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กลยุทธ์

การเตบิโต: เราพยายามทีจ่ะเตบิโต 
เชน่เดียวกบัลกูคา้ของเรา
เราจะมองหาโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้ในตลาดของเรา 
โดยการเชื่อมต่อลูกค้าของเราด้วยบริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได ้
ในอนาคต ในการท�าเช่นน้ันเราจะมอบประสบการณ์ท่ีเป็นส่วนตัว 
เกีย่วขอ้งกับบรบิท เกีย่วเน่ืองกนั และมีส่วนรว่มอยา่งมีความรบัผดิชอบ  
ซึ่งจะช่วยให้เรากลายเป็นพันธมิตรท่ีส�าคัญให้กับลูกค้าของเรา 
ในขณะท่ีพวกเขาสนุกกับชีวิตดิจิทัลของพวกเขา หรอืในขณะที่บรษิัท  
(ใหญแ่ละเล็ก) ปรบักระบวนการท�างานของตนเขา้สู่ระบบดิจทิัล

ทีมแหง่ชัยชนะ: เรายึดวิถี 
การท�างานแหง่อนาคต
เรามุ่งพัฒนาการท�างานอย่างมีกลยุทธ์ด้วยการสร้างวัฒนธรรม 
แห่งการเรียนรู้ ท�างานร่วมกัน (Collaboration) และคล่องตัว  
(Agile) เราลงทุนในการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน 
ประสบการณ์ และองค์กรที่คล่องตัว เราเชื่อในการสร้างจุดแข็ง 
ให้กับพนักงานในทุกฝ่ายและทุกระดับ ซึ่งน่ันหมายถึงความแตกต่าง 
(Diversity) เป็นกุญแจแหง่ความส�าเรจ็ขององค์กร 

การด�าเนินธุรกิจอยา่งมี 
ความรบัผิดชอบ: เรารว่มพฒันา
สังคมสรา้ง
เราตอ้งการเป็นส่วนหนึง่ของสังคมทีค่นในสังคมไวว้างใจผา่นมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมอันแข็งแกรง่  ลดความเหลื่อมล�้าในสังคมและยกระดับ
มาตรฐานในการด�าเนินงานตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของเรา พรอ้มกับ 
นโยบายดา้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของขอ้มลูลกูคา้

การลดความซ�้าซอ้นและ 
เพิม่ประสิทธภิาพ: เราพรอ้ม 
ส�าหรบัอนาคต
เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน พรอ้มกันน้ี เรายังมอบประสบการณ์การใช้บรกิาร
ทีร่าบรืน่ ไรก้งัวลแกล่กูคา้ของเรา ตลอดจนสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน
ในระยะยาวส�าหรบัธุรกิจ เราปรบักระบวนการท�างานเขา้สู่ระบบดิจิทัล
และเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย การตลาด และการดูแลลูกค้า เราลด
ความซับซ้อนของรูปแบบการด�าเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้านไอที 
และเครอืขา่ย และเราก�าลังสรา้งขีดความสามารถใหม่
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จุดประสงค์ของเราและกลยุทธ์



*   EBITDA กอ่นรายการพเิศษอื่น ๆ
** ณ วันท�าการสุดทา้ยของแตล่ะปีปฏิทิน

จุดเดน่ทางการเงนิ

2559 2560 2561

ผลการดำาเนินงาน (หนว่ย:ล้านบาท)

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์ 69,252 68,083 65,219

รายไดร้วมจากการขายและการใหบ้รกิาร 82,478 78,275 74,980

ก�าไรกอ่นหักดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ตัดจ�าหนา่ย* (EBITDA) 27,915 30,446 28,391

ก�าไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บรษิัท 2,086 2,115 (4,369)

งบดุล (หนว่ย:ล้านบาท)

สินทรพัย์รวม 115,379 114,501 150,958

หน้ีสินรวม 88,234 85,266 129,028

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 27,145 29,235 21,930

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไร EBITDA Margin 33.8% 38.9% 37.9%

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนผูถ้ือหุน้ 8% 8% -20%

อัตราหน้ีสินสุทธติอ่ EBITDA 1.1 0.8 1.2

ขอ้มลูหลักทรพัย์

จ�านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 2,368 2,368 2,368

ก�าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.88 0.89 (1.85)

ราคาตอ่หุน้ (บาท)* 37.75 49.00 43.25

จุดเดน่ทางการเงนิ
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2561

จุดเดน่ดา้นการดำาเนินงาน

จำ�นวนผูใ้ชบ้รกิ�ร
(ลา้นราย)

สัดส่วนผูใ้ชส้ม�รท์โฟน 
(% ของผูใ้ชบ้รกิารรวม)

68

78

73

2559

2560

ปรมิ�ณก�รใชง้�นขอ้มลู
(GB ตอ่เดือน ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร)

จำ�นวนสถ�นีฐ�น
(พนัสถานี)

ร�ยไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหม�ย*
(บาทตอ่เดือน)

* ไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย

43.6
37.0

26.9
21.8

33.5

2559 2560 2561

28.4สถ�นีฐ�น 3G

สถ�นีฐ�น 4G

3G

4G

216

2559

230

2560

244

2561

ระบบเตมิเงิน 

ระบบร�ยเดอืน 

2559

2560

2561

22.7

24.5

21.2

2559 2560 2561

3.1
5.8

8.5

จุดเดน่ดา้นการดำาเนินงาน
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To inspire every human to turn on
the full potiential for a happier life







Happiness is in everyone’s hands
Just embrace all of life’s possibilities



Life’s  
connectivity partner





ขอ้มลูท่ัวไปของบรษิทั

ขอ้มลูบรษิัท

ชือ่บรษิัท บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

ชือ่ยอ่ DTAC

เลขทะเบียนบรษิัท 0107538000037

ประกอบธุรกิจ ด�ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรโทรคมนำคมและบรกิำรอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ทุนจดทะเบียน 4,744,161,260 บำท (ประกอบดว้ยหุน้สำมัญ 2,372,080,630 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 2 บำท)

ทุนทีอ่อกและช�ำระเตม็มลูคำ่ 4,735,622,000 บำท (ประกอบดว้ยหุน้สำมัญ 2,367,811,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 2 บำท)

ทีต่ัง้ส�ำนักงำนใหญ่ 319 อำคำรจตุัรสัจำมจุร ีชั้น 41 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

โทรศัพท์ (66 2) 202 8000

โทรสำร (66 2) 202 8296

เว็บไซต์ www.dtac.co.th
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ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัท

บุคคลอำ้งอิง

นำยทะเบียนหลักทรพัย์ บรษิัท ศนูย์รบัฝำกหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศัพท์ (66 2) 009 9000 

โทรสำร (66 2) 009 9991 

ลกูคำ้สัมพนัธ์ (66 2) 009 9999 

เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd

ผูส้อบบัญชี นำงกิ่งกำญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์ 

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 4496

บรษิัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด 

ชั้น 33 อำคำรเลครชัดำ 193/136-137 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศัพท์ (66 2) 264 0777 

โทรสำร (66 2) 264 0789-90 

เว็บไซต์ www.ey.com

นำยทะเบียนหุน้กู ้

ของบรษิัท ดแีทค ไตรเน็ต จ�ำกัด 

ซึง่เป็นบรษิัทยอ่ยทีบ่รษิัทถือหุน้รอ้ยละ 99.99

ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) 

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

โทรศัพท์ (66 2) 230 1478 

โทรสำร (66 2) 626 4545-6 

เว็บไซต์ www.bangkokbank.com
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นางอเล็กซานดรา ไรช์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

นายบุญชัย เบญจรงคกุล 
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ  
และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
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สารจากประธานกรรมการ  
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

เรยีนผูถ้ือหุน้ทุกทา่น

นับจากท่ีได้ก่อต้ังขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 และได้เข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคมด้วยการ 
ไดร้บัสัมปทานคล่ืนความถ่ี 850 MHz และ 1800 MHz ภายใตสั้ญญาสัมปทานกับบรษิทั กสท 
โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (กสท) ในปจัจุบัน ดีแทคไดใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมท่ีครอบคลุม
ทั่วประเทศ มีส่วนท�าใหค้นไทยหลายสิบลา้นคนสามารถติดตอ่ใกลช้ิดกับครอบครวั ญาติมิตร 
และบุคคลอันเป็นที่รกั สามารถประกอบธุรกิจ และใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
เวลาเกอืบสามทศวรรษแลว้ทีดี่แทคมส่ีวนส�าคญัในการพฒันาประเทศในยุคใหมท่ีม่พีฒันาการ
เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็

ในชว่งเวลาท่ีผา่นมา มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและตั้งแตมี่การ
ลงทุนในเครอืข่าย 3G และ 4G พฤติกรรมการใช้งานของผู้บรโิภคท่ีเคยใช้บรกิารด้านเสียง
เป็นหลัก ก็ได้เปล่ียนไปเป็นการใช้บริการด้านข้อมูลเป็นหลัก มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อ
ก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมขึ้น มีระบบการคิดค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง 

ผู้ให้บรกิารโทรคมนาคม อีกทั้งยังมีการจัดสรรคล่ืนความถ่ีโดยเปล่ียนไปจากระบบสัมปทาน
มาสู่ระบบการประมลูใบอนุญาต 

ปี พ.ศ. 2561 ท่ีผา่นมา สัมปทานคล่ืนความถ่ี 850 MHz และ 1800 MHz ของดีแทคไดส้ิ้นสุดลง 
ในวันที่ 15 กันยายน จึงเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างย่ิงส�าหรบัดีแทค ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา 
คลื่นความถี่เพิม่เติมเพือ่มาใชใ้นการใหบ้รกิาร การบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามความคาดหวังของ
ลูกค้าและตามการใช้งานข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น การท�าการส่ือสารเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจเกี่ยวกับ 
ชว่งเวลาเปลีย่นผา่นดงักลา่ว รวมไปถงึการด�าเนนิการตามความประสงค์ของลกูคา้จ�านวนมาก 
ทีต่อ้งการยา้ยการใชง้านโทรศพัท์จากระบบสัมปทานเดิมไปสู่เครอืขา่ยภายใตร้ะบบใบอนุญาต 
และการเร่งขยายพื้นที่การให้บริการโดยใช้คลื่นความถี่ใหม่ที่ดีแทคได้รับใบอนุญาตมาจาก 

การประมลู

เมื่อทบทวนเหตุการณ์ที่ผา่นมาในปี 2561 ดีแทคไมเ่พยีงแตเ่อาชนะอุปสรรคตา่ง ๆ ไดเ้ทา่น้ัน 
แต่ยังได้วางรากฐานท่ีแข็งแกรง่ส�าหรับอนาคตด้วยการจัดหาคล่ืนความถ่ีให้เพียงพอ และ
ลงทุนในเสาสัญญาณในจ�านวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตรข์ององค์กรซึ่งจะท�าให้ธุรกิจของ 

ดีแทคสามารถเติบโตขึ้นต่อไป ดีแทคมีความมุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่ให้บรกิารเพื่อให้ครอบคลุม
ทดัเทยีมกบัผูป้ระกอบการรายอืน่ ในขณะน้ี ดีแทคเป็นเครอืขา่ยทีส่ามารถใหบ้รกิารดาวน์โหลด
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเหล่าน้ีส่งผลให้ดีแทคอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งในการแข่งขัน 

ในตลาดโทรคมนาคม และสามารถมอบประสบการณ์การใชง้านเครอืขา่ยท่ีเหนือกวา่ใหแ้กล่กูคา้

โครงขา่ยใหม่

ความส�าเรจ็ทีส่�าคญัอันดับแรกของดแีทคในชว่งกอ่นส้ินสุดสัญญาสัมปทาน กค็อืการลงนามใน
สัญญาการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศบนคลืน่ความถี ่2300 MHz 
กับ บรษิัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (ทีโอที) ซ่ึงเริม่ใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการในวันท่ี 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ภายใตแ้บรนด์ “ดแีทค เทอรโ์บ” และจะใหบ้รกิารตอ่ไปจนถงึปี พ.ศ. 2568 โดยตาม
กรอบความรว่มมือในครัง้น้ี ดีแทคยินดีที่จะสนับสนุนบรษิัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ในโครงการ 
ใหบ้รกิารโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ทบรอดแบนด์แบบไรส้าย (Broadband Wireless Access)และ 
ในขณะเดียวกัน ดีแทคสามารถให้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแก่ผู้ใช้บรกิารของดีแทคผ่านการ 

โรมม่ิงหรอืการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยโทรศัพท์เคล่ือนทีข่องทีโอท ีซ่ึงจะสรา้งรายไดใ้หแ้ก ่ทีโอที  
ถึงปีละ 4.51 พันลา้นบาท นอกจากน้ี กอ่นส้ินสุดปี พ.ศ. 2561 การใหบ้รกิารภายใตแ้บรนด์ 
ดีแทคเทอรโ์บไดข้ยายไปมากถึง 12,700 สถานีฐานซึง่นับเป็นการขยายพืน้ท่ีใหบ้รกิารทีร่วดเรว็
มากที่สุดในประวัติศาสตรข์องดีแทค และมากกวา่แผนที่ก�าหนดไวใ้นตอนแรก

ต่อมาในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดีแทคยังเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตส�าหรับ 
คลื่นความถี่ 1800 MHz ขนาด 2x5 MHz ที่จดัขึ้นโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ จากน้ันดีแทคมุง่สู่การจดัหาคลื่นความถี่ต�่า  
ซึง่เป็นคลืน่ทีส่่งสัญญาณครอบคลุมไดอ้ยา่งกวา้งไกลเพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิาร  
ดีแทคจึงได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 900 MHz  
ขนาด 2x5 MHz เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ท่ีผา่นมา

การไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 900 MHz เป็นระยะเวลา 15 ปีในครัง้น้ี นับเป็นสัญญาณ
ที่ดีท�าให้ประชาชนได้ทราบว่าดีแทคยังคงมุ่งม่ันที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้บรกิาร
ครอบคลุมทัว่ประเทศ ซึง่ ณ ขณะน้ี ดีแทคมคีลืน่ความถีท่ีต่�า่ท่ีสามารถครอบคลุมพืน้ทีไ่ดม้าก และ
ใหบ้รกิารบนโครงขา่ยคลืน่ความถีสู่งท่ีสามารถรองรบัการใชง้านไดม้ากทีสุ่ด ดังน้ัน จงึถอืไดว้า่ 
ดีแทคได้ก้าวผ่านอุปสรรคอันเกิดจากการส้ินสุดของสัญญาสัมปทานได้ส�าเรจ็อย่างราบรืน่ 
พรอ้มท่ีจะใหบ้รกิารบนโครงขา่ยคล่ืนความถ่ีทีม่คีวามหลากหลายมากท่ีสุดเทา่ท่ีเคยมีมาอกีดว้ย

การเปลี่ยนผา่นสู่ดิจทิัล

แม้ว่าการเปล่ียนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตจะเป็นเรือ่งส�าคัญที่อยู่ในกระแส
ตลอดปี พ.ศ. 2561 ท่ีผา่นมา แตดี่แทคไมไ่ดล้ะเลยเป้าหมายส�าคัญในการเปล่ียนผา่นสู่ยุคดิจทิลั  

(Digital Transformation) เรายังคงมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพองค์กรและการด�าเนินธุรกิจ
อยา่งตอ่เน่ืองดว้ยการพฒันาเทคโนโลยีขั้นสูงอยา่งบิ๊กดาตา้และแมชชีนเลิรน์น่ิง (machine 
learning) เพือ่สรา้งโซลชูัน่ทีต่อบโจทย์ลกูคา้ ไมว่า่จะเป็นการใชแ้ชทบอท (chatbot) ไปจนถงึ 
การสรา้งบรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้แตล่ะราย ปจัจุบนั dtac app ยังไดร้บั 
การจดัอันดับเป็นแอปพลิเคชันอันดับหน่ึงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย

นอกจากน้ี ดีแทคยังได้ขยายการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลไปยังนอกองค์กรเช่นกัน อย่างเช่น  

โครงการดีแทค แอ็คเซเลเรท ท่ีได้บ่มเพาะสตาร์ตอัพมาแล้วถึง 46 ทีมนับจากปีแรกของ
โครงการ และมีมูลค่าทางตลาดรวมสูงถึง 5 พันล้านบาท เป็นโครงการท่ีดึงดูดสตาร์ตอัพ
และมีคนรุน่ใหม่ย่ืนใบสมัครขอเข้ารว่มโครงการหลายแสนรายต่อปี เฉพาะในงานเดโมเดย์ก็มี 
ผูเ้ขา้รว่มมากกวา่ 1,300 ราย

ส่วนในภมิูภาคอ่ืน ๆ  ดีแทคยังคงด�าเนินโครงการสมารท์ ฟารเ์มอรม์าอยา่งตอ่เน่ือง โดยไดร้ว่มมือ 

กบับรษิทั รกับา้นเกิด จ�ากดั และ บรษิทั รคีลัท์ ประเทศไทย จ�ากดั พฒันาบรกิาร “ฟารม์แมน่ย�า” 
ส�าหรบัแอปพลิเคชันฟารเ์มอรอ์ินโฟ ซึ่งสามารถส่งพยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ของเกษตรกร 
และภาพถ่ายมุมสูงจากดาวเทียมที่ช่วยให้เกษตรกรเห็นสภาพของพืชทั้งแปลง โดยบริการ 
“ฟารม์แมน่ย�า” น้ีสามารถเพิม่ผลผลติใหแ้กเ่กษตรกร และยังชว่ยลดการใชปุ๋้ยและยาฆา่แมลง
โดยไมจ่�าเป็น ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลง

นอกจากน้ีเทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ยังคงเป็นกลไกส�าคญัในการ 
สรา้งสังคมไทยใหแ้กรง่ โดยในปี พ.ศ. 2561 ดีแทคไดร้ว่มมือกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 
สิรนิธร แหง่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เพือ่สรา้งหอ้งปฏิบัติการปญัญาประดิษฐ์ หรอื AI Lab 
ซึ่งจะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะในการน�าเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นน่ิงในการ 
แกป้ญัหา โดยนักศกึษาจะไดเ้รยีนรูจ้ากประเด็นปญัหาจรงิ ๆ  และใชข้อ้มลูจรงิ ๆ  จากภาคธรุกิจ 
โดยแมชชีนเลิรน์น่ิงน้ีถือเป็นแกน่หลักในการพฒันาบรกิารตา่ง ๆ ของดีแทค ยกตัวอย่างเชน่ 
การพัฒนาระบบแนะน�าบรกิารที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละรายใน dtac app ซ่ึงสามารถเพิ่ม 
รายไดใ้หดี้แทคไดถ้ึงรอ้ยละ 30 อีกดว้ย

ย่ิงไปกว่าน้ัน ดีแทคได้ร่วมท�างานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเพ่ือช่วยกันพัฒนาสังคมให้เข้าสู่ 
ยุคดิจิทัลผ่านโครงการเน็ตอาสา ซ่ึงได้มีส่วนช่วยในการช่วยพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล
แก่บุคคลากรในระบบการศึกษาสามัญและการศึกษานอกโรงเรียนกว่า 1 ล้านราย ภายใต ้
ความรว่มมือระหว่างดีแทค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ส�านักงานส่งเสรมิ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ดีแทคไดเ้ขา้รว่มทดสอบ “5G Testbed” และรว่มมอืกบั
ส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั (DEPA) เพือ่เพิม่ความแมน่ย�าของระบบจพีเีอส โดยลดระยะ 
คลาดเคล่ือนจากค่าปจัจุบันประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ให้เหลือเพียงแค่ไม่ก่ีเซนติเมตรเท่าน้ัน  
ซึ่งการร่วมมือในครั้งน้ีเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าดีแทคมีความมุ่งมั่นอย่างมากใน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีศักยภาพในขั้นที่สามารถรองรบั 
กับเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยที่ก�าลังจะมาถึง

อนาคตที่สดใส

ผลการด�าเนินงานในปีท่ีผา่นมาไดร้บัผลกระทบจากการความไมแ่นน่อนในชว่งการเปล่ียนผา่น
จากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตเต็มรูปแบบ นอกจากน้ี โครงสรา้งตน้ทุนในการด�าเนินงาน 
ของบรษิัทมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนัยส�าคัญ และยังมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เติมในชว่งการใหบ้รกิาร
ภายใต้มาตรการเยียวยาผู้ใช้บรกิารอันเนื่องมาจากการส้ินสุดของสัญญาสัมปทาน รวมถึง
การเขา้ท�าสัญญาระงบัขอ้พพิาทกบั กสท ในชว่งตน้ปี พ.ศ. 2562 ปจัจยัเหลา่น้ีส่งผลใหร้ายได้ 
และผลก�าไรของดีแทคลดลงจากปีกอ่น

การเปลี่ยนผ่านในช่วงส้ินสุดสัมปทานของดีแทคถือเป็นช่วงแห่งความท้าทายตามที่ 
คาดการณ์ไว้ แต่ดีแทคขอให้ค�ามั่นว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาปรบัปรุงการบรกิารของเราอย่าง
แน่นอน บรษิัทขอขอบคุณผู้ใช้บรกิาร พนักงาน และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยังคงให้การสนับสนุน
ดีแทคเสมอมา ความเชื่อม่ันที่ทุกท่านมีต่อดีแทคจะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวข้ามผ่านช่วง
อุปสรรคไปได ้และนับจากน้ี ดีแทคพรอ้มแลว้ที่จะกลับมาชนะอีกครัง้เพือ่ทุกคน
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2544 - 2545 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2543 - 2544 กรรมกำรผูจ้ดักำร  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2527 - 2542 ประธำนกรรมกำรบรหิำร  
   บรษิทั ยไูนเตด็ คอมมนิูเกชัน่ อนิดัสตร ีจ�ำกัด (มหำชน)
เครือ่งรำชอิสรยิำภรณ์
2558   มหำวชริมงกุฎ (ม.ว.ม.)
2546   ตตยิจุลจอมเกลำ้วิเศษ (ต.จ.ว.)
2540   ปฐมดิเรกคุณำภรณ์ (ป.ภ.)
2537   ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นายเพตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์
ต�ำแหนง่: รองประธำนกรรมกำร
อำยุ: 51 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 1 ปี 5 เดือน
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ 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)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2560 - ปจัจุบนั รองประธำนกรรมกำร บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัหรอืหนว่ยงำนอืน่
2560 - ปจัจุบนั Head of Emerging Asia Cluster, Telenor ASA
2560 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร Grameenphone Ltd.
2560 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร Telenor Myanmar Ltd.
2560 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร Telenor Pakistan Ltd.
2560 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร Telenor Microfinance Bank, Pakistan
2560 - ปจัจุบนั กรรมกำร Telenor Health
2560 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร Digital Money Myanmar Limited, Myanmar
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2559 - 2560 ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 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 รองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรกลุม่กำรเงนิและบญัชี  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2553 - 2555 รองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรกลุม่พำณชิย์  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
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นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ
ต�ำแหนง่: กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
                 กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
อำยุ: 75 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 18 ปี 8 เดือน
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: ไมมี่ (0.00%)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: 15,000 หุน้ (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ ปรญิญำโท รฐัศำสตรม์หำบณัฑิต Kent State University, USA
   ปรญิญำตร ีนิตศิำสตรบ์ณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
ประวัตกิำรอบรม หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (38/2548)  
   โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2560 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2558 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จ�ำกัด (มหำชน)
2557 - ปจัจุบนั ประธำนคณะกรรมกำร บรษิทั ดับบลวิพ ีเอน็เนอรย่ี์ จ�ำกัด (มหำชน)
2556 - 2560 กรรมกำรก�ำกับดแูลกจิกำร  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2549 - ปจัจุบนั กรรมกำรสรรหำ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2549 - 2560 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2543 - ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัหรอืหนว่ยงำนอืน่
2559 - ปจัจุบนั ทีป่รกึษำ กลุม่บรษิทั คงิ เพำเวอร์
2555 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร บรษิทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด
2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั คงิ เพำเวอร ์ดิวตีฟ้ร ีจ�ำกัด
2547 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บรษิทั คงิ เพำเวอร ์ดีเวลลอปเมน้ท์ จ�ำกัด
2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั คงิ เพำเวอร ์มำเก็ตติง้ แอนด์ เมเนจเมนท์ จ�ำกดั
2547 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บรษิทั คงิ เพำเวอร ์โฮเทล เมเนจเมนท์ จ�ำกัด
2547 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั คงิ เพำเวอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ�ำกัด
2547 - ปจัจุบนั  กรรมกำร บรษิทั คงิ เพำเวอร ์สุวรรณภมู ิจ�ำกัด
2539 - ปจัจุบนั กรรมกำรบรหิำร สถำนีวิทยุโทรทศัน์กองทพับกชอ่ง 5
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2547 - 2559  รองประธำนกรรมกำรบรหิำร กลุม่บรษิทั คงิ เพำเวอร์
2541 - 2546  กรรมกำรอ�ำนวยกำร บรษิทั ไทยออยล์ เพำเวอร ์จ�ำกัด 
2541 - 2546  กรรมกำรอ�ำนวยกำร บรษิทั ไทยออยล์ จ�ำกัด
2537 - 2541  รองกรรมกำรอ�ำนวยกำร บรษิทั ไทยออยล์ จ�ำกัด

นางกมลวรรณ วิปุลากร
ต�ำแหนง่: กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
                 และกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร
อำยุ: 56 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 4 ปี 1 เดือน 
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00 %)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ ปรญิญำโท บรหิำรธรุกิจมหำบณัฑิต (กำรเงนิ)  
   Western Illinois University, USA
   ปรญิญำตร ีรฐัศำสตรบณัฑิต ภำควิชำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งประเทศ  
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
   ประกำศนียบัตร Harvard Executive Program,  
   Harvard Business School, Harvard University, USA
   ประกำศนียบัตร Stanford Executive Program, Stanford Center  
   for Professional Development, Stanford University, USA
ประวัตกิำรอบรม หลกัสูตร Board that Make a Difference (BMD) (8/2561)  
   โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
   หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (29/2561)  
   โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
   หลกัสูตร Strategic Board Master Class Retreat (SBM) (2/2560)  
   โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
   สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน รุน่ที ่19
   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (122/2552)  
   โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
   หลกัสูตร Diploma Examination (Exam) (26/2552)  
   โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2561 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ�ำกดั (มหำชน)
2560 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2557 - ปจัจุบนั กรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2557 - 2560 กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2557 - ปจัจุบนั กรรมกำรอิสระ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2554 - 2560 กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่บรษิทั ดิ เอรำวัณ กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน)
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2552 - 2553 ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ บรษิทั ดิ เอรำวัณ กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน)
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นายสตเีฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม
ต�ำแหนง่: กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำ กรรมกำรตรวจสอบ  
                 และกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร
อำยุ: 67 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 12 ปี 1 เดือน
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: 10,000 หุน้สำมัญ และ 6,000 หุน้เอ็นวีดีอำร ์(0.00 %)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ MA Jurisprudence, Oxford University, UK
ประวัตกิำรอบรม หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (203/2558)  
   โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2560 - ปจัจุบนั กรรมกำรก�ำกับดแูลกจิกำร  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2555 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำรสรรหำ  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2550 - ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัหรอืหนว่ยงำนอืน่
2560 - ปจัจุบนั กรรมกำร High Arctic Energy Services (Singapore) Pte Ltd 
2554 - ปจัจุบนั กรรมกำร Ceona Pte. Ltd.
2551 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร Gram Car Carriers Holdings Pte. Ltd.
2549 - ปจัจุบนั กรรมกำร Klaveness Asia Pte. Ltd.
2541 - ปจัจุบนั กรรมกำร Stockbridge Pte. Ltd.
2538 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร Masterbulk Private Limited
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2550 - 2560 ประธำนกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2550 - 2555 กรรมกำรอสิระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
   บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซส์ี จ�ำกัด (มหำชน)

นางชนัญญารกัษ ์เพช็รร์ตัน์
ต�ำแหนง่: กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร กรรมกำรสรรหำ  
                 และกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน
อำยุ: 55 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 7 ปี 3 เดือน
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00 %)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ ปรญิญำโท สำขำ Management Information System,  
   มหำวิทยำลยัเวสท์เวอรจ์เินีย สหรฐัอเมรกิำ
   ประกำศนียบัตร Berkeley Executive Coaching Leadership
   ประกำศนียบัตร ดำ้นกำรจดักำร (Special Management Program)  
   มหำวิทยำลยัมำรแ์ชล สหรฐัอเมรกิำ
   ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง
ประวัตกิำรอบรม สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน รุน่ที ่14
   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (49/2547)  
   โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
   Enhancing Strategic Competitiveness by IMD Switzerland
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2560 - ปจัจุบนั กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2556 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2554 - ปจัจุบนั กรรมกำรอสิระ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัหรอืหนว่ยงำนอืน่
2558 - ปจัจุบนั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรสรรหำ สมำคมบรษิทัจดทะเบียนไทย
2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกดั
2551 - ปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร  
   บรษิทั ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ�ำกดั
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2547 - 2551 กรรมกำรผูจ้ดักำร กลุม่อุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนที่  
   บรษิทั โมโตโรลำ่ (ประเทศไทย) จ�ำกดั
2541 - 2545 General Manager, Oracle Cooperation (Thailand)
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นางอเล็กซานดรา ไรช์
ต�ำแหนง่: กรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
                 และรกัษำกำรรองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร กลุม่กำรตลำด
อำยุ: 54 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 4 เดือน
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: ไมมี่ (0.00 %)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ Business Administration Degree,  
   Vienna University of Economics and Business Administration
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2561 - ปจัจุบนั กรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร  
   และรกัษำกำรรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร กลุม่กำรตลำด  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัหรอืหนว่ยงำนอืน่ 
2561 - ปจัจุบนั กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร บรษิทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกดั
ประสบกำรณ์ท�ำงำน 
2559 - 2561 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร Telenor Hungary
2557 - 2559 Head of Mobile Business & Digitalization – Enterprise Customers,  
   Swisscom Switzerland AG
2554 - 2557 Head of Marketing & Sales for Consumer,  
   Head of Mobile Business Consumer, Swisscom Switzerland AG
2552 - 2554 Head of Swisscom Omnichannel, Swisscom Switzerland AG
2550 - 2552 COO, Consumer Customers, Sunrise Communications AG
2548 - 2550 COO, Hutchison 3G (HWL Group)
2547 - 2548 COO - Sales pitch, UTA – United Telecommunications Austria
2544 - 2547 General Manager Austria, T-Online (Deutsche Telekom Group)
2543 - 2544 General Manager Austria/ Germany/ Switzerland,  
   Goyada – Swedish Startup
2540 - 2543 Product Marketing, Viag Interkom/ Viag Telekom
2529 - 2540 Founder/ General Manager, Communication Design

นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่
ต�ำแหนง่: กรรมกำร กรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร กรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
                 และกรรมกำรสรรหำ
อำยุ: 62 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 5 ปี 8 เดือน
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ Master Business Administration (Hons).,  
   University College Dublin Ireland
   Diploma Advanced Management,  
   University College Dublin Ireland
   Diploma Social & Human studies,  
   National University of Ireland – Maynooth
   Radio & Telecommunication Diploma,  
   Norwegian Nautical College
ประวัตกิำรอบรม Director Certification Training Malaysia
   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (183/2556)  
   โดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2561 - ปจัจุบนั กรรมกำร กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร กรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
   และกรรมกำรสรรหำ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2553 - 2558 กรรมกำร บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัหรอืหนว่ยงำนอืน่
2559 - ปจัจุบนั Vice President, Public and Regulatory Affairs,  
   Telenor Group Asia
2550 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จ�ำกดั
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2556 - 2559 Chief Corporate Affairs Officer, Telenor Myanmar
2552 - 2556 Vice President, Regulatory Affairs Asia  
   บรษิทั เทเลนอร ์เอเชยี (อำรโ์อเอช) จ�ำกดั
2548 - 2552 Senior Vice President, Regulatory Affairs  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2547 - 2548 Senior Strategic Advisor  
   บรษิทั ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชัน่ อนิดัสตร ีจ�ำกดั (มหำชน)
2543 - 2547 Vice President/Project Director, Telenor Asia Pte Ltd
2542 - 2543 Managing Director & Country Manager, Telenor Ireland Ltd.
2540 - 2542 Business Development Manager, Telenor Ireland Ltd.
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นายฮากุน บรวัเช็ท เชิรล์
ต�ำแหนง่: กรรมกำร กรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร กรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
                 และกรรมกำรสรรหำ
อำยุ: 46 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 7 ปี 3 เดือน
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: ไมมี่ (0.00 %)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ Master of Business Administration (Executive), 
   BI Norwegian Business School
   Public Relations, BI Norwegian Business School  
   (Norges Markeds Hoyskole)
ประวัตกิำรอบรม หลกัสูตรอบรมกรรมกำรปี 2561   
   INSEAD - Leading from the Chair Programme, 
   Fountainbleu, France
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2560 - ปจัจุบนั กรรมกำรก�ำกับดแูลกจิกำร  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร กรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
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กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัหรอืหนว่ยงำนอืน่
2561 - ปจัจุบนั Senior Vice President, Partner and External Relations Asia,  
   Telenor Group
2560 - ปจัจุบนั ประธำนกรรมกำร DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2560 - ปจัจุบัน ประธำนกรรมกำร กรรมกำรสรรหำและประธำนกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
   DiGi.Com Berhad
2559 - ปจัจุบนั กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ Telenor Myanmar Ltd.
2559 - ปจัจุบนั กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ Telenor Pakistan Ltd.
2559 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั เทเลนอร ์เอเซยี (ไอเอชควิ) จ�ำกดั
2557 - ปจัจุบนั กรรมกำร Telenor GO Pte Ltd.
2555 - ปจัจุบนั กรรมกำร Telenor South Asia Investment Pte Ltd.
2555 - ปจัจุบนั กรรมกำร Telenor South East Asia Investment Pte Ltd.
2554 - ปจัจุบนั กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
   Grameenphone Ltd.
2554 - ปจัจุบนั กรรมกำร Telenor Asia Pte Ltd.
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2560 - 2560 Acting Executive Vice President and Chief Corporate Affairs  
   Officer, Telenor Group (กรกฎำคม - พฤศจกิำยน)
2559 - 2561 Senior Vice President, Head of Group Public  
   and Regulatory Affairs, Telenor Group
2556 - 2558 กรรมกำร Telenor Myanmar Ltd.
2555 - 2558 กรรมกำร Telenor Pakistan Ltd.
2554 - 2557 กรรมกำร Telenor Global Services Singapore Pte Ltd.
2554 - 2556 กรรมกำร บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2554 - 2555 กรรมกำร Telenor India Ltd.
2553 - 2558 กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและกรรมกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน  
   DiGi.com Berhad
2553 - 2558 กรรมกำร DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2551 - 2559 Senior Vice President, Corporate Affairs Asia, Telenor Group
2550 - 2554 กรรมกำร Telenor Pakistan Ltd.
2549 - 2555 กรรมกำร Telenor Corporate Development Sdn
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นางทเูน ่รปิเปล
ต�ำแหนง่: กรรมกำร
อำยุ: 48 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 2 ปี 8 เดือน
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: ไมมี่ (0.00 %)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ Master of Law, University of Oslo, Norway
ประวัตกิำรอบรม หลกัสูตร The Mandatory Accreditation Programme (MAP)  
   by Bursa Malaysia Securities Berhad
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2559 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัหรอืหนว่ยงำนอืน่
2561 - ปจัจุบนั กรรมกำร DiGi.com Berhad  
   และ DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2560 - ปจัจุบนั กรรมกำร Telenor Norge AS
2558 - ปจัจุบนั กรรมกำร Telenor Networks Holding AS
2556 - ปจัจุบนั Attorney at Law, Telenor ASA
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2558 - 2559 กรรมกำร 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

