ 0.56 0.17 เอสดีอาร์ 46.5108 48.1540

       ที่เกี่ยวข้องกัน 2.54 3.44   เหรียญสหรัฐอเมริกา 32.4342 35.5660



172 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายงานประจำาปี 2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2560 2559 สกุลเงิน 2560 2559

  (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 หนี้สิน     

 เจ้าหนี้การค้า 27.17 35.02   เหรียญสหรัฐอเมริกา 32.8472 36.0025

  0.15 0.29 ยูโร 39.3938 38.1362

  25.30 0.48 โครนนอร์เวย์ 4.0023 4.2031

  - 0.01 ริงกิตมาเลเซีย 8.1741 8.0925

  31.02 26.03 เอสดีอาร์ 46.5108 48.1540

 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 47.91 85.61 โครนนอร์เวย์  4.0023 4.2031

  - 0.35 ยูโร 39.3938 38.1362

  1.13 0.97 เอสดีอาร์ 46.5108 48.1540

  - 2.13 ริงกิตมาเลเซีย 8.1741 8.0925

  19.71 8.93   เหรียญสหรัฐอเมริกา 32.8472 36.0025

 รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ (24.43) (22.98) เหรียญสหรัฐอเมริกา  

  (0.09) (0.57) ยูโร  

  20.41 1.89 เอสดีอาร์  

  (73.21) (86.09) โครนนอร์เวย์  

  - (2.14) ริงกิตมาเลเซีย

  

29.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบาย

และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัท

ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจาก

การให้สินเชื่อ จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าซึ่งได้หักด้วย

สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

29.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่ม ี

อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินระยะยาวและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดัง 

ต่อไปนี้

     (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2560 2559

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง    

     หุ้นกู้สกุลเงินบาท 29,000 31,489 16,500 17,235

 รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง    

     หุ้นกู้สกุลเงินบาท 2,500 2,713 3,500 3,608

 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน    

     สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - 314 - (108)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 - มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คํานวณโดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทน 

 ของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงิน 

 ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยกําลังพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

 - มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎีใน 

 การประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น เส้นอัตราผลตอบแทน 

 ของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทฯและบริษัทย่อยได้คํานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 ของตราสารอนุพันธ์

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 

30. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

 หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

 หุ้นกู้ - 34,202 - 34,202

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ได้ประโยชน์ - 314 - 314

(หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

 หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

 หุ้นกู้ - 20,843 - 20,843

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เสียประโยชน์ - (108) - (108)
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31. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซึ่ง 

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วน Net Interest-Bearing Debt to EBITDA เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญา

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนดังกล่าวเป็น 0.80 :1 (2559: 1.17:1)

 โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยหนี้สินที่รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ข้อ 18 และ 19 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 5 และส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ตามที่แสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจัดการทุน

32. ภาระผูกพัน

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสํานักงาน และการเช่าที่ดินและอาคารสําหรับติดตั้งสถานีรับ

ส่งสัญญาณ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปีและ 12 ปี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2560 2559

 จ่ายชําระ  

  ภายใน 1 ปี 1,012 957

  มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,757 2,051

  มากกว่า 5 ปี 20 20

 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู้แล้วในงบกำาไรขาดทุนเป็นจำานวนเงิน 3,037 ล้านบาท (2559: 2,628  

ล้านบาท)

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้

บริการโทรคมนาคมเป็นจำานวน 2,489 ล้านบาทและ 17 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 3,354 ล้านบาทและ 24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ

เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานีฐานและการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจํานวน 62 ล้านบาท  

3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.4 ล้านเหรียญยูโร (2559: 43 ล้านบาท และ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านเหรียญยูโร)

32.3 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำ้าประกัน   

32.3.1  การดำารงเงินฝากธนาคารขั้นตำ่าสำาหรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์” บริษัท  

เพย์สบาย จํากัด (บริษัทย่อย) จะต้องฝากเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้เป็นเงินสดที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ เวลาใด 

เวลาหนึ่งไม่ตํ่ากว่ามูลค่ายอดคงค้างของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ บริษัท  

เพย์สบาย จำากัด ได้รวมเงินฝากธนาคารที่ต้องดำารงเงินฝากขั้นตำ่าไว้จำานวน 1,332 ล้านบาท (2559: 1,780 ล้านบาท)
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32.3.2 เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยจำานวน 0.1 ล้านบาท (2559: 0.2 ล้านบาท) ได้นำาไปวางเป็นหลักทรัพย์เพื่อคำ้าประกัน

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

32.4 หนังสือคำ้าประกันของธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม  บริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน  

4,047 ล้านบาท (2559: 4,022 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่ง 

ส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสท เพื่อคํ้าประกันการชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน 

32.5 สัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและดำาเนินการและบริหารเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ดําเนินการติดตั้ง

อุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและออกแบบและวางแผนเชิงวิศวกรรม ติดตั้ง และบริการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ โดย

บริษัทฯต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

32.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว

 ก. บริษัทฯได้ทําสัญญาซื้อขายกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทฯจะได้รับสิทธิในการจัดจําหน่ายสินค้า อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ สําหรับโทรศัพท์

มือถือและแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย โดยบริษัทฯตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและ  บริษัทฯ

มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อสินค้าขั้นตํ่าและรายจ่ายขั้นตํ่าในการจัดการขายและการตลาดภายใต้สัญญาซื้อขายดังกล่าว

 ข. บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาหลัก (Frame contract) กับบริษัท 2 แห่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โครงข่ายรวมถึงบริการต่างๆสําหรับระบบ 

โครงข่ายวิทยุคมนาคมของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยราคาสินค้าและค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 ค. บริษัทย่อยได้ทําสัญญา Service and Licensing Agreement กับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทย่อยจะได้รับสิทธิในการใช้บริการต่าง ๆ  โดยบริษัทย่อย

ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญา ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันเกี่ยวกับการใช้บริการขั้นตํ่าและรายจ่ายขั้นตํ่าใน 

การจัดการขายและการตลาด

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

 1) ตามที่ ทีโอที กสท และบริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) เมื่อวันที่ 

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

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัทฯให้บริการให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตรา

หมายเลขละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน และในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) 

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2549 กทช. (ปัจจุบัน คือ กสทช.) ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ 

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้

ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอัตราที่สะท้อนต้นทุน 

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯได้ทําหนังสือแจ้งทีโอทีเพื่อขอเจรจาเกี่ยวกับสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

ของบริษัทฯกับโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ทําหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่า

บริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงอัตราการคํานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทํากับทีโอที เนื่องจากบริษัทฯ

เห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมีการคิดอัตราและวิธีการจัดเก็บที่มีลักษณะขัดแย้งต่อกฎหมายหลายประการ และบริษัทฯได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท 

ทราบว่าบริษัทฯจะชําระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราค่าตอบแทนที่สอดคล้อง

กับกฎหมาย 



176 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายงานประจำาปี 2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งจากทีโอทีโดยในหนังสือดังกล่าวทีโอทีได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกับทีโอที เนื่องจากบริษัทฯมิได้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. และมิได้มีโครงข่ายโทรคมนาคม

เป็นของตนเองและข้อตกลงเดิมมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นการเก็บค่าตอบแทนและวิธีการจัดเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมโยง 

โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม และทีโอทีได้แจ้งปฏิเสธการรับชําระเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทฯยินดีที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ทีโอทีในอัตรา

ตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (“RIO”) ของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช.

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

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน 7 วัน และต้องทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ภายใน 30 วันนับตั้งแต่

วันที่เริ่มเจรจากับบริษัทฯ และต่อมาเลขาธิการ กทช. ได้มีคําสั่งให้ทีโอทีปฏิบัติตามคําชี้ขาดของ กทช. ซึ่งทีโอทีได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ 

กทช. และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 กทช.ได้มีคําวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ยืนตามคําสั่งของเลขาธิการ กทช.ให้ทีโอทีปฏิบัติตามคําชี้ขาดของกทช.

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที่ 1523/2550 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของ กทช.และ

คําสั่งของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ศาลได้มีคําพิพากษายกฟ้อง ทีโอที ซึ่งทีโอทีได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษา

ศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 3) เนื่องจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ ดังนั้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมายเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯในเรื่องที่บริษัทฯได้

แสดงความประสงค์ที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในอัตราที่สอดคล้องกับกฎหมายตามที่ทั้งสองฝ่าย

จะได้มีการเจรจาตกลงกันโดยสุจริต และข้อเสนอที่ว่าบริษัทฯจะนําส่งค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)  

ให้แก่ทีโอทีในอัตราที่ทีโอทีกําหนดในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายของทีโอที ซึ่ง กทช.ได้ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งยกเลิกข้อตกลง 

การเชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมเดมิทัง้สองฉบบั (Access Charge) ดงันัน้บรษิทัฯจงึบนัทกึคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) 

ในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้ใน 

งบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ใน 

งบการเงิน เพราะเห็นว่าภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมดังกล่าวได้สิ้นสุดลงจากการยกเลิกสัญญา

 4) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลขดําที่ 1097/2554) และคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้อง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรียกร้องให้  กสท และบริษัทฯร่วมกันชําระค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge)  

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

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

เชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลง Postpaid และ Prepaid Card ที่มีจํานวนครึ่งหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนที่  กสท ได้รับจากบริษัทฯ

โดยคํานวณนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อป ี 

รวมเป็นจํานวนที่ทีโอทีเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 

วา่ทโีอทไีดแ้กไ้ขเพิม่เตมิคาํฟอ้งเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2557 โดยแกไ้ขเพิม่เตมิจาํนวนคา่เสยีหายพรอ้มภาษมีลูคา่เพิม่และดอกเบีย้จากจาํนวน

ทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาทเป็นจํานวน 245,638 ล้านบาท (คํานวณถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557) ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในคดีไม่ได้ม ี

การแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

 5) แม้ว่า กทช.จะได้มีคําชี้ขาดข้อพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ทีโอทีเข้าเจรจาเพื่อทําสัญญาเชื่อมต่อ 

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

อตัราวนัละ 20,000 บาท จนกวา่จะปฏบิตัติามคาํสัง่ของเลขาธกิาร กทช. ครบถว้น) บงัคบัให ้ทโีอท ีเขา้ทาํสญัญาเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม

กับบริษัทฯให้แล้วเสร็จ แต่ทีโอทีก็ยังมิได้เข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯจนถึงปัจจุบัน โดยทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

กลางเพื่อให้ศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของ กทช. และมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 

ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษา (คดีหมายเลขดําเลขที่ 1033/2553 และคดีหมายเลขแดงที่ 1178/2555) ให้ยกคําฟ้องของทีโอทีโดยเห็นว่า

คําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทีโอทีไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของศาลปกครองกลางจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่า บริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายในอัตรา 

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเดิมทั้งสองฉบับ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายในปัจจุบัน 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย) และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ดังนั้นผู้บริหารของ 

บรษิทัฯเชือ่วา่ผลสรปุของขอ้พพิาทและกระบวนการยตุธิรรมในอนาคต ไมน่า่จะสง่ผลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัตอ่ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 

  ผลกระทบสุทธิภายหลังจากหักส่วนแบ่งรายได้ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการที่บริษัทฯหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดิม (Access 

Charge) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2560 ทําให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 69,058 ล้านบาท

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

สํารองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลสรุปของข้อพิพาทหรือกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชีจํานวนหนึ่งตามที่เห็นว่า

เหมาะสม

34. ข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลู
ล่าร์ (สัญญาสัมปทาน) และคดีฟ้องร้องอื่นๆ

 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่มขีอ้พพิาทหลายคดซีึง่เกีย่วเนือ่งกบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯภายใตส้ญัญาสมัปทานทีส่าํคญัตลอดจนคดฟีอ้ง

ร้องอื่นๆดังนี้

 (ก) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการที่ได้รับจากบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด 

(“DPC”) จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

  ในปี 2545 กสท ได้แจ้งให้บริษัทฯทราบว่า กสท จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการที่บริษัทฯได้รับจาก DPC  

จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และได้ทําหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2546 แจ้งให้

บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศดังกล่าวให้แก่ กสท เป็น

จํานวน 477 ล้านบาท 

  ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกให้บริษัทฯชําระเงินพร้อมเบี้ยปรับสําหรับ 

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศคํานวณถึงวันที่ยื่นข้อพิพาทรวมทั้งสิ้น  

692 ล้านบาท และได้เรียกให้บริษัทฯชําระเงินค่าปรับจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนครบถ้วน