นายซเวเร ่เพด็เดอรเ์ซ็น
ต�ำแหนง่: กรรมกำร
อำยุ: 55 ปี
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรตอ่เน่ือง: 1 ปี 1 เดือน
จ�ำนวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00 %)
จ�ำนวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิำรศกึษำ M.Sc.E.E. Norwegian Institute of Technology (NTNU)
   MBA Norwegian School of Management (BI)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
2560 - ปจัจุบนั กรรมกำร บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
กำรด�ำรงต�ำแหนง่ในบรษิทัหรอืหนว่ยงำนอืน่
2561 - ปจัจุบนั กรรมกำร Telenor Broadcast Holding AS
2561 - ปจัจุบนั กรรมกำร Canal Digital AS
2560 - ปจัจุบนั Senior Vice President, Head of Strategy, Telenor Group
ประสบกำรณ์ท�ำงำน
2559 - 2560 กรรมกำร บรษิทั เทเลแอสเสท จ�ำกดั
2558 - 2560 รองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร กลุม่กำรเงนิ  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)
2558 - 2560 กรรมกำร บรษิทั ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกดั
2558 - 2560 กรรมกำร บรษิทั เพย์สบำย จ�ำกดั
2558   ผูอ้�ำนวยกำรอำวุโส ฝำ่ยกลยุทธ์กำรเงนิ  
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคช่ัน จ�ำกดั (มหำชน)
2554 - 2558 Director M&A, Telenor Group
2550 - 2554 Vice President, Telenor Group

คณะกรรมการบรษิัท
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นางอเล็กซานดรา ไรช์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ 

รกัษาการรองประธาน 
เจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การตลาด

นายดลิิป ปาล
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

กลุม่การเงนิ 

นายประเทศ ตนักุรานันท์
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

กลุม่เทคโนโลยี 

นายราจีฟ บาวา
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

กลุม่กิจการองค์กรและพฒันาธุรกิจ 
และรกัษาการรองประธาน 

เจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่งานขาย

นางสาวนาฎฤด ีอาจหาญวงศ์
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

กลุม่บุคคล
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   นางอเล็กซานดรา ไรช ์*
   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และรกัษาการรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่การตลาด
   จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00 %)
   จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิารศกึษา
Business Administration Degree, Vienna University of Economics and Business Administration
ประสบการณ์ท�างาน
2561 - ปจัจุบนั กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และรกัษาการรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่การตลาด บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2561 - ปจัจุบนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากดั
2559 - 2561 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร Telenor Hungary
2557 - 2559 Head of Mobile Business & Digitalization – Enterprise Customers, Swisscom Switzerland AG
2554 - 2557 Head of Marketing & Sales for Consumer, Head of Mobile Business Consumer, Swisscom Switzerland AG
2552 - 2554 Head of Swisscom Omnichannel, Swisscom Switzerland AG
2550 - 2552 COO Consumer Customers, Sunrise Communications AG
2548 - 2550 COO, Hutchison 3G (HWL Group)
2547 - 2548 COO - Sales pitch, UTA – United Telecommunications Austria
2544 - 2547 General Manager Austria, T-Online (Deutsche Telekom Group)
2543 - 2544 General Manager Austria/ Germany/ Switzerland, Goyada – Swedish Startup
2540 - 2543 Product Marketing, Viag Interkom/ Viag Telekom
2529 - 2540 Founder/ General Manager, Communication Design

   นายประเทศ ตนักุรานันท ์*
   รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่เทคโนโลยี
   จ�านวนหุน้ที่ถือ: 10,000 หุน้ (0.00%)
   จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: 9,400 หุน้ (0.00%)

ประวัตกิารศกึษา
Master of Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนักบรหิาร) สถาบันบณัฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปจัจุบนั รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่เทคโนโลยี บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด
2556 - 2557 รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่เทคโนโลยี Telenor Myanmar Ltd
2554 - 2556 ผูอ้�านวยการอาวุโส ฝา่ยปฏบิตักิารโครงขา่ย บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2553 - 2554 ผูอ้�านวยการอาวุโส ฝา่ยวิศวกรรม บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2552 - 2553 ผูอ้�านวยการ ฝา่ยออกแบบโครงขา่ยและระบบพืน้ฐาน บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2548 - 2552 ผูอ้�านวยการ ฝา่ยโครงขา่ยส่ือสัญญาณ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2544 - 2548 Head of Engineering, Satellite Engineer, Pacific Century Matrix (Hong Kong)
2539 - 2543 Satellite Engineer, L-Star Program, Asia Broadcasting and Communication Network/ Telesat Canada
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* เป็นผูบ้รหิารตามค�านิยามของ ก.ล.ต.
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   นายดลิิป ปาล *
   รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การเงนิ
   จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%)
   จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิารศกึษา  
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
ประสบการณ์ท�างาน
2560 - ปจัจุบนั รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่การเงนิ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (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

   นายราจีฟ บาวา *
   รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่กิจการองค์กรและพฒันาธุรกิจ และรกัษาการรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่งานขาย
   จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%)
   จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

ประวัตกิารศกึษา
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
ประสบการณ์ท�างาน
2561 - ปจัจุบนั รกัษาการรองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร กลุม่งานขาย บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2560 - ปจัจุบนั รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่กจิการองค์กรและพฒันาธุรกจิ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2559 - 2560 Head of Public & Regulatory Affairs, Telenor Group, Asia
2558 - 2559 รกัษาการรองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่ Corporate Affairs บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2554 - 2558 Chief Representative Officer, Telenor Group, India
2551 - 2554 Chief Corporate Affairs Officer, Unitech Wireless Pvt Ltd., India 
2552 - 2554 Chief Corporate Affairs Officer, Uninor (Telenor Group India)
2545 - 2551 Business Development Executive, IBM Corporation NY
2543 - 2544 Director Business Development, Expert Commerce NY
2537 - 2543 Senior Engagement Manager, IBM Consulting Group, Philadelphia
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* เป็นผูบ้รหิารตามค�านิยามของ ก.ล.ต.
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   นางสาวนาฎฤด ีอาจหาญวงศ์ *
   รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่บุคคล
   จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%)
   จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมมี่ (0.00%)

ประวัตกิารศกึษา
Master’s degree in Human Resources Development, Webster University, Missouri, USA
ปรญิญาตร ีคณะอกัษรศาสตร ์ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประสบการณ์ท�างาน
2558 - ปจัจุบนั รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่บุคคล บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2552 - 2558 รองประธานกรรมการบรหิารฝ่ายทรพัยากรบุคคล ประเทศไทย, พมา่, กมัพชูา และลาว บรษิทั ยนิูลเีวอร ์ไทย โฮลด้ิงส์ จ�ากดั
2550 - 2552 Head of Human Resources, Sub-Region Asia North (Thailand, Bangladesh, Vietnam, Cambodia and Korea)  
   บรษิทั โนเกยี ซเีมนส์ เน็ตเวิรค์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด
2547 - 2550 Human Resources Manager for Indochina (Thailand, Vietnam, Cambodia & Laos) บรษิทั โนเกีย (ประเทศไทย) จ�ากดั
2536 - 2547 Assistant Vice President, Human Resources, Retail Operations บรษิทั เอก-ชยั ดีสทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ�ากดั

นายรวีพนัธ ์พทิักษช์าตวิงศ์
เลขานุการบรษิัท
จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมมี่ (0.00%)
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: 15,500 หุน้ (0.00%)

ประวัตกิารศกึษา
ปรญิญาเอก กฎหมายมหาชน (เกยีรตนิิยมสูงสุด) มหาวิทยาลยั Strasbourg III ประเทศฝรัง่เศส
ปรญิญาโท กฎหมายประชาคมยุโรป มหาวิทยาลยั Strasbourg III ประเทศฝรัง่เศส
ประกาศนียบตัรยุโรปศกึษา (เกยีรตนิิยม) มหาวิทยาลยั Strasbourg III ประเทศฝรัง่เศส
ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑิต (เกยีรตนิิยมอนัดับหน่ึง เหรยีญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประสบการณ์ท�างาน
2556 - ปจัจุบนั เลขานุการบรษิทัและผูอ้�านวยการอาวุโสหวัหนา้สายงานกฎหมาย บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2552   ผูอ้�านวยการสายงานกฎหมายโทรคมนาคม บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2551   ผูอ้�านวยการสายงานกฎหมาย บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2550   ผูอ้�านวยการฝา่ย Regulatory Division บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
2546 - 2550 ทีป่รกึษากฎหมาย (บรษิทั ลงิค์เลเทอรส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั, บรษิทั ฮนัตัน แอนด์ วิลเลีย่มส์ (ไทยแลนด์) จ�ากดั,
   บรษิทั ท่ีปรกึษากฎหมายคแูดรบ์ราเธอรส์ จ�ากัด, บรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายเฟรชฟลิด์ส จ�ากดั)
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* เป็นผูบ้รหิารตามค�านิยามของ ก.ล.ต.

คณะผูบ้รหิารบรษิัท
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โครงสรา้งกลุม่บรษิัท

บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน)

บรษิัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จ�ากัด 
(99.99%) 

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด

(99.99%)

• บรษิัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ�ากัด (99.99%)

• บรษิัท ดีแทค เน็คซ์ จ�ากัด (99.97%)

• บรษิัท ดีแทค เซอรวิ์ส จ�ากัด (99.97%)

• บรษิัท ดีแทค ดิจติอล มีเดีย จ�ากัด (99.99%)

• บรษิัท เทเลแอสเซท จ�ากัด (99.97%)

บรษิัท เพย์สบาย จ�ากัด

(99.99%)

บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จ�ากัด

(99.99%)

บรษิัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชั่น อินดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) 

(99.81%)

บรษิัท เวิลด์โฟน ช็อป จ�ากัด

(99.99%)

• บรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ากัด (99.99%)
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โครงสรา้งกลุม่บรษิัท

บริษัทเป็นหน่ึงในผู้น�าธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 ประกอบธุรกิจ ด�าเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม รวมถึงให้บริการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตแบบ Wi-Fi

ในเดือนธันวาคม 2555 บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด “ดีแทค ไตรเน็ต” (เดิมชื่อ บรษิัท ดีแทค เนทเวอรค์ จ�ากัด) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้รบัใบอนุญาตให้ใช ้
คลื่นความถี่ IMT ยา่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามเป็นเวลา 15 ปี จาก กสทช. เพือ่ใหบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในปี 2561  เทเลแอสเสท ซึ่งเป็นบรษิัทที่ดีแทค ไตรเน็ต ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 พรอ้มกับ ดีแทค ไตรเน็ต ไดล้งนามในสัญญาเชา่เครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนาคม และสัญญา 
การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศระบบ 2300 MHz กับ บมจ.ทีโอที อย่างเป็นทางการเรียบร้อย เพื่อเปิดให้บริการ 4G LTE-TDD  
คลื่น 2300 MHz บนแบนด์วิดท์ที่กวา้งที่สุดถึง 60 MHz 

ในเดือนธันวาคม 2561 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถ่ีทั้ง 900 MHz และ 1800 MHz จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ท�าให้บรษิัทสามารถให้บรกิารได้บนคล่ืนความถ่ีครบทุกย่านความถ่ี ทั้งคลื่นความถ่ีต�่าและความถ่ีสูงโดยสามารถให้บรกิาร 
บนคลื่นชว่งดาวน์โหลดจ�านวนมากสุดถึง 70 MHz จากการใหบ้รกิารบนแบนด์วิดท์รวม 110 MHz

ณ ส้ินปี 2561 บริษัทฯมีบริษัทย่อยทั้งส้ิน 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม (ตามนิยามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรพัย์) จ�านวน 2 บรษิัท ไดแ้ก ่(1) บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด (หรอื ยดีู) และ (2) บรษิัท ศนูย์ใหบ้รกิารคงสิทธเิลขหมายโทรศัพท์ จ�ากัด* 
บรษิทัยังคงมุง่มัน่ในการใหบ้รกิารโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและลงทุนในบรษิทัยอ่ย โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่สนับสนุนการด�าเนินธรุกิจโทรศัพท์เคลือ่นทีแ่ละการบรหิารจดัการทรพัย์สิน
ของบรษิัทเป็นหลัก นอกจากน้ัน บรษิัทยังเนน้การลงทุนในกิจการที่สามารถสรา้งมลูคา่ใหก้ับผูถื้อหุน้ของบรษิัทในระยะยาวได้

หมายเหตุ บรษิัทไม่ได้มีอทิธพิลอย่างมีนัยส�าคัญเหนือกิจการนี้ ดังนั้น กิจการนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นบรษิัทรว่มตามทีแ่สดงในงบการเงินของบรษิัท

ขอ้มลูสรุปของบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่ม ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561

บรษิัท ที่ตั้งส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท)

ประเภทหุน้ จ�านวนหุน้ที่ถือ 
(%)

จ�านวนหุน้ 
ทั้งหมด

บรษิทั ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ากดั เลขท่ี 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105549034424

บรกิารโทรคมนาคม (Wi-Fi)  
โดยไดร้บัใบอนุญาตการใหบ้รกิาร
อินเทอรเ์น็ตแบบที่หน่ึง โดยบรษิัท
รบัโอนกิจการทั้งหมดจาก  
บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ากัด  
วันที่ 1 มกราคม 2562

175 หุน้สามัญ 99.99 1,750,000

บรษิทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากดั เลขท่ี 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105549034548

ใหบ้รกิารโทรคมนาคม 1,160 หุน้สามัญ 99.99 11,600,000

บรษิทั ดีแทค ดิจติอล มเีดีย จ�ากดั เลขที่ 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105549034467

ใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมและ
ด�าเนินธรุกิจเกีย่วกบัอุปกรณ์ส่ือสาร

100 หุน้สามัญ 99.99 
(ผา่นบรษิัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 
จ�ากัด)

1,000,000

บรษิทั ดีแทค แอค็เซเลเรท จ�ากดั เลขที่ 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 2 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330z 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105557065767

ลงทุนและใหก้ารสนับสนุน 
แกบ่รษิัท Start-up ในการพฒันา
แอพพลิเคช่ันตา่ง ๆ

15 หุน้สามัญ 99.99 
(ผา่นบรษิัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 
จ�ากัด)

150,000
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บรษิัท ที่ตั้งส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท)

ประเภทหุน้ จ�านวนหุน้ที่ถือ 
(%)

จ�านวนหุน้ 
ทั้งหมด

บรษิทั ดีแทค เน็คซ์ จ�ากดั เลขที่ 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105558145985

บรหิารและจดัการทรพัย์สิน 1 หุน้สามัญ 99.97 
(ผา่นบรษิัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 
จ�ากัด)

10,000

บรษิทั ดีแทค เซอรวิ์ส จ�ากดั เลขท่ี 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105558146019

บรหิารและจดัการทรพัย์สิน 1 หุน้สามัญ 99.97 
(ผา่นบรษิัท 

ดีแทค ไตรเน็ต
จ�ากัด)

10,000

บรษิทั เพย์สบาย จ�ากดั เลขท่ี 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2160 5463-5 
โทรสาร +66 2160 5462 
เลขทะเบียนบรษิัท 0125547001804

ใหบ้รกิารช�าระเงนิออนไลน์  
บัตรเงนิสดบรกิารช�าระเงนิ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
และบรกิารรบัช�าระเงนิ

200 หุน้สามัญ 99.99 2,000,000

บรษิทั เทเลแอสเซท จ�ากดั เลขท่ี 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105559061246

ใหเ้ชา่เครือ่งมือและอุปกรณ์
โทรคมนาคม

1 หุน้สามัญ 99.97 
(ผา่นบรษิัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 
จ�ากัด)

10,000

บรษิทั แทค พรอ็พเพอรต์ี ้จ�ากดั เลขที่ 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105539049038

บรหิารสินทรพัย์ 1 หุน้สามัญ 99.99 100,000

บรษิทั อีสเทริน์ บชิ จ�ากดั เลขที่ 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105532038740

บรหิารสินทรพัย์ โดยคาดวา่ 
บรษิัทจะรบัโอนกิจการทั้งหมดจาก 
บรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ากัด  
วันที่ 1 มกราคม 2562

80 หุน้สามัญ 99.99 
(ผา่นบรษิัท 

แทค พรอ็พเพอรต์ี้ 
จ�ากัด)

800,000

บรษิทั ยไูนเตด็ คอมมนิูเกช่ัน  
อนิดัสตร ีจ�ากดั (มหาชน)

เลขที่ 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0107536000871

ระหวา่งช�าระบัญชี 313.55 หุน้สามัญ 99.81 434,668,207

บรษิทั เวิลด์โฟน ชอ็ป จ�ากดั เลขท่ี 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ +66 2202 8000 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105539069969

ระหวา่งช�าระบัญชี 450 หุน้สามัญ 99.99 4,500,000

30



โครงสรา้งกลุม่บรษิัท

บรษิัท ที่ตั้งส�านักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ลา้นบาท)

ประเภทหุน้ จ�านวนหุน้ที่ถือ 
(%)

จ�านวนหุน้ 
ทั้งหมด

บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น 
บิซซิเนส จ�ากัด* (ยดีู)

เลขที่ 499 หมูท่ี่ 3 อาคารเบญจจนิดา 
ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ +66 2953 2222 
โทรสาร +66 2953 1269 
เลขทะเบียนบรษิัท 0105545040951

จดัจ�าหนา่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ซิมการด์ บัตรเติมเงนิ  
และอุปกรณ์ เสรมิตา่ง ๆ

200 หุน้สามัญ 25 20,000,000

บรษิัท ศนูย์ใหบ้รกิาร คงสิทธ ิ
เลขหมายโทรศัพท์ จ�ากัด

98 อาคารสาทร สแควร ์ออฟฟศิ ทาวเวอร ์ 
หอ้งเลขที่ 403 ช้ันท่ี 4 ถนนสาทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 
โทรศัพท์ +66 2108 1544 
โทรสาร +66 2108 1544 
เลขทะเบียนบรษิัท 0115553001471

บรกิารระบบสารสนเทศ 
และฐานขอ้มลูกลางประสานงาน 
การโอนยา้ยผูใ้หบ้รกิาร
โทรคมนาคมเพือ่การคงสิทธ ิ
เลขหมายโทรศัพท์

2 หุน้สามัญ 20 
(โดยดีแทค  

และผา่นบรษิัท 
ดีแทค ไตรเน็ต 

จ�ากัด)

20,000

หมายเหตุ ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 75 ถือหุ้นโดย บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ�ากัด แม้วา่ บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึง่เป็นบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งกับบรษิัทได้ถือหุ้นในยูดีรอ้ยละ 75 นั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
 ผลประโยชน์ต่อบรษิัท แต่อย่างไรก็ดี บรษิัทเห็นวา่โครงสรา้งการถือหุ้นดังกลา่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบรษัิท เนื่องจากบรษัิทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จ�าหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บรกิาร 
 โดยตรง ซึง่จะเป็นการเพิม่ภาระให้กับบรษิัทในการจัดการบรหิารสินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึง่ บรษิัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และ 
 ขั้นตอนในการควบคุมรายการระหวา่งกันอย่างรดักุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรือ่งการเข้าท�ารายการระหวา่งกันของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 ทั้งนี้ ณ วนัที ่23 เมษายน 2561  บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ�ากัด มีรายชือ่ผูถ้ือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี้ 
 นายบุญชัย เบญจรงคกุล รอ้ยละ 40.0 
 นายวชิัย เบญจรงคกุล รอ้ยละ 30.0 
 นางวรรณา จิรกิติ รอ้ยละ 15.0 
 นายสมชาย เบญจรงคกุล รอ้ยละ 15.0
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ภาพรวมการด�าเนินงาน
การเปลี่ยนผ่านของบริษัทไปสู่ระบบใบอนุญาตเสร็จสมบูรณ์ภายหลังส้ินสุด
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการช่ัวคราวกรณีส้ินสุดสัญญาสัมปทานในไตรมาส 
4/2561 โดยบรษิัทใชเ้งนิลงทุนกวา่ 19,528 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเป็นระดับบน 
ของประมาณการเงินลงทุนท่ีคาดไวท้ั้งปีเพือ่เรง่ติดตัง้สถานีฐาน 4G-2300 MHz  
ภายใต้สัญญาพันธมิตรกับบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) รวมทั้ง 
เพิม่ความหนาแนน่โครงขา่ย 2100 MHz ของบรษิทั เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณ์
ใชง้านท่ีดีขึ้น โดยสถานีฐาน 4G-2300 MHz ไดถ้กูติดตั้งแลว้กวา่ 12.7 พันสถานี
ในขณะที่สถานีฐานโครงขา่ยคลื่นความถี่ 2100 MHz ทั้งเทคโนโลยี 4G และ 3G  
มีจ�านวนรวมเพิม่ขึ้นกวา่ 7.9 พนัสถานีในปี 2561

ความไมแ่นน่อนในเรือ่งคล่ืนความถ่ีอนัสืบเน่ืองจากการส้ินสุดของสัญญาสัมปทาน
ของบริษัทได้หมดไปหลังบริษัทมีคลื่นความถ่ีใหม่ทั้งจากการประมูลและการ 
เป็นพนัธมิตรกับทีโอที โดย ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัทเป็นผูช้นะ
การประมูลและได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ทั้งย่าน 1800 MHz ปริมาณ
แถบความกว้าง 2 x 5 MHz และย่าน 900 MHz ปรมิาณแถบความกว้าง 2 
x 5 MHz ในปี 2561 รวมทั้งกลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรกับ 
ทีโอทีเพื่อเปิดให้บรกิาร 4G บนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2300 MHz เม่ือไตรมาส 
2/2561 ที่ผ่านมาภายใต้โครงข่ายแบรนด์ “dtac-T TURBO” นอกจากนี้  
บริษัทสามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทาน 
ไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองโดยการเขา้ท�าสัญญากับบรษิัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด มหาชน 
(“กสท.”) เพือ่ใชบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานและอุปกรณ์โทรคมนาคมจาก กสท.

ณ ส้ินปี 2561 บรษิัทมีฐานลกูคา้รวมอยูท่ี่ 21.2 ลา้นเลขหมาย ลดลงกวา่ 1.5 ลา้น
เลขหมายจากปีกอ่นอันเป็นผลจากการลดลงของฐานลกูคา้ระบบเติมเงินในขณะที่ 
การเติบโตของฐานลูกค้าระบบรายเดือนช่วยชดเชยได้บางส่วน โดยฐานลูกค้า 
ระบบเติมเงินมีจ�านวนอยู่ท่ี 15.1 ล้านเลขหมาย ลดลงกว่า 1.9 ล้านเลขหมาย 
จากปีกอ่นอันเป็นผลจากการแขง่ขันในตลาดที่อยู่ในระดับสูงและการเปลี่ยนลกูคา้
จากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน ในขณะท่ีฐานลูกค้าระบบรายเดือนมีจ�านวน
เพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 6.1 ล้านเลขหมาย เพ่ิมขึ้น 0.4 ล้านเลขหมายจากปีก่อน  
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมาย (ไมร่วม IC) ในปี 2561 อยูท่ี่ระดับ 244 บาทตอ่เดือน  
เพิ่มขึ้น 6.4% จากปีก่อน โดยมีปจัจัยจากจ�านวนฐานลูกค้าระบบรายเดือน 
ที่มีสัดส่วนเพิม่ข้ึน ณ ส้ินปี 2561 ส่วนแบง่การตลาดของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
(ไมร่วม IC) และจ�านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม เทา่กับ 23% และ 23% ตามล�าดับ

ภาพรวมดา้นการเงิน
ในปี 2561 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัยังคงไดร้บัผลกระทบจากการแขง่ขนั
ในตลาดทีอ่ยูใ่นระดบัสูง ในขณะทีค่วามไมแ่นน่อนในประเดน็เรือ่งการส้ินสุดสัญญา
สัมปทานได้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของลูกค้าในช่วงของการเปล่ียนผ่าน  
ซึง่จากปจัจยัดังกลา่วส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย
ในปี 2561 ลดลง 2.8% จากปีกอ่น สอดคลอ้งกับประมาณการที่คาดไว ้

ในขณะที่ EBITDA (ก่อนรายการอื่น) อยู่ที่ 28,391 ล้านบาทลดลง 6.7%  
จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลง  
รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่ง 4G บนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2300MHz  
ที่จ่ายให้กับทีโอที ค่าใช้บรกิารโครงสรา้งพ้ืนฐานและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีจ่าย
ให้ กสท. รวมถึงค่าใช้จา่ยชั่วคราวส�าหรบัการใช้งานคลื่นความถี่ภายใต้มาตรการ
เยียวยาภายหลังการส้ินสุดลงของสัมปทาน โดย EBITDA margin ของปี 2561 
อยูท่ี่ระดับ 37.9% สอดคลอ้งกับประมาณการที่คาดไว ้

ทั้งน้ี บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 4,369 ล้านบาทในปี 2561 โดยเป็นผลจาก 
การบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อการระงับข้อพิพาทกับ กสท. ในเดือนมกราคม 2562  
โดยการระงบัขอ้พพิาทจะเกดิขึน้หากไดร้บัอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจ�า
ปี 2562
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บริษัทรักษาสถานะทางการเงินให้มีความคล่องตัวและให้ความส�าคัญกับการ 
สร้างกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้ สินสุทธ ิ
ต่อ EBITDA อยู่ท่ี 1.2 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 1.1 เท่าเม่ือปีก่อน ในขณะ 
ที่บรษิัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการด�าเนินงาน (ค�านวณจาก EBITDA หักด้วย
เงินลงทุน) อยู่ท่ี 8,863 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จาก EBITDA ที่ลดลงและ 
เงนิลงทุนท่ีเพิม่ขึน้ในการขยายเครอืขา่ย ท้ังน้ีบรษิทัใชเ้งนิลงทุนในปี 2561 จ�านวน 
19,528 ลา้นบาทในขณะทีใ่นปี 2560 บรษิทัใชเ้งนิลงทุนจ�านวน 16,534 ลา้นบาท

ภาพรวมดา้นการตลาด
ในปี 2561 บรษิทัเดินหนา้ส่งมอบประสบการณ์ดิจทิลัไลฟ์สไตล์ท่ีมากกวา่ โดยมุง่เนน้ 
ให้ผู้บรโิภคหมดความกังวลใจระหว่างใช้บรกิาร ด้วยข้อเสนอ สินค้าและบรกิาร  
ทีเ่ขา้ใจงา่ย คุม้คา่ทัง้ในดา้นราคาและสิทธปิระโยชน์ทีม่ากย่ิงขึน้ ภายใตแ้นวคดิใจดี 
ที่รวมถึงการขยายสิทธิพิเศษ dtac Reward ให้ครอบคลุมฐานลูกค้าท่ีกว้างข้ึน  
รวมทั้งมีแพ็คเกจและสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากขึ้นส�าหรบัลูกค้าปจัจุบัน อย่างไรก็ดี  
บริษัทเผชิญความท้าทายในปลายปีโดยเป็นผลพวงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ  
ในช่วงส้ินสุดสัมปทาน ก่อนที่บริษัทจะประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ  
900 MHz ไดใ้นเดือนสิงหาคม และตุลาคม ตามล�าดับ ประกอบกบักบัการเริม่ให้
บรกิาร 4G LTE-TDD 2300 MHz ต้ังแตก่ลางปีเพิม่เติมจากคล่ืนเดิม 2100 MHz 
ท�าใหบ้รษิัทมีคลื่นครอบคลุมตอ่ทุกความตอ้งการการใชง้านของลกูคา้ โดยบรษิัท 
มุ่งเน้นที่จะดูแล ส่ือสารและมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความเช่ือมั่นและ 
ได้รับประสบการณ์ท่ีดีที่สุด ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ได้คล่ีคลายไปภายหลังการ 
ชนะประมลูคล่ืน 

ทั้งน้ีในปี 2561 บรษิัทใหค้วามส�าคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ไดแ้ก ่1) พฒันาแบรนด์ 
ดีแทคให้แข่งแกร่ง 2) เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านโครงข่าย และ 3) พัฒนา
ประสบการณ์การใชง้าน

1) พฒันาแบรนด์ดีแทคใหแ้ข็งแกรง่

บรษิทัไดพ้ฒันาแบรนด์ดีแทคใหแ้ข็งแกรง่ข้ึนในปีน้ี เนน้การส่ือสารและกิจกรรมตา่ง ๆ  
ที่สะทอ้นความเป็นตัวตนของดีแทค น�าเสนอภาพลักษณ์ที่มีความเอาใจใส่ มีความ
สนุกสนาน และความสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความรู้สึกและความผูกพันระหว่าง
แบรนด์และลูกค้าให้ดีย่ิงขึ้น ให้ดีแทคเป็นแบรนด์ท่ีอยู่ในใจ ใกล้ชิด เข้าใจ และ 
เป็นที่ชื่นชอบของคนไทย

2) เสรมิสรา้งภาพลักษณ์ดา้นโครงขา่ย 

บรษิัทมุ่งเน้นน�าเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าลูกค้า 
จะอยู่ท่ีใดก็ตาม ปีน้ีเราได้เปิดให้บริการคล่ืนใหม่ ความถ่ี 2300 MHz โดย 
ความร่วมมือกับทีโอทีในชื่อ dtac TURBO (dtac-T) ซึ่งคลื่นความถี่ใหม่น้ี 
เป็นเทคโนโลยี TDD (Time Division Duplex) ท่ีตา่งจากคูแ่ขง่โดยเป็นเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้สามารถใช้งานอินเทอรเ์น็ตได้ล่ืนเรว็แม้ในที่แออัดและ 
มผีูใ้ชง้านจ�านวนมาก โดยบรษิทัเริม่เปิดใหบ้รกิารในพืน้ทีท่ีม่กีารใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
หนาแน่นก่อนและเร่งพัฒนาขยายพ้ืนที่ให้บริการอย่างต่อเน่ืองให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศโดยเรว็ที่สุด เพราะเราค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการใช ้
ขอ้มลูมอืถอืทีร่วดเรว็และตอ่เน่ืองไมมี่สะดุด โดยบรษิัทใหบ้รกิารบนคลืน่ความถีสู่ง
ทัง้ 2100 MHz และ 2300 MHz ซ่ึงท่ีมแีบนด์วิดท์มากพอประกอบกับ คล่ืนความถี่ 
1800 MHz และ 900 MHz ทีป่ระมลูมาในปลายปี 2561 ชว่ยเสรมิสรา้งใหบ้รษิทั
มศีกัยภาพท่ีแขง็แกรง่ในการใหบ้รกิารท่ีเหนือกวา่ในดา้นอินเทอรเ์น็ตความเรว็เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งดีเย่ียม

32



การประกอบธุรกิจและแนวโนม้ธุรกิจ

3) พฒันาประสบการณ์การใชง้าน

บริษัทมุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ 
ด�าเนินงานต้ังแตต่น้จบจบกระบวนการขาย เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพลดขัน้ตอนซบัซอ้น 
และสรา้งสรรค์ข้อเสนอที่ตรงใจลูกค้าได้มากขึ้น ผ่านแอปพลิเคชั่นส�าหรบัลูกค้า  
dtac App และแอปพลิเคชั่นส�าหรับคนขาย dtac ONE นอกเหนือจาก 
นวัตกรรมใหม ่ๆ บรษิัทยังส่งมอบสิทธพิเิศษทีม่ากกวา่ ซึง่เปรยีบเสมอืนการลงทุน 
ในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม เพ่ือใหไ้ด้มาและรกัษาฐานลกูคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยบรษิัทมีการรว่มมือ 
กับพาร์ทเนอร์ระดับสากล ในการน�าเสนอบริการดิจิทัล และบริการพิเศษ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความบันเทิง ตอบโจทย์ทั้ง กิน เที่ยว ดูหนัง  
และไลฟ์สไตล์ ให้ลูกค้ามีความสุขได้มากกว่าในทุก ๆ วัน และได้รบัประสบการณ์
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทขยายสิทธิพิเศษครอบคลุมหัวเมืองรอง  
20 จงัหวัด และรา้นคา้มากกวา่ 25,000 รา้นคา้ที่รว่มรายการจากทั่วประเทศ

บรกิารระบบรายเดอืน 
ฐานลกูคา้และรายไดจ้ากบรกิารระบบรายเดอืนมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งส่วนหนึง่ 
มาจากแนวโนม้การเปลีย่นพฤตกิรรมของลกูคา้เป็นรายเดือนเพิม่มากขึน้ โดยลกูคา้
มกีารเรยีนรูม้ากข้ึนและตอ้งการแพค็เกจท่ีดี รวมทัง้สิทธพิเิศษทีต่รงกับความตอ้งการ 
ซึง่บรษิทัมุง่ม่ันทีจ่ะตอบสนองใหบ้รกิารทีคุ่ม้คา่กับลกูคา้ในระยะยาว ท้ังผา่นบรกิาร 
ตามชอ่งทางการขายปกต ิและผา่นแอปพลเิคชนัดีแทค เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
ที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงการสรา้งบรกิารและการส่ือสารที่ง่าย 
ตอ่การเขา้ใจ ท�าใหล้กูคา้ลดความกังวลใจ และมีความสุขกับการใชง้านมากขึ้น

บรษิทัมุง่เนน้ประสบการณ์ความคุม้คา่ท่ีมากกวา่ราคาโดยออกแบบบรกิารท่ีตอบโจทย์ 
การใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และให้ลูกค้า 
ไดใ้ชง้านอยา่งไรกั้งวล ตัวอยา่งเชน่ ลกูคา้สามารถยกยอดอินเทอรเ์น็ตคงเหลือจาก 
การใชง้านในแตล่ะเดือนทบไปใชใ้นเดือนถัดไปไดส้�าหรบัแพค็เกจ Super Non Stop 
อนิเทอรเ์น็ตไมห่มด ทบไปเดือนหนา้ และมีบรกิารเสรมิประกันการเดินทางซือ้พรอ้มกับ 
แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตก่อนเดินทางท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ หรือลูกค้า
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินวงเงินที่ก�าหนดเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้
อยา่งไรกั้งวลกบัคา่ใชจ้า่ยส่วนเกินทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมท้ังยังปรบัปรุงประสบการณ์
การใช้งาน dtac call ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างสบายใจ 
ในต่างประเทศในอัตราค่าโทรเหมือนอยู่เมืองไทย และสามารถเพิ่มเลขหมายที่จะ
ใช้งานได้ถึง 5 เลขหมาย นอกจากน้ัน ในส่วนของความสัมพันธ์กับลูกค้า บรษิัท
ได้ขยายสิทธิพิเศษให้ครอบคลุมหัวเมืองรองในอีก 20 จังหวัดเพื่อตอบโจทย์ 
ฐานลกูคา้ใหก้วา้งข้ึน รวมทัง้ใหค้วามส�าคญักบัลกูคา้ปจัจุบัน โดยมส่ีวนลดคา่เครือ่ง
หรอืบรกิารพเิศษส�าหรบักลุม่ลกูคา้ที่เปิดเบอรม์านานและมีการใชง้านสม�่าเสมอ

บรกิารระบบเตมิเงิน
ทา่มกลางการแขง่ขนัทียั่งคงรุนแรงในตลาดเตมิเงนิโดยเฉพาะบรกิารอนิเทอรเ์นต็
แบบไม่จ�ากัด (unlimited fixed speed) และแนวโน้มการเปล่ียนการใช้งาน 
จากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน ฐานลูกค้าและรายได้ในบรกิารระบบเติมเงิน 
ของบรษิทัลดลง อยา่งไรก็ดี บรษิทัมุง่ม่ันทีส่รา้งฐานลกูคา้ระบบเติมเงนิทีม่คุีณภาพ 
โดยยึดประสบการณ์การใช้งานและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการน�ามา 
พฒันาสินคา้และบรกิารใหต้อบโจทย์ รวมถงึการเพิม่ความสะดวกสบายในการเตมิเงนิ 
ผา่นชอ่งทางที่หลากหลายทั้งชอ่งทางปจัจุบันและชอ่งทางดิจทิัลเพิม่มากขึ้น

ในปี 2561 บรษิัทตอ่ยอดบรกิารใจดี ใหล้กูคา้ไรกั้งวล สามารถใชง้านได้ตอ่เน่ือง
ไม่สะดุดถึงแม้ยอดเงินคงเหลือจะไม่พอ โดยบริษัทเปิดตัวบริการใจดีย่ิงขึ้นกับ
ใจดีให้ยืม คืนเงินไม่ครบ ก็สามารถยืมเงินเพิ่มได้อีก รวมท้ังบริการใจดียืมเน็ต  
ซึ่งลูกค้าจะสามารถใช้งานอินเทอรต์่อเน่ืองได้ทันที และจากผลส�ารวจพฤติกรรม
การใช้อินเทอรเ์น็ตของลูกค้าเติมเงิน พบว่า ปรมิาณการใช้งานอินเทอรเ์น็ตของ
ลกูคา้ตอ่รายเพิม่ขึ้นจากปีที่รอ้ยละ 30 ถือเป็นอีกหน่ึงบทพสูิจน์ ที่แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ลกูคา้ไดร้บัประสบการณ์ที่ดีขึ้น ไมก่ังวลและมีการใชง้านที่เพิม่ขึ้น

นอกจากน้ัน บรษิัทใหค้วามส�าคัญกับลกูคา้ในทุก ๆ ดา้น พรอ้มใหบ้รกิารทุกภาษา 
โดยบรกิารระบบเติมเงนิน�าเสนอบรกิารที่เจาะกลุม่ลกูคา้เฉพาะ 2 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่
คนต่างด้าว และกลุ่มนักท่องเที่ยว ท้ังน้ี บรษิัทเป็นผู้ให้บรกิารรายแรกที่สามารถ 
ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วนด้วยภาษาพูดท้องถ่ินของลูกค้าเหล่าน้ัน เช่น  
ภาษาพมา่ กัมพชูา 

สถานการณใ์นอนาคตเกีย่วกับการแขง่ขันและธุรกิจ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการใช้ข้อมูล 
และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) โดยรวมที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา  
บรกิารเสียงและการรบัส่งขอ้ความตวัอกัษร (SMS) ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง การเตบิโต
ส่วนใหญเ่กิดข้ึนจากการส่งเสรมิการขายอยา่งดุเดือดของผูป้ระกอบการเพือ่เปล่ียน
สถานะลกูคา้จากแบบเตมิเงนิเป็นแบบรายเดอืน ภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
ในประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่มีก�าไร และรายไดใ้นชว่งปี 2561-2563 คาดวา่ 
จะเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งประมาณรอ้ยละหา้ซึง่สอดคลอ้งกบัการเตบิโตเศรษฐกจิไทย

อุตสาหกรรมยังคงมีการแข่งขันสูงเน่ืองจากผู้ประกอบการมีการท�าแคมเปญ
ส�าหรับในระดับท้องถ่ิน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าย้ายค่ายอย่างดุเดือด ด้วยการแจก
หรือลดราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อรักษาผู้ใช้บริการในขณะที่ต้นทุนคลื่นความถี่
ยังคงมีราคาสูงมาก คู่แข่งใช้โอกาสจากความไม่แน่นอนของการเปล่ียนผ่าน 
จากระบบสัมปทานสู่ระบบใบอนุญาตในระหว่างเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
ทีผ่า่นมาดงึลกูคา้ยา้ยคา่ย ทัง้น้ี เพือ่รบัรองการเปลีย่นผา่นทีร่าบรืน่  แผนงานส�าคญั 
หลายแผนงานไดบ้รรลุเป้าหมายในปี 2561 เชน่ การลงนามในขอ้ตกลง 2300 MHz  
กับ บมจ.ทีโอที การขยายเสาสัญญาณกว่า 13,000 ต้น ภายในเวลา 8 เดือน  
การบรรลุขอ้ตกลงสัญญาระงบัขอ้พพิาทและใหบ้รกิารเกีย่วกบัเสาโทรคมนาคมและ
สัญญาการขอใชอุ้ปกรณ์โทรคมนาคมกบั  บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน)   
การติดตั้งเสาโทรคมนาคมใหม่ 4 พันต้น เพื่อเพิ่มความหนาแน่นในการให้บรกิาร
คลื่น 2100 MHz ตลอดจนการครอบครองคล่ืน 900 MHz และ 1800 MHz 
ทั้งหมดน้ีท�าให้โครงข่ายของบรษิัทอยู่ในต�าแหน่งที่แข็งแกรง่ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 
โดยเฉพาะการได้มาซึ่งคลื่นความถี่ ท�าให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าบรษิัทในปจัจุบันจะไม่ได้
รบัผลกระทบใดๆจากการเปลี่ยนผา่นจากระบบสัมปทานสู่ระบบใบอนุญาต 

ในปี พ.ศ. 2562 ด้วยเครอืข่ายที่แข็งแกรง่ข้ึนน้ี จะช่วยให้บรษิัทอยู่ในต�าแหน่ง
ทางการตลาดท่ีดีขึ้นด้วยความสามารถในการดาวน์โหลดจากคล่ืนความถ่ีที่กว้าง
ที่สุด ตลอดจนพืน้ที่ในการใหบ้รกิารที่เทียบเทา่กับคูแ่ขง่   นอกจากน้ีเราจะสามารถ
เพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าต่อไปด้วยการให้บริการอย่างราบรื่นและออกแบบ
บริการให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้ารายบุคคล ตลอดจนการท�าตลาด 
ในเซก็เมนท์เอสเอม็อีและและลกูคา้องค์กร ขณะเดียวกนั ยังมีอกีหลายโอกาสส�าหรบั
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่ว่าจะเป็น อินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง 
(IoT) 5G บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายประจ�าที่  (Fixed  
wireless) การให้บริการด้านข้อมูล ปญัญาประดิษฐ์ (AI) และ machine 
learning ซ่ึงบริษัทจะคงต้ังม่ันเพื่อเป็นผู้ให้บริการช้ันน�าของประเทศในการ 
น�าเทคโนโลยีมาพฒันาประเทศไทย
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เป้าหมายระยะยาวในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้

บริษัทมุ่งม่ันที่จะเปิดโอกาสท่ีเย่ียมยอดให้กับลูกค้าของเรา ด้วยความเข้าใจ 
อยา่งลึกซึ้งถึงความตอ้งการของลกูคา้ โดยในชว่งปี 2562 - 2563 เราจะมุง่เนน้ 
ในเรือ่งเหลา่น้ี

1. การเติบโต

ดว้ยการพฒันาเครอืขา่ยของบรษิทัถือเป็นพืน้ฐานส�าคญัของการเตบิโตในอนาคต 
ด้วยการได้มาซ่ึงย่านคล่ืนความถ่ีใหม่และการลงทุนอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนา 
คุณภาพสัญญาณ ท�าให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นในการให้บริการลูกค้า 
ดว้ยประสิทธภิาพที่เหนือกวา่และพืน้ที่การใหบ้รกิารที่ครอบคลุมมากขึ้น 

ในฐานะบรษิัทที่ยึดลูกค้าและข้อมูลเป็นศูนย์กลาง บรษิัทจะให้บรกิารท่ีเกี่ยวข้อง 
และมีคุณค่ากับลูกค้ามากท่ีสุด ตลอดจนการสานสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ 
เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน เราจะลดความซับซ้อนเส้นทางการใช้บรกิาร 
ของลูกค้า (Customer journey) ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมถึงการมอบ
ประสบการณ์ที่พิ เศษย่ิงขึ้นในทุกการใช้งานด้วยข้อเสนอที่ออกแบบตาม 
ความตอ้งการของลกูคา้รายบุคคล

นอกจากนี้ เราจะมองหาโอกาสในการเติบโตโดยร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ 
และใช้ประโยชน์จากเครือ่งมือดิจิทัลเพื่อกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก บรษิัท
วางแผนที่จะเป็นผู้น�าในการขับเคล่ือนสู่เทคโนโลยี 5G พรอ้มท้ังให้ความส�าคัญ 
กับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง หรอื IOT ด้วยการพัฒนาและมอบข้อเสนอ 
ที่เกี่ยวกับ IOT ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง ซ่ึงที่ผา่นมา เราไดเ้ริม่เตรยีมความพรอ้ม
สู่เทคโนโลยี 5G ดว้ยการเป็นผูใ้หบ้รกิารรายแรกในประเทศไทยทีเ่ปลีย่นผา่นระบบ
ชุมสายสู่ระบบเสมือนหรอื (Virtual Core Network: VCN)  พรอ้มกันน้ี ยังเป็น
ผูใ้หบ้รกิารรายเดียวในประเทศที่น�าเทคโนโลยี Massive MIMO ในการใหบ้รกิาร
เชงิพาณิชย์ซึง่สามารถรองรบัรายละเอียดทางเทคนิคของเทคโนโลยี 5G ทีท่นัสมัย
ที่สุดได ้เชน่ beamforming

2. ประสิทธภิาพและการลดความซับซอ้น

การลดความซับซ้อนและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการต่างๆ 
เพื่อท�าให้การใช้บริการของลูกค้า (Customer’s journey) และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น ส่งต่อถึงมือลูกค้าได้รวดเรว็ขึ้น ซึ่งน้ีจะช่วยให้เกิดการเติบโต
ที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างเทคโนโลยีและความสามารถ 
ในการแขง่ขันได้

3. ทีมแหง่ชัยชนะ

คนและวัฒนธรรมองค์กรเป็นปจัจัยส�าคัญในการก้าวสู่ความส�าเร็จท่ามกลาง 
ภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ บรษิัทกระตุ้น
และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดนวัตกรรมและความสามารถในการปรับตัว 
เป็นหัวใจส�าคัญด้วยวิธีคิดการท�างานแบบ Agile นอกจากน้ี เรายังมุ่งเน้นไปท่ี 
การสรา้งศักยภาพของพนักงานเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ถูกต้อง 
และแตกต่างจากตลาด เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) การตลาด
ออนไลน์ (Digital marketing) การพัฒนาสินค้า ตลอดจนการยึดลูกค้า 
เป็นศนูย์กลาง 

เราให้คุณค่ากับเส้นทางและประสบการณ์ที่ราบรื่นส�าหรับพนักงานของเรา
พรอ้มส่งเสรมิสภาพแวดล้อมการท�างานที่สนุกสนาน สรา้งการมีส่วนรว่มและมี 
ความเคารพซ่ึงกันและกัน

4. การด�าเนินธุรกิจอยา่งมีรบัผิดชอบ

บรษิัทมีความมุ่งม่ันที่จะเป็นองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ สรา้งความแข็งแกรง่ให้กับสังคม 
เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคม  เราเช่ือวา่ในสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าและสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0  
ของรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เช่น ระบบการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-KYC) ระบบข้อมูลดิจิทัล (Data 
digitalization) และการสรา้งประสบการณ์ที่เชื่อถือไดผ้า่นนโยบายความมั่นคง
ทางไซเบอรแ์ละการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

เราจะยังคงเดินหน้าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้ยั่งยืน การจัดการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนสนับสนุนแนวคดิโครงสรา้งพืน้ฐานรว่มของอุตสาหกรรม
เพือ่การใหบ้รกิาร 5G 

นอกจากน้ี เราจะยังคงยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด รวมถึงการสร้าง 
บรรษัทภิบาลเชิงรุกผ่านโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
ในการ “ท�าส่ิงที่ถกูตอ้ง”
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การด�าเนินงานดา้นความย่ังยืน  
(Sustainability at dtac)

ดีแทคไดจ้ดัท�ำนโยบำยกำรด�ำเนินงำนดำ้นควำมย่ังยืน โดยใชม้ำตรฐำนระดับสำกล อำทิ UN Global Compact, UN Universal Declaration of Human Rights, 
ILO Core Conventions เป็นต้น รว่มกับกำรศึกษำประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนที่ส�ำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในกำรจัดท�ำนโยบำยดังกล่ำว  
เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทสำมำรถสร้ำงผลกระทบเชิงบวกทำงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงแท้จริง โดยมีหลักกำรปฏิบัติที่ส�ำคัญในนโยบำย 
กำรด�ำเนินงำนดำ้นควำมย่ังยืน ดังตอ่ไปน้ี

กำรด�ำเนินงำนดำ้นควำมย่ังยืน  
(Sustainability at dtac)

ท�ำในส่ิงที่ถกูตอ้ง  
(Do the Right Thing)

ดีแทคให้ควำมส�ำคัญต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึง 
กำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธรุกจิ พรอ้มกบัก�ำหนดนโยบำยและ
แนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวและกำรบรหิำรห่วงโซ่อุปทำนให้เป็นไป 
ตำมกฎหมำยและตำมมำตรฐำนสำกล นอกจำกน้ี ดีแทคยังส่งเสรมิใหมี้กำรแขง่ขนั
ทีเ่ป็นธรรมและมีกำรประเมินควำมเส่ียงกำรละเมิดสิทธมินุษยชนอยำ่งสม�ำ่เสมอ 
เพือ่ลดควำมเส่ียงทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรด�ำเนนิธุรกจิ ซึง่กำรด�ำเนนิธรุกจิบนพืน้ฐำน 
ของควำมถูกต้องและโปร่งใสนี้ได้สร้ำงคุณค่ำให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มของดีแทค โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกลุ่มบริษัทคู่ค้ำที่ได้รับกำรประเมินและ 
กำรท�ำธุรกิจร่วมกันอย่ำงเป็นธรรม และสังคมไทยที่จะได้รับประโยชน์จำก 
กำรขยำยโครงข่ำยกำรส่ือสำรอย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแขง่ขันของประเทศในระดับภมูิภำค

1. ประเด็นเรือ่งควำมย่ังยืนจะตอ้งครอบคลุมทั้งกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจของบรษิัท

2. ใชห้ลักกำรกำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรบัผิดชอบ (responsible business practice) และควำมโปรง่ใส

3. กำรด�ำเนินธุรกิจหลัก (core business) ท่ีมุง่สรำ้งประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกแกสั่งคม

4. มีกำรประเมินควำมเส่ียงและโอกำสที่เกี่ยวขอ้งกับประเด็นควำมย่ังยืนตำมระยะเวลำท่ีเหมำะสม

กำรด�ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยืนอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมดแูลของคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร โดยมหีนว่ยงำนหลกัทีข่บัเคลือ่นงำนดำ้นควำมย่ังยืนคอื “ฝำ่ยกำรพฒันำอยำ่งย่ังยืน”  
โดยมีกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน ดังตอ่ไปน้ี
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ดีแทคยึดม่ันในหลกัธรรมำภบิำลทีเ่นน้ควำมโปรง่ใส กำรแสดงขอ้มลูทีต่รงตำมควำมเป็นจรงิ และกำรสรำ้งควำมมส่ีวนรว่มกบักลุม่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียทั้งหมด และเพือ่เป็น 
กำรสะท้อนให้เห็นหลักธรรมำภิบำลดังกล่ำว ดีแทคจึงแสดงผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมย่ังยืนผ่ำนกระบวนกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนสำกลของ Global Reporting 
Initiative (GRI) Standards ขอ้มลูกำรด�ำเนินงำนและผลลัพธ์เกี่ยวกับงำนดำ้นควำมย่ังยืนของดีแทคในปี พ.ศ. 2561 อยูใ่น “รำยงำนควำมย่ังยืนประจ�ำปี 2561”

สรำ้งศักยภำพแกสั่งคมไทย  
(Empower Societies)

กำรสร้ำงศักยภำพแก่สังคมไทย หรือ Empower Societies เป็นวิสัยทัศน์ 
ของดีแทค ซ่ึงสะทอ้นกำรด�ำเนินงำนทีมุ่ง่มัน่และทุม่เทควำมเช่ียวชำญดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม องค์ควำมรู้ ทรัพยำกรต่ำง ๆ รวมไปถึงเครือข่ำยพันธมิตร  
เพื่อช่วยแก้ปญัหำสังคมอย่ำงยั่งยืน โดยเน้นที่กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ และกำรใช้
หลักกำร “สรำ้งคุณคำ่รว่ม” หรอื Creating Shared Value (CSV)

ดีแทคเห็นวำ่เทคโนโลยีดิจทิลัเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัทีส่ำมำรถชว่ยลดควำมเหล่ือมล�ำ้ 
ในสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะควำมเหล่ือมล�้ำตำมกรอบ “เป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่อย่ำงย่ังยืน” ของสหประชำชำติ ข้อท่ี 10 ลดควำมเหลื่อมล�้ำภำยใน 
และระหวำ่งประเทศ”(UN Sustainable Development Goals #10 Reduced  
Inequalities) ยกตัวอยำ่งเชน่ โครงกำร Smart Farmer ท่ีมีเป้ำหมำยในกำร 
เพิม่รำยไดใ้หแ้กเ่กษตรกรรำยยอ่ย ซ่ึงถอืเป็นหน่ึงในกลุม่ประชำกรท่ีมรีำยไดน้อ้ยท่ีสุด
ของประเทศ ดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยี Internet of Things, Satellite Imagery 
และ Big Data

นอกจำกนี้  ดีแทคยังยึดหลักกำร “สร้ำงคุณค่ำร่วม” ในกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนควำมย่ังยืน โดยมีกระบวนกำรหลักตั้งแต่กำรระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธรุกจิของดีแทค ศึกษำปญัหำและควำมคำดหวงั  
และด�ำเนินกำรแก้ปญัหำด้วยกลไกทำงธุรกิจ หน่ึงในโครงกำรที่ใช้หลักกำร 
กำรสรำ้งคุณคำ่รว่มในกำรด�ำเนินงำน ไดแ้ก ่โครงกำร Safe Internet ท่ีดีแทค
ไดพ้ฒันำแอปพลิเคชนั Family Care ส�ำหรบัลกูคำ้กลุม่พอ่แมท่ี่มลีกูอำยุไมเ่กิน 
13 ปี เพือ่ใชใ้นกำรควบคุมดแูลกำรใชง้ำนขอ้มลูบนโทรศัพท์มือถือหรอืแท็บเล็ต 
ซึง่เกดิจำกกำรศึกษำถงึควำมตอ้งกำรของพอ่แมใ่นกำรหำวิธทีีจ่ะสรำ้งภมูคุิม้กนั
ใหล้กูหลำนจำกกำรใชง้ำนในโลกออนไลน์
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พฤศจกิายน
บรษิัทไดเ้ขา้ท�าสัญญารว่มการงานกับ กสท เพือ่ใหบ้รกิารโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีตามสัญญารว่มการงานประเภท  
“สรา้ง-โอน-ด�าเนินงาน (Build-Transfer-Operate)”

2533

2537 

2538

2539

2542

2543

2544

2545

2546
2547

มกราคม
ภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้

ตุลาคม
บรษิัทไดร้บัรางวัล “Disclosure Report Award 2003”  

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

กุมภาพนัธ์ 
บรษิัทไดเ้ขา้ท�าสัญญาเชื่อมโยงโครงขา่ย 
กับบรษิัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)  
(เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แหง่ประเทศไทย) 

กุมภาพนัธ์ 
บรษิัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ�ากัด

ตุลาคม
บรษิัทเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนทั่วไปคิดเป็นสัดส่วน 

ประมาณรอ้ยละ 13 ของทุนช�าระแลว้ และน�าหุน้ของบรษิัท 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร์

พฤศจกิายน
บรษิัทออกหุน้ใหมจ่�านวน 42.8 ลา้นหุน้ใหแ้กท่ีโอที  

และทีโอทีตกลงใหส่้วนลดคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยแกบ่รษิัท

พฤศจกิายน
กสท ตกลงขยายระยะเวลาการด�าเนินการ 
ภายใตสั้ญญารว่มการงาน  
ส่งผลใหสั้ญญารว่มการงานส้ินสุดในปี 2561

กรกฎาคม
บรษิัทเปิดใหบ้รกิารในระบบเติมเงนิ  
ภายใตช้ื่อบรกิาร “Prompt”พฤษภาคม

บรษิัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชั่น อินดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน)  
ขายหุน้ของบรษิัทจ�านวน 5.5 ลา้นหุน้ใหแ้ก ่

บรษิัท เทเลนอร ์เอเชีย พทีีอี (เทเลนอร)์

สิงหาคม 
บรษิัทขายหุน้ใหมเ่พิม่ทุนจ�านวน 48.5 ลา้นหุน้ 

ใหแ้กเ่ทเลนอร ์เป็นผลใหเ้ทเลนอรถ์ือหุน้ 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 29.94 ของทุนช�าระแลว้ของบรษิัท

มีนาคม
บรษิัทเริม่ใชช้ื่อทางการคา้ “ดีแทค”  
และนับเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ ่
ในวิธกีารด�าเนินธุรกิจของบรษิัท

เมษายน
ทีโอทีตกลงแกไ้ขวิธกีารค�านวณคา่เชื่อมโยงโครงขา่ย 
ส�าหรบับรกิารในระบบเติมเงนิจาก 200 บาท 
ตอ่เลขหมายตอ่เดือน เป็นรอ้ยละ 18  
ของมลูคา่บัตรเติมเงนิที่ขายได้

พฤศจกิายน
บรษิัทเริม่ใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นโครงขา่ย GPRS

เมษายน
บรษิัทปลดล็อก IMEI Codes ซึ่งท�าใหล้กูคา้สามารถน�าเครือ่งโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีทุกชนิดมาใชบ้นโครงขา่ยของบรษิัทได้

ธนัวาคม
บรษิัทไดร้บัรางวัล  
“Technology Fast 500 Asia Pacific 2004 Award”  
จากการจดัอันดับของ Deloitte

เหตุการณ์ส�าคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง พฒันาการและกิจกรรมของบรษิัทในแตล่ะปีมีดังน้ี
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2548

2550

2551

2549
มิถุนายน

ทีโอทีตกลงใหบ้รษิัทด�าเนินการลดทุน 
โดยลดจ�านวนหุน้ที่ทีโอทีถืออยูจ่�านวน 16.4 ลา้นหุน้

มิถุนายน
บรษิัทไดร้บัรางวัล  
“Mobile Operator of the Year 2006”  
ของประเทศไทยจากนิตยสาร Asian MobileNews

สิงหาคม
บรษิัทเสรจ็ส้ินกระบวนการลดทุน 
โดยลดจ�านวนหุน้ที่ทีโอทีถืออยูจ่�านวน 16.4 ลา้นหุน้

กทช. อนุมัติอัตราและหลักการเชื่อมตอ่โครงขา่ย 
เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถเริม่ตน้เจรจา 
อัตราที่จะใชร้ะหวา่งกันได้

กันยายน
บรษิัทเริม่ใชเ้ลขหมาย 10 หลัก  
ส�าหรบัเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  
โดยใช ้08 แทน 0 น�าหนา้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

พฤศจกิายน
บรษิัทเขา้ท�าสัญญาขอ้ตกลง 
คา่เชื่อมตอ่โครงขา่ยระหวา่งกันกับทรูมฟูและเอไอเอส

ธนัวาคม
บรษิัทเขา้ท�าสัญญาขอ้ตกลง 
คา่เชื่อมตอ่โครงขา่ยระหวา่งกันกับทรปิเปิ้ลที บรอดแบนด์

มิถุนายน
บรษิัทน�าหุน้เพิม่ทุนเขา้ซื้อขาย 

ในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยเป็นครัง้แรก  
จ�านวน 82 ลา้นหุน้ ซึ่งดีแทคเป็นบรษิัทแรกในประเทศไทย 

ที่มีหุน้ซื้อขายอยูใ่น 2 ตลาด (dual listing)  
คือตลาดหุน้ไทยและสิงคโปร์

บรษิัทไดร้บัรางวัล “Mobile Operator of the Year”  
ของประเทศไทย จากนิตยสาร Asian MobileNews

สิงหาคม
บรษิัทไดร้บัรางวัลพระราชทาน  

Thailand Corporate Excellence  
ประเภทความเป็นเลิศดา้นการตลาด  

จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย  
และสถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์

แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตุลาคม
บรษิัทปรบัภาพลักษณ์แบรนด์ดีแทค  

โดยเนน้การสรา้งความรูสึ้กที่ดีใหแ้กล่กูคา้ (feel goood)

มกราคม
บรษิัทลงทุนในเพย์สบาย  
ซึ่งเป็นบรษิัทใหบ้รกิารระบบช�าระเงนิออนไลน์

บรษิัทรว่มกับ กสท ทดลองใหบ้รกิาร 3G  
บนคลื่นความถี่ 850 MHz ที่ จ.มหาสารคาม

มีนาคม
บรษิัทรว่มกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “ATM SIM”  
เพือ่ใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมือถือ

พฤศจกิายน
ATM SIM ไดร้บัรางวัล the Best Mobile Service  
จากงาน Asia Mobile Award 2008  
ซึ่งจดัขึ้นโดย GSMA’s Mobile Congress

2552

มกราคม
ATM SIM ไดร้บัรางวัล Project of the Year  

จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

โครงการ *1677 บรกิารทางดว่นขอ้มลูการเกษตร 
ไดร้บัรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารดีเดน่แหง่ปี (Business Enabler)  
จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

กรกฎาคม
บรษิัทยา้ยส�านักงานใหญจ่ากอาคารชัย  

ไปยังอาคารจตุัรสัจามจุรี

สิงหาคม
บรษิัทเปิดทดลองใหบ้รกิาร โมบายล์ อินเทอรเ์น็ต 

โดยใชเ้ทคโนโลยี 3G HSPA บนยา่นความถี่ 850 MHz  
มีพืน้ท่ีใหบ้รกิารครอบคลุมใจกลางกรุงเทพฯ
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มีนาคม
ดีแทค อินเทอรเ์น็ต ไดร้บัรางวัล  
“สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี”  
(Commart Innovation Awards 2010)

บรษิัทเปิดตัวเป็นผูจ้�าหนา่ยโทรศัพท์ iPhone  
ในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ

กรกฎาคม
บรษิัทเขา้ท�าสัญญาขอ้ตกลง 
คา่เชื่อมตอ่โครงขา่ยระหวา่งกันกับ กสท/ฮัทช์

พฤศจกิายน
บรษิัทประกาศจา่ยเงนิปนัผลพเิศษแกผู่ถ้ือหุน้

บรษิัทไดร้บัรางวัล “สุดยอดแบรนด์แหง่ปี” สาขา Mobile Operator 
ในพธิมีอบรางวัล Excellent Brand Survey Awards 2010 จาก
นิตยสาร HWM Thailand

ธนัวาคม
บรษิัทรว่มกับผูใ้หบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก 4 ราย เปิดทดลองให้
บรกิารคงสิทธเิลขหมาย หรอืบรกิาร MNP

พรบ.องค์กรจดัสรรคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช ้ซึ่งจะน�า
ไปสู่การจดัตั้ง กสทช.

2552

2553

2554

สิงหาคม
บรษิัทใหบ้รกิาร 3G HSPA บนคลื่น 850 MHz

กันยายน
บรษิัทเปิดตัวเป็นผูจ้�าหนา่ย iPad ในประเทศไทย 

อยา่งเป็นทางการ

ตุลาคม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ  
แตง่ตั้งอยา่งเป็นทางการ

บรษิัทไดร้บัรางวัล  
“Hall of Fame: A Decade of Excellence 2001 - 2010”  

ในฐานะหน่ึงในสิบองค์กรธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทย 
ที่มีการบรหิารจดัการเป็นเลิศมาตลอดหน่ึงทศวรรษ  

จากการเก็บขอ้มลูโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
(TMA) รว่มกับสถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์

แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนัวาคม
บรษิัทประกาศจา่ยเงนิปนัผลพเิศษ  

เพือ่ปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ

โครงการท�าดีทุกวันจากดีแทค  
ไดร้บัรางวัลยอดเย่ียม บรษิัทจดทะเบียนดีเดน่ดา้น CSR  

จากงาน SET Awards 2011 เป็นปีที่ 3 ติดตอ่กัน

มีนาคม
บรษิัทเปิดใหบ้รกิาร WiFi ภายใตแ้นวคิด  
“เดินเลน่สนุก ทั่วศนูย์การคา้”  
ในศนูย์การคา้และบนสถานีรถไฟฟ้า BTS

กรกฎาคม
บรษิัทประกาศนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลใหม ่ 
ซึ่งจะจา่ยในระดับที่ไมต่�่ากวา่รอ้ยละ 80 ของก�าไรสุทธ ิ
ของบรษิัท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ับสถานะทางการเงนิของบรษิัท 
และโครงการประกอบธุรกิจของบรษิัทในอนาคต  
ดว้ยความตั้งใจท่ีจะจา่ยเงนิปนัผลทุกไตรมาส

สิงหาคม
บรษิัทไดร้บัรางวัลรษัฏากรพพิฒัน์ ประจ�าปี 2554  
ซึ่งจดัขึ้นโดยกรมสรรพากรเพือ่เชิดชูเกียรติผูเ้สียภาษีคุณภาพ 

กันยายน
บรษิัทไดร้บัรางวัลผูบ้รหิารระดับสูงท่ีส่งเสรมินักลงทุนสัมพนัธ์ที่ดีที่สุด
และนโยบายปนัผลที่มีความตอ่เน่ืองมากท่ีสุด  
จาก อัลฟา เซาท์อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียง 
ดา้นการลงทุน

พฤศจกิายน
โครงการท�าดีทุกวันจากดีแทค  

ไดร้บัรางวัลยอดเย่ียม บรษิัทจดทะเบียนดีเดน่ดา้น CSR  
จากงาน SET Awards 2009

ธนัวาคม
บรษิัทเปิดใหบ้รกิาร BlackBerry ในประเทศไทย  
พรอ้มทั้งเปิดตัวโทรศัพท์ BlackBerry รุน่ตา่ง ๆ  

รวมท้ังรุน่พเิศษสีขาว
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2556

2555

พฤษภาคม
บรษิัทเปิดตัว “ดีแทคไตรเน็ต” ภายใตแ้นวคิดการใหบ้รกิาร 
ผา่น 3 เครอืขา่ย 1800 MHz 850 MHz และ 2100 MHz  
มิถุนายน
บรษิัทเปิดตัวโทรศัพท์ภายใตแ้บรนด์ดีแทครุน่แรก 

กรกฎาคม
บรษิัทใหบ้รกิาร 3G HSPA บนคลื่น 2100 MHz  

สิงหาคม
บรษิัทไดร้บัรางวัลผูบ้รหิารระดับสูงท่ีส่งเสรมิ 
นักลงทุนสัมพนัธ์ที่ดีที่สุดและนโยบายปนัผลที่มีความตอ่เน่ืองมากที่สุด 
จาก อัลฟา เซาท์อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียง 
ดา้นการลงทุนเป็นปีที่ 2 ติดตอ่กัน

กันยายน
บรษิัทไดร้บัรางวัล  
Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013  
จากการวิจยัโดยสาขาวิชาการตลาด  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โดยงานน้ีไดจ้ดัขึ้นเพือ่ประกาศผลรางวัลและท�าพธิ ี
มอบรางวัลเกียรติยศใหกั้บบรษิัทจดทะเบียนใตลาดหลักทรพัย์ 
ที่มีมลูคา่แบรนด์องค์กรสูงสุด

ตุลาคม
บรษิัท ดีแทค เนทเวอรค์ จ�ากัด (ปจัจุบันชื่อ ดีแทค ไตรเน็ต)  

เขา้รว่มการประมลูคลื่นความถี่ IMT ยา่น 2100 MHz  
ซึ่งจดัโดย กสทช. และเป็นผูช้นะการประมลูคลื่นความถี่ดังกลา่ว 

จ�านวน 2 x 15 MHz

ธนัวาคม
บรษิัท ดีแทค เนทเวอรค์ จ�ากัด (ปจัจุบันชื่อ ดีแทค ไตรเน็ต)  

ไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ IMT ยา่น 2100 MHz  
ซึ่งมีอายุ 15 ปี และใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม 

แบบที่สามจาก กสทช.