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้รับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแจ้งว่าคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท 

ต่อมา บริษัทฯได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ว่า กสท ได้ฟ้องร้องเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งต่อมา

ศาลปกครองกลางมคีาํสัง่ไมร่บัคาํรอ้งของ กสท ไวพ้จิารณาและใหจ้าํหนา่ยคดอีอกจากสารบบความ เนือ่งจากเปน็การยืน่คาํรอ้งเมือ่ลว่งพน้ใน

ระยะเวลาการฟ้องคดี บริษัทฯได้รับอนุญาตจากศาลปกครองสูงสุดให้คัดสําเนาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2560 

ซึง่ปรากฎวา่ศาลปกครองสงูสดุมคีาํสัง่ยนืตามคาํสัง่ของศาลปกครองกลางทีไ่มร่บัคาํรอ้งขอใหศ้าลเพกิถอนคาํชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ

ไว้พิจารณา

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ยื่นคําขอให้ศาลปกครองกลางออกหนังสือรับรองว่าคดีนี้ถึงที่สุดแล้วตามคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด

เพือ่ยนืยนัถงึการสิน้สดุในภาระผกูพนัทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ในขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง นอกจากนี ้บรษิทัฯอยูร่ะหวา่ง

การขอความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพื่อยืนยันกับทางบริษัทฯให้มั่นใจว่า ภาระหนี้สินใด ๆ ที่อาจจะเกิด

ขึ้นนั้นได้รับการปลดเปลื้องไปแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึงยังคงตั้งสํารองผลประโยชน์ตอบแทนจํานวนหนึ่งไว้ในงบการเงิน

 (ข) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อันเกิดจากส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 กสท ได้ทําหนังสือแจ้งให้บริษัทฯทราบว่า วิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน

ของบริษัทฯนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯได้รับอนุมัติส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจากทีโอทีนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ที่บริษัทฯต้องนําส่งให้แก่ กสท ตํ่าไปเป็นจํานวน 448 ล้านบาท (คํานวณตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2539 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2547) อย่างไรก็ดี  

บริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯได้ใช้วิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนตามแนวทางที่เคยได้รับแจ้งจาก กสท ดังนั้น บริษัทฯจึงมิได้บันทึก 

ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายดังกล่าวไว้ในงบการเงิน เนื่องจากเห็นว่ามีการชําระเงินถูกต้องแล้ว
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  ในปี 2550 กสท จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทน พร้อมเบี้ยปรับรวมเป็นเงิน 749 ล้านบาท

จากบริษัทฯ ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าคําชี้ขาดของ 

คณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ 

  ในปี 2554 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทเพื่อเรียกให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับปีสัมปทานที่ 16 ในเรื่องเดียวกันนี้อีก 

เป็นจํานวน 16 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคําชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ให้ยก 

ข้อเรียกร้องที่ กสท ขอให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายสําหรับปีสัมปทานที่ 16 ต่อมา

บริษัทฯได้รับแจ้งว่า กสท ได้ยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ

เชื่อว่าคําพิพากษาของศาลปกครองกลางจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ค) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทน 

เพิ่มเติมในปีสัมปทานที่ 12 ถึงปีสัมปทานที่ 16 จํานวน 16,887 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งหมดประมาณ 

23,164 ล้านบาท โดยคําร้องเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวมิได้อ้างถึงสาเหตุที่บริษัทฯนําส่งผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน (บริษัทฯ

คาดว่าจํานวนเงินที่เรียกร้องดังกล่าวเป็นเรื่องของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่บริษัทฯได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปและนํามาหักออกจาก 

ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท)

  อย่างไรก็ดี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทฯ ชนะคดีและยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ทั้งหมด 

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ซึ่งต่อมา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่พิพาท อย่างไรก็ตาม กสท มีสิทธิ

อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่ง ณ ขณะนี้บริษัทยังคงไม่ได้รับแจ้งว่า กสท มีการอุทธรณ์แล้วหรือไม่อย่างไร

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก กสท แจ้งให้บริษัทฯต้องชําระภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่บริษัทฯ หัก

ออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่ต้องจ่ายให้ กสท โดยอ้างว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ตามสัญญาสัมปทานในการชําระภาษีหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ 

ตามกฎหมายที่เกิดจากสัญญาดังกล่าว กสท จึงขอให้บริษัทฯ ชําระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวเป็นเงินจํานวน 2,756 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

ตามสัญญาให้แก่ กสท หากบริษัทฯ มิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด กสท ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

  อย่างไรก็ตาม จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายภาษีอากร 

หรือตามสัญญาสัมปทานที่ต้องชําระภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวนดังกล่าวให้แก่ กสท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯจึงมิได้บันทึกภาษี

มูลค่าเพิ่มที่ กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน

 (ง) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯ 

ได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯทั้งก่อนและหลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการ

เชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับ

  ในป ี2549 กสท ไดย้ืน่ขอ้พพิาทตอ่อนญุาโตตลุาการเกีย่วกบัการเรยีกเกบ็ผลประโยชนต์อบแทนเพิม่เตมิสําหรบัปสีมัปทานที ่11 ถงึปสีมัปทาน

ที่ 14 จากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

ของบริษัทฯก่อนประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับเป็นจํานวน 14 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ 

ไดร้บัคาํชีข้าดขอ้พพิาทของอนญุาโตตลุาการโดยคณะอนญุาโตตลุาการเสยีงขา้งมากชีข้าดใหย้กคําเสนอขอ้พพิาทของ กสท  ซึง่ตอ่มา บรษิทัฯ

ได้รับแจ้ง ว่า กสท ได้ร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

  ในปี 2553 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับปีสัมปทานที่ 15 ในเรื่อง

เดียวกันนี้อีกเป็นจํานวน 4 ล้านบาท ในปี 2554 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผล

ประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสัมปทานที่ 16 (16 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2550) 

ที่ขาดไปรวมทุกคดีเป็นจํานวนเงินประมาณ 4,026 ล้านบาท พร้อมชําระเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชําระ เนื่องจาก 

บริษัทฯคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหว่างรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจาก 

ผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ แต่ กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ 

ชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นทั้งหมดโดยไม่ให้นํา 

รายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหักออก
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รายงานประจำาปี 2560 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  ในปี 2555 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับ 

รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับปีสัมปทานที่ 17 เป็นจํานวน 3,860 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ และในปี 2556 กสท ได้ยื่น 

คําเสนอข้อพิพาทเป็นอีกคดีหนึ่งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับปีสัมปทานที่ 18 เป็นจํานวน 3,340 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับ

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคําชี้ขาดให้ยกข้อเรียกร้องที่ กสท ขอให้บริษัทฯ

ชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 90/2554 (หมายเลขแดง

ที่ 75/2557) สําหรับปีสัมปทานที่ 16 เป็นจํานวนเงิน 4 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้รับแจ้งว่า กสท ได้ยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดของ 

คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

  นอกจากนี้ ในปี 2558 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สําหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สําหรับปีสัมปทานที่ 19 เป็นจํานวน 3,667 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ และผลประโยชน์

ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับปีสัมปทานที่ 20 เป็นจํานวน 3,914 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมที่ กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เนื่องจากจากความเห็น

ของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กสท  

ตามที่ กสท เรียกร้อง ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาลฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่า 

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (จ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วให้แก่ กสท 

ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯ ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศและ

อุปกรณ์เสาอากาศที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วจํานวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพิ่มจํานวนเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศที ่

เรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบจากจํานวน 121 ต้น เป็นจํานวน 3,873 ต้น และในปี 2555 กสท ได้เพิ่มจํานวนเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ

จากจํานวน 3,873 ต้น เป็นจํานวน 4,968 ต้น หากไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้ให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงินรวมเป็น

มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 2,392 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 กสท ได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบ

และโอนกรรมสิทธิ์เสาโครงเหล็กเพิ่มเติมอีก 696 ต้น หรือรวมเป็นมูลค่าความเสียหายตามฟ้องจํานวนทั้งสิ้น 351 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) 

  ตอ่มาเมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2558 บรษิทัฯไดร้บัแจง้วา่ กสท ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิคาํเสนอขอ้พพิาทโดยเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ สง่มอบและโอนกรรมสทิธิ์

เสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศอีกจํานวน 48 ต้น หากไม่สามารถส่งมอบได้ให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงินอีกจํานวน 20 ล้านบาท 

ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในข้อพิพาทไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

  บริษัทฯเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศพิพาทมิได้เป็นเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน แต่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและอุปกรณ์พิพาทให้

แก่ กสท แต่อย่างใด ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาล ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าคําวินิจฉัย

ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาของศาลปกครองกลางไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ฉ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเสริม (Content) ของ

ผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้

  ในปี 2550 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจํานวน 

ประมาณ 24 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ชําระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 13 และ 14 (ระหว่าง 16 กันยายน 

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

ออกจากรายได้ก่อนการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก กสท ซึ่งตามสัญญาสัมปทานห้ามมิให้หักค่าใช้จ่าย ซึ่งต่อมา 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคําชี้ขาดให้บริษัทฯชําระเงินจํานวนประมาณ 24 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันยื่นเสนอข้อพิพาท (28 ธันวาคม 2550) จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น ซึ่งบริษัทฯได ้

ยื่นคําร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ศาล

ปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกคําร้องของบริษัทฯ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศาล

ปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งยกอุทธรณ์ของบริษัทฯ มีผลทําให้คดีดังกล่าวถึงที่สุด

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตั้งสํารองผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเสริม (Content) ของผู้ให้บริการ

เสริม (Content Providers) ออกจากรายได้ในปีสัมปทานที่ 13 และ 14 ไว้แล้วในงบการเงิน 

  ในปี 2553 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 

สําหรับปีสัมปทานที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 18 อีกรวมเป็นจํานวน 338 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ ต่อมา ในปี 2558 กสท ได้ยื่นคําเสนอ 

ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับปีสัมปทานที่ 19 และปีสัมปทานที่ 

20 เป็นจํานวน 153 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมทั้งสิ้น กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ ชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมพร้อมทั้งเบี้ยปรับ 

สําหรับปีสัมปทานที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 20 เป็นจํานวนเงิน 491 ล้านบาท โดยข้อพิพาทสําหรับปีสัมปทานที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 20 มีลักษณะ

เช่นเดียวกันกับข้อพิพาทสําหรับปีสัมปทานที่ 13 และ 14 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้น 

ข้อพิพาทสําหรับปีสัมปทานที่ 16)

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคําชี้ขาดเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 90/2554 

(หมายเลขแดงที่ 75/2557) ให้บริษัทฯชําระเงินตามที่ กสท เรียกร้องสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 จํานวน

ประมาณ 96 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าคําชี้ขาดดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครองและกฎเกณฑ์ของ กสทช. สําหรับผลประโยชน์

ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 บริษัทฯจึงได้ยื่นคําร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการ

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาคําสั่งศาลปกครองสูงสุดและคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งที่ปรึกษา

กฎหมายได้ให้ความเห็นทางกฎหมายยืนยันถึงความมั่นใจในข้อต่อสู้ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมาย

ปกครองและกฎเกณฑ์ของ กสทช.  และคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สําหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16  

ตลอดจนคําสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีสัมปทานที่ 13 และ 14 นั้นมีผลทางกฎหมายเฉพาะข้อพิพาทและคดีดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่มีผล 

ทางกฎหมายและผลผูกพันต่อข้อพิพาทอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีทั้งข้อเท็จจริง พยานและหลักฐานแตกต่างออกไป

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจาก 

การให้บริการเสริม (Content) ของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้ข้างต้น (ยกเว้นปีสัมปทานที่ 13 และ 14) ไว้ใน 

งบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่า ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวทั้งหมดไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการให้บริการ

อันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของข้อพิพาทดังกล่าวจะ

ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ช) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้บริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Service Revenue) ระบบ

บริการใจดีให้ยืม

  ในปี 2553 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับปี

สัมปทานที่ 15 จํานวนประมาณ 23 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯ นํารายได้จากบริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Service Revenue) 

ระบบใจดีให้ยืมมาคํานวณผลประโยชน์จากบริการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กสท และบริษัทฯ ได้ยอมรับและถือปฏิบัติกันมา 

ตั้งแต่เริ่มสัญญาสัมปทาน 

  ในปี 2554 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 

ของปีสัมปทานที่ 16 ถึงปีสัมปทานที่ 18 อีกประมาณ 295 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ ต่อมา ในปี 2558 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อ 

สถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับปีสัมปทานที่ 19 และปีสัมปทานที่ 20 เป็นจํานวน  