บรษิัทด�าเนินการยกระดับเครอืขา่ยทั้งหมดทั่วประเทศ 
แลว้เสรจ็ รวมถึงการติดตั้งสถานีฐานของ 3G 850 MHz ครอบคลุม

ทุกจงัหวัดหลักทั่วประเทศ

พฤษภาคม
บรษิัทเปิดใหบ้รกิาร 4G ในยา่นใจกลางกรุงเทพมหานคร 

มิถุนายน 
คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมัติเพกิถอนหุน้ของบรษิัท 

จากการเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร์

กรกฎาคม
บรษิัทน�าเสนอหนังโฆษณาชุดใหม ่“The Power of Love”  

ซึ่งไดร้บัการตอบรบัอยา่งดีเย่ียมโดยมียอดผูช้มบน YouTube 
มากกวา่ 12 ลา้นวิว ในเวลาไมถ่ึงหน่ึงเดือน  

โดยในหนังโฆษณาน้ี ดีแทคไดส่ื้อถึงการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งพอดี

กันยายน
บรษิัทประกาศลงทุนเพิม่สถานีฐานใหม ่

อีก 6,500 สถานีทั่วประเทศ ภายใน 31 มีนาคม 2558  
เพือ่เป็นผูใ้หบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตชั้นน�าในประเทศไทย

ตุลาคม
บรษิัทเปิดตัวแพค็เกจ Love Buffet ส�าหรบัลกูคา้รายเดือน  

ที่เนน้รูปแบบการใชอ้ินเทอรเ์น็ตในลักษณะเต็มสปีด

ธนัวาคม
บรษิัทลงนามในบันทึกความเขา้ใจ (MoU)  

กับบรษิัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  
เพือ่การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว 

และส่งเสรมิแนวคิดการใชโ้ครงขา่ยรว่มกันในประเทศไทย 
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เหตุการณ์ส�าคัญ

2558

2559
มีนาคม

บรษิัทเปิดบรกิารแพค็เกจ Love & Roll ส�าหรบัลกูคา้ระบบรายเดือน  
ซึ่งสามารถน�าจ�านวนอินเทอรเ์น็ตที่ใชง้านไมห่มด  

ทบไปใชง้านเดือนถัดไปได้

เมษายน
บรษิัทขยายพืน้ที่ใหบ้รกิาร 4G ทั่วกรุงเทพฯ และในอีก 40 เมืองใหญ ่

พฤษภาคม
บรษิัทเปิดตัว “อีเกิ้ล เอ็กซ์”  

สมารท์โฟนรุน่แรกจากดีแทคที่รองรบัการใชง้าน 4G 

มิถุนายน
บรษิัทเปิดตัว “ซิมแฮปปี้ 4G”  

ซิมระบบเติมเงนิเพือ่กระตุน้การใชง้าน 4G  
ในตลาดบรกิารระบบเติมเงนิ 

สิงหาคม
บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต บรรลุขอ้ตกลงความรว่มมือกับ 

บรษิัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ�ากัด  
ในการใชโ้ครงสรา้งเสาสัญญาณรว่มกันจากทั้ง 2 ฝ่าย 

รวมท้ังส้ิน 2,000 เสาภายในปี 2558

กันยายน
บรษิัทเปิดตัวกิจกรรมลกูคา้สัมพนัธ์ “Blue Member”  

ส�าหรบัลกูคา้ระดับพรเีมี่ยม

บรษิัทน�าเสนอแคมเปญใหม ่“เขา้ถึงอยา่งเขา้ใจ”  
(Reach Everywhere Understand Every Heart)  

เพือ่ส่งเสรมิภาพลักษณ์และสรา้งความเชื่อมั่น 
ในการส่งตอ่ประสบการณ์ที่ดีใหกั้บลกูคา้ 

พฤศจกิายน
บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต เขา้รว่มการประมลู 

ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz ซ่ึงจดัโดย กสทช.

บรษิัทใหบ้รกิาร 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz  
ภายใตสั้ญญารว่มการงานโดยครอบคลุมพืน้ท่ีกรุงเทพและปรมิณฑล

ดีแทคไดร้บัรางวัล “Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies”  
จาก งาน ASEAN Corporate Governance Conference and Awards 

ธนัวาคม
บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต เขา้รว่มการประมลู 

ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz ซ่ึงจดัโดย กสทช.

ดีแทคเพิม่แบนด์วิดท์ 4G คลื่น 1800 MHz เป็น 15 MHz  
และเพิม่สถานีขึ้นเป็น 2,200 สถานี  

ครอบคลุมพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล

กุมภาพนัธ์
บรษิัทเปลี่ยนนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลเป็น  
“บรษิัทมีนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลไมต่�่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก�าไรสุทธิ
ของบรษิัท ขึ้นอยูก่ับฐานะทางการเงนิและแผนการประกอบธุรกิจ 
ของบรษิัทในอนาคต โดยมีเป้าหมายจะพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลทุกครึง่ปี”

มีนาคม
ดีแทคเปิดใหบ้รกิารเทคโนโลยี WiFi Calling หรอื VoWiFi  
(Voice Over WiFi) ชว่ยใหล้กูคา้สามารถรบัสาย 
หรอืโทรออกผา่นสัญญาณ WiFi ได้

เมษายน
ดีแทคน�าเสนอรายงาน (White Paper) หัวขอ้  
“เส้นทางสู่ดิจทิัลไทยแลนด์ อินเทอรเ์น็ตเพือ่ทุกคน”  
ซึ่งบรรจุวิสัยทัศน์และขอ้เสนอแนะในการน�าประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ 
และสังคมดิจทิัล โดยรายงานดังกลา่วไดถ้กูน�าเสนออยา่งเป็นทางการ 
ในงาน Asia Pacific Digital Societies Policy Forum 2016  
ที่จดัขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
และสมาคมจเีอสเอ็ม (GSMA)

พฤษภาคม 
ดีแทคเปิดใหบ้รกิารดิจทิัล “dtac MUSIC INFINITE”  
(ดีแทค มิวสิค อินฟินิท) ที่ชว่ยใหล้กูคา้ฟงัเพลงสตรมีม่ิง 
ผา่นแอพพลิเคชั่นชั้นน�าแบบไมหั่กคา่อินเทอรเ์น็ตจากแพก็เกจ 

มิถุนายน
ดีแทคเปิดตัวแบรนด์ “ดีแทคเติมเงนิ” เพือ่ใชก้ับตลาดระบบเติมเงนิ

ดีแทคเปิดตัวซิมระบบเติมเงนิ “ดีแทค ซูเปอร ์4G” (dtac Super 4G)  
ที่เนน้ลกูคา้กลุม่ดิจทิัลเจนเนอเรชั่น

กรกฎาคม
ดีแทค ประกาศใชม้าตรฐาน ISO 26000  
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่วา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สังคม

ดีแทคเพิม่ความกวา้งแบนด์วิดท์ส�าหรบัการใหบ้รกิาร 4G  
บนคลื่น 1800 MHz เป็น 20 MHz ในพืน้ที่กรุงเทพและปรมิณฑล  
รวมท้ังดีแทคยังไดข้ยายบรกิาร 4G บนคลื่น 1800 MHz  
ดว้ยแบนด์วิดท์ 15 MHz ในทุกจงัหวัดทั่วไทย 

สิงหาคม
ดีแทคเปิดตัวรา้นคา้แฟลกชิพสโตรรู์ปแบบใหม ่“ดีอินฟินิท” (dInfinite) 
เพือ่สรา้งประสบการณ์ดิจทิัลใหกั้บลกูคา้ท่ีใชบ้รกิารที่รา้น 

ดีแทคไดร้บัประกาศนียบัตรผูผ้า่นกระบวนการรบัรอง 
และเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจรติจาก
คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
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กันยายน
ดีแทครว่มกับ “ลาซาดา้” (Lazada) ผูน้�าการชอ้ปปิ้งออนไลน์  

เพือ่ขยายชอ่งทางการขายทางออนไลน์

ดีแทคขยายบรกิาร 4G ครบทุกอ�าเภอทั่วไทย

ตุลาคม
ดีแทครว่มกับเอไอเอสเปิดใหบ้รกิารโทร VoLTE  

ขา้มโครงขา่ย 4G ระหวา่งกัน

เมษายน
บรษิัทยอ่ยของดีแทค ลงนามในสัญญาการเป็นคูค่า้ 

กับ ทีโอที ในการใหบ้รกิารไรส้ายบนคลื่นความถี่ 2300 MHz

มิถุนายน
ดีแทค เริม่ใหบ้รกิารไรส้ายบนคลื่นความถี่ 2300 MHz  

จากความรว่มมือกับ ทีโอที ภายใตแ้บรนด์ “dtac Turbo”

สิงหาคม
บรษิัทยอ่ยของดีแทค 

เป็นผูช้นะในการประมลูคลื่นความถี่ 1800 MHz  
ที่จดัโดย กสทช จ�านวน 2 x 5 MHz

กันยายน
สัญญาสัมปทานส�าหรบัการใหบ้รกิารโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

ระหวา่ง ดีแทค และ กสท ส้ินสุดลง

ดีแทคไดร้บัความคุม้ครองจากศาลปกครองใหค้งสิทธใิชค้ลื่นภายใต้
สัญญาสัมปทานเพือ่ใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองภายหลังสัญญา

สัมปทานส้ินสุดลงตอ่ไปอีก 90 วัน

ตุลาคม
บรษิัทยอ่ยของดีแทคเป็นผูช้นะในการประมลูคลื่นความถี่ 900 MHz  

ที่จดัโดย กสทช จ�านวน 2 x 5 MHz

ธนัวาคม
สิทธใินการใหบ้รกิาร 

ตามค�าส่ังของศาลปกครองส้ินสุดลง

ดีแทคเริม่ใหบ้รกิารบนคลื่น 900 MHz  
และ 1800 MHz ภายใตใ้บอนุญาตจาก กสทช
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กุมภาพนัธ์
ดีแทคเปิดตัวแบรนด์แพลตฟอรม์ภายใตแ้นวคิด  
“FLIP IT – แคพ่ลิก ชีวิตก็งา่ย” พรอ้มเสนอแพก็เกจ “Go No Limit” 
ที่ใหล้กูคา้ใชอ้ินเทอรเ์น็ตตามความเรว็ที่เลือกอยา่งไมจ่�ากัด

ดีแทค รบัรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 
หรอืหุน้ย่ังยืน ในฐานะบรษิัทจดทะเบียนที่ด�าเนินธุรกิจอยา่งย่ังยืนจาก
ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

มีนาคม
ดีแทคเปิดตัวแอป “dtac WiFi Calling” เพือ่ใหล้กูคา้ใชง้านบรกิาร 
WiFi Calling ไดบ้นสมารท์โฟนทุกรุน่

เมษายน
ดีแทคเปิดตัวสมารท์โฟน “ดีแทค โฟน”  
รองรบัเทคโนโลยี 4G รุน่ใหม ่ไดแ้ก ่รุน่ S3, T3 และ X3

พฤษภาคม
ดีแทค ไดร้บัการจดัอันดับเป็นหน่ึงในบรษิัทที่ดีเย่ียม 
ดา้นการแสดงความรบัผิดชอบที่มีตอ่สังคม  
นอกจากน้ี คุณลารส์ นอรล์ิ่ง และคุณซเวเร ่เพด็เดอรเ์ซ็น  
ยังไดร้บัการยอมรบัเป็นหน่ึงใน CEO ยอดเย่ียม  
และ CFO ยอดเย่ียม ตามล�าดับ จากนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย

บรษิัทยอ่ยของบรษิัทเขา้เจรจาสัญญากับทีโอที 
ในการเป็นคูค่า้ในการใหบ้รกิารไรส้ายคลื่นความถี่ 2300 MHz

มิถุนายน
พรบ.องค์กรจดัสรรคล่ืนความถี่ฯ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

กรกฎาคม
ประกาศการควบรวมระหวา่งบรษิัท Omise กับเพย์สบาย

กันยายน
“LINE MOBILE” เปิดใหบ้รกิาร

ดีแทคเปิดตัวซิม GO! อินเตอร ์ส�าหรบัลกูคา้ท่ีเดินทางไปตา่งประเทศ 

พฤศจกิายน
ดีแทคเปิดตัวแอป “dtac call” ท่ีชว่ยใหส้มารท์โฟน 
รองรบัการใชง้านสูงสุด 5 หมายเลขในเครือ่งเดียว
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ปจัจยัเส่ียง

การบรหิารความเส่ียงของบรษิัทน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการ
ความเส่ียงทีไ่ดค้าดการณ์ไวใ้นเชงิรุก มปีระสิทธภิาพ และเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์
ของบรษิทั การบรหิารความเส่ียงชว่ยสนับสนุนใหบ้รษิทัสามารถด�าเนินงานใหบ้รรลุ
จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ท่ีตอ้งการได ้โดยการบรหิารความเส่ียงแบบองค์รวม
ทัว่ทัง้องค์กร เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ท่ีเกีย่วขอ้ง รกัษาความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดับที่
ยอมรบัได ้จดัการกับภัยคุกคามที่ส�าคัญและใชป้ระโยชน์ที่โอกาสที่ส�าคัญ 

ปจัจยัความเส่ียงซึง่อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนัยส�าคญัตอ่การด�าเนินงานของบรษิทั
และบรษิัทยอ่ย มีดังน้ี

1. ความเส่ียงจากสัญญารว่มการงาน การเปล่ียนแปลง 
ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรฐัหรอื
หนว่ยงานก�ากับดแูล

1.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
นโยบายของรฐั หรอืหนว่ยงานก�ากับดแูล

ก. ความไม่ชัดเจนในการก�ากับดแูลและการบังคับใชก้ฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง
กับกิจการโทรคมนาคม

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. 
องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม

กสทช. มีอ�านาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อก�ากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เช่น การจัดประมูลคลื่นความถี่ การก�าหนดโครงสร้างและอัตรา 
คา่บรกิาร การก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการตา่ง ๆ เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของ 
ผูบ้รโิภค การแกไ้ขปญัหาการรบกวนกนัของคล่ืนความถ่ี เป็นตน้ ซึง่หลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ   
ดังกลา่วอาจท�าใหค้วามสามารถในการท�าก�าไรของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยลดลง และ/
หรอืตน้ทุนในการใหบ้รกิารของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสูงข้ึน แลว้แตก่รณี ในทางตรง
กันข้าม แม้ว่า กสทช. จะได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ แต่การบังคับใช้กฎเกณฑ์ 
ดังกลา่วอาจยังไมมี่ความชดัเจนในทางปฏบิตั ิเกดิความลา่ชา้ เชน่ ความลา่ชา้ในการ
บังคับใชก้ฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแกไ้ขปญัหาการรบกวนกันของคลื่นความถ่ี เป็นตน้ 
ส่ิงเหลา่น้ีอาจเป็นอุปสรรคตอ่การด�าเนินงานของบรษิทั ซ่ึงหากกรณดัีงกลา่วเกดิขึน้ 
อาจส่งผลถึงความสามารถของ ดีแทค ไตรเน็ต ในการขยายโครงข่ายบนคลื่น
ความถี่ยา่น 900 MHz และ 2100 MHz รวมถึงคลื่นความถี่ยา่นตา่ง ๆ ท่ีดีแทค 
ไตรเน็ต ใชง้านอยูไ่ด้

ข. ผลทางกฎหมายของสัญญาแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญารว่มการงาน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้ารว่มงานหรอืด�าเนินการในกิจการของรฐั 
พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. การใหเ้อกชนเขา้รว่มงาน”) ก�าหนดใหห้นว่ยงานราชการที่
ประสงค์จะใหเ้อกชนเขา้รว่มงานหรอืด�าเนินการในโครงการของรฐัทีม่วีงเงนิลงทุน
ตั้งแต ่1,000 ลา้นบาทข้ึนไปปฏิบัติตามขั้นตอนตา่ง ๆ  ตามท่ี พ.ร.บ. การใหเ้อกชน
เขา้รว่มงาน ก�าหนดซ่ึงรวมถึงกระบวนการแกไ้ขสัญญาระหวา่งหนว่ยงานราชการ
และเอกชนซึ่งเขา้รว่มงานหรอืด�าเนินการในโครงการของรฐั

ปจัจยัความเส่ียง

ภายหลังจากท่ี พ.ร.บ. การใหเ้อกชนเขา้รว่มงาน มีผลใชบ้ังคับแลว้ บรษิัทไดเ้ขา้ท�า
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารว่มการงานกับ กสท จ�านวน 3 ครัง้โดยมีการแก้ไข
ระยะเวลาการด�าเนินการตามสัญญาและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบรษิัทจะ
พงึช�าระใหแ้ก ่กสท ดว้ย

ตอ่มาคณะกรรมการกฤษฎกีาไดใ้หค้วามเหน็ (เรือ่งเสรจ็ที ่292/2550) วา่การแกไ้ข
สัญญารว่มการงานท้ัง 3 ครัง้ ไมไ่ดม้ีการเสนอเรือ่งใหค้ณะกรรมการประสานงาน 
ตามมาตรา 22 แหง่พระราชบัญญตัฉิบับดังกลา่วพจิารณาและมิไดมี้การน�าเสนอให้
คณะรฐัมนตรใีหค้วามเห็นชอบจงึถือวา่เป็นการท�าผดิขัน้ตอนท่ี พ.ร.บ. การใหเ้อกชน
เข้ารว่มงานก�าหนดไว้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า สัญญา
แกไ้ขสัญญารว่มการงานท้ัง 3 ฉบบัยังคงมผีลใชบั้งคบัอยู ่แตค่ณะรฐัมนตรมีสิีทธิ
เพกิถอนสัญญาแกไ้ขสัญญารว่มการงานท้ัง 3 ฉบับได ้ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ของรฐัและประโยชน์สาธารณะ

อน่ึง ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาดังกลา่วขา้งตน้ เป็นเพยีงความเหน็ทาง
กฎหมายท่ีไมม่ีผลผกูพนับรษิัท

ต่อมา คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ 
ดังกลา่วไดใ้หค้วามเห็นเบ้ืองตน้ตอ่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการส่ือสาร โดยมีความเห็นไมร่บัรองการแกไ้ขสัญญารว่มการงานครัง้ที่ 3 ซึ่ง
ตอ่มาเม่ือวันที ่28 มิถุนายน 2554 คณะรฐัมนตรไีดมี้มตใิหส่้งเรือ่งให ้กสทช. ใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ปจัจุบัน พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้ารว่มงานฉบับดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดย 
พระราชบัญญัติการให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 (“พ.ร.บ. 
การใหเ้อกชนรว่มลงทุน”) ซึ่งมีผลบังคับใชเ้มื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 โดย พ.ร.บ. 
การใหเ้อกชนรว่มลงทุน ก�าหนดวา่หากปรากฏตอ่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจว่า มีโครงการใดมิได้ด�าเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ี  
ให้ส�านักงานแจง้หน่วยงานเจา้ของโครงการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจรงิและแนวทางการ
ด�าเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนรว่มลงทุน
ในกิจการของรัฐ และหากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไข
สัญญารว่มลงทุน ใหเ้สนอขอความเห็นชอบตอ่คณะรฐัมนตรี

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่อาจทราบถึงความชัดเจนของแนวทางการตีความและ 
การบังคับใช้กฎหมายหรอืการด�าเนินการในเรือ่งดังกล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ 
คณะรฐัมนตรมีมีตใิหใ้หบ้รษิทัตอ้งช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิ แมว้า่บรษิทัจะ
ไดด้�าเนินการโตแ้ยง้มติคณะรฐัมนตรตีามกระบวนการทางกฎหมายตอ่ไปก็ตาม แต่
เหตุดังกลา่วอาจส่งผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยส�าคญัตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน  
และผลการด�าเนินงานของบรษิัทได้

43บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) รายงานประจาํปี 2561



ค. ความไมแ่นน่อนในเรือ่งขอ้พพิาทเกีย่วกับการช�าระคา่เชือ่มโยงโครงขา่ย
โทรคมนาคม

บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) (“ทโีอท”ี) เป็นคูสั่ญญากบับรษิทัตามขอ้ตกลงเชือ่มโยง 
โครงขา่ยซึ่งท�าขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซ่ึงก�าหนดใหบ้รษิัทตอ้งช�าระคา่เชื่อมโยง 
โครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงท่ีต่อเลขหมายส�าหรับลูกค้าระบบ 
รายเดือน และอัตรารอ้ยละของราคาหนา้บัตรส�าหรบัลกูคา้ระบบเติมเงนิ

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 
การเช่ือมตอ่โครงขา่ยระหวา่งผูป้ระกอบการตอ้งด�าเนินการใหส้อดคลอ้งกับ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อ 
โครงขา่ยโทรคมนาคม ซ่ึงก�าหนดใหม้ีการก�าหนดอัตราคา่ตอบแทนหรอืคา่บรกิาร
ที่เป็นธรรม สะทอ้นตน้ทุนและไมเ่ลือกปฏิบัติ

ดังน้ัน ในวันที่ 17 พฤศจกิายน 2549 บรษิัทจงึไดแ้จง้ใหท้ีโอทีและ กสท ทราบวา่
บรษิัทจะช�าระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามหลักเกณฑ์และในอัตราท่ีกฎหมายก�าหนด
แทนการช�าระในอัตราท่ีก�าหนดในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย โดยบรษิัทเห็นว่า
ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายไม่
สอดคลอ้งกบัหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ 
กทช. วา่ดว้ยการใชแ้ละ เชื่อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม

ทโีอทโีตแ้ยง้วา่บรษิทัมีหนา้ทีต่อ้งช�าระคา่ตอบแทนการเช่ือมโยงโครงขา่ย (Access 
Charge) ในอัตราเดิมที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายโดยเม่ือวันที่  
9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีไดย่ื้นฟ้องบรษิัทตอ่ศาลปกครองเรยีกรอ้งให ้กสท และ
บรษิทัรว่มกันรบัผดิช�าระคา่เช่ือมโยงโครงขา่ย (Access Charge) เป็นเงินจ�านวน
ทัง้ส้ินประมาณ 113,319 ลา้นบาท พรอ้มภาษีมลูคา่เพิม่และดอกเบ้ีย และให ้กสท และ
บรษิัทปฏิบัติตามขอ้ตกลงเช่ือมโยงโครงขา่ยตอ่ไป ตอ่มาบรษิัทฯ ไดร้บัแจง้เม่ือวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2557 วา่ทีโอทีไดแ้กไ้ขเพิม่เติมค�าฟ้องเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 
โดยแก้ไขเพิ่มเติมจ�านวนค่าเสียหายพรอ้มภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบ้ียจากจ�านวน 
ทั้งส้ินประมาณ 113,319 ลา้นบาท เป็นจ�านวน 245,638 ลา้นบาท (ค�านวณถึง 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557) ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในคดีไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่
อยา่งใด ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง

จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเชื่อว่าบริษัทไม่มี
ภาระท่ีจะต้องช�าระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามท่ีทีโอที
เรียกร้อง เน่ืองจากข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายดังกล่าวไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.  
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อ 
โครงขา่ยโทรคมนาคม และบรษิัทไดแ้จง้ยกเลิกขอ้ตกลงเชื่อมโยงโครงขา่ยแลว้

อยา่งไรก็ดี หากศาลมีค�าส่ังหรอืค�าพพิากษาถึงที่สุดใหบ้รษิัทตอ้งช�าระคา่เชื่อมโยง
โครงขา่ย (Access Charge) ตามท่ีทโีอทีเรยีกรอ้ง เหตุดังกลา่วก็อาจส่งผลกระทบ 
อยา่งมีนัยส�าคัญตอ่ฐานะการเงนิ และผลการด�าเนินงานของบรษิัท

ง. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีเรือ่งวิธีการคิดค�านวณค่าเชื่อม
โยงโครงขา่ย (Access Charge) ของบรษิัท

ภายหลังจากท่ีบรษิัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายกับทีโอทีเมื่อวันที่  
8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บรษิัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบรษิัทได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยง
โครงขา่ย (Access Charge) ในงบการเงนิของบรษิัทเน่ืองจากบรษิัทเห็นวา่ภาระ
ที่จะต้องช�าระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยง 
โครงข่ายได้ส้ินสุดลงแล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
ขึ้นในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ตามข้อเสนอ 
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบรษิัทและของทีโอทีตามที่ได้รบั
ความเห็นชอบจาก กทช.

อย่างไรก็ดี ในปจัจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีรายรับและ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว และยังไม่มีค�าพิพากษาของศาลเป็นท่ีสุดใน
เรือ่งคา่เช่ือมโยงโครงขา่ย (Access Charge) ซ่ึงตอ่มาหากมีแนวปฏิบตัทิางบัญชี
ในเรือ่งน้ี หรอืศาลมีค�าพิพากษาเป็นท่ีสุดในเรือ่งค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 
Charge) บรษิัทอาจตอ้งเปล่ียนแปลงวิธกีารบันทึกบัญชีในเรือ่งดังกลา่ว ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงวิธกีารบนัทกึบญัชอีาจส่งผลกระทบอยา่งมีนัยส�าคญัตอ่ก�าไรและฐานะ
การเงนิของบรษิทั (โปรดพจิารณาประกอบกับความเส่ียงในหัวขอ้“ความไมแ่นน่อน
ในเรือ่งขอ้พพิาทเกี่ยวกับการช�าระคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม” ขา้งตน้)

จ. ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ถือหุน้ของนักลงทุนตา่งดา้ว

กฎหมายหลัก ๆ ซ่ึงก�าหนดข้อจ�ากัดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไว้ 
 ไดแ้ก่

• ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตามค�านิยาม
ที่ก�าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายที่ดิน) ถือครองท่ีดินเวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาต
ตามกฎหมาย ส�าหรับคนต่างด้าวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะ
ตอ้งจ�าหนา่ยท่ีดินดังกลา่วภายในระยะเวลาทีก่�าหนดซึง่ไมน่อ้ยกวา่ 180 วัน 
และไมเ่กิน 1 ปี

• พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซ่ึงมีบทบัญญัติห้ามมิให ้ 
“คนต่างด้าว” (ตามค�านิยามท่ีก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซ่ึงรวมถึงการให้บริการส่ือสาร
โทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์

• พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้  “คน
ต่างด้าว” (ตามค�านิยามที่ก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ คน
ตา่งดา้ว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสาม
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การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม หรอืบอกเลิกสัญญารว่มการงานและส่งผลใหบ้รษิัท 
และ/หรอื บรษิัทยอ่ยไมส่ามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมตอ่ไปได้

บริษัทเชื่อว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” ตามค�านิยามที่ก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ.  
การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว ประมวลกฎหมายท่ีดิน และ พ.ร.บ. การประกอบ
กิจการโทรคมนาคม รวมท้ังได้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของประเทศไทย
อยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง

บริษัทเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ 
พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้วในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการถอืหุน้ของนักลงทุน 
ตา่งชาติ ท�าให้บรษิัทต้องเผชิญกับความเส่ียงดังกล่าวในการประกอบกิจการของ
บรษิัท เน่ืองจาก พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว แมว้า่จะมีการใชบ้ังคับ
มากวา่ 10 ปี แตยั่งไมมี่แนวค�าพพิากษาของศาลฎีกาหรอืแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของ
กระทรวงพาณิชย์ในเรือ่งที่เกี่ยวกับการถือหุน้แทน (Nominee) ตามมาตรา 36 
แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บรษิัทสามารถน�ามาใช้ใน 
การประเมินหรอืคาดการณ์ผลกระทบจากการใชบ้งัคับ หรอืการตคีวามบทบญัญัติ
ดังกลา่วที่อาจมีตอ่บรษิัทและบรษิัทยอ่ยได้

จากปญัหาความไมชั่ดเจนในเรือ่งการตีความและการใชบั้งคบั พ.ร.บ. การประกอบ
ธรุกจิของคนตา่งดา้วดังกลา่ว ท�าให ้เม่ือวันที ่14 มถุินายน 2554 ผูป้ระกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายหน่ึง ย่ืนข้อกล่าวหากับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้ด�าเนินคดี
อาญากับบรษิัท (รวมทั้งกรรมการ ผูถ้ือหุน้บางรายของบรษิัท และกรรมการของ
ผูถ้ือหุน้ดังกลา่ว) โดยกลา่วหาวา่บรษิัทประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว และวันที่ 22 กันยายน 2554 ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย
รายหนึ่งของบรษิัท (ซึ่งถือหุ้นจ�านวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรฐั ซึ่ง 
รวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บริษัทเป็น “คนต่างด้าว”  
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวยังอยู่
ระหวา่งการพจิารณาของหนว่ยงานรฐัและศาลปกครองสูงสุด

บริษัทยังคงเช่ือว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  
การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้วอยา่งถกูตอ้งครบถว้น อยา่งไรกดี็ หากทา้ยทีสุ่ด 
บรษิัทถูกตัดสิน (โดยค�าพิพากษาของศาลฎีกาซ่ึงถึงที่สุดแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็น
บรษิัทไทยตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว และ พ.ร.บ. การประกอบ
กจิการโทรคมนาคม และเหตุดังกลา่วไมไ่ดร้บัการแกไ้ข อาจถอืเป็นเหตุใหบ้รษิทั และ/ 
หรอื ดีแทค ไตรเน็ต ไมส่ามารถประกอบกิจการตอ่ไปได้

ฉ. ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ครอบง�ากิจการโดยคนตา่งดา้ว 

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง การก�าหนดข้อห้ามการกระท�าที่มีลักษณะ
เป็นการครอบง�ากิจการโดยคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2555 (“ประกาศครอบง�ากิจการ”) 
ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงประกาศครอบง�ากิจการได้
ก�าหนดว่า “การครอบง�ากิจการ” หมายถึง การที่คนต่างด้าวมีอ�านาจควบคุม
หรอืมีอิทธิพลในการก�าหนดนโยบายการบรหิารจัดการกิจการโทรคมนาคมของ 
ผูข้อรบัใบอนุญาต โดยการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแตก่ึ่งหน่ึงของจ�านวนสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมด เป็นต้น ในเรื่องน้ี บริษัทเห็นว่าบริษัทมิได้ด�าเนินการใด ๆ ท่ี 
ขดัแยง้กบัประกาศครอบง�ากจิการและบรษิทั รวมถงึดีแทค ไตรเน็ต ไดจ้ดัท�าหนังสือ
รบัรองย่ืนตอ่ กสทช. มาโดยตลอดแลว้วา่ บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต จะปฏิบัติตาม
ประกาศครอบง�ากิจการของ กสทช.