58 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมทั้งสิ้น กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ ชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับปีสัมปทานที่ 16 ถึง 

ปีสัมปทานที่ 20 เป็นจํานวนเงิน 353 ล้านบาท โดยข้อพิพาทสําหรับปีสัมปทานที่ 16 ถึงปีสัมปทานที่ 20 มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อพิพาท

สําหรับสัมปทานที่ 15 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นข้อพิพาทสําหรับปีสัมปทานที่ 16)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

     อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคําชี้ขาดเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 90/2554 

(หมายเลขแดงที่ 57/2557) ให้บริษัทฯชําระเงินตามที่ กสท. เรียกร้องสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 จํานวน

ประมาณ 51 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น 

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าคําชี้ขาดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง

และกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้ยื่นคําร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาด

อนุญาโตตุลาการสําหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16  อนึ่ง คําชี้ขาดในคดีดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะคดีเท่านั้น 

โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพันต่อคดีพิพาทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  

353 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จาก 

การให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของข้อพิพาท

ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

  (ซ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับค่าบริการที่ลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียน (สําหรับ

การโทรศัพท์ภายในประเทศ) ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

  ในปี 2549 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจํานวนรวมกัน

ประมาณ 52 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ชําระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 11 ถึง ปีสัมปทานที่ 18 ไม่ครบถ้วน 

เนื่องจากบริษัทฯได้หักหนี้เสียกรณีลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนออกจากรายได้ก่อนการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท 

ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับคําชี้ขาดข้อพิพาท

ของอนุญาโตตุลาการสําหรับข้อเรียกร้องปีสัมปทานที่ 11 ถึง ปีสัมปทานที่ 14 โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากชี้ขาดให้ยกคําเสนอ 

ข้อพิพาทของ กสท ซึ่งต่อมา บริษัทฯได้รับแจ้ง ว่า กสท ได้ร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  

52 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการ 

ให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อีกทั้ง กสท ก็ได้เคยยกเว้นไม่เรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทน

จากรายได้ค่าใช้บริการอันเกิดจากการปลอมแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่ง 

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ฌ) ข้อพิพาทอื่นเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน

  นอกเหนือจากข้อพิพาทตามที่กล่าวข้างต้น ในระหว่างปี 2552 - 2556 กสท ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องอีกหลายคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 263 ล้านบาท ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการและศาล

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  

263 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ กสท เรียกร้องมาไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

รายได้จากการให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท และฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าผลของ

ข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 (ญ) หนังสือจาก กสท ให้ปฏิบัติตามข้อ 14.8 ข้อ 2.1 และข้อสัญญาอื่นๆของสัญญาสัมปทาน

        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก กสท แจ้งว่าบริษัทฯไม่ปฎิบัติตามข้อสัญญาที่เกี่ยวกับข้อห้ามการแข่งขันตามข้อ 14.8 

ของสัญญาสัมปทาน (หนังสือ 14.8) และได้แจ้งให้บริษัทฯดําเนินการแก้ไข  และต่อมา กสท ได้ส่งหนังสือเป็นรายเดือนขอให้บริษัทฯระงับ 

การที่ผู้ใช้บริการของบริษัทฯโอนย้ายไปยัง ดีแทค ไตรเน็ต และเรียกร้องค่าเสียหายโดยหากนับค่าเสียหายระหว่างเดือนกันยายน 2556 ถึง

เดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 16,468 ล้านบาท รวมทั้งได้กล่าวอ้างในหนังสือฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2557 ว่าบริษัทฯปฏิบัติผิดสัญญา

สัมปทานในข้อ 14.8 และ ข้อ 2.1 เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาให้ดําเนินการฯ และยังได้อ้างอีกว่าบริษัทฯ ชําระผลประโยชน์

ตอบแทนไม่ครบถ้วน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34 (ง)) อีกทั้งอ้างว่าบริษัทฯผิดสัญญาสัมปทาน

ในข้ออื่นๆ โดยหากบริษัทฯไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2557 กสท จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา

ต่อไป และขอสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายด้วย

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

ที่เกี่ยวกับข้อห้ามการแข่งขันตามข้อ 14.8 และข้อสัญญาอื่นๆ ของสัญญาสัมปทาน รวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่ กสท ด้วยการให ้

การสนับสนุนทางการเงินแก่ดีแทค ไตรเน็ต เข้าถือหุ้นในดีแทค ไตรเน็ต และโอนย้ายผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ไปยังดีแทค ไตรเน็ต กสท แจ้ง 

อีกว่าจะนํากรณีดังกล่าวเสนอเป็นข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยืนยันกลับไปยัง กสท ตามหนังสือ

ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ว่าบริษัทฯไม่ได้ผิดสัญญาให้ดําเนินการฯ และ กสท ไม่มีสิทธิบอก

เลิกสัญญาแต่อย่างใด โดยในการดําเนินการทุกขั้นตอน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสิ้น ข้อกล่าว

อ้างของ กสท ที่ว่าบริษัทฯทําผิดสัญญาสัมปทานข้ออื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาทที่ยังไม่เป็นที่ยุติและยังคงอยู่ในขั้นตอนกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ และกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองที่ กสท ควรรอผลคดีให้ถึงที่สุดก่อน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ 

พึงมีตามสัญญาสัมปทานและตามกฎหมายทุกประการ โดยไม่ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการสละสิทธิ์หรือการสละเงื่อนเวลาใด ๆ ที่บริษัทฯ 

พึงมีตามสัญญาสัมปทานหรือตามกฎหมายทั้งสิ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มิได้บันทึกค่าเสียหายตามที่ กสท เรียกร้อง เนื่องจากเมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของ 

บริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าการกระทําของบริษัทฯ สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานและกฎหมายทุกประการ กสท ไม่อาจอ้างเหต ุ

ทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืของ กสท ดงักลา่วขา้งตน้ เพือ่บอกเลกิสญัญาสมัปทานกบับรษิทัฯไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและบรษิทัฯยอ่มมสีทิธปิระกอบ

กิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ตามกฎหมายและสัญญาสัมปทานทุกประการ

 (ฎ) คดีฟ้องร้องระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคําฟ้องที่ กสท ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่าดีแทค ไตรเน็ต ได้ทําละเมิดต่อ  

กสท ด้วยการนําเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตไปเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมที่มีไว้ใช้สําหรับให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าตามสัญญาให้ดําเนินการฯ ของบริษัทฯ กสท จึงเรียกร้องให้ดีแทค ไตรเน็ต  