อน่ึง กสทช. อาจไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับแนวทางการตีความของบรษิทัตามท่ีระบุขา้งตน้  
และส�าหรบักรณีของ ดีแทค ไตรเน็ต น้ัน ยังมีความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของ
การใช้บังคับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการครอบง�ากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี  
ตามแนวทางค�าอธิบายที่ กสทช. ชี้แจงต่อประชาชนในการรับฟงัความคิดเห็น
สาธารณะเกี่ยวกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของประกาศครอบง�ากิจการ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค�านิยาม “การครอบง�ากิจการ” ในปี 2555 นั้น บรษิัท
เชื่อว่า บรษิัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบรษิัทที่ถูกครอบง�ากิจการโดย 
คนตา่งดา้วตามแนวทางค�านิยาม “การครอบง�ากิจการ” ของ กสทช. อยา่งไรก็ดี  
ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบง�า
กิจการโดยคนต่างด้าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ  
และโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทและ ดีแทค ไตรเน็ต

ช. ความเส่ียงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 กสทช. ได้มีค�าส่ังที่ 34/2556 ก�าหนดให้ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 2100 MHz ทุกรายซ่ึงรวมถึงดีแทค ไตรเน็ต  
ใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการช่ัวคราว ในอัตรา
นาทีละ 0.45 บาท

เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2556 กสทช. ได้แจ้งขอความร่วมมือมายังบริษัทให้
ด�าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมครัง้ที่ 22/2556  
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 โดยใช้อัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
หรอืแกไ้ขสัญญาการเชื่อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมในส่วนของอัตราคา่ตอบแทน
การเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม ใหเ้ป็นอัตราเดียวกนั ทัง้บรกิารโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
และบรกิารโทรศัพท์ประจ�าที่ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท (Call Termination และ 
Call Origination) และ 0.06 บาท (Call Transit)
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เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กสทช. ได้ก�าหนดให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการ 
เช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม ในอัตรานาทีละ 0.34 บาท (Call Termination 
และ Call Origination) และ 0.04 บาท (Call Transit) ต้ังแตวั่นที ่23 กรกฎาคม 
2557 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2559 และเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2559 กสทช. ได้
ก�าหนดให้ขยายระยะเวลาการใช้อัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นไป
จนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2559

ต่อมา กสทช. ได้มีการทบทวนอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมอีกครั้ง 
และไดมี้ ประกาศเม่ือวันที่ 6 ธนัวาคม 2559 ใหใ้ชอั้ตราคา่ตอบแทนการเชื่อมตอ่ 
โครงข่ายโทรคมนาคม ในอัตรานาทีละ 0.27 บาท (Call Termination และ  
Call Origination) และ 0.03 บาท (Call Transit) ต้ังแตวั่นที ่1 มกราคม 2560 
ถึง 31 ธนัวาคม 2560 และในอัตรานาทีละ 0.19 บาท (Call Termination และ 
Call Origination) และ 0.03 บาท (Call Transit) ต้ังแตวั่นที่ 1 มกราคม 2561 
ถึง 31 ธนัวาคม 2561

ซึ่งจะเห็นได้ว่า กสทช. มีนโยบายในการปรับลดอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการลดลงของอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมดงักลา่วอาจส่งผลกระทบตอ่รายไดจ้ากการประกอบธุรกจิของบรษิทั
และบรษิัทยอ่ยได้

ซ. ความเส่ียงอันเนือ่งมาจากขอ้พพิาทเนือ่งจากการจัดเกบ็ภาษสีรรพสามิต
และส่วนแบง่รายได้

นโยบายของรัฐบาลยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต
ส�าหรับบริการโทรคมนาคม นอกจากนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เมื่อ 
วันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ไดย่ื้นค�าเสนอขอ้พพิาทตอ่สถาบันอนุญาโตตุลาการ
เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทช�าระคา่ผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 12 ถึง 16 เพิม่เติม  
พรอ้มเบี้ยปรบัและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 23,164 ล้านบาท 
เน่ืองจากในช่วงปีสัมปทานดังกล่าว บรษิัทได้น�าค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ช�าระให้
แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องน�าส่ง
ให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท และเมื่อวันท่ี  
28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้ีค�าช้ีขาดใหย้กค�าเสนอขอ้พพิาท
ของ กสท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบริษัทได้ช�าระหน้ีผลประโยชน์ตอบแทนให้
แก ่ กสท เสรจ็ส้ินแลว้ และหนี้ทั้งหมดดังกลา่วไดร้ะงบัไปแลว้ ตอ่มา กสท โตแ้ยง้ 
ค�าวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ซ่ึง 
ศาลปกครองกลางพพิากษาไมเ่พกิถอนค�าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ อยา่งไรกต็าม 
กสท ย่ืนอุทธรณ์ค�าพพิากษาศาลปกครองกลางตอ่ศาลปกครองสูงสุด

ฌ. ความเส่ียงจากการขอ้พพิาทตา่ง ๆ

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ กสท ที่เคยเป็น 
คู่สัญญาสัมปทานกับบรษิัท โดยข้อพิพาทดังกล่าวปรากฏตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม ซ่ึงหากบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยแพ้คดี อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนัยส�าคัญตอ่ธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ และผลการด�าเนินงานของบรษิัทได้

2. ความเส่ียงทีเ่กดิจากการแขง่ขนัในการประกอบธรุกจิ

2.1 กจิการโทรคมนาคมของไทยมีการแขง่ขันสูงและมีความออ่นไหว
ตอ่การแขง่ขันดา้นราคา

ธุรกิจให้บรกิารโทรคมนาคมผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของประเทศไทยนับเป็นธุรกิจ
ที่มีการแข่งขันสูง และมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคาเน่ืองจากตลาด
โทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะปรมิาณการใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมา 
โดยมีการแข่งขันสูงท้ังในด้านราคา โปรโมช่ัน รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอ่ืน 
ๆ หากการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มความรุนแรงขึ้น และหากบริษัทและ ดีแทค
ไตรเน็ต ไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุน
ที่เหมาะสม การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและโอกาส
ทางธุรกิจของบรษิัท
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ปจัจยัเส่ียง

3. ความเส่ียงเกีย่วกับการด�าเนินงาน

3.1 ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจ�านวนคลื่นความถี่ต�่า
ที่บรษิัทถือครอง

ในการติดตั้งอุปกรณ์เสาสัญญาณ 900 MHz น้ันจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการดับ
สัญญาณของ 850 MHz เดิมและบรเิวณใกลเ้คียงเพือ่ลดการรบกวนการใชง้าน
ของลูกค้าท่ีจะใช้งานในย่าน 900 MHz แต่การด�าเนินการดังกล่าวอาจเป็นการ
ลดพืน้ที่ใหบ้รกิารหากในบรเิวณนั้นไมม่ีคลื่นสัญญาณอื่นใหบ้รกิาร ดีแทคไตรเน็ต
ได้ท�าการวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ 900 MHz อย่างรอบคอบเพ่ือลดปญัหา
การรบกวนท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากน้ีลูกค้าท่ีมีเครือ่งที่ไม่รองรบัคล่ืน 900 MHz  
ก็อาจจะมีปญัหาการเข้าใช้งานได้ โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่มีคลื่นสัญญาณอื่น  
กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบรษิัท และดีเทค ไตรเน็ต  
ในการแขง่ขนัในตลาด และอาจมผีลกระทบตอ่การด�าเนินธุรกจิ และโอกาสทางธรุกจิ 
ของบรษิัท

3.2 ความเส่ียงจากความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ในโลกของเทคโนโลยีที่มีการใช้งานและส่งข้อมูลอย่างมหาศาลรวมท้ังการท่ี 
เครอืขา่ยมือถือมีการเชื่อมตอ่ทุกส่ิงทุกอยา่ง (IoT) เขา้ดว้ยกัน เครอืขา่ยของผูใ้ห้
บรกิารมีการเช่ือมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกมากขึ้น ซ่ึงท�าให้มีความเส่ียง
ทางโลกเทคโนโลยีมากขึ้น ดีแทค ไตรเน็ต ไดด้�าเนินการพฒันาโครงขา่ยทางระบบ
สารสนเทศ (IT) ใหมี้ความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากน้ี ยังยกระดับความสามารถ
ของบุคลากรท�างานทางด้านความปลอดภัยของโครงข่าย รวมถึงการพัฒนา 
ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงจาก
ความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก็ยังเป็นปจัจยัหน่ึงซึ่งอาจกระทบ
ตอ่การด�าเนินธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบรษิัท

3.3 ความเส่ียงจากการรบกวนกันของคลื่นความถี่

คลื่นความถี่ยา่น 890-895/935-940 MHz (หรอืยา่น 900 MHz) ท่ีดีแทค
ไตรเน็ตชนะการประมลูจากการประมลูในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 น้ันเป็นชว่งคล่ืน 
ที่มีพื้นที่กันชนหรือการ์ดแบนด์ (Guard Band) ไม่มากนัก จึงอาจท�าให ้
เกิดปญัหาคลื่นรบกวนกันได้ ซ่ึงหากเกิดขึ้นแล้วย่อมจะมีผลกระทบต่อการ 
ให้บรกิารคล่ืนความถ่ีย่าน 900 MHz แม้ว่าผู้รบัใบอนุญาตแต่ละรายจะมีหน้าที่ 
ที่จะต้องติดตั้งระบบป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวน (filters) ของตนเอง รวมถึง 
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปญัหาเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่  
แตห่ากผูร้บัใบอนุญาตไมป่ฏิบตัติามก็เป็นอ�านาจหนา้ทีข่อง กสทช. ในการจะบงัคับใช ้
กฎหมายเพื่อแก้ไขปญัหาการรบกวนกันของคลื่นดังกล่าว ทั้งน้ี ดีแทคไตรเน็ต  
ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปญัหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้ม่ันใจว่าจะสามารถบรหิารจัดการคล่ืน 900 MHz ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด อยา่งไรก็ดี หากปญัหาการรบกวนของคล่ืนความถ่ีไมไ่ดร้บั
การแกไ้ขอยา่งทันทว่งท ียอ่มส่งผลตอ่การใหบ้รกิารของบรษิทั และอาจกระทบตอ่
การด�าเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบรษิัท

3.4 ความเส่ียงจากการหยุดชะงกัของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ย 
และระบบส�าคัญอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การใหบ้รกิาร

บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ตระหนักถึงความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการหยุด
ชะงกัของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ย และระบบส�าคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ตอ่การใหบ้รกิาร โดยบรษิทัและดีแทค ไตรเน็ตมกีารเตรยีมความพรอ้มและพฒันา
แผนเพือ่รองรบัเหตุฉกุเฉนิและการหยุดชะงกัของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ยและ
ระบบส�าคัญอื่น ๆ อยา่งตอ่เน่ือง

บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดท�าระบบการบรหิารจัดการโครงข่าย (Network 
Management System) ควบคุมและก�าหนดขั้นตอนการบ�ารุงรกัษาโครงข่าย
และอุปกรณ์ เพื่อให้โครงข่ายและอุปกรณ์ท้ังหมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บรกิาร
ด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรกิารเสียง
และบรกิารข้อมูล และได้ปรบัปรุงระบบเครอืข่ายส่งสัญญาณส�ารองให้ดีขึ้นโดย
การเพิ่มการส่ือสัญญาณด้วยเส้นใยน�าแสงและเครอืข่ายระบบส่ือสัญญาณแสง
หลายชอ่งแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ที่
มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงได้จัดท�าและพัฒนาแผนรองรบัการหยุดชะงักของระบบ
ที่ส�าคัญอื่น ๆ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บค่าบรกิาร และการ
ให้บริการลูกค้า เพื่อให้สามารถด�าเนินการและให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง  
นอกจากน้ี บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ยังได้ก�าหนดแผนส�ารองเพื่อรองรับ 
เหตุฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์ส�าคัญและระบบ 
ป้องกนัภัยตา่ง ๆ  เชน่ ระบบป้องกนัเพลิงไหม ้และระบบควบคุมการใชง้านโครงขา่ย 
และอุปกรณ์แบบ Real Time โดยบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ไดจ้ดัใหมี้การฝึกฝน
พนักงานอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ขั้นตอนการปฏิบัติตา่ง ๆ รวมถึงมีการทดสอบแผนรองรบัตา่ง ๆ อยา่งเขม้งวด

นอกจากน้ี บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ตได้ท�าสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองกรณีที่ 
เกดิเหตุท�าใหโ้ครงขา่ยและอุปกรณ์ของบรษิทัไดร้บัความเสียหายเพือ่ลดผลกระทบ
ของปจัจยัความเส่ียงดังกลา่วท่ีจะมีตอ่บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต

3.5 การตอ้งพึง่พาบุคคลภายนอกเกีย่วกบัโครงขา่ยโทรคมนาคม

บริษัทต้องให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีความสลับ 
ซับซ้อน ซ่ึงรวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและสถานีฐาน 2G/3G/4G  
ทั่วประเทศ ดังน้ัน ความส�าเร็จของธุรกิจของบริษัทและของดีแทค ไตรเน็ต  
จงึขึน้อยูก่บัการบ�ารุงรกัษาและซอ่มแซมโครงขา่ยและอุปกรณ์อยา่งมีประสิทธภิาพ

ปจัจุบัน บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์ของสถานีฐานและระบบเครือข่ายส่งสัญญาณบางส่วนของบริษัท  
ผู้ให้บริการเหล่าน้ีได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการทบทวนการปฏิบัติงาน 
อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการให้บริการตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด  
หากบุคคลภายนอกไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาได้ หรอืไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 
และความเรว็ของการใหบ้รกิารของบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต เพือ่รกัษาคุณภาพใน 
การใหบ้รกิารบรษิทัและดีแทค ไตรเน็ตอาจเปล่ียนผูใ้หบ้รกิารถึงแมว้า่จะท�าใหต้น้ทุน
การด�าเนินการสูงขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ การให้บรกิารโทรคมนาคมของบรษิัท และ 
ดีแทค ไตรเน็ต ต้องเช่าใช้โครงข่ายพ้ืนที่เป็นของ บมจ. กสท. โทรคมนาคม และ 
ต้องโรมม่ิงบนโครงข่ายคล่ืนความถ่ี 2300 MHz ของ บมจ. ทีโอที ปญัหา 
การบริการจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมเหล่านี้โดยคู่สัญญา อาจกระทบต่อ 
การด�าเนินธุรกิจสถานะทางการเงนิ และโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทได้
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4. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตา่งประเทศ

บรษิัทมีรายไดห้ลักเป็นสกุลเงนิบาท ในขณะท่ีคา่ใชจ้า่ยส่วนใหญเ่ป็นเจา้หน้ีการคา้ 
ทีเ่กดิจากซ้ือเครือ่งมือและอุปกรณ์ ซ่ึงบรษิทัไดต้กลงกับคูค่า้ในการช�าระคา่เครือ่งมือ 
และอุปกรณ์เป็นสกุลเงนิบาท

ส�าหรบัในส่วนท่ีเหลือ บรษิัทมีรายได้ส่วนหน่ึงที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการ 
ให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ซ่ึงบริษัทได้น�ารายได้ส่วนน้ีมาบริหารให้สอดคล้อง 
กับรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น (Natural Hedge) และเข้าท�าธุรกรรมป้องกันความเส่ียง
ดา้นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่เห็นสมควร

5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการด�าเนินการ
ตดัสินใจตา่ง ๆ ของบรษิัท

เทเลนอรแ์ละบรษิัทไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จ�ากัด ตา่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญข่องบรษิัท
โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 65.05 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)  
ของจ�านวนหุน้ที่จ�าหนา่ยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบรษิัท

อน่ึง บรษิัท ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จ�ากัด ไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซ่ึงเป็นผู้ก่อต้ังบรษิัทได้เข้ามาถือหุ้นใน
บรษิัท ผา่นการถือหุน้ใน บรษิัทไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จ�ากัด โดยถือหุน้ทั้งส้ินรอ้ยละ 
51 ของจ�านวนหุน้ที่จ�าหนา่ยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ บรษิัท ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จ�ากัด

ดังน้ัน เทเลนอรแ์ละ บรษิัทไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (รวมถึงกลุม่เบญจรงคกุล) 
อาจมีอิทธิพลต่อการด�าเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบรษิัทเว้นแต่กรณีที่บุคคล 
ดังกลา่วไมม่สิีทธอิอกเสียงลงคะแนนเนือ่งจากบุคคลดงักลา่วมส่ีวนไดเ้สียเป็นพเิศษ
หรอืมีส่วนไดเ้สียในเรือ่งดังกลา่ว
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โครงสรา้งการจดัการโครงสรา้งการจดัการ

โครงสรา้งการจัดการของบรษิัทประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการ และฝ่ายบรหิาร นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ ในระดับบรหิารอีกหลายชุดเพือ่ท�าหนา้ที่ควบคุมดแูลนโยบายภายในองค์กรเพือ่ใหเ้กิดประสิทธภิาพ
สูงสุดในการด�าเนินงาน

คณะกรรมการบรษิัท
ในระหวา่งปี 2561 มีกรรมการลาออกจากต�าแหนง่ 3 ทา่น และมีกรรมการเขา้ใหม ่3 ทา่น ดังน้ัน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 11 ทา่น ประกอบดว้ย

• กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 10 ทา่น (โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 4 ทา่น ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 36.4 ของคณะกรรมการบรษิัท)
• กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 1 ทา่น ไดแ้ก ่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีดังน้ี

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหนง่ จ�านวนหุน้ที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60

จ�านวนหุน้ที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61

เพิม่/ลด

1 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 10 หุน้ 10 หุน้ -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

2 นายเพตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ รองประธานกรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

3 นายจุลจติต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ - - -

คูส่มรส 15,000 หุน้ 15,000 หุน้ -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

4 นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

5 นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม กรรมการอิสระ 10,000 หุน้
6,000 NVDR

10,000 หุน้
6,000 NVDR

-

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

6 นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ กรรมการอิสระ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

7 นางอเล็กซานดรา ไรช์ (1) กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  
และรกัษาการรองประธาน 

เจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่การตลาด

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -
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ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหนง่ จ�านวนหุน้ที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60

จ�านวนหุน้ที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61

เพิม่/ลด

8 นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่ (2) กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

9 นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

10 นางทเูน ่รปิเปล กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

11 นายซเวเร ่เพด็เดอรเ์ซ็น กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

หมายเหตุ (1) นางอเล็กซานดรา ไรช์ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561) มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561  
    ตามมติคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่8/2561 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่14 กันยายน 2561

 (2) นายกนุนา่ร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซน่ เข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการเข้าใหม่แทนนายทอเร ่จอห์นเซ่น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2561) มผีลต้ังแตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์2561 ตามมตคิณะกรรมการ 
    บรษิัท ครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2561 

โดยมีขอ้มลูเกี่ยวกับกรรมการที่ลาออกระหวา่งปี 2561 รวมทั้งการถือครองหุน้ของกรรมการดังกลา่ว ดังน้ี

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหนง่ จ�านวนหุน้ที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60

จ�านวนหุน้ที่ถือ  
    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61(1)

เพิม่/ลด

1 นายทอเร ่จอห์นเซน่ (2) กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

2 นายลารส์ โอเคะ วลัเดอมาร ์นอรล์ิง่ (3) กรรมการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

3 นางสาวธนัวดี วงศ์ธรีฤทธิ(์4) กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

 
หมายเหตุ  (1) ไม่มีการเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้น / ซื้อขายหุ้นในระหวา่งปี 2561
 (2) นายทอเร ่จอห์นเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2561
 (3) นายลารส์ โอเคะ วลัเดอมาร ์นอรล์ิง่ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่24 สิงหาคม 2561
 (4) นางสาวธนัวดี วงศธ์รีฤทธิ ์ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่2 ตุลาคม 2561

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทัไดแ้ก ่(1) นายบุญชัย เบญจรงคกุล (2) นายเพตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ (3) นายฮากุน บรวัเซท็ เชริล์ (4) นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่  
(5) นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ และ (6) นางอเลก็ซานดรา ไรช์ โดยกรรมการสองในหกทา่นน้ีลงลายมอืชือ่รว่มกนัและประทับตราส�าคญัของบรษิทั
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โครงสรา้งการจดัการ

คณะผูบ้รหิาร

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ท�าหนา้ท่ีหัวหนา้ของฝ่ายบรหิาร โดยโครงสรา้งองค์กรของบรษิัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดแ้บง่สายงานในองค์กรเป็น 6 สายงาน ไดแ้ก ่ 
กลุม่การเงนิ กลุม่การตลาด กลุม่งานขาย กลุม่เทคโนโลยี กลุม่บุคคล และกลุม่กิจการองค์กรและพฒันาธุรกิจ

รายชื่อผูบ้รหิารและจ�านวนหุน้ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีดังน้ี

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหนง่ จ�านวนหุน้ที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60

จ�านวนหุน้ที่ถือ  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 เพิม่/ลด

1 นางอเล็กซานดรา ไรช์ (1)(2) ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ
รกัษาการต�าแหนง่รองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่การตลาด

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

2 นายดิลิป ปาล รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
กลุม่การเงนิ

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

3 นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
กลุม่เทคโนโลยี

10,000 หุน้ 10,000 หุน้ -

คูส่มรส 7,100 หุน้ 9,400 หุน้ +2,300 หุน้

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

4 นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
กลุม่บุคคล

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

5 นายราจฟี บาวา (3) รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
กลุม่กิจการองค์กร 
และพฒันาธุรกิจ  

และรกัษาการต�าแหนง่ 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

กลุม่งานขาย

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ - - -

หมายเหตุ ในปี 2561 มีการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองค์กรซึง่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงต�าแหน่งผูบ้รหิาร ดังนี้

 (1) นางอเล็กซานดรา ไรช์ เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารแทนนายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามมติคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 7/2561 ซึ่งประชุม 
    เมือ่วนัที ่2 สิงหาคม 2561

 (2) นายแอนดรวิ ทอร ์โอดวาร ์กวาลเซท ได้ลาออกจากบรษิัทวนัที ่16 กรกฎาคม 2561 และบางส่วนของกลุม่งานการตลาดได้ถูกน�ามารวมกับกลุม่งานพาณิชย์ โดยนายปัญญา เวชบรรยงรตัน์ ได้เข้าด�ารงต�าแหน่ง 
    รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การตลาด มีผลตั้งแต่วนัที ่ 16 กรกฎาคม 2561 ต่อมานายปัญญา เวชบรรยงรตัน์ ลาออกจากต�าแหน่งผูบ้รหิารมีผลตั้งแต่วนัที ่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางอเลก็ซานดรา ไรช์  
    ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งรกัษาการต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การตลาดในช่วงระหวา่งการสรรหาผูม้ีความเหมาะสมในต�าแหน่งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2561

 (3) นายราจีฟ บาวา รกัษาการต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่งานขาย ในช่วงระหวา่งการสรรหาผู้มีความเหมาะสมในต�าแหน่งน้ี โดยมีผลต้ังแต่วนัที ่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัที ่ 31 มกราคม 2562  
                             โดยตั้งแต่วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 บรษิัทได้แต่งตั้ง นางสาว ทิพยรตัน์ แก้วศรงีาม ให้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่งานขาย โดย ณ. วนัที ่ด�ารงต�าแหน่งไม่ได้ถือหุ้นของบรษิัท

 (4) นายปานเทพย์ นิลสินธพ ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งรกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ดิจิทัล ระหวา่งวนัที ่16 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที ่19 พฤศจิกายน 2561 ก่อนมีการปรบัโครงสรา้งองค์กร 
    ในวนัที ่19 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ระหวา่งปี 2561 นายปัญญา เวชบรรยงรตัน์และนายปานเทพย์ นิลสินธพ ซึง่เป็นผูบ้รหิารตามนิยามของ ส�านักงาน ก.ล.ต. ในขณะนั้น ซึง่รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรล ุ
    นิติภาวะของบุคคลทั้งสองไม่ได้ถือหุ้นและไม่มีการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในช่วงทีด่�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร
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ผู้บรหิารข้างต้นเป็นผู้บรหิารตามค�านิยามของ ก.ล.ต. ซ่ึงหมายถึง ผู้จัดการ หรอืผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารส่ีรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง 
เทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารรายท่ีส่ีทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชีหรอืการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป 
หรอืเทียบเทา่ ทั้งน้ี ผูบ้รหิารของบรษิัทไมเ่คยเป็นพนักงานหรอืหุน้ส่วนของบรษิัทสอบบัญชีภายนอกที่บรษิัทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา

โครงสรา้งการบรหิารจัดการของบรษิัท ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561

คณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการสรรหา

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

ฝ่ายตรวจสอบภายในฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม

กลุม่การเงนิ กลุม่การตลาด กลุม่งานขาย กลุม่เทคโนโลยี

กลุม่บุคคล กลุม่กิจการองค์กรและพฒันาธุรกิจ
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เลขานุการบรษิัท

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ตง่ตั้ง นายรวีพนัธ์ พทิักษ์ชาติวงศ์ ผูอ้�านวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย ใหด้�ารงต�าแหนง่เลขานุการบรษิัท โดยใหมี้อ�านาจหนา้ที่ตามท่ีก�าหนดไว้
ใน พ.ร.บ. หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ทั้งน้ี ประวัติการศึกษา การท�างาน และการอบรมของเลขานุการบรษิัท แสดงอยูภ่ายใตห้ัวขอ้ “คณะผูบ้รหิารบรษิัท” 

อน่ึง รายละเอียดเกี่ยวกับอ�านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและเลขานุการบรษิัท แสดงอยู่ 
ภายใตหั้วขอ้ “การก�ากับดแูลกิจการ” และในเว็บไซต์ของบรษิัทที่ www.dtac.co.th

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
คา่ตอบแทนกรรมการ

ในการก�าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 
และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการน้ัน คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปจัจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบรษิัท 
บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย เป็นตน้ คณะกรรมการ
ก�าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัทุิกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ก�าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาทบทวนโครงสรา้งคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดยอ่ยทุก ๆ 3 ปี ทั้งน้ี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวโนม้ของตลาด
และอุตสาหกรรม

ปจัจุบัน คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิัทประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือน บรษิัทไมม่ีคา่ตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรอืในรูปของหุน้ใหแ้กก่รรมการของบรษิัท 
โครงสรา้งคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย แสดงอยูภ่ายใตห้ัวขอ้ “การก�ากับดแูลกิจการ”

ในปี 2561 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรษิัทมีจ�านวนท้ังส้ิน 13,745,440 บาท โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการดังน้ี

รายช่ือ

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)*
คณะกรรมการ

บรษิัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

ก�าหนด 
คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการ

รวม

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

นายเพตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ - - - - - -

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ 1,320,000.00 600,000.00 408,000.00 204,000.00 - 2,532,000.00

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม 1,320,000.00 600,000.00 - 408,000.00 204,000.00 2,532,000.00

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ 1,320,000.00 - 204,000.00 204,000.00 408,000.00 2,136,000.00

นางกมลวรรณ วิปุลากร 1,320,000.00 804,000.00 204,000.00 - 204,000.00 2,532,000.00

นางอเล็กซานดรา ไรช์ - - - - - -

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ - - - - - -

นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่ - - - - - -

นางทเูน ่รปิเปล - - - - - -

นายซเวเร ่เพด็เดอรเ์ซ็น - - - - - -

นายทอเร ่จอห์นเซน่ - - - - - -

นายลารส์ โอเคะ วัลเดอมาร ์นอรล์ิ่ง - - - - - -

นางสาวธนัวดี วงศ์ธรีฤทธิ์ 173,400.00 - - - - 173,400.00

รวม 9,293,440.00 2,004,000.00 816,000.00 816,000.00 816,000.00 13,745,440.00

* ตารางค่าตอบแทนกรรมการแสดงผลทศนิยมสองต�าแหน่ง

โครงสรา้งการจดัการ
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คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร

โครงสรา้งคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย

โครงสรา้งคา่ตอบแทน เป้าหมายหลัก
1. เงนิเดือน และผลประโยชน์คงที่ การบรหิารคา่ตอบแทนใหส้ามารถแขง่ขันกับตลาดโดยรวมได้

2. คา่ตอบแทนตามผลปฏิบัติงานระยะส้ัน พฒันาการบรหิารจดัการทีมของหัวหนา้งาน และผลักดันใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบรษิัท

3. คา่ตอบแทนตามผลปฏิบัติงานระยะยาว เพือ่ที่จะสรา้งคุณคา่ในระยะยาวใหก้ับบรษิัท ผลประโยชน์ที่ใหก้ับประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและผูบ้รหิารสอดคลอ้งกับ 
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้

4. สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น เสนอแผนประกันและสิทธปิระโยชน์ตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแตล่ะชว่งชีวิต โดยพจิารณาจากสภาพ
เศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพ

1. เงินเดอืน

ระดบัคา่ตอบแทนดงักลา่วจะไดร้บัการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี โดยขึน้อยูก่บัขอบเขต
หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ สภาพเศรษฐกิจ ระดับคา่ตอบแทนเม่ือเทยีบกบัตลาดโดยรวม 
และผลการปฏิบัติงานที่ผา่นมา

โดยหลักเกณฑ์การพจิารณาผลการปฏิบัติงาน จะพจิารณาดังตอ่ไปน้ี

• การยึดถือผลประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลัก

• การแสดงออกซึ่งภาวะผูน้�าและเป็นไปตามคา่นิยมขององค์กร

• การเสรมิสรา้ง และพฒันาศักยภาพทางธุรกิจ

2. คา่ตอบแทนตามผลปฏิบัตงิานระยะส้ัน

คา่ตอบแทนตามผลปฏบิตังิานระยะส้ันไดร้บัการออกแบบมาเพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตัิ
งานของผูบ้รหิารใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไวใ้นระยะส้ัน คา่ตอบแทนประเภท
น้ีเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โดยให้ค่าตอบแทนแปรผันตามผลส�าเรจ็ของงาน  
ซึ่งวัดจากดัชนีชี้วัด

ดัชนีชีวั้ดความส�าเรจ็ของงาน ส�าหรบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและผูบ้รหิารทุกทา่น  
ประกอบดว้ย

• ดัชนีชีวั้ดดา้นการเงนิ เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการเตบิโตดา้นผลก�าไร กระแสเงนิสด 
ก�าไรขั้นตน้ คา่ใชจ้า่ยการด�าเนินงาน และกระแสเงนิสดสุทธ ิ

• ดัชนีชี้วัดด้านการด�าเนินงาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  
และตามวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจทิัล 

• การด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ เพื่อผลักดันให้เกิดการด�าเนินธุรกิจ 
อยา่งย่ังยืนและถกูตอ้งตามหลักจรยิธรรม

3. คา่ตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิานระยะยาว

การจา่ยคา่ตอบแทนตามผลการปฏบิตังิานประเภทนี ้มวัีตถุประสงค์เพือ่มุง่เนน้สรา้ง
คุณคา่ในระยะยาว ส่งเสรมิและสรา้งการเตบิโตทีย่ั่งยืนใหก้บับรษิทั ประธานเจา้หนา้ที่ 
บรหิารและผู้บรหิารของบรษิัทมีสิทธิที่จะได้รบัค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ระยะยาว โดยก�าหนดระยะเวลา 4 ปีเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานน้ี ซึ่งหากลาออก
จากบรษิัทก่อนก�าหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ได้รบัสิทธิ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีลาออกเน่ืองจากเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืเสียชีวิต จะยังคงได้รบัค่า
ตอบแทนประเภทน้ี

4. สวัสดกิาร และผลประโยชนอ์ืน่

เป้าหมายของสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงให้กับ 
ผู้บรหิารในระดับที่เหมาะสม เช่น รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง แพ็กเกจการใช้โทรศัพท์ 
รายเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ แผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต และ 
สวัสดิการตา่ง ๆ อันเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของตลาดแรงงานโดยรวม

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท  ในปี  2561 มีจ� านวนทั้ ง ส้ิน  
81,264,065 บาท

บุคลากร
การบรหิารคา่ตอบแทนของดีแทค

หลักการบรหิารค่าตอบแทนของดีแทค เพื่อดึงดูด จูงใจ และรกัษาพนักงานท่ีมี 
ศักยภาพไว้ในองค์กร เพื่อที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างย่ังยืน สร้างมูลค่า 
แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักการด�าเนินงานของบริษัท หลักการบริหารค่าตอบแทน 
ของดีแทคได้รับการออกแบบเพื่อที่จะน�าเสนอค่าตอบแทนรวมที่ ยุติธรรม  
และแขง่ขันไดท้ั้งภายในและภายนอกบรษิัท

โครงสร้างค่าตอบแทนรวม ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน และท่ีไม่ใช ่
เป็นตัวเงิน สวัสดิการ และผลประโยชน์ตา่ง ๆ การฝึกอบรมโอกาสความกา้วหน้า 
ในอาชีพ และการใหค้วามส�าคัญแกพ่นักงานโดยการชื่นชม

คา่ตอบแทน

ค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงินจะมีทั้งค่าตอบแทนแบบคงท่ี และค่าตอบแทน 
ตามผลการปฏิบัติงาน

ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนแบบคงท่ีจะมีความสัมพันธ์กับค่างาน โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบหลายด้าน เช่น หน้าที่ความรบัผิดชอบในงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ที่เกิดจากงานนั้น ๆ งานที่มีค่างานใกล้เคียงกันจะถูกจัดไว้ในโครงสรา้งการจ่าย
คา่ตอบแทนเดียวกัน ท้ังน้ีเพือ่ใหบ้รษิัทสามารถรกัษาความเสมอภาคภายในบรษิัท 
และความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนของงานที่มีค่างานใกล้เคียงกัน ส�าหรบั
ความสามารถในการแขง่ขนักบัภายนอก คา่ตอบแทนจะไดร้บัการพจิารณาทบทวน
อยูเ่ป็นประจ�า ผา่นการท�าส�ารวจคา่จา้งและคา่ตอบแทนกบับรษิทัทีป่รกึษาภายนอก 
นอกจากน้ีการบรหิารค่าตอบแทนจะค�านึงถึงสภาวการณ์ เศรษฐกิจมหภาค และ 
ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของบรษิัทดว้ย
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คา่ตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน มีหลักการจา่ยโดยพจิารณาจากผลการปฏิบัติ
งานส่วนบุคคลของพนักงาน และผลประกอบการของบรษิทั ซ่ึงมกีารก�าหนดเป้าหมาย 
เชงิกลยุทธ์ไว ้และส่ือสารไปยังพนักงานเป็นประจ�าทุกปี คา่ตอบแทนประเภทน้ีถอืเป็น 
รางวัลตอบแทนความส�าเรจ็ของพนักงานในระยะส้ัน และสะทอ้นมายังความส�าเรจ็
ในการด�าเนินธุรกิจของบรษิัท