รื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์ออกไปและห้ามมิให้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญา 

ให้ดําเนินการฯ ของบริษัทฯ รวมทั้ง เรียกร้องให้ดีแทค ไตรเน็ต ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 42  ล้านบาท (ซึ่งภายหลังแก้ไข

เพิ่มเติมคําฟ้องเป็นเดือนละ 44 ล้านบาท) นับถัดจากวันยื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะดําเนินการรื้อถอนอุปกรณ์โทรคมนาคมของดีแทค  

ไตรเน็ตออกจากเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาให้ดําเนินการของบริษัทฯ 

     นอกจากนี้ กสท ได้ขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างการพิจารณาคดีโดยห้ามมิให้ 

ดแีทค ไตรเนต็ นาํเครือ่งและอปุกรณโ์ทรคมนาคมยา่นความถี ่2.1 GHz ไปตดิตัง้ เชือ่มตอ่ หรอืใชร้ว่มกบัเครือ่งและอปุกรณต์ามสญัญาสมัปทาน

ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งยกคําขอให้ศาลกําหนดวิธีการชั่วคราวของ กสท

                  จากการพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเห็นว่าการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

สําหรับคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นการกระทําไปโดยการเข้าทําสัญญา

การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันและสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย

และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องทุกประการ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระทําการละเมิดต่อ กสท
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 (ฏ) คดีฟ้องร้องอื่นๆ

  บริษัทฯ มีคดีต่าง ๆ ที่ถูกฟ้องร้องอันเนื่องมาจากการจ้างแรงงาน การประเมินภาษีเงินได้และสัญญาทางการค้าอื่นๆจํานวนรวมทั้งสิ้น 240 

ล้านบาท ขณะนี้คดีทั้งหมดดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาล ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าผลของคดีฟ้องร้องดังกล่าวจะไม่ส่ง

ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัท

35. ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

 ตามที่บริษัทฯ และ กสท มีข้อโต้แย้งกันตั้งแต่ปี 2556 เรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.1 ของสัญญาสัมปทานเกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญา

สัมปทานตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 (ญ)  เนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz  

ของดแีทค ไตรเนต็บนเครือ่งและอปุกรณต์ามสญัญาสมัปทาน กสท จงึขอใหบ้รษิทัฯรือ้ถอนอปุกรณย์า่นความถี ่2.1 GHz ออกจากเครือ่งและอปุกรณ์

ตามสัญญาสัมปทานภายในกําหนดเวลา 15 วัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กสท จะเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

 ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯปฏิบัติ 

ผิดสัญญาสัมปทานข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ด้วยการนําเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานไปให้ดีแทค ไตรเน็ตร่วมใช้เพื่อติดตั้ง

และเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทาน กสท จึงเรียกร้องให้บริษัทฯรื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าวของดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ให้บริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นที่ติดตั้งและเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทานออกไป และให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวนประมาณ 658 

ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่รื้อถอน กสท ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายรายเดือนประมาณเดือนละ 44 ล้านบาท นับถัดจากวันยื่น

คําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะดําเนินการรื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz 

ของดีแทค ไตรเน็ต ออกจากเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน นอกจากนั้น กสท ยังห้ามมิให้บริษัทฯนําเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

ตามสัญญาสัมปทานไปให้ดีแทคไตรเน็ต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นใช้ร่วมโดยการติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมสําหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ของผู้ให้บริการดังกล่าวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน เว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจาก กสท เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

 บริษัทฯได้รับคําสั่งศาลปกครองกลางให้บริษัทฯไปให้ถ้อยคําต่อศาลในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาคําร้องของ กสท ที่ขอให้ศาลมีคําสั่ง

ให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ด้วยการขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามมิให้บริษัทฯ 

นําเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz หรือไปให้

ดีแทค ไตรเน็ตหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นใช้ร่วมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งต่อมา บริษัทฯ 

ได้ยื่นคําคัดค้านคําร้องดังกล่าวของ กสท  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

บริษัทฯ ได้รับคําสั่งศาลปกครองกลางกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ โดยศาลปกครอง 

ได้มีคําสั่งตามคําขอของ กสท ห้ามมิให้บริษัทฯ ดําเนินการนําเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้มาจากการจัดหาและจัดสร้างตามสัญญาให้

ดําเนินการ ไปใช้โดยการติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz หรือไปให้ดีแทค ไตรเน็ตหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่รายอื่นใช้ร่วมโดยการติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตหรือผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้นจนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคําชี้ขาดหรือศาลจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เนื่องจาก

คําสั่งกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการมีผลใช้บังคับในทันที บริษัทฯ จึงระงับการติดตั้งและ

หรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมบนย่านความถี่ 2.1 GHz เข้ากับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้มาจากการจัดหาและจัดสร้าง

ตามสัญญาให้ดําเนินการ
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ เห็นว่าการให้ดีแทค ไตรเน็ตและผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นการกระทําตามวิธีการตามสัญญาการใช้โครงสร้าง 

พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันและสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อกัน ซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย

และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องทุกประการ คําสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าวอาจมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯและผู้ประกอบการ 

รายอื่นซึ่งเป็นคู่สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันกับบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้อุทธรณ์คําสั่งศาลปกครองกลางกรณีขอใช้วิธีการ

ชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 

2558 บริษัทฯและ กสท ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯและ กสท ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามบันทึกข้อตกลงและร่วมกันยื่น

คําร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อยกเลิกคําสั่งศาลปกครองกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 

ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองกลางโดยยกคําขอให้ศาลมีคําสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราว

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มิได้บันทึกค่าเสียหายตามที่ กสท เรียกร้อง เนื่องจากเมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าการกระทําของบริษัทฯ สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานและกฎหมายทุกประการ และเชื่อว่าบริษัทฯมีสิทธิให้ผู้รับใบ

อนุญาตรายอื่นเข้าร่วมใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้ตามกฎหมายและตามสัญญาสัมปทาน 

36. ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมที่สำาคัญบางประการ

36.1 การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

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

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เป็นองค์กรกํากับ

ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งขึ้น 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

 ทั้งนี้ กสทช. มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกําหนดโครงสร้างและอัตราค่าบริการ  

การกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่าง ๆ อาจมีผลกระทบในเชิงลบ

ต่อบริษัทฯในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการดําเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพตลาด 

 อย่างไรก็ตาม สัญญาสัมปทานกับ กสท ในการดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในย่านความถี่ 800 MHz และ 1800 MHz จะสิ้นสุด

ในวันที่ 15 กันยายน 2561 และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz ของบริษัทย่อยจะสิ้นสุดในวันที่ 6 ธันวาคม 

2570 ดังนั้น กระบวนการในการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้มีเพียงพอและมีต้นทุนการได้มาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อบริษัทและบริษัทย่อยในการดําเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน และส่งผลต่อกลยุทธ์

ทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมที่มากพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

36.2 ภาระต้นทุนของบริษัทฯในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยังไม่ชัดเจน 

 ตาม พรบ. ประกอบกจิการโทรคมนาคม ผูข้อเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมและผูใ้หบ้รกิารเชือ่มตอ่จะตอ้งทําสญัญาเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม

ต่อกัน ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้เจรจาตกลงเข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีโอที ซึ่งเป็นคู่สัญญา

กับบริษัทฯ ตามข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว ทีโอทีกําหนดให้บริษัทฯต้องชําระค่า

เชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงที่ต่อเลขหมายต่อเดือนและอัตราร้อยละตามราคาหน้าบัตรสําหรับลูกค้าระบบเติมเงิน อย่างไรก็ดี 

ปัจจุบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ รวมทั้งบริษัทฯต้องดําเนินโดยสอดคล้องกับ พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม

และประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย บริษัทฯเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึ่งทีโอทีกําหนดขึ้นตามกฎหมายเดิมไม่มี

ผลใช้บังคับอีกต่อไปเนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อ

โครงข่าย 
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36.3 ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทานกับ กสท

 สัญญาสัมปทานกําหนดให้บริษัทฯมีภาระที่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการให้แก่กสท ปัจจุบัน กสท ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ 

บริษัทฯภายใต้สัญญาสัมปทานได้แปรสภาพเป็นผู้ประกอบการซึ่งแข่งขันกับบริษัทในกิจการโทรคมนาคม ระยะเวลาการดําเนินการภายใต้สัญญา

ร่วมการงานของผู้ประกอบการรายอื่นสิ้นอายุก่อนระยะเวลาการดําเนินการตามสัญญาสัมปทานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ประกอบการรายอื่นที่สามารถ

ประกอบกิจการต่อไปได้ในฐานะผู้รับใบอนุญาต อาจมีภาระต้นทุนที่น้อยกว่าจํานวนผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทฯต้องชําระให้แก่กสท ตาม

สัญญาสัมปทาน และอาจทําให้บริษัทฯอยู่ในฐานะเสียเปรียบทางการแข่งขันซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

36.4 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานครั้งที่ 3

 สืบเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) ที่ได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งของ 

บริษัทฯ ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. 

ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ”) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งยังคงมีผลใช้บังคับอยู่  

แต่ กสท จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ (กล่าวคือ กสท ต้องเสนอคณะกรรมการประสานงานตาม 

มาตรา 22 พิจารณาและนําความเห็นของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ดังกล่าวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) และเสนอให้

คณะรฐัมนตรพีจิารณาตอ่ไป โดยใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาถงึผลกระทบ และความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องรฐั และประโยชนส์าธารณะ 

 ต่อมาคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“กระทรวงฯ”) โดย

ไม่รับรองเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานครั้งที่ 3 ในประเด็นเรื่องการปรับลดผลประโยชน์ตอบแทน 

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของ พรบ. 

ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ตามที่กระทรวงฯ เสนอ ซึ่งกระทรวงฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนจาก

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน (“คณะกรรมการฯ”) เพื่อทบทวนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัมปทานครั้งที่ 3

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ว่าคณะกรรมการฯ ไม่อาจพิจารณาข้อเสนอของ

บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานได้ เนื่องจากข้อเสนอนั้น เกินกว่าอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเห็นควรส่งเรื่องให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบัน พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ได้ถูกยกเลิกและมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

พ.ศ. 2556 เพื่อบังคับใช้แทน อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวและบริษัทฯก็ไม่ทราบได้ว่ากฎหมายใหม่จะส่งผล 

กระทบใดต่อเรื่องนี้ และคณะรัฐมนตรีจะมีข้อสรุปในการดําเนินการต่อไปอย่างไร หรือจะใช้ดุลพินิจอย่างไร ในขณะนี้บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถ

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งได้กระทําขึ้นโดยสุจริต และหากมีการกระทําใด ๆ  ที่ไม่สอดคล้องกับ พรบ.

ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ กรณีดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากการกระทําของบริษัทฯ

36.5 ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯอยู่ภายใต้ข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

(“พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) 

 การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสัญญาร่วมการงาน 

และส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ 

 อย่างไรก็ตาม มาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กําหนดว่าหากบริษัทใดมีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 ของทุน

ทั้งหมดของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทไทย 

 จากข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ มีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ 

จึงถือเป็นบริษัทไทยตามความในมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเมื่อเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯได้รับหนังสือยืนยัน

จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพรบ.นี้ ยืนยันว่าบริษัทฯเป็นบริษัทไทยตามมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว



186 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รายงานประจำาปี 2560

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 นอกจากนี้ บริษัทฯเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

ถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทําให้บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เนื่องจาก พรบ. การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องที่

เกี่ยวกับการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บริษัทฯสามารถนํามาใช้ใน

การประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ 

 จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าวทําให้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 

บริษัทแห่งหนึ่งได้ยื่นข้อกล่าวหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับบริษัทฯ (รวมทั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นบางรายของบริษัทฯ และ

กรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และเมื่อวันที ่ 

22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯรายหนึ่ง (ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯจํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อ

ศาลปกครองกลาง โดยกล่าวหาว่า บริษัทฯเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษา โดยศาลปกครองกลางไม่มีอํานาจในการเพิกถอนสิทธิในการประกอบกิจการ 

ของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองได้มีคําสั่งให้ กสทช. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดโดยให้พิจารณาว่าบริษัทฯ กระทําการฝ่าฝืน

ข้อห้ามหรือมีการกระทําที่ลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวหรือไม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด บริษัทฯ และ กสทช. ได้

อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้ คดีทั้งสองดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

และศาลปกครองสูงสุด

 เมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้ว ฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้เข้าข่ายเป็นบริษัทที่กระทําการฝ่าฝืนข้อห้าม

หรือมีการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงําโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 อันจะมีผลทําให้บริษัทฯเสียสิทธิ

ในการประกอบกิจการ

 บริษัทฯยังคงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ด ี 

หากท้ายที่สุด บริษัทฯถูกตัดสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญาร่วมการงาน 

หรือ กสทช. ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทย่อยได้ 

36.6 ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

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

ครอบงํากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงํากิจการได้กําหนดว่า “การครอบงํากิจการ” หมายถึง “การมี

อํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน การแต่งตั้ง

กรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบ

อนุญาต ทั้งนี้ โดย (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ (ค) การแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด” 

 บริษัทฯเห็นว่า 

 (ก)  ณ วันที่ กสทช. มีประกาศครอบงํากิจการนั้น ประกาศครอบงํากิจการดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับกับบริษัทฯที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานอยู่ก่อน 

และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 305 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับวรรคแรกแห่งมาตรา 80 ของ พรบ. 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากบริษัทฯไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซึ่งความเห็นของ 

ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัฯกส็อดคลอ้งกบัความเหน็ของบรษิทัฯดงักลา่ว อยา่งไรกด็ ีเนือ่งจากประกาศครอบงํากจิการไดป้ระกาศใชบ้งัคบั

แล้ว บริษัทฯจึงได้จัดทําหนังสือกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศครอบงํากิจการ  

และได้ยื่นต่อ กสทช. ตามที่ประกาศครอบงํากิจการกําหนดเรียบร้อยแล้ว และ 

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

กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ได้จัดทําหนังสือกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ

ครอบงํากิจการ และได้ยื่นต่อ กสทช. ตามที่ประกาศครอบงํากิจการกําหนดแล้ว 
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 อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของบริษัทฯตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากแนวทางคําอธิบายที่ กสทช. ชี้แจงในการ 

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับประกาศครอบงํากิจการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ในปี 2555 นั้น บริษัทฯ

เห็นว่า บริษัทฯและดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ถูกครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ภายใต้ประกาศ

ครอบงํากิจการ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทาน

อย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

 (1) ส่วนงานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการที่เกี่ยวข้อง

 (2) ส่วนงานจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนิน

งานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

 ข้อมูลรายได้ กําไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี 

ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  การให้บริการ การจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม

 รายได้

 รายได้จากลูกค้าภายนอก 68,082,681 9,373,808 77,456,489

 รวมรายได้ 68,082,681 9,373,808 77,456,489

 ผลการดำาเนินงาน       

 กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนงาน 20,787,103 (2,859,451) 17,927,652

 รายได้อื่น   1,277,375

 ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (4,867,933)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (10,446,796)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (1,557,215)

 กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   2,333,083

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (218,108)

 กำาไรสำาหรับปี   2,114,975

 

 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและ

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 17,658,145 - 17,658,145
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 (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

 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

     (หน่วย: พันบาท)

  การให้บริการ การจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์  สินทรัพย์
 สินทรัพย์ของส่วนงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย รวมส่วนงาน ที่ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 73,943,541 2,215,679 76,159,220 38,341,370 114,500,590

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 83,578,404 2,425,900 86,004,304 29,374,671 115,378,975

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น 

การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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38. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย

เงินที่พนักงานเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ทั้งนี้เงินสะสมของพนักงาน 

เงินสมทบส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย

กองทุนดังกล่าว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนประมาณ 93 ล้านบาท (2559: 110 ล้านบาท)

39. สำารองตามกฎหมาย

39.1 การจัดสรรสำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

39.2 การโอนสำารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อลดผลขาดทุนสะสม

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการโอนสํารองตามกฎหมายจํานวน 474 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 1,189 ล้านบาท เพื่อลดผลขาดทุนสะสมในงบการ

เงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการโอนสํารองตามกฎหมาย

และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าว โดยบริษัทฯได้บันทึกการโอนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวนรวม 1,663 ล้านบาท 

เพื่อลดขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว 

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 การจ่ายเงินปันผล

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ทั้งนี้การเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯต่อไป

41. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
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คำานิยาม

เทคโนโลยี 3G เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3

เทคโนโลยี 4G เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 4

ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (เอซี) ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชําระให้แก่ทีโอทีเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับโครงข่ายโทรคมนาคม

  ของทีโอที (Access Charge)

เอไอเอส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

เอดับบลิวเอ็น  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด

ARPU  รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue Per User)

แบนด์วิดท์ ความกว้างของคลื่นความถี่

BMA พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

BTO สร้าง-โอน-ดําเนินงาน

กสท บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)

CAPEX เงินลงทุน

CDR บันทึกรายละเอียดการใช้งาน (Call Detail Record)

CDP The Central Depository (Pte) Limited

สัญญาร่วมการงาน สัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ระหว่าง กสท กับ บริษัท 

  (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ดีพีซี บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด

ดีทีเอ็น, ดีแทค ไตรเน็ต บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

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) คา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมทีช่าํระใหแ้กผู่ป้ระกอบการรายอืน่เพือ่เชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม 

  (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) บริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการ

  ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

MOU  ปริมาณการใช้งานนาทีต่อเลขหมายต่อเดือน (Minute of Use )

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเสมือน (MVNO) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (Mobile Virtual Network Operator)

กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 

  กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

จำานวนลูกค้าเพิ่ม จํานวนลูกค้าใหม่สุทธิที่หักด้วยจํานวนลูกค้าที่ออกจากระบบ

เงินกู้สุทธิ  เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดหรือเทียบเท่า

อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้สุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อ EBITDA เงินกู้สุทธิหารด้วย EBITDA

ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงาน (OPEX) ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ด้านการขายการตลาด 

  และบริหารจัดการทั่วไป

PCN 1800 ระบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในคลื่นความถี่ 1800  

Penetration Rate อัตราส่วนจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม

QoQ ไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

บัตรเติมเงิน บัตรเติมเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน

ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)

ซิมการ์ด Subscriber Identity Module card (SIM card)

สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติการทํางานเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์

SMS บริการรับส่งข้อความตัวอักษร (Short Message Service)

คลื่นความถี่ (Spectrum) คลื่นความถี่ที่ใช้สําหรับให้บริการโทรคมนาคม

Telecommunications Act  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ทีโอที บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย)

ทรูมูฟ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ยูคอม บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (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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