การใหค้วามส�าคัญแกพ่นักงาน และผลประโยชน์ตา่ง ๆ

การให้ความส�าคัญแก่พนักงานโดยการชื่นชม เป็นการแสดงออกถึงการยอมรบั 
ในผลงาน และความพยายามทีเ่หนอืความคาดหมายเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและคา่นยิม 
ของบรษิัท การให้ความส�าคัญดังกล่าวอาจเป็นการแสดงออกอย่างเป็นทางการ 
หรอืไมเ่ป็นทางการก็ได้ในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม การใหค้วามส�าคัญโดยการยกย่อง
ชมเชยพนักงานมีส่วนช่วยให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแกรง่ และสรา้งความรว่มมือ
ระหวา่งหนว่ยงานภายในบรษิัท

นอกจากน้ันบรษิัทได้จัดสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติทั่วไปในตลาดแรงงาน ซึ่งบรษิัทมีการพิจารณาทบทวนสวัสดิการ 
และผลประโยชน์ตา่ง ๆ อยูเ่ป็นประจ�าเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขันไดใ้นตลาด

สวัสดิการ และผลประโยชน์ตา่ง ๆ ประกอบดว้ย

• ผลประโยชน์แบบคงท่ีในรูปของตัวเงิน และโปรแกรมการส่งเสรมิความเป็นอยู่
ที่ดีของพนักงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ส่ิงอ�านวยความสะดวกภายในส�านักงาน 
สถานที่ออกก�าลังกาย 

• ผลประโยชน์ทีใ่หต้ามลักษณะงาน เชน่ เงนิชว่ยเหลอืในการเดนิทาง เครือ่งแบบ
ส�าหรบัปฏิบัติงาน และสิทธปิระโยชน์ส่วนบุคคลส�าหรบัพนักงาน เชน่ กองทุน 
กู้ยืมเงินฉุกเฉิน การลาคลอดส�าหรบัพนักงานหญิง และการลาเม่ือภรรยา
คลอดบุตรส�าหรบัพนักงานชาย ซึ่งช่วยให้พนักงานมีเวลาดูแลทารกแรกเกิด
ไดน้านขึ้น 

• ผลประโยชน์ระยะส้ัน เช่น แผนประกันสุขภาพและการตรวจรา่งกายประจ�าปี  
และผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซึ่งถือเป็นเงินออม 
ของพนักงานหลังเกษียณ

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รบัอัตราคา่จา้งเป็นเงนิเดือนประจ�า) จ�านวนทั้งส้ิน 3,924 คน โดยแบง่ตามสายงานหลักได ้ดังน้ี

สายงาน จ�านวนพนักงาน - ประจ�า - พนักงานชาวตา่งชาติ (คน)
กลุม่การเงนิ 165

กลุม่การตลาด 1,089

กลุม่งานขาย 1,424

กลุม่เทคโนโลยี 964

กลุม่บุคคล 56

กลุม่กิจการองค์กรและพฒันาธุรกิจ 189

ส�านักประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 37

รวม 3,924

ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสเป็นเงินจ�านวนทั้งส้ิน 3,955,007,200 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
เป็นเงนิจ�านวนทั้งส้ิน 113,418,405 บาท

การพฒันาและความกา้วหนา้ทางอาชีพ
การพฒันาและความกา้วหนา้ทางอาชีพเป็นปจัจยัท่ีส�าคญัประการหน่ึงท่ีจะสามารถรกัษาและสรา้งความผกูพันกับพนักงาน เพือ่ใหพ้นักงานสามารถปฏิบตังิานไดอ้ยา่งเต็ม
ประสิทธภิาพและพฒันาเติบโตในสายงานพรอ้มไปกับองค์กร Career by Me เป็นโปรแกรมและระบบท่ีชว่ยใหพ้นักงานดีแทคสามารถพฒันาความกา้วหนา้ทางอาชีพของ
ตนเองได ้โดยอาศัยความรว่มมือระหวา่งพนักงานและหัวหนา้งาน ท้ังน้ีขึ้นอยูก่ับความปรารถนาทางอาชีพและความพรอ้มของพนักงาน กอปรกับความตอ้งการทางธุรกิจ 
ของบรษิัท ดีแทคให้โอกาสแก่พนักงานที่จะมีความก้าวหน้าทางอาชีพมากมายหลายรูปแบบ เช่น การเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานหรอืการเป็นผู้บรหิาร ความก้าวหน้า 
ทางอาชพีทีเ่ตบิโตสูงขึน้สู่ต�าแหนง่ทีม่หีนา้ทีค่วามรบัผิดชอบทีสู่งขึน้ หรอืความกา้วหนา้ทางอาชีพในระดับพนักงานขัน้เดิมแตไ่ดท้�างานในสายงานใหมท่ี่เปลีย่นไปหรอืแตกตา่ง 
ออกไป นอกจากน้ีพนักงานยังสามารถเติบโตจากการได้รบัขอบเขตหน้าท่ีความรบัผิดชอบในต�าแหน่งปจัจุบันของตนท่ีเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการท�างานข้ามกลุ่มธุรกิจทั้งใน 
ตา่งประเทศและระดบัภาคพืน้ ทัง้หมดนีล้ว้นเป็นความกา้วหนา้ทางอาชพีทีพ่นักงานสามารถทีจ่ะเลอืกไดเ้องทัง้ส้ิน โปรแกรม Career By Me นี ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนหลกั  
หรอื 4D ซึ่งเป็นระบบและเครือ่งมือที่จะชว่ยใหพ้นักงานมีความกา้วหนา้ในอาชีพได ้ดังน้ี

1. Discover ทราบความมุ่งหมายในสายอาชีพและศักยภาพของตน: 
พนักงานค้นหาความปรารถนาก้าวหน้าทางอาชีพของตนโดยการพดูคุยกับ
หวัหนา้งาน รวมทัง้ประเมนิตนเองรว่มกบัหวัหนา้งานเพือ่ทราบถงึสมรรถนะ 
ความรู ้ ความสามารถท่ีพนักงานต้องพัฒนาเพิ่มเติมตามกรอบสมรรถนะ 
และความตอ้งการของต�าแหนง่งาน

2. Design ตั้งเป้าหมายงาน ออกแบบสายอาชีพและแผนพัฒนาตนเอง: 
ระบบการบรหิารผลงาน PMS ซึ่งประกอบดว้ย People Dialogue and 
Performance with Impact (การพดูคุยเพื่อพัฒนาและการปฏิบัติงาน
ที่มุงเน้นผลลัพธ์และคุณค่า) จะช่วยให้พนักงานสามารถออกแบบเป้าหมาย
ผลงานท่ีต้องส่งมอบและแผนการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถและ
เสรมิสรา้งจุดแข็งของตนเอง (Strength based Development Plan) 
ทั้งระยะส้ันส�าหรับต�าแหน่งงานปจัจุบัน และระยะยาวส�าหรับการเติบโต 
และกา้วหนา้ในสายอาชีพที่พนักงานปรารถนา

โครงสรา้งการจดัการ
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3. Develop พฒันาตนเองตามแผน โดยวิธ ี3E+1: วธิกีารเรยีนรูแ้บบ 3E+1  
จะช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย  
การฝึกอบรม (Education) 10% การเรียนรู้จากผู้อ่ืน (Exposure) 
20% การเรยีนรูแ้ละพฒันาจากการปฏิบัติงานจรงิ (Experience) 70% 
รวมถึงการสรา้งระบบและบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละพัฒนา 
(Environment: Ecosystem for Learning & Development)  
รวมทั้งการโคช้จากหัวหนา้งานอยา่งสม�่าเสมอ

4. Deploy แสดงผลงานและกา้วไปสู่ต�าแหนง่งานตามเป้าหมาย: พนักงาน
จะได้รับการปฐมนิเทศ การถ่ายทอดงานและเตรียมความพร้อมรับมอบ 
งานใหม่ มีการพูดคุยความคาดหวังและก�าหนดเป้าหมายผลงาน รวมทั้ง 
การโคช้เม่ือปรบัเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีหรอืเขา้รบัต�าแหนง่ใหม ่หรอืมีขอบเขต
ความรบัผิดชอบงานที่มากขึ้นกวา่เดิม

ในทางธุรกิจ การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานดังกล่าว  
นับเป็นการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะความรูค้วามสามารถตรงกับความต้องการ
ทางธุรกิจ สามารถด�าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะส้ันและ 
ระยะยาวเพื่อเสรมิสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตให้แก่บรษิัท
อยา่งตอ่เน่ือง

“dtac Academy” – ศนูย์กลางแหง่การพฒันาบุคลากร

dtac Academy ส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรูแ้ละมีบทบาทหน้าท่ีรบัผิดชอบใน
การจดัหลักสูตรการพฒันาบุคลากรที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมพนักงาน
ทั้งบรษิัท เพือ่ใหม่ั้นใจไดว้า่พนักงานจะสามารถพฒันาทักษะ ความรู ้ความสามารถ
ของตนเองตลอดจนศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทั้งตอบสนองความต้องการ 
ที่จะพฒันาของพนักงานเอง และตอบสนองตอ่ความตอ้งการทางธุรกิจของบรษิัท 
พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ผ่านหลากหลายทางเลือก ทั้งการ
เรยีนในแบบผสมผสานที่รวมการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ และการเขา้รบัการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาส่วนบุคคล ซ่ึงมาจากความต้องการพัฒนา 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับเน้ืองานหรอืต�าแหนง่งาน รวมถงึความตอ้งการพฒันาเพือ่เสรมิสรา้ง
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ

หลักสูตรที่ dtac Academy จะประกอบด้วย (1) การพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น 
การส่ือสาร การพฒันาภาวะผูน้�า ความเขา้ใจลกูคา้การประสานและการวางแผนงาน; 
(2) การปลูกฝงัวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือส่งเสรมิการเปล่ียนแปลงไปสู่ดิจิทัล และ
จรยิธรรมองค์กร; (3) การพฒันาทกัษะเฉพาะทางทั้งในส่วนงานหลกัและส่วนงาน 
สนับสนุน เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถเฉพาะด้านขององค์กรให้มี
ศักยภาพในการแขง่ขัน เชน่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโครงขา่ย การตลาด
เชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การส่งเสริมการขายและ 
การใหบ้รกิาร เป็นตน้

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในรูปแบบของการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน (Classroom 
Training) บรษิัทยังจัดการอบรมในรูปแบบของการเรยีนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ E-learning เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนและจัดสรรเวลาที่สะดวก 
ส�าหรบัการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตัวเอง อีกทั้งยังมีการจดักิจกรรมการพฒันาบุคลากรใน
รูปแบบอ่ืน ๆ อีกดว้ย เชน่ การเรยีนรูจ้ากการลงมือปฏิบัติงานจรงิ (On the Job  
Training) การมอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการที่ส�าคัญ 
การแลกเปลี่ยนความรูก้ับวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
บรษิัทยังได้น�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา
บุคลากร ดว้ยการจดัโครงสรา้งการเรยีนรูผ้า่นดิจทิัลแพลตฟอรม์ และการเรยีนรู ้
ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งอ�านวยความสะดวกให้พนักงานสามารถ 
เปิดประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกที่ 
ทุกเวลาและไมม่ีตารางเวลาก�าหนดตายตัว

หลักสูตรการพฒันาภาวะผูน้�าและพนักงานที่มีศักยภาพ

การพัฒนาผู้น�ารุ่นใหม่และพนักงานท่ีมีศักยภาพเป็นส่ิงที่บริษัทให้ความส�าคัญ
อย่างต่อเน่ือง โดยบรษิัทจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าเพื่อให้ม่ันใจได้ว่า 
ผูบ้รหิารในทุกระดับไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มและพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถ 
ที่จ�าเป็นในการที่จะบรหิารจัดการทีมของตนเองและองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนด ทั้งน้ีการจัดฝึกอบรมยังมีเน้ือหาครอบคลุมถึงการบริหารเชิงธุรกิจ
และการบริหารบุคลากรซ่ึงมีทั้งในรูปแบบการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู ้
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสอนงานแบบตัวต่อตัว 
อยา่งสม�่าเสมอตอ่เน่ือง

นอกจากน้ีบรษิัทยังจดัใหมี้หลักสูตรการพฒันาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent 
Development) โดยออกแบบเพือ่ที่จะส่งเสรมิพนักงานที่มีความสามารถในการ
ท�างานท่ีโดดเด่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างสูงสุด หลักสูตร
พิเศษเหล่านี้ได้รบัการพัฒนารว่มกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ ความรู้เฉพาะทาง 
และการท�าหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ที่สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทางของบรษิัท

ในปี 2561 น้ี บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�านวน  
ทั้งส้ิน 9,416,861 บาท ซึ่งครอบคลุมจ�านวนบุคลากรถึง 100 % ของพนักงาน 
ในบรษิทัทัง้หมด ซ่ึงคิดเป็นคา่เฉล่ียเวลาในการฝกึอบรมเทา่กับ 78 ชัว่โมงตอ่คน ตอ่ปี

รางวัลและการยอมรบั
• อันดบั 5  

JobsDB - 10 สุดยอดองค์กรชั้นน�าที่พนักงานไทยอยากรว่มงานมากที่สุด
ประจ�าปี 2560

• อันดบัที ่1 ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
“Thailand’s Top Graduate Employer 2017”
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การควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการท่ีก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังตอ่ไปน้ี

• การด�าเนินงานอยา่งมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

• การรบัรองความนา่เชื่อถือของรายงานทางการเงนิ และ

• การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิัท กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

บรษิทัใชก้รอบโครงสรา้งการควบคุมภายในทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) แนวทางของ Sarbanes Oxley Act Section 404 (SOX) และแนวทางท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด โดยบรษิัทไดด้�าเนินการตามแนวทางของ SOX มาต้ังแต่
ปี 2549 เพือ่ผนวกรวมการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงนิเขา้กับการด�าเนินงานทางธุรกิจของบรษิัท

ระบบการควบคุมภายในของบรษิัท ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี

(2) การบรหิารความเส่ียง

การบรหิารความเส่ียงของบรษิัทน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการ
ความเส่ียงท่ีได้คาดการณ์ไว้ในเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับวัตถุประสงค์
ของบริษัท บริษัทน�าข้อมูลท่ีได้จากกระบวนการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ มาใช ้
ในการบรหิารความเส่ียงองค์กรแบบองค์รวมซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมกีารด�าเนินการซ�า้ 
และตอ่เน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่

• ชว่ยสนับสนุนใหบ้รษิัทบรรลุจุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

• ชว่ยใหบ้รษิทัรกัษาสถานะความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดโ้ดยการจดัการ 
ภัยคุกคามท่ีส�าคัญและการใชป้ระโยชน์จากโอกาสที่ส�าคัญ

• ช่วยให้บรษิัทสามารถพิจารณาถึงความเส่ียงได้อย่างชัดเจนในการตัดสินใจ  
โดยการน�าการบรหิารความเส่ียงเขา้ไปเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการตดัสินใจ

• ชว่ยใหบ้รษิทัมัน่ใจวา่ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดและมาตรฐานภายนอกดา้นความ
เส่ียง

• ช่วยให้บรษิัทก�าหนดการด�าเนินการเพื่อลดภัยคุกคามและส่งเสรมิโอกาสท่ี
ส�าคัญไดอ้ยา่งทันทว่งที

• ช่วยเพิ่มความตระหนักในการบรหิารความเส่ียงและส่งเสรมิวัฒนธรรมด้าน 
ความเส่ียงภายในบรษิัท

บรษิทัไดก้�าหนดนโยบายและคูม่อืการบรหิารความเส่ียง รวมทัง้ไดท้บทวนนโยบายและ
คูมื่อดังกลา่วอย่างสม�่าเสมอ บรษิัทบรหิารความเส่ียงตามแนวทางของมาตรฐาน 
ISO 31000 และ COSO II Enterprise Risk Management โดยบริษัท 
จะต้องระบุ ประเมิน และจัดการความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อจุดมุ่งหมาย 
และวัตถุประสงค์ของบรษิัท

ผู้บรหิารสายงานมีหน้าท่ีรบัผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเส่ียงท่ีมีอยู ่
ในกระบวนการทางกลยุทธ์และกระบวนการทางธรุกิจในแตล่ะวัน พนักงานของบรษิทั
มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัการความเส่ียงทีอ่ยูใ่นขอบเขตงานทีแ่ตล่ะคน
รบัผดิชอบ ฝา่ยบรหิารมหีนา้ทีป่ระเมินความเส่ียงของบรษิทัอยา่งสม�า่เสมอ โดยเป็น
เจา้ของและบรหิารจดัการความเส่ียงทีส่�าคญัของบรษิทั ทัง้น้ีฝา่ยบรหิารจะรายงาน
ความเส่ียงที่ส�าคัญดังกลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส

(1) สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร

บรษิัทมีการจัดโครงสรา้งองค์กรท่ีเอื้ออ�านวยต่อการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการก�าหนดเป้าหมาย
การด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมาย 
ที่ก�าหนด และจัดให้มีการส่ือสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละ 
หน่ึงครัง้ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทยึดมั่นในการสร้างธุรกิจที่ย่ังยืนและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งโดยมี  
“ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) เป็นมาตรฐานทางจรยิธรรมที่ใช ้
ในการท�างาน ซ่ึงครอบคลุมข้อก�าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบรษิัทปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บรษิัท แนวทางการปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนได้เสียตา่ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
การปฏิบัติตอ่พนักงาน ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่และหนว่ยงานราชการ รวมถึงขอ้ก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม ทรพัย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี การรายงานและ
การเปิดเผยข้อมูล การบรหิารข้อมูลสารสนเทศและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
พนักงานสามารถปรกึษาหรอืแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
ก�ากับดแูลและจรยิธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer) โดยตรง 
ทั้งน้ี การก�าหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานท่ี
ค�านึงถึงความเป็นธรรมตอ่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และเพือ่ประโยชน์ของบรษิัทในระยะยาว

บรษิทัไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพือ่ก�ากบัดแูล 
และส่งเสริมการควบคุมภายในในการจัดท�ารายงานทางการเงิน (Internal 
Control over Financial Reporting หรอื ICFR) และจดัตั้งหนว่ยงาน Policy 
Governance Culture เพือ่พฒันาและปรบัใชน้โยบายและข้ันตอนการก�ากบัดแูล
กิจการของบรษิัท โดยหน่วยงานควบคุมภายในท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและรายงาน
สถานะของการควบคุมภายในในการจัดท�ารายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม�า่เสมอ ทัง้น้ีเพือ่ใหร้ายงาน 
ทางการเงนิของบรษิัทมีความถกูตอ้งและนา่เชื่อถือ

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม (Health, Safety, 
Security & Environment หรอื HSE) โดยไดยึ้ดแนวทางตามมาตรฐานสากล 
ISO14001 & OHSAS18001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน 

โครงสรา้งการจดัการ
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(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บรษิัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
โดยค�านึงถึงลักษณะงาน ความซับซ้อน รวมถึงสภาพแวดล้อมและลักษณะเฉพาะ
ของบริษัท โดยบริษัทมีการจัดท�านโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานส�าหรับ
การบรหิารจัดการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการท�าธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบรหิารทั่วไป รวมถึงการจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
ซึ่งบรษิัทยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 นอกจากน้ี บรษิัท
ได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบรหิารแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสมตามนโยบายการมอบอ�านาจ (Policy on Delegation of 
Authority) ซึ่งไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท รวมทั้งการจดัใหมี้การ
แบง่แยกหนา้ที่อยา่งเหมาะสม เชน่ หนา้ท่ีในการอนุมัติออกจากหนา้ที่ในการบันทึก
รายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อ
เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ทั้งน้ี ในการท�าธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมในการติดตามดูแล 
เพือ่ใหม่ั้นใจวา่การท�าธุรกรรมน้ัน ๆ ด�าเนินการตามระเบียบ วิธกีารปฏิบัติงานและ
ผา่นข้ันตอนการอนุมตัทิีก่�าหนด เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเป็นส�าคัญ

(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู

บรษิัทให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล เพื่อให้การส่ือสาร
ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบรษิัท 
ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้น และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบรษิัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองท่ัวไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชี 
และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได ้ 
มีการจัดท�าหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม รวมท้ังรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิัทและผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาก่อนการประชุม
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามที่กฎหมายก�าหนด

(5) ระบบการติดตาม

บรษิัทมีกระบวนการท่ีชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและรายงาน
ข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่ส�าคัญ พร้อมทั้งรายละเอียด 
ในการด�าเนินการแก้ไข ซ่ึงฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง  
(Ongoing Monitoring) และท�าการประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation)  
เพือ่ใหม่ั้นใจไดว้า่บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในที่มั่นคงและใชง้านไดจ้รงิ

ทั้งน้ี การติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวน
ผลการด�าเนินงานและข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญเป็นประจ�า การวิเคราะห์และ 
การติดตามรายงานการด�าเนินงานท่ีอาจระบุความผิดปกติทีบ่ง่บอกถึงความลม้เหลว 
ในระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัททราบถึงกรณีที่มีหรอืสงสัย 
ว่ามีการฉ้อโกง การกระท�าผิดกฎหมายหรอืการประพฤติผิดที่อาจส่งผลกระทบ
อยา่งรา้ยแรงตอ่ชื่อเสียงและสถานะทางการเงนิของบรษิัท

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง

(1) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ 
ฝ่ายบรหิาร ซึ่งจดัท�าขึ้นในปี 2561 ไมพ่บขอ้บกพรอ่งในการควบคุมภายใน 
ทีเ่ป็นสาระส�าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบอยา่งมีนัยส�าคญัตอ่รายงานทางการเงิน  
โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้

(2) การด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงตรวจสอบข้ันตอน 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ 
โดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
จุดออ่นเหลา่น้ัน โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ 
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินการแก้ไข 
กับฝ่ายบริหาร และจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินการดังกล่าวให้กับ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงครัง้ และ

(3) การทบทวนประเดน็ในการควบคุมภายในทีต่รวจพบโดยผูส้อบบญัชภีายนอก
ของบรษิัท

อน่ึง บรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัไดท้บทวนและประเมนิ
การควบคุมทางการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็น 
สาระส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของ 
ผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท 
จากการน�าไปใชโ้ดยมิชอบหรอืโดยไมมี่อ�านาจของฝ่ายบรหิาร ทั้งน้ี ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ 
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท

การตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระ
และเที่ยงธรรม รวมท้ังใหค้�าปรกึษาเพือ่เพิม่มลูคา่และปรบัปรุงการปฏิบัติงานของ
บรษิัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบใน
ดา้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ อ�านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถงึหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน มกี�าหนด
ไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงได้รบัการสอบทาน 
และอนุมัตโิดยประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ม่ันใจว่าความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรและ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคลอ้งกัน นอกจากน้ี 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการยืนยันความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี
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บรษิัทได้แต่งตั้งนายกิติ วิจิตรสว่างวงศ์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนให ้
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ

การแตง่ต้ัง โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งหัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในและหนว่ยงาน 
อืน่ใดภายใตห้นว่ยงานตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัการอนุมัตจิากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงค�าจ�ากัดความของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน หลักจรยิธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการ
ปฏิบตังิานวิชาชพีตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบ
สารสนเทศ คูม่ือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบรษิัท

หนว่ยงานตรวจสอบภายในมกีารจดัท�าแผนการตรวจสอบภายในทีม่คีวามยืดหยุน่  
โดยประเมินจากทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเส่ียงที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานของบรษิัท โดยแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีจะได้รบัการ
สอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน 
ตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติแล้วน้ันหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ยังปฏิบัติงานพิเศษอื่นตามการรอ้งขอของผู้บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามความเหมาะสม

อน่ึง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีน้ัน หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จะพิจารณาและทบทวนความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น สอบทานความเพียงพอและ 
ความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายใน และรายงานจุดบกพรอ่งของการควบคุม
ภายในที่เป็นสาระส�าคัญ การไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรบัปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานต่อผู้บรหิารโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตาม 
ผลอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอ่ืน ๆ  
ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึง 
ความคบืหนา้ในการด�าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงของผูบ้รหิารและความคบืหนา้ของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�าอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงครัง้

นอกจากน้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในยังรับผิดชอบในการสอบทานรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันตามระเบียบภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการท�ารายการ 
ระหว่างกันน้ันเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย พรอ้มทั้งรายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นประจ�าทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนรว่มในการด�าเนินการ
ตรวจสอบการกระท�าที่อาจเก่ียวข้องกับการทุจรติภายในบรษิัท และรายงานผล
ให้ผู้บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากน้ี หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในยังให้ค�าปรกึษาเพื่อช่วยให้ผู้บรหิารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์
ทางธุรกิจ

พนักงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในไดร้บัการสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาความรู ้ 
ความสามารถ ความช�านาญอย่างต่อเน่ือง โดยเข้ารบัการฝึกอบรมที่หลากหลาย
ทั้งที่จดัขึ้นภายในและภายนอกบรษิัทรวมถึงการสัมมนาในตา่งประเทศ นอกจากนี้  
พนักงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในยงัมโีอกาสพฒันาตนเองโดยการเขา้รว่ม
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานของบรษิัท

อน่ึง เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงาน
ตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวังของผู้บริหาร  
หนว่ยงานตรวจสอบภายในไดจ้ดัใหมี้การประเมินคุณภาพดา้นการตรวจสอบภายใน 
โดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจ�าทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมินให้แก ่
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รบัการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน
โดยที่ปรกึษาภายนอกทุก ๆ 5 ปี ครัง้ล่าสุดได้จัดท�าในเดือนพฤศจิกายน 2559 
ผลการประเมินสรุปได้ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานสากล เรื่องการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในซ่ึงก�าหนด 
โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล

โครงสรา้งการจดัการ
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คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดม่ันในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หลักการก�ากับดูแล 
กจิการท่ีดีส�าหรบับรษิทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
เพือ่รกัษาและเสรมิสรา้งมลูคา่ของผูถ้ือหุน้ในระยะยาว

โดยคณะกรรมการบรษิัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย 
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง  
การก�าหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน นอกจากน้ี  
คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทค 
ธรรมาภิบาล” ซ่ึงใชบั้งคับกับกรรมการผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัท ตลอดจน 
บุคคลอ่ืน ๆ ที่กระท�าการในนามของบรษิัท โดยเริม่ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549 และ 
มกีารปรบัปรุงแกไ้ขเรือ่ยมา โดยครอบคลุมเรือ่งตา่ง ๆ  เชน่ สิทธมินุษยชน แรงงาน 
สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย ส่ิงแวดลอ้ม ความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปช่ัน การควบคุมภายใน  
และการเปิดเผยขอ้มลู เป็นตน้ ทั้งน้ี ตามหลักมาตรฐานสากล

บรษิัทได้จัดให้มีการเผยแพรน่โยบายการก�ากับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติ
ดังกลา่วทางเว็บไซต์ของบรษิัทที่ www.dtac.co.th และระบบส่ือสารภายในของ
บรษิทั (Intranet) เพือ่ความสะดวกของกรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั
ในการเขา้ถึงและใชใ้นการอา้งอิง นอกจากน้ี บรษิัทไดจ้ดัใหมี้การเสรมิสรา้งความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติอย่าง 
ตอ่เน่ือง อาทิ จดัการบรรยายและแจกคูมื่อดีแทคธรรมาภิบาลใหแ้กพ่นักงานในการ
ปฐมนิเทศส�าหรบัพนักงานใหม่ และจัดการอบรมในเรือ่งดังกล่าวเป็นครัง้คราวไป 
รวมท้ัง จัดท�าส่ือการเรยีนรูเ้รือ่งดีแทคธรรมาภิบาลในรูปแบบการต์ูนเพ่ืออธิบาย
หัวข้อต่าง ๆ ที่ส�าคัญและเพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ 
ทบัซอ้น การคอรร์ปัชัน่และการตดิสินบน ของขวัญและสินน�า้ใจทางธรุกจิ ขอ้มลูส่วน
บุคคลและความเป็นส่วนตัวความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การเป็นผู้สนับสนุน
หรอืการบรจิาค การส่ือสารภายนอกองค์กร รวมถึงเรือ่งอื่นๆ ซ่ึงเป็นเรือ่งใกลต้ัว 
ทีพ่นักงานควรทราบ นอกจากน้ีบรษิทัไดจ้ดัท�าส่ือการเรยีนรูอ้อนไลน์ (Interactive 
e-Learning Program) เพ่ือเป็นการเสรมิสรา้งความเขา้ใจของพนักงานในเรือ่ง 
Code of Conduct และ นโยบายตอ่ตา้นคอรปัชัน่ ทัง้น้ี การติดตามใหมี้การปฏิบตัิ
ตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการน้ัน ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีหนา้ที่ประเมินผล 
การบังคับใช้เอกสารการก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งระดับของการปฏิบัติตาม  
และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครัง้

บริษัทให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในการถือปฏิบัติหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ซึง่หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิทัไดอ้า้งอิงจากหลักการก�ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีส�าหรบับรษิัทจดทะเบียน ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี จากการประเมิน
โครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบียนไทยซ่ึงประเมินโดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทยบรษิัทไดร้บัคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (ชว่งคะแนน
ระหว่างรอ้ยละ 90 ข้ึนไป) โดยเป็นหน่ึงใน 142 บรษิัทที่ได้รบัคะแนนดีเลิศ จาก
บรษิัทจดทะเบียนที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด 657 บรษิัท จึงเป็นเครือ่งยืนยันว่า  
บรษิัทยึดม่ันในหลักการของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
รายละเอียดของหลักการก�ากับดแูลกิจการที่ดีแบง่ออกเป็น 5 หมวด มีดังน้ี

การก�ากับดแูลกิจการ

หมวดที ่1 สิทธขิองผูถ้ือหุน้
คณะกรรมการบรษิัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น  
อันได้แก่ การซ้ือขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไรของบริษัท  
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ 
และเทา่เทียมกนั การรว่มตัดสินใจเรือ่งส�าคญัของบรษิทั การแตง่ต้ังหรอืถอดถอน
กรรมการ การก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ การแตง่ต้ังผูส้อบบัญชี การก�าหนด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว  
ครบถ้วนและเพียงพอ ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น (บรษิัทมีหุ้นสามัญเพียงประเภท
เดียวโดยหน่ึงหุน้สามัญมีสิทธอิอกเสียงหน่ึงเสียง) ท้ังน้ี เพือ่ใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนรว่ม
ในการตัดสินใจในเรือ่งที่กระทบหรอืเกี่ยวขอ้งกับสิทธแิละผลประโยชน์ของตน

บรษิัทมีนโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน
สถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการแจ้งก�าหนดวันประชุม
ล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่  
30 มกราคม 2561 และก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
(Record Date) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบรษิัทคัดเลือกสถานที่จัด 
การประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 
เดินทางเขา้รว่มการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก และก�าหนดเวลาจดัประชุมในชว่งเวลาบา่ย 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเตรยีมตัวในการเดินทาง บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่ง
เอกสารลงทะเบียนเขา้รว่มการประชุมลว่งหนา้กอ่นวันประชุม เพือ่ลดระยะเวลาในการ 
ตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบรษิัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่ 
จัดการประชุมส�าหรับผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน  
โดยบรษิทัไดน้�าระบบบารโ์คด (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง 
เพื่อช่วยให้ข้ันตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไป
อย่างรวดเรว็ย่ิงขึ้น และได้จัดเตรยีมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ 
ทั้งน้ี เพือ่อ�านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้ือหุน้

บรษิัทด�าเนินการประชุมอย่างโปรง่ใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ รวมท้ัง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ
และสรุปไวใ้นรายงานประชุม นอกจากน้ียังสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดับสูง 
ที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อ 
ตอบค�าถามและรบัทราบความคิดเห็นของผูถ้ือหุน้

อน่ึง บรษิทัไดจ้ดัการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 เม่ือวันที ่4 เมษายน 2561  
ณ หอ้ง แอทธนีิ ครสิตลั ฮอลล์ ช้ัน 3 โรงแรม ดิ แอทธนีิ โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูร ี 
คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บรหิาร 
ระดับสูงเขา้รว่มการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2561 ทั้งหมด 22 ทา่น

บรษิัทได้มอบหมายใหบ้รษิัท ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็น 
นายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 
เป็นเวลาล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร ่
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบรษิัทท่ี www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อน 
การประชุม 30 วัน (ตั้งแตวั่นที่ 2 มีนาคม 2561) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึง
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึ้นโดยหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
และครบถว้น พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท พรอ้มทั้งระบุอยา่งชัดเจน
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ว่าเป็นเรือ่งเสนอเพื่อทราบหรอืเพื่อพิจารณา และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด รวมทั้งเสนอรายช่ือกรรมการอิสระจ�านวน 3 ทา่น 
ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระทา่นใดทา่นหน่ึง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมรวมถึง 
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือ 
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท ล่วงหน้า 
กอ่นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ในระหวา่งวนัที ่2 ตุลาคม 2560 – 31 
ธันวาคม 2560 โดยบรษิัทไดเ้ผยแพรร่ายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการด�าเนินการดังกลา่วโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายขา่วไปยังตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ตั้งแต่วันที่  
2 ตุลาคม 2561 ซึง่ไมม่ผีูถื้อหุน้ส่งค�าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมเสนอวาระ
การประชุม หรอืเสนอบุคคลเขา้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด

บรษิัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนเริม่การประชุม ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวน
หุ้น โดยในแต่ละวาระที่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะ 
ตามแบบ ค. บรษิทัจดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมายทีเ่ป็นอสิระจากภายนอก (Inspector) 
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบรษิทั ทัง้น้ี ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานในทีป่ระชุม 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและต้ังค�าถามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
บรษิัทและวาระการประชุมไดอ้ยา่งเต็มที่

บรษิัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 โดยระบุผลการออกเสียง 
ลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผูถ้ือหุน้เสรจ็ส้ิน

ทัง้น้ี ในปี 2561 บรษิทัมกีารประชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วันองัคารท่ี  
11 ธนัวาคม 2561 เพือ่พจิารณาอนุมัติการรบัโอนกิจการทั้งหมดจากบรษิัท ดีแทค 
บรอดแบนด์ จ�ากัด และ บรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท  
โดยมวัีตถุประสงค์ในการปรบัปรุงโครงสรา้งการจดัการภายในกลุม่บรษิทัเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพและลดตน้ทุนในการด�าเนินงานของกลุม่บรษิัท

หมวดที ่2 การปฏิบัตติอ่ผูถ้ือหุน้อยา่งเทา่เทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
อยา่งเทา่เทียมกันและเป็นธรรม โดยไดด้�าเนินการตา่ง ๆ ดังน้ี

บรษิทัมีนโยบายท่ีจะรกัษาสิทธขิองผูถื้อหุน้ทุกราย โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ�าปี 2561 ประธานในท่ีประชุมไดด้�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และไมมี่การเพิม่วาระการประชุมโดยไมแ่จง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด ท้ังน้ี ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกรายมีสิทธอิอกเสียง
ลงคะแนนตามจ�านวนหุน้ที่ตนถืออยู ่โดยหน่ึงหุน้มีสิทธอิอกเสียงเทา่กับหน่ึงเสียง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถ 
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัทหรอืบุคคลอื่นเข้ารว่มประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ี 
กระทรวงพาณิชย์ประกาศก�าหนด ซ่ึงผูถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทิศทางการออกเสียง
ลงคะแนนได ้และไดจั้ดส่งหนังสือมอบฉันทะใหแ้กผู่ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์
ของบรษิัทที่ www.dtac.co.th

บรษิทัไดม้อบหมายใหบ้รษิทัภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ท�างาน
กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนินการแทนบริษัท 
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งบรษิัทได้จัดเตรยีมบัตรลงคะแนนเสียง
ส�าหรบัผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตั้ง 
กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ 
เป็นรายบุคคล การนับคะแนนเสียงในแตล่ะวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปรง่ใส และ 
มีการจดัเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวส้�าหรบัการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 และจัดให้มี 
การเผยแพร่แถบวิดีทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ที่ www.dtac.co.th ภายใน 14 วันภายหลังการประชุม

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
(1) การดแูลสิทธขิองผูม้ีส่วนไดเ้สีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท  
และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี  
ทั้งน้ี เพื่อสรา้งความเข้าใจอันดีและความรว่มมือระหว่างบรษิัทและผู้มีส่วนได้เสีย 
อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด�าเนินงาน สรา้งความเช่ือม่ันและความม่ันคงใหแ้กบ่รษิทั
และผูม้ส่ีวนไดเ้สีย รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัในระยะยาว

สิทธขิองผูถื้อหุน้

บรษิทัตระหนักและใหค้วามส�าคญัตอ่สิทธขิองผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิทั บรษิทั
ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยจัดให้
มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง โปรง่ใส และทันตอ่เวลาและจัดใหมี้การดูแลรกัษาไว ้
ซึ่งทรพัย์สินของบรษิัท บรษิัทมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินงานเพื่อสรา้งผลก�าไร 
และการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว  
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
และหมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอ่ผูถ้ือหุน้อยา่งเทา่เทียมกัน

สิทธขิองพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของ 
ความส�าเร็จ ดังน้ัน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอด 
เส้นทางการท�างาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน  
รวมท้ังมอบโอกาสในการสรา้งความก้าวหน้าในการท�างานให้แก่พนักงานทุกคน 
โดยเทา่เทยีมกนั และใหค้า่ตอบแทนแกพ่นักงานในอตัราทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัศกึษา
และทบทวนโครงสรา้งองค์กรบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของแตล่ะหนว่ยงาน  
ประเมนิผลการท�างานและความกา้วหนา้ในการท�างานของพนักงานอยา่งสม�า่เสมอ 
ทั้งน้ี เพื่อสรา้งศักยภาพและความพรอ้มภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่การ 
เป็นองค์กรที่ ดี  รวมถึงให้ความส�าคัญในการก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน 
ของพนักงานใหส้อดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว

บรษิัทใหค้วามส�าคัญในเรือ่งสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยบรษิัท
ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้ันพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก�าหนด อาทิ วันเวลา
ท�างาน วันหยุด วันหยุดพกัผอ่นประจ�าปี และวันลาหยุดประเภทตา่ง ๆ รวมถึงการ
ประกันสังคม กองทุนเงนิทดแทน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพนัธ์
สิทธปิระโยชน์ตา่ง ๆ ใหก้ับพนักงานอยา่งตอ่เน่ือง
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บรษิทัไดจ้ดัใหมี้สวัสดิการอ่ืน ๆ  นอกจากทีก่ฎหมายก�าหนด อาทิ การประกนัสุขภาพ  
ซึง่ครอบคลุมการรกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกและผูป่้วยในและทนัตกรรม การประกนัชวิีต  
การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจ�าปี และการรักษาพยาบาลภายใน
ส�านักงานโดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจ�าส�านักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน 
รวมถึงจดัใหมี้มาตรการดแูลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพนัธ์
แนวทางการป้องกันโรคระบาด และการจดัหาหนา้กากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล 
ส�าหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากน้ี บริษัทยังส่งเสริม 
ให้พนักงานออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานท่ี อุปกรณ์กีฬา และ
กจิกรรมตา่ง ๆ  ส�าหรบัการออกก�าลงักาย เชน่ โยคะและแอโรบคิ เป็นตน้ และส่งเสรมิ 
เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  
ห้องเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องให้นมบุตรและกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรบั 
กรณีที่พนักงานมีความจ�าเป็นต้องน�าบุตรหลานมาท่ีท�างาน นอกจากน้ี  
บริษัทได้จัดให้ มี เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น  การสมรส  
การคลอดบุตร การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เป็นตน้

บรษิทัส่งเสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังานมส่ีวนรว่มในการพฒันาองค์กรโดยจดัใหม้ี
การเลือกตั้ง “สภาผูแ้ทนพนักงาน” เพือ่เป็นตัวแทนของพนักงานและเป็นส่ือกลาง 
ในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 
ของพนักงานในเรือ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่บรษิัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการ
และสิทธปิระโยชน์ทีพ่นักงานไดร้บัอยูแ่ลว้ รวมทัง้ใหค้�าปรกึษา และรบัฟงัขอ้คดิเหน็ 
ของพนักงาน

บริษัทได้ด�าเนินการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยที่สอดคล้องและ 
เป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมสากล โดยได้จัดให้มี 
หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
(หนว่ยงาน HSE & Administration) เพือ่ก�าหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมโดยก�าหนด 
และส่งเสรมิให้มีการดูแลและรกัษาสุขภาพอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อม
ในการท�างานท่ีปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุมภยันตรายและด�าเนินการท่ีจ�าเป็น 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยจากการท�างาน ให้กับพนักงานทุกคน 
ตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการอบรมด้าน 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานในองค์กร และ 
การจัดกิจกรรม ทั้งน้ี เพื่อสรา้งจิตส�านึกและหลักในการปฏิบัติในเรือ่งดังกล่าว 
รวมท้ังมีการแต่งต้ังคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพ
แวดลอ้มในการท�างานจ�านวน 3 คณะในพื้นที่ตา่ง ๆ ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนของ
พนักงานและผู้บรหิารเข้าท�างานรว่มกัน โดยท�าหน้าที่รายงานและเสนอแนวทาง
การแก้ไขและปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภัย และส่งเสรมิและ
สนับสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภัยในการท�างาน

นอกจากนี้  บริษัทยังเป็นส�านักงานจากประเทศไทยเพียงหน่ึงเดียวที่ได้รับ 
การจัดอันดับให้เป็นหน่ึงใน “10 สุดยอดส�านักงานของโลก (Top Ten Best 
Office Spaces in the World) ประจ�าปี 2558” จากรายงาน Global 
Cities : The 2015 Report จดัท�าโดย Knight Frank ซ่ึงเป็นบรษิัทที่ปรกึษา 
ดา้นอสังหารมิทรพัย์ชั้นน�าของโลก

อน่ึง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ของพนักงานได้อย่างแท้จรงิ บรษิัทได้จัดให้พนักงานท�าแบบส�ารวจความคิดเห็น 
ของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทุกปี 
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบส�ารวจความคิดเห็นดังกล่าวครอบคลุมเรื่อง 
ความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทาง 
และขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ที่จะชว่ยพฒันาศักยภาพของบรษิัท ทั้งน้ี พนักงานสามารถ
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองผ่านแบบส�ารวจความคิดเห็นได้ 
อยา่งเต็มที ่โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นจะถกูเกบ็เป็นความลับ

สิทธขิองชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน และให้ความส�าคัญ 
ต่อความรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยบรษิัทเน้นการพัฒนา
กจิกรรมโดยการน�าเทคโนโลยีการส่ือสารมาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคนกลุ่มต่าง ๆ (Enable) ส่งเสริมความปลอดภัยของการให้บริการ 
ด้านการส่ือสารโทรคมนาคม (Safe) และท�าธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจ 
ส่ิงแวดล้อม (Climate Change) เช่น โครงการ “dtac Smart Farmer”  
โดยการติดอาวุธให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเกษตรกร 
รุน่ใหมใ่หเ้ป็น Young Smart Farmer โดยลงพืน้ทีจ่ดัอบรมหลกัสูตร “การเกษตร
เชิงพาณิชย์” เพือ่ชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ดว้ยตนเอง ปลดล็อค
การพึง่พาพอ่คา้คนกลาง มีอสิระในการต้ังราคาท่ีเหมาะสมกับตน้ทุน ขยายการเติบโต 
ทั้งยอดขายและรายได้ เน้นกระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรูผ้่านอินเทอร์เน็ตและ 
ส่ือออนไลน์ การสรา้งเครอืขา่ย เป็นตน้

การพัฒนา “ดีแทคฟาร์มแม่นย�า” ซึ่งบริษัท กรมส่งเสริมการเกษตร และ 
เนคเทค-สวทช. ไดร้ว่มกนัพฒันาข้ึน เป็นฟารม์ตน้แบบในการพฒันาเกษตรแมน่ย�า 
ผา่นเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตสรรพส่ิง (Internet of Things: IoT) เพือ่เสรมิแกรง่ 
ให้กับเกษตรกรรายย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุม
คุณภาพทางการเกษตร โดยควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ  
แสง และปจัจัยส�าคัญท่ีเก่ียวข้องในการเพาะปลูก ซ่ึงจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน
ในการแสดงผล การตั้งคา่ เก็บขอ้มลู และวิเคราะห์ผล เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถท�า 
การเกษตรไดอ้ยา่งแมน่ย�า โดยในปี 2560 บรษิทัไดต้ดิตัง้อุปกรณ์ในฟารม์ทดลอง
ของเกษตรกรจ�านวน 30 ฟารม์

บรษิัทและมูลนิธิรว่มด้วยช่วยกัน ส�านึกรกับ้านเกิดได้รว่มกันพัฒนาแอปพลิเคชัน 
“Farmer Info” ขึน้ เพือ่ใหข้อ้มลูความรูด้า้นการเกษตร พรอ้มทัง้สามารถตรวจสอบ 
ราคาพืชผลทางการเกษตรจากแหล่งรับซื้อทั่วประเทศได้ทุกวัน ก่อนน�าไปขาย
เพื่อให้ได้ราคาสูงสุด แอพพลิเคชั่น Farmer Info จึงเป็นการน�าเทคโนโลยีด้าน
การส่ือสารมาผนวกกับองค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรใช้
ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นมากขึ้น และล่าสุดในปี 2561 บรษิัท ได้เปิดตัวบรกิาร  
“ฟารม์แม่นย�า” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงฟงัก์ชันในแอปพลิเคชัน Farmer Info ท่ีช่วยให้
เกษตรกรทราบถึงสภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันบนพื้นที่ของตนเอง 
ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพการเพาะปลกูในแปลง เพือ่แกไ้ขปญัหาอยา่งทันทว่งที 
ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่
จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศที่แม่นย�าเพื่อน�าข้อมูลมาจัดการและวางแผน
การเพาะปลกู เพิม่ผลผลติ ลดตน้ทุน เพือ่ใหเ้กษตรกรมรีายไดแ้ละชวิีตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น รวมถึงโครงการ “Safe Internet” ท่ีบรษิัทใหค้วามรูแ้ละปลกูฝงัจติส�านึก
ในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตอยา่งถกูตอ้ง เพือ่ป้องกนัไมใ่หมี้การใชอ้นิเทอรเ์น็ตอยา่งผิด ๆ 
โดยเนน้ที่กลุม่เด็กและเยาวชน
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การก�ากับดแูลกิจการ

บรษิทัมีนโยบายในการคุม้ครองและปกป้องส่ิงแวดลอ้ม โดยจะด�าเนินการเพือ่ส่งเสรมิ 
ให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอ้มมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี บรษิัทไดด้�าเนินการเพือ่ลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และควบคุมกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง อาทิ  
การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบรษิัท เช่น การน�าแบตเตอรี ่
ที่เส่ือมสภาพจากสถานีฐานไปก�าจดัโดยกระบวนการน�ากลับมาใชใ้หม ่(Recycle) 
การรณรงค์การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลด 
การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ทั้งภายในอาคารส�านักงานและสถานีฐาน โดยมี 
การออกแบบส�านักงานในอาคารจัตุรสัจามจุรใีห้ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ 
ใหพ้นักงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยัด และการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสาร 
เช่น การประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) ซึ่งจะช่วยลดการ 
ปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออ๊กไซด์จากการใชพ้ลังงานเช้ือเพลิงในการเดินทาง เป็นตน้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิัทส่งเสรมิให้มีการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนักงาน 
ในเรื่องส่ิงแวดล้อม โดยหน่วยงาน HSE ได้จัดให้มีการอบรมผ่านโปรแกรม 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (HSE Virtual Learning 
Program) โดยเน้ือหาประกอบไปดว้ยนโยบายเพ่ือการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ปรมิาณ
การใช้พลังงานและการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ การบรหิารจัดการของเสีย 
และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (recycle) รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
ทั้งน้ี พนักงานใหมทุ่กคนไดผ้า่นการอบรมในโปรแกรมดังกลา่วแลว้ และหนว่ยงาน 
HSSE วางแผนที่จะใหคู้สั่ญญาของบรษิัทไดผ้า่นการอบรมดว้ยเชน่กัน

สิทธขิองลกูคา้

บริษัทมุ่งม่ันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งน�าเสนอสินค้า 
และบรกิารเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ ตลอดจนด�าเนินการตา่ง ๆ  
เพื่อให้ลูกค้ามีความม่ันใจและพึงพอใจในบรกิารของบรษิัท โดยบรษิัทมีนโยบาย
ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ 
เท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิรยิามารยาทที่ดี บนหลักการ “Customer 
Centricity” หรือการให้ความส�าคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าและให้พนักงานทุกคนยึดหลักการน้ีในการด�าเนินการในเรือ่ง
ต่าง ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดท้ังปี  
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรยีนรูแ้ละแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบรษิัทจะน�า
ข้อคิดเห็นของพนักงานมาปรบัปรุงและส่งเสรมิการท�างานรว่มกันในทุกส่วนงาน
เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์แกล่กูคา้ไมท่างตรงก็ทางออ้ม

ปจัจุบัน บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางบริการเพื่อรองรับการติดต่อจากลูกค้า
กล่าวคือ ส�านักงานบริการลูกค้า (Service Center) และคอลเซ็นเตอร ์ 
(Call Center) โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งท�ารายการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ รวมถึงร้องเรียนปญัหาผ่านส�านักงานบริการลูกค้าซ่ึง 
ตั้งอยู่ในท�าเลส�าคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และต่างจังหวัด และผ่าน 
คอลเซน็เตอร ์โทรศพัท์หมายเลข 1687 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง รวมท้ังบรษิทัไดพ้ฒันา
ช่องทางการติดต่อในรูปแบบดิจิทัลผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือสังคมออนไลน์  
เชน่ Facebook เป็นตน้

บรษิัทมีนโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยก�าหนดให ้
การด�าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระท�าด้วยความระมัดระวัง 
และรอบคอบ การด�าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จ�ากัดเพียงเท่าท่ีจ�าเป็น 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
การด�าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายก�าหนด

สิทธขิองคูค่า้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยบริษัท 
ได้ก�าหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรง่ายต่อการเข้าใจ  
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบรษิัทสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบรษิัทได้ในทุกกรณีโดยบรษิัทมีนโยบายในการจัดให้มี
การแข่งขันการประกวดราคาไว้อย่างชัดเจน ท้ังน้ี การเจรจาตกลงเข้าท�าสัญญา
ระหวา่งคูค่า้และบรษิัทเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้ปกติทั่วไป

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า  
(Supplier Code of Conduct) ในเรือ่งต่าง ๆ เช่น แรงงาน สุขภาพ อนามัย  
ความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และการทุจรติคอร์รปัชั่น 
เป็นต้น โดยก�าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบรษิัท ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
ที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อน่ึง เพื่อติดตามตรวจสอบการด�าเนินงาน
ของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าบริษัทได้จัดให้มีการเย่ียมชมสถานท่ี 
ประกอบการของคูค่า้และส่งแบบสอบถามไปยังคูค่า้อยา่งสม�า่เสมอ ทัง้น้ี เพือ่ยกระดับ 
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างย่ังยืนให้แก่คู่ค้า 
ของบรษิัท

นอกจากน้ี บรษิทัใหค้วามส�าคัญตอ่การเคารพสิทธใินทรพัย์สินทางปญัญาของคูค่า้ 
และบุคคลอ่ืน โดยมนีโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอืน่ใดทีก่ระท�า
การในนามของบรษิทั หลีกเลีย่งการลว่งละเมดิสิทธใินทรพัย์สินทางปญัญาของคูค่า้
และบุคคลอ่ืน ขณะเดียวกัน กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใดที่กระท�า 
การในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปญัญา 
ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ี ตามที่ก�าหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ 
“จรยิธรรมองค์กร - ดีแทคธรรมาภิบาล”

สิทธขิองคูแ่ขง่

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ
โดยเปิดเผย และบรษิัทจะไม่กระท�าการใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรอืขัดต่อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจท�าให้เกิดความเส่ือมเสียต่อชื่อ
เสียงของคูแ่ขง่ ท้ังน้ี บรษิทัด�าเนินการแขง่ขันในตลาดโดยน�าเสนอสินคา้และบรกิาร 
ที่ดีและในราคาที่เหมาะสมและบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซื่อตรงและ 
ดว้ยความเป็นมืออาชีพ

สิทธขิองเจา้หน้ี

บรษิทัมคีวามมุง่ม่ันทีจ่ะรกัษาสัมพนัธภาพท่ีย่ังยืนระหวา่งบรษิทัและเจา้หน้ีอยูเ่สมอ 
บรษิัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอ่เจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยใหข้อ้มลู 
ทีถ่กูตอ้ง โปรง่ใส และตรวจสอบไดแ้กเ่จา้หน้ีและยึดมัน่ในการปฏิบตัติามขอ้ก�าหนด
และเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเครง่ครดั ทั้งในเรือ่งการช�าระคืนเงินต้น  
ดอกเบ้ีย และคา่ธรรมเนียม การด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิ และเงือ่นไขอืน่ ๆ เป็นตน้  

63บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) รายงานประจาํปี 2561



(2) การเคารพหลักสิทธมินุษยชนสากล

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศซ่ึงรวม
ถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ท้ังน้ี 
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่กระท�าการ 
ในนามของบรษิัทจะต้องเคารพในศักดิ์ศรส่ีวนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ
ของแต่ละบุคคลท่ีตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยจะต้อง 
ไม่กระท�าการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ  
ทัง้น้ี ตามทีก่�าหนดไวใ้นหลกัในการปฏิบตั ิ“จรยิธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภบิาล”

(3) การตอ่ตา้นทุจรติและการจา่ยสินบน

บรษิัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั่นครัง้แรกในปี 2549 และปรบัปรุง
เป็นครัง้คราวเรือ่ยมา จนกระท่ังในช่วงปลายเดือนตุลาคม ปี 2561 บรษิัทได้มี 
การประกาศใช้ดีแทคธรรมาภิบาลฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้กล่าวถึงหัวข้อ 
ของ การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption) ซ่ึงมีเน้ือหาหลักวา่ “ดีแทค 
จะไม่ทน และจะต่อต้านการคอรร์ปัช่ันในทุกรูปแบบ” เพื่อเป็นการเน้นย�้าแนวทาง
ปฏิบัติและการด�าเนินธุรกิจของเราที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนัก 
ถงึนโยบายของบรษิทัในเรือ่งการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption) ทัง้น้ี 
เพื่อเป็นการให้ค�าม่ันสัญญาต่อว่า เราจะด�าเนินธุรกิจของเราอย่างเปิดกว้าง และ
โปรง่ใส ดังน้ัน บรษิัทจะไมท่นตอ่ “การติดสินบน (Bribery)” หรอื “การจา่ยเงนิ 
หรอืใหป้ระโยชน์ท่ีไมถ่กูตอ้งเหมาะสม (Improper Payments or Advantages)”  
ทุกประเภท เพราะบรษิัทเล็งเห็นวา่ การติดสินบนเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย และ
ก่อให้เกิดความเส่ียงด้านชื่อเสียง และด้านกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและต่อบรษิัท 
ซึ่งการติดสินบนอาจมีได้หลายรูปแบบ รวมถึง “การจ่ายค่าอ�านวยความสะดวก 
(Facilitation Payments)“ “การจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์ในภายหลัง”  
(Kick-back Schemes) และ “การใช้บริษัทเปล่าท่ีเปิดมาบังหน้า” (Shell  
Company) หรอื “การปิดบังเจ้าของกิจการตัวจรงิ” ทั้งน้ีบรษิัทยังได้เพิ่มเติม 
ขอบเขตหรือบริบท ในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น ไปยังผู้ที่มีส่วนเก่ียวของในการท�าธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ  
“เจ้าหน้าที่รฐั” ซึ่งบรษิัทต้องติดต่อประสานงานหรอืรว่มด�าเนินธุรกิจด้วย โดย 
กลุ่มบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวด ดังน้ัน 
บรษิัทจึงปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รฐัโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้บรษิัท
ยังให้ความสนใจในเรือ่งการทุจรติในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่บรษิัท
เป็นส่วนหน่ึงด้วย โดยบรษิัทจะต้องคัดเลือก “คู่ค้าทางธุรกิจ” อย่างระมัดระวัง  
และติดตามตรวจสอบวา่คูค่า้ทางธุรกิจน้ันไดป้ฏิบตัติามหลักจรยิธรรม และกฎหมาย
อยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่เพราะหากมีการกระท�าผดิอนัขดัตอ่กฎหมายเกิดขึน้ อาจกอ่ใหเ้กิด 
ความเส่ียงอยา่งเป็นนยัส�าคญัตอ่บรษิทัได ้แมว้า่บรษิทัจะไมเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกต็าม 
นอกจากน้ีบรษิัทมองวา่สินน�้าใจทางธุรกิจบางอยา่ง เชน่ การใหข้องขวัญ การดแูล 
ดว้ยไมตรจีติและการใหค้า่ใชจ้า่ยเดนิทาง อาจท�าใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอือาจ 
ถือได้ว่าเป็นการติดสินบนในบางสถานการณ์ บรษิัทยังใส่ใจต่อการบรจิาค หรอื 
การเป็นสปอนเซอรเ์พื่อการกุศล ซึ่งอาจถูกมองหรอืสงสัยว่าเป็นการติดสินบนได ้
ถา้เป็นการกระท�าเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรยีบทางธุรกิจขององค์กร 

ทัง้น้ี เพือ่เป็นการขานรบันโยบายของทางรฐับาลในเรือ่งการตอ่ตา้นการทุจรติในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 และอีกท้ังยังเป็นการสนองตอบและการปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2561 อีกด้วย  
บริษัทยังได้เพิ่มความเข้าใจถึงผลกระทบของคอร์รัปชั่นและความส�าคัญของ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่ือสารไปยังพนักงานภายในองค์กรตามหลักการ
ให้เห็นเป็นตัวอย่าง (Tone from the top) ว่า บริษัทมีพันธะสัญญายึดมั่น 
ต่อวัฒนธรรมท่ีมีจรยิธรรมขององค์กรในการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน ปจัจุบัน
บรษิทัยังคงด�าเนินนโยบายงดเวน้การใหก้ารสนับสนุนและการบรจิาคอยา่งเขม้งวด 

เพื่อให้ม่ันใจว่าบรษิัทมีส่วนรบัผิดชอบต่อประเทศไทย นอกจากน้ี บรษิัทยังได้รบั 
การรับรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทยภายใต้โครงการสรา้งแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจรติ (Collective Action Coalition)

(4) การด�าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้ง 
        เบาะแส

บ ริ ษั ท ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท า ง ก า ร ส่ื อ ส า ร ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ที่  
www.dtac.ethicspoint.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส 
แสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณี 
ไดร้บัความไมเ่ป็นธรรมหรอืความเดือดรอ้นจากการกระท�าของบรษิัท 

พนักงานมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานถึงการกระท�าใด ๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืน 
ดีแทคธรรมาภิบาลผา่นทางสายดว่นก�ากับดแูลและจรยิธรรมองค์กร (Integrity 
Hotline: http://dtac.ethicspoint.com) หากพนักงานต้องการค�า
แนะน�าอันเกี่ยวข้องกับการรายงานการฝ่าฝืน พนักงานสามารถติดต่อ
ขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าท่ีก�ากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and  
Compliance Officer) หรือ หัวหน้างานของพนักงาน สายด่วนก�ากับดูแล 
และจริยธรรมองค์กร (Integrity Hotline) คือ ระบบการรับเรื่องผ่านทาง 
เว็บไซต์โดยข้อมูลถือเป็นความลับ ระบบน้ีจะมีบุคคลท่ีสามซ่ึงเป็นอิสระจากบรษิัท 
เป็นผู้ด�าเนินการ รายงานทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่สอบสวน  
(Investigation Officer) ของหน่วยงานสอบสวนที่ตั้งขึ้นใหม่ ทั้งน้ีข้อมูลของ 
ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ
เพือ่สรา้งความม่ันใจแกผู่แ้จง้เบาะแส

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ก�ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กรมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละครัง้ เพื่อรายงานถึงกิจกรรมการ
ควบคุมดูแลต่าง ๆ ของหน่วยงานก�ากับดูแลและจริยธรรมองค์กร และเพื่อรับ
ขอ้เสนอแนะในกรณีใด ๆ ที่มีความส�าคัญตอ่บรษิัทจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส
บรษิัทปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญ โดยได้ด�าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบริษัท ข้อมูลการประกอบกิจการ 
ผลการด�าเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ท่ีส�าคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่าง
โปรง่ใสและเทา่เทียมกัน นอกจากน้ี บรษิัทไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ  
รายงานประจ�าปี นโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัท 
ที ่www.dtac.co.th โดยบรษิทัไดด้�าเนินการปรบัปรุงขอ้มลูดังกลา่วใหเ้ป็นปจัจุบนั
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากน้ี บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการด�าเนินงาน 
ในแตล่ะไตรมาสใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน และผูท้ีส่นใจ  
โดยมีผูบ้รหิารของบรษิัทเขา้รว่มประชุมชี้แจงและตอบขอ้ซักถาม

บรษิทัตระหนักดีวา่ขอ้มลูของบรษิทัทัง้ทีเ่กีย่วกับการเงินและท่ีมใิชก่ารเงินลว้นมีผล 
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังน้ัน เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�าคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�าหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป
อย่างสม�่าเสมอ ทั้งน้ี ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรบัข้อมูลของบรษิัทจากหน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ +66 2202 8882 หรือทางอีเมล์  
IR@dtac.co.th
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การก�ากับดแูลกิจการ

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย รูปแบบการสานสัมพนัธ์ จ�านวนครัง้/ความถี่ ความคาดหวัง/ขอ้กังวล การปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ผูถ้ือหุน้/นักลงทุน • การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
ประจ�าปี

• 1 ครัง้ตอ่ปี • การปฏิบัติตอ่ผูถ้ือหุน้ทุกราย
อยา่งเทา่เทียม

• การเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง  
ทันตอ่เวลา เขา้ถึงงา่ย

• มีผลการด�าเนินงานที่เติบโต
สรา้งผลก�าไรใหแ้กผู่ถ้ือหุน้

• การจา่ยเงนิปนัผล 
อยา่งสม�่าเสมอ

• ปฏิบัติตามแนวทางและ กฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

• ด�าเนินงานตามแนวธรรมาภิบาล 
และรบัผิดชอบตอ่สังคม

• มีการลงทุนเพือ่สรา้งความเจรญิ
เติบโต

• ด�าเนินการตามนโยบาย 
การจา่ยเงนิปนัผล

• มีชอ่งทางส�าหรบัส่ือสารกับ 
ผูถ้ือหุน้และนักลงทุนที่หลากหลาย

• เขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่  
Roadshow หรอื Conference  
เพือ่พบนักลงทุนทั้งในประเทศ 
และตา่งประเทศอยา่งสม�่าเสมอ

• การประชุมทางโทรศัพท์ 
เพือ่แถลงผลประกอบการ
ประจ�าไตรมาส

• 1 ครัง้ตอ่ไตรมาส

• ประชุม Roadshow หรอื 
Conference เพือ่พบ 
ผูถื้อหุน้/นักลงทุนทั้งใน 
และตา่งประเทศ

• 19 ครัง้ในปี 2561

• การประชุมกับนักลงทุนหรอื
ประชุมทางโทรศัพท์ที่บรษิัท

• 70 ครัง้ในปี 2561

• เว็บไซต์ส่วนของ 
นักลงทุนสัมพนัธ์

• มีการปรบัปรุงขอ้มลูบน
เว็บไซต์อยา่งสม�่าเสมอ

• อีเมล์นักลงทุนสัมพนัธ์ • ทุกวัน

อน่ึง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมูล
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช ้
นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปี 
บัญชี ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ 
ก�ากับดูแลและสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
ของบรษิัท รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน เพื่อให้ม่ันใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพยีงพอ เพือ่ประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป นอกจากน้ี คณะกรรมการ
บริษัทยังได้จัดท�ารายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอในรายงานประจ�าปี
ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการด�าเนินงานและประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในรอบปีดว้ย

ทั้งน้ี ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ท่ีบรษิัทถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
เน่ืองจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด

หมวดที ่5 ความรบัผิดชอบของกรรมการ
(1) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท

ปจัจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่านโดยมี
กรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการอิสระซึ่งเป็นสุภาพสตร ี
2 ท่าน และกรรมการสุภาพสตรีซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน (ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รวมบริษัทมี
กรรมการท่ีเป็นสุภาพสตร ี4 ทา่น คิดเป็นหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการทีพ่งึมีได ้ 

อน่ึง บรษิัทไม่มีกรรมการและกรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียน
มากกวา่ 5 บรษิทั โดยในปจัจุบัน ไมมี่กรรมการคนใดในบรษิทัเป็นกรรมการในบรษิทั 
จดทะเบียนมากกว่า 3 บรษิัท และบรษิัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทอื่นและบรษิัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บรษิัท 
ทั้งน้ี ไม่นับรวมบรษิัทย่อย บรษิัทในเครอื และบรษิัทรว่มทุนของบรษิัทซึ่งบรษิัท 
มีความจ�าเป็นต้องเข้าไปก�ากับดูแลการบรหิารจัดการเพื่อประสิทธิภาพของบรษิัท 
ทั้งน้ี บรษิัทมีกรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิารมากกวา่ 1 ทา่นที่มีประสบการณ์การท�างาน
เกี่ยวกับธุรกิจของบรษิัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแยก 
ต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการ 
เลือกตั้งของกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุม 
การประชุมของคณะกรรมการบรษิัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และ
สนับสนุนใหก้รรมการทุกทา่นมส่ีวนรวมในการประชุม เชน่ ตัง้ค�าถามหรอืขอ้สังเกต 
ใหค้�าปรกึษาและใหข้อ้เสนอแนะตอ่ผูบ้รหิารและสนบัสนุนการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั 
แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบรหิารจัดการกิจการของบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
ท�าหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัท และก�ากับดูแลให้การด�าเนินงาน 
ของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท 
นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบรษิัท และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คุีณสมบตั ิความรู ้ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ดา้นการเงนิการบญัช ีการบรหิารจดัการ กฎหมาย 
และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบรษิทัมคุีณสมบัตสูิงกวา่ขอ้ก�าหนด
ขั้นต�่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดง
อยูภ่ายใตห้ัวขอ้ “การก�ากับดแูลกิจการ – กรรมการอิสระ”

ในรอบปี 2561 บรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผา่นทางระบบของตลาดหลักทรพัย์ฯ จ�านวน 44 ครัง้ และจดักิจกรรมเพือ่พบและใหข้อ้มลูกับผูถื้อหุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน 
ในโอกาสตา่ง ๆ สรุปไดดั้งน้ี
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อน่ึง บรษิัทมิได้ก�าหนดให้ประธานกรรมการบรษิัทเป็นกรรมการอิสระเนื่องจาก
กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อนและมีการก�ากับ
ดแูลอยา่งเขม้งวด บรษิทัเหน็วา่ประธานกรรมการและกรรมการของบรษิทัมคีวามรู ้
ความสามารถ และมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถงึลักษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั 
ซึ่งจ�าเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และ 
ถงึแมป้ระธานกรรมการจะไมใ่ชก่รรมการอิสระ แตค่ณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็น
วา่ บรษิทัมีระบบการควบคุมภายในทีดี่ รวมท้ังมกีลไกซึง่สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ 
ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของ 
คณะกรรมการบรษิัทไดใ้ชดุ้ลยพนิิจที่เป็นอิสระ ระมัดระวัง รอบคอบ และปราศจาก
การครอบง�าหรอืการชี้น�าในทางความคิดในระหวา่งการพจิารณา

(2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง
และนโยบายในการด�าเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี 
ของบริษัท และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
และแผนการประกอบธุรกิจที่ก�าหนดไว้ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ ท้ังน้ี  
เพื่อสรา้งความมั่นคงอย่างย่ังยืนให้แก่บรษิัท และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นใน 
ระยะยาวโดยคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและ 
ใหค้วามเห็นชอบในวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการด�าเนินงาน
ของบรษิทัเป็นประจ�าทุกปี เพือ่ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และสภาพธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
รายละเอียดเกี่ยวกับอ�านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
แสดงอยูภ่ายใตห้ัวขอ้ “การก�ากับดแูลกิจการ– คณะกรรมการบรษิัท”

คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับขั้นตอน 
การด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้อง โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากน้ี บริษัทได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติและ 
จัดท�าขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย (General Mandate for 
Interested Person Transactions) โดยก�าหนดประเภทและขั้นตอนการ
อนุมัตริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่เป็นรายการทีบ่รษิทักระท�า
เป็นปกติในการประกอบธุรกิจ อน่ึง การเข้าท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ทีม่ขีนาดใหญห่รอืมนัียส�าคญัตอ่การด�าเนินธุรกจิของบรษิทั และบรษิทั
จะรายงานการเขา้ท�าธรุกรรมกับบุคคลทีม่ส่ีวนไดเ้สียใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ
เป็นประจ�าทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝา่ยบรหิารเขา้รว่มประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพือ่ใหก้รรมการ
ได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายบรหิาร และบรษิัท 
รวมถึงพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการบรหิารจัดการหรอือยู ่
ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมกีารแจง้ผลการประชุมใหป้ระธานเจา้หนา้ที่
บรหิารรบัทราบ เพือ่พจิารณาและปรบัปรุงตอ่ไป ทั้งน้ี ในปี 2561 คณะกรรมการ
บรษิัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บรหิารและ 
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการยังก�าหนดให ้
ผู้สอบบัญชีของบรษิัทเข้าประชุมหารอืกับคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น 
ผู้บรหิารและฝ่ายบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการก็ได้
ด�าเนินการประชุมกับผูส้อบบัญชีดังกลา่ว 1 ครัง้ 

คณะกรรมการบรษิัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of  
Directors) การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director 
Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจ�าทุกปีเพือ่เปิดโอกาส
ใหก้รรมการแตล่ะทา่นแสดงความคดิเหน็ตอ่ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
และเพือ่ชว่ยในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและอุปสรรคตา่ง ๆ ในการปฏิบตัิ
งานในปีที่ผา่นมา ทั้งน้ี ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัใหมี้การประเมินผล
การปฏิบัติงานดังกลา่วขา้งตน้ สรุปผลไดดั้งน้ี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะ

บรษิัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะ
เป็นประจ�าทุกปีเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสรุปไดดั้งน้ี

เลขานุการบรษิทัจดัท�าและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตังิานใหมี้ความถกูตอ้ง 
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด และน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขานุการบรษิัท 
ด�าเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อท่ี 
สามารถปรบัปรุงให้ดีย่ิงขึ้น และน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา 
ใหข้อ้เสนอแนะ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาและด�าเนินการ
ปรบัปรุงการปฏิบัติงานใหมี้ประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะแบ่งการประเมิน
เป็น 6 หัวขอ้ไดแ้ก ่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ  
(4) การท�าหนา้ท่ีของกรรมการ (5) ความสัมพนัธ์ของฝา่ยจดัการ และ (6) การพฒันา 
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บรหิาร และมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็น
รอ้ยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะขอ้ โดยคะแนนมากกวา่รอ้ยละ 85 = ดีเย่ียม คะแนน
มากกว่ารอ้ยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกว่ารอ้ยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่า 
รอ้ยละ 50 = พอใช ้และต�่ากวา่รอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรุง ท้ังน้ี ผลการประเมิน
สรุปไดว้า่ คณะกรรมการบรษิัทปฏิบัติหนา้ที่ตามหลักการก�ากับดแูลกิจการท่ีดีและ 
หลักในการปฏิบัติ “จรยิธรรมองค์กร – ดีแทค ธรรมาภิบาล” ของบรษิัท โดยมี
ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญอ่ยูใ่นระดับดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 95.59 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอ่ย

ในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ท้ังน้ี  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 
3 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) หน้าที่ความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซ่ึงผล
การประเมินพบวา่ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญอ่ยูใ่นระดับเดียวกับปีกอ่นทุกคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล 
เป็นประจ�าทุกปีเชน่กนั  โดยมีกระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิานเชน่เดียว
กบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะตามทีไ่ดก้ลา่วไว้ 
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การก�ากับดแูลกิจการ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหนง่ วันที่แตง่ตั้ง 
ครัง้แรก

วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้สุดทา้ย

การเขา้รว่มประชุม

รวม ดว้ย
ตนเอง

ผา่นส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ตุลาคม 2533 26 มีนาคม 2558 11/11 11 -

นาย เพต็เตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ รองประธานกรรมการ 13 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 9/11 8 1

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 31 มีนาคม 2560 10/11 10 -

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ 8 ธนัวาคม 2557 26 มีนาคม 2558 8/11 8 -

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจกิายน 2549 26 มีนาคม 2558 10/11 8 2

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ กรรมการอิสระ 5 กันยายน 2554 26 มีนาคม 2558 9/11 7 2

นางอเล็กซานดรา ไรช์1 กรรมการ 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 4/4 4 -

นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่2 กรรมการ 27 เมษายน 2553 1 กุมภาพนัธ์ 2561 10/10 10 -

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ กรรมการ 5 กันยายน 2554 30 มีนาคม 2559 11/11 9 2

นางทเูน ่รปิเปล กรรมการ 30 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 11/11 8 3

นายซเวเร ่เพด็เดอรเ์ซ็น กรรมการ 8 ธนัวาคม 2560 8 ธนัวาคม 2560 9/11 7 2

หมายเหตุ  (1) นางอเล็กซานดรา ไรช์ เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง (ซึ่งลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2561) มีผล 
 ตั้งแต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2561 ตามมติคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 และเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายลารส์ โอเคะ วลัเดอมาร ์ นอรล์ิ่ง (ซึ่งลาออก 
 จากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่24 สิงหาคม 2561) มีผลตั้งแต่วนัที ่14 กันยายน 2561 ตามมติคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่8/2561 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่14 กันยายน 2561

             (2) นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายทอเร ่ จอห์นเซ่น (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามมต ิ
 คณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2561

ข้างต้น ทั้งน้ี แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล 
แบง่การประเมนิเป็น 5 หัวขอ้ ไดแ้ก ่(1) การเขา้รบัต�าแหนง่กรรมการ (2) จรยิธรรม
ของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุม 
คณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมิน 
พบว่าคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 96.5 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า 
กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
อยา่งดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

(3) การประชุมคณะกรรมการบรษิัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดข้ึนอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้ง
ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบรษิัทจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้า
ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน เพือ่ใหก้รรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่ม
การประชุม การประชุมแตล่ะครัง้ใชเ้วลาไมต่�า่กวา่ 3 ชัว่โมง โดยมีผูบ้รหิารระดับสูง 
เข้ารว่มการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
บรษิทั ท้ังน้ี ประธานกรรมการเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกทา่นไดแ้สดงความคดิเหน็
อยา่งเปิดเผยกอ่นการลงคะแนน และสรุปมติของท่ีประชุมในแตล่ะวาระการประชุม 
กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สียไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มไมม่สิีทธอิอกเสียงลงคะแนน
และจะตอ้งออกจากการประชุมในระหวา่งการพจิารณาวาระน้ัน ๆ

บรษิัทจัดท�าบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับ 
ร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บส�าเนา 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ความสะดวกส�าหรบักรรมการและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

เน่ืองจากในบางครั้ง มีกรรมการบางท่านไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดังน้ัน เพื่อให้
กรรมการสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร
และกิจการของบรษิัท บรษิัทจึงด�าเนินการให้กรรมการเหล่าน้ันสามารถเข้ารว่ม
การประชุมคณะกรรมการบรษิัทโดยผ่านวิดีทัศน์ (Video Conference) หรอื
โทรศัพท์ (Conference Call) ได ้โดยไมนั่บเป็นองค์ประชุมและไมมี่สิทธอิอกเสียง
ลงคะแนนในการประชุม

บริษัทก�าหนดนโยบายให้องค์ประชุมส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
ถึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้กับการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระด้วย อย่างไร
ก็ตาม หากการประชุมใดมีองค์ประชุมไม่ถึงสองในสามก็ให้เป็นดุลยพินิจของ 
ประธานกรรมการที่จะด�าเนินการประชุมโดยใช้องค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท  
(ไมน่อ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมด)

ในปี 2561 บรษิัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบรษิัทรวม 11 ครัง้ และมีอัตรา 
การเขา้รว่มประชุมของกรรมการคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 80.99 โดยมีรายละเอียด
การเขา้รว่มประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังน้ี

67บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) รายงานประจาํปี 2561



โดยมีขอ้มลูการเขา้รว่มประชุมของกรรมการที่ลาออกระหวา่งปี 2561 ดังน้ี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหนง่ วันที่แตง่ตั้ง 
ครัง้แรก

วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้สุดทา้ย

การเขา้รว่มประชุม

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์

นายทอเร ่จอห์นเซน่ กรรมการ 19 สิงหาคม 2551 30 มีนาคม 2559 1/1 1 -

นางสาวธนัวดี วงศ์ธรีฤทธิ์ กรรมการ 8 กุมภาพนัธ์ 2556 31 มีนาคม 2560 5/8 4 1

นายลารส์ โอเคะ วัลเดอมาร ์นอรล์ิ่ง กรรมการ  10 กุมภาพนัธ์ 2558 30 มีนาคม 2559 6/7 6 -

รายชื่อ จ�านวนครัง้ที่เขา้ประชุม /จ�านวนการประชุมทั้งปี 2561
นางกมลวรรณ วิปุลากร (ประธานและกรรมการอิสระ) 12/13

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) 10/13

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) 12/13

(4) คณะกรรมการชุดยอ่ย

ในปี 2561 คณะกรรมการชุดยอ่ยไดป้ฏิบัติหนา้ที่ ดังน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยคุณสมบัติของประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความรูแ้ละประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงนิอยา่ง
มอือาชีพ และเคยด�ารงต�าแหนง่เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายการเงนิของบรษิัทชั้นน�ารวมถึงบรษิัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนด�ารงต�าแหนง่เป็นผูบ้รหิารฝ่าย
การเงนิในสถาบันการเงนิหลายแหง่ ความเชี่ยวชาญดังกลา่วมีประโยชน์และชว่ยสนับสนุนอุตสาหกรรมธุรกิจโทรคมนาคม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2561 บรษิัทไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 13 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบ
เขา้รว่มประชุมดังน้ี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทาน
กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบ 
การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
พิจารณาคัดเลือก (รวมทั้งเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของบรษิัท และสอบทาน 
รายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน ธุรกรรมของผู้ มี ส่วนได้ เ สียหรือรายการท่ีอาจมี 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้

อน่ึง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณา 
คัดเลือก (รวมท้ังเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของบริษัทน้ัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบรษิัท 
ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ผลการด�าเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
โทรคมนาคม และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชีของบรษิัทโทรคมนาคม รวมถึง 
ความเป็นอิสระในการด�าเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 
2561 นางกิ่งกาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4496  

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419  
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ 
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521  
ผูส้อบบัญชีจากบรษิัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ไดร้บัการแตง่ต้ังใหเ้ป็นผูส้อบบัญชี 
ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ทั้งน้ี นางก่ิงกาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์ เป็นผู้รบัผิดชอบ  
ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ 
บรษิัทส�าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบทานระบบ 
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะนัดประชุมกับผูส้อบบัญชขีองบรษิทัตามล�าพงัโดยไมมี่ผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้รว่ม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาเห็นว่าจ�าเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค�าช้ีแจง
และความเห็นจากหนว่ยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)  
และผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการเงินและบัญชีเพื่อให ้
การท�าหนา้ที่เป็นไปอยา่งสมบรูณ์ย่ิงขึ้น
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การก�ากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น โดยมีกรรมการ
อิสระเกินกว่าก่ึงหน่ึงคือจ�านวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน  
โดยประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ การประชุม 

รายชื่อ
จ�านวนครัง้ที่เขา้ประชุม /จ�านวนการประชุมทั้งปี 2561

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (ประธานและกรรมการอิสระ) 3/3 3 -

นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) 3/3 2 1

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) 2/3 1 1

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) 2/3 1 1

นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่1 (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) 2/2 2 -

หมายเหตุ  (1)  นายกุนน่าร ์ โจฮัน เบอรเ์ทลเซ่น เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนแทนนายทอเร ่ จอห์นเซ่น (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  
 ตามมติคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2561

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2561 
บรษิัทได้จัดประชุมคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนรวม 3 ครัง้ โดยกรรมการ
ก�าหนดคา่ตอบแทนไดม้ีการประชุม  รายละเอียด ดังน้ี

ในปี 2561 คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนไดท้�าหนา้ทีร่บัผดิชอบในการพจิารณา 
ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับค่าตอบแทนส�าหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ 
สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนและโบนัสของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สัญญาจา้ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้การสนับสนุนให้บริษัทมีแนวทางในการก�าหนด 
คา่ตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายของบรษิัทและแผนพฒันาบุคลากรของบรษิัท 
เป็นตน้

อน่ึง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรบัปี 2561  
ในรูปแบบรายเดือน และเห็นควรให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบ 
เบี้ยประชุม โดยคงเหลือการจ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนอย่างเดียว  
เป็นจ�านวนไม่เกิน 13,802,400 บาท ซ่ึงเป็นวงเงินเดียวกับปี 2560 โดย 
บรษิัทไมม่ีคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก มีรายละเอียดดังน้ี

ต�าแหนง่
โครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)

คา่ตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ  320,000

กรรมการอิสระ  110,000

กรรมการ (ผูแ้ทนจาก กสท)  19,200

ประธานกรรมการตรวจสอบ  67,000

กรรมการตรวจสอบ  50,000

ประธานกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา /  
ประธานกรรมการก�ากับดแูลกิจการ

34,000

กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหา /  
กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

17,000

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารในปีท่ีผ่านมา  
โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ที่ก�าหนดไว ้ซึ่งในแตล่ะหมวดจะมีการใหน้�้าหนักที่แตกตา่งกัน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น โดยมีกรรมการอิสระ เกินกวา่กึ่งหน่ึงคือจ�านวน 3 ทา่น และกรรมการท่ีไมใ่ชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น โดยประธานคณะกรรมการ
สรรหาเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจดัขึน้ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2561 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการสรรหารวม 5 ครัง้ โดยมกีรรมการ
สรรหาเขา้รว่มประชุมดังน้ี
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รายชื่อ
จ�านวนครัง้ที่เขา้ประชุม /จ�านวนการประชุมทั้งปี 2561

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (ประธานและกรรมการอิสระ) 5/5 3 2 

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) 4/5 2 2 

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) 5/5 5 - 

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) 4/5  2 2

นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่ 1 (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) 4/4 4 -

หมายเหตุ    (1)   นายกนุน่าร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซน่ เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาแทนนายทอเร ่จอห์นเซ่น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2561) มผีลตัง้แต่วนัที ่1 กมุภาพันธ์ 2561 ตามมตคิณะกรรมการ 
 บรษิัทครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาได้ท�าหน้าที่รบัผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหายงัท�าหนา้ทีพ่จิารณาและใหข้อ้เสนอแนะผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและรบัทราบการปรบัโครงสรา้งองค์กรและแผน
สืบทอดต�าแหนง่ผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัท เป็นตน้

คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น โดยมีกรรมการอิสระ เกินกวา่กึ่งหน่ึงคือจ�านวน 3 ทา่น และกรรมการท่ีไมใ่ชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น โดยประธาน 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุม 
คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการรวม 2 ครัง้โดยมีกรรมการก�ากับดแูลกิจการเขา้รว่มประชุม ดังน้ี 

รายชื่อ
จ�านวนครัง้ที่เขา้ประชุม /จ�านวนการประชุมทั้งปี 2561

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์
นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (ประธานและกรรมการอิสระ) 2/2 2 -

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) 2/2 1 1

นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) 1/2 1 -

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) 2/2 1 1

นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่ 1 (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) 1/2 1 -

หมายเหตุ    (1)   นายกุนน่าร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซ่น เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการแทนนายทอเร ่จอห์นเซ่น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2561) มีผลตั้งแต่วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามมติ 
 คณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการได้ท�าหน้าท่ีพัฒนาและส่งเสริม 
การปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรบัของผูถ้ือหุน้ นักลงทุน หนว่ยงานก�ากับดแูล และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ

(5) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่  บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่ส� าคัญเกี่ยวกับ 
การด�าเนินธุรกิจและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบรษิัทให้แก่กรรมการรวม
ทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม ่
มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้  
บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ โดยบรษิัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยว
กบัหลักสูตรการฝกึอบรมตา่ง ๆ  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบตัหินา้ท่ี
ในฐานะกรรมการบรษิัทได้ดีย่ิงขึ้น ปจัจุบัน บรษิัทมีกรรมการเข้ารบัการฝึกอบรม
ในหลักสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทยแล้วจ�านวน 7 ท่าน  
ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกับการอบรมของกรรมการแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ  
“ประวัติของคณะกรรมการ”

อน่ึง บรษิัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บรหิารอย่างสม�่าเสมอ โดยผล 
จากการประเมินจะถูกน�าไปใช้ในการจัดท�าแผนการพัฒนาของผู้บรหิารแต่ละราย 
ทัง้น้ี ในการพฒันาผูบ้รหิาร บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีลกัสูตรการฝึกอบรมตา่ง ๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกบรษิทั รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการพฒันาทรพัยากรบุคคลแสดง
อยูภ่ายใตห้ัวขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ – นโยบายการพฒันาทรพัยากรบุคคล”

(6) แผนสืบทอดต�าแหนง่ส�าหรบัผูบ้รหิารระดับสูง

คณะกรรมการบรษิัทก�าหนดให ้ กลุม่ People มีหนา้ท่ีในการจัดใหม้ีแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง (Succession Plan) ส�าหรบัการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถเหมาะสม 
ตอ่การบรหิารจัดการกิจการของบรษิทั โดยฝา่ยบรหิารเป็นผูน้�าเสนอแผนสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท 
เพือ่พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดต�าแหนง่ดังกลา่ว 
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การก�ากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  
โดยมีขอบเขตอ�านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดังน้ี

คณะกรรมการบรษิัท

อ�านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทก�าหนดไวโ้ดยอา้งอิง
กับ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ�ากัด พ.ร.บ. หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ขอ้บังคับ
ของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย และขอ้บังคับของบรษิัท

อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังอ�านาจใน 
การพจิารณาอนุมัติ มีดังน้ี

(1) ปฏิบัติและรบัผิดชอบหน้าท่ีของตนด้วยความระมัดระวังและความซ่ือสัตย์
สุจรติ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผูถ้ือหุน้

(2) มีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการบรหิารจัดการกิจการของบรษิัท ก�าหนดกลยุทธ์
และแผนการด�าเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสรา้งองค์กรที่เหมาะสม 
และก�ากับดแูลการด�าเนินธุรกิจในแตล่ะวัน

(3) อนุมัติก�าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ มูลค่า และความคาดหวังในการเป็นผู้น�า
ของบรษิัท

(4) พิจารณาอนุมัติตัดสินใจในการเข้าท�าธุรกรรมที่ส�าคัญและด�าเนินการใด ๆ  
และในบางกรณี มอบอ�านาจในการตัดสินใจให้บุคคลอ่ืนโดยเป็นไป 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท  
มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิัท

(5) ด�าเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับ 
การก�ากับดแูลและการควบคุมกิจการอยา่งมีประสิทธภิาพ

(6) อนุมัติให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการ 
ด�าเนินงาน รวมท้ังการเปลีย่นแปลงใด ๆ ในเป้าหมายและกลยุทธ์และแผนการ
ด�าเนินงานดังกลา่ว

(7) จัดให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซ่ึงถูกต้องและ 
ครบถว้นใหแ้กผู่ถ้ือหุน้และผูล้งทุนโดยทั่วไป

(8) ตดิตามตรวจสอบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการจดัท�ารายงานทางการเงิน  
(Internal Control over Financial Reporting) อย่างเพียงพอ 
เพื่อให้การก�ากับดูแลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อก�าหนดทางกฎหมาย  
และนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิัท

(9) ประเมินและหารือเกี่ยวกับโครงสร้างทุนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
(Optimal Capital Structure) นโยบายการจ่ายเงินปนัผล กลยุทธ์ 
ในการจัดหาเงินทุน และการจัดสัดส่วนเงินทุนท่ีเหมาะสม (Optimal  
Funding Composition) เป็นประจ�า

(10) พจิารณาและอนุมัตกิารจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถื้อหุน้เป็นครัง้คราว  
เม่ือเห็นวา่บรษิัทมีก�าไรสมควรพอที่จะท�าเชน่น้ัน

(11) มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการตรวจทานรา่งงบดุลและบญัชกี�าไรขาดทุนประจ�าปี  
ซึ่งจัดท�าโดยคณะผู้บรหิาร โดยตรวจทานให้ม่ันใจว่า งบดุลและบัญชีก�าไร
ขาดทุนประจ�าปีจัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนและสะท้อนสถานะ
ทางการเงินของบรษิัทและผลประกอบการ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น
และผูล้งทุนทั่วไป

(12) จดัท�ารายงานประจ�าปีรว่มกับคณะผูบ้รหิาร

(13) พจิารณา อนุมตั ิและก�าหนดโครงสรา้งการด�าเนินกจิการโดยรวมของบรษิทั
และบรษิัทยอ่ยหลัก

(14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบรหิารความเส่ียงและจัดการกับความเส่ียงทางธุรกิจ 
ที่ส� า คัญของบริษัท  โดยจะต้องพิจารณาความเ ส่ียงด้านกลยุทธ์ 
การด�าเนินกิจการ (ทางการเงนิและอื่น ๆ) และทางกฎหมายเป็นส�าคัญ

(15) ด�าเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 
คณะผู้บรหิาร คณะกรรมการบรษิัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้อง 
กับบุคคลดังกล่าวนั้น ท�าขึ้นเช่นเดียวกับการท�าธุรกรรมปกติกับบุคคล
ภายนอก (Arm’s Length Basis) ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกติ และ 
ไมม่ีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบรษิัทและผูถ้ือหุน้รายยอ่ย

(16) จดัใหบ้รษิทัมีการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม และจดัตัง้หนว่ยงาน 
ตรวจสอบภายในเพื่อติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัท  
และรายงานความลม้เหลวหรอืจุดออ่นในการควบคุมตา่ง ๆ  ทีส่�าคญั รวมถงึ 
เสนอแนะวิธกีารแกไ้ข

(17) จดัเตรยีมวาระและความเห็นที่จะเสนอตอ่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้

(18) สรรหาผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท 
และบรษิัทยอ่ยหลัก

(19) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมัติ

(20) มีอ�านาจแต่งตั้งและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บรหิารของบรษิัท ติดตาม
ตรวจสอบและจัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิารเป็นรายปี

(21) ตดิตามตรวจสอบใหม้กีารบรหิารจดัการความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและ
การป้องกนั บุคลากร ขอ้มลู และสินทรพัย์อืน่ ๆ  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ

(22) ด�าเนินการใหบ้รษิัทมีขั้นตอนกระบวนการท่ีเพียงพอส�าหรบัการป้องกันมิให้
บรษิัทเกี่ยวพนักับการทุจรติคอรร์ปัชั่น

(23) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน

เรือ่งส�าคัญที่สงวนไว้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการบรษิัทในการพิจารณาอนุมัติ 
โดยหลักมีดังน้ี

(1) กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

(2) คา่ใชจ้า่ยฝ่ายทุนและคา่ใชจ้า่ยที่เกินกวา่วงเงนิที่ก�าหนด

(3) การลงทุนในธุรกิจใหมแ่ละการขายเงนิลงทุน

(4) โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง

(5) แผนการสืบทอดต�าแหนง่ของผูบ้รหิารระดับสูง

(6) คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดับสูง

(7) การแต่งต้ังกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ฝ่ายการเงนิของบรษิัทยอ่ย

(8) การตกลงเขา้ท�าสัญญาท่ีส�าคัญ และ กิจการที่มีนัยส�าคัญ

(9) การฟ้องรอ้งและด�าเนินคดีที่ส�าคัญ

(10) นโยบายที่ส�าคัญ

(11) การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและ 
สถาบันการเงนิ

(12) นโยบายการจ่ายเงินปนัผล การจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล และการเสนอ 
ขออนุมัติจา่ยเงนิปนัผลตอ่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่
 นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

 นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็น
กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหตั้ดสินใจในการด�าเนินงาน
ของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ ่ 
บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัรว่มของบรษิทัทัง้น้ี นายจุลจติต์ บุณยเกตุ และนางกมลวรรณ  
วิปุลากร เป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบัญชเีพยีงพอทีจ่ะท�าหนา้ทีใ่นการ
สอบทานความนา่เชื่อถือของงบการเงนิของบรษิัท

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังน้ี

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบรษิัทเพื่อให้มีการรายงาน
ทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ

(2) สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในทางด้าน 
การบญัช ีการเงนิ การด�าเนินงาน และการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ รวม
ถึงนโยบายการบรหิารความเส่ียงและระบบการควบคุมต่าง ๆ ท่ีก�าหนดข้ึน 
โดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 
ผูต้รวจสอบภายในและ/หรอืผูส้อบบัญชีอิสระ

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
ถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยให้มีทรพัยากรด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในต�าแหน่ง
ที่เหมาะสมในองค์กร

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้า 
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการ 
ตรวจสอบภายใน

(5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ขอ้ก�าหนด ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยรวมถึงกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัท

(6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�า
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท เสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขการท�างาน 
ของบุคคลดังกลา่ว (หมายความรวมถึงการเสนอถอดถอนผูท่ี้ขาดคุณสมบัติ
ในการท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี) รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี 
โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีของบรษิัทเป็นรายปี

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุม้คา่ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ของผูส้อบบัญชีของบรษิัท

(9) สอบทานการจัดการให้มีช่องทางส�าหรับพนักงานท่ีสามารถแจ้งเบาะแส 
เกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ  
โดยการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงการจัดให้มีการสืบสวน
และติดตามผลในเรือ่งที่รบัแจง้อยา่งเหมาะสม

(10) สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรอืรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่า 
รายการดังกลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บรษิัท

(11) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ�าปี 
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดังตอ่ไปน้ี

• ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงนิของบรษิัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท

• ความเหน็เกีย่วกบัการปฏิบตัติาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
ขอ้ก�าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุม 
ของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก 
การปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎบัตร

• รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท

(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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การก�ากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่
นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่ (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนมีดังน้ี

(1) สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ

(2) สอบทานและอนุมัติคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายก�าหนดคา่ตอบแทน

(4) สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

(5) รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกับคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ ค่าตอบแทนในรูปหุ้น และสิทธิในการได้
รบัเงินเกษียณอายุหรอืเงินชดเชย) ท้ังน้ี ตามนโยบายก�าหนดค่าตอบแทน 
และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รบัการอนุมัติจาก
ผูถ้ือหุน้หรอืไม่

(6) สอบทานสิทธิตามสัญญาท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารจะไดร้บัจากการยกเลิก
สัญญาจา้ง และเงนิที่จา่ยหรอืเสนอวา่จะจา่ย เพือ่พจิารณาวา่สมเหตุสมผล
กับสถานการณ์หรอืไม่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต่อคณะ
กรรมการบรษิัทและรายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�าหนดค่า
ตอบแทนและขอ้เสนอแนะที่เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษิัท

(8) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี
ของบรษิัท โดยเปิดเผยโครงสรา้งและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก�าหนดคา่ตอบแทน

(9) สอบทานเป็นประจ�าทุกปีและปรบัปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่า
ตอบแทนเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) กรรมการสรรหา

นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่ (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) กรรมการสรรหา

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังน้ี
(1) ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รบัการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ

ของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
พจิารณาอนุมัติ

(2) ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รบัการเลือกต้ังให้เป็นประธานเจ้า
หน้าที่บรหิาร และรองประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร กลุ่มการเงินของบรษิัทและ
บรษิัทยอ่ย

(3) พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพจิารณา
จากความต้องการในปจัจุบันและการพัฒนาในอนาคตของบรษิัท และให้ค�า
แนะน�าต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการปรบัเปล่ียนตามท่ีเห็นว่าจ�าเป็น โดย
ค�านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกฝา่ย รวมถึงความเช่ียวชาญ ความสามารถ 
และความหลากหลายท่ีบรษิัทตอ้งการ

(4) ให้ความส�าคัญกับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการและให้
ขอ้เสนอแนะการปรบัปรุงแกไ้ขตามท่ีเห็นวา่จ�าเป็น
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คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ

คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่
นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่ (กรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการมีดังน้ี

(1) ก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปส�าหรับ 
การก�ากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และด�ารงไว ้
ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อตอ่การก�ากับดแูลกิจการที่ดี

(2) ก�าหนดและด�ารงไว้ซ่ึงนโยบายและกระบวนการการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่เหมาะสม

(3) ด�าเนินการให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ  
เกี่ยวกับก�ากับดูแลกิจการท่ีคณะกรรมการได้อนุมัติ เพื่อให้มีการก�ากับ 
ดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อยทั้งหมดซึ่งบริษัทมีอ�านาจควบคุม 
ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

(4) ก�ากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบัติ 
ตามนโยบายและกระบวนการตา่ง ๆ เกี่ยวกับก�ากับดแูลกิจการและรายงาน
ตอ่คณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครัง้

(5) ตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการในเรือ่งส�าคญัตา่ง ๆ  ผลการตรวจสอบ  
และค�าแนะน�าเกี่ยวกับการก�ากับดแูลกิจการ

(6) ชี้แจงเหตุผลในการให้ค�าแนะน�าของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียง
คัดคา้น (หากมี) ไวใ้นค�าแนะน�าดังกลา่ว

(7) ด�าเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การก�ากับดแูลกิจการที่ดี

(8) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเก่ียวกับการด�าเนินกิจการต่าง ๆ 
ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดแูลกิจการของบรษิัท

(9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของตนปีละหน่ึงครัง้

ฝ่ายบรหิาร

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุปคือ 
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารมีอ�านาจหน้าที่ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการบรษิทัไดก้�าหนดนโยบายการมอบอ�านาจ (Policy on Delegation  
of Authority) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งว่าด้วยการมอบอ�านาจระหว่าง 
คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร โดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจหนา้ที่และอ�านาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารไวอ้ยา่งชัดเจน

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งบรหิารสูงสุดของบรษิัทโดยมีอ�านาจ 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบโดยสรุปดังน้ี

(1) รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติ 
ตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงนโยบายการก�ากับ
ดแูลกิจการของบรษิัท

(2) มีอ�านาจตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ท่ีไม่อยู่ ในอ�านาจการตัดสินใจของ 
คณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ค�าส่ังหรือมติ 
ของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องด�าเนินการ 
ตามสมควรเพื่อให้บริษัทด�า เ นินกิจการและพัฒนาธุรกิจให้ เ ป็นไป 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบรษิัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอื
คณะกรรมการบรษิัท

(3) จดัรูปแบบองค์กรของบรษิัท และการจดัสรรบุคลากรใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการบรษิัทก�าหนด

(5) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการด�าเนินการตามข้ันตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสเสนอชื่อผูม้ีคุณสมบัติเพือ่ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ

(6) ในการประเมินผู้มีคุณสมบัติเพื่อด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการทุกครั้งจะ
ตอ้งพจิารณาวา่ผูม้ีคุณสมบัติดังกลา่วมีประสบการณ์ คุณสมบัติและความ
สามารถที่จ�าเป็นหรอืไม่

(7) พจิารณาความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ
(8) ชี้แจงเหตุผลในการให้ค�าแนะน�าของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียง

คัดคา้น (หากมี) ไวใ้นค�าแนะน�าดังกลา่วขา้งตน้

(9) ด�าเนินการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งกับการแตง่
ตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(10) ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรบัช่วงต�าแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผู้
บรหิารหลัก ตามที่ตนเห็นสมควร

(11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะ
กรรมการสรรหาตามสมควร

(12) จดัใหมี้การประเมินผลงาน หนา้ที่ และความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
ตนปีละหน่ึงครัง้
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การก�ากับดแูลกิจการ

(4) ด�าเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเกี่ยวกับ 
การก�ากับดแูลและการควบคุมกิจการอยา่งมีประสิทธภิาพ

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประมาณและแผนการด�าเนินงาน 
รวมทัง้การเปลีย่นแปลงใด ๆ  ในงบประมาณและแผนการด�าเนินงานดังกลา่ว

(6) วางแผนการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรเพ่ือจัดการกับความเส่ียง 
ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพิจารณาความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์  
การด�าเนินกิจการ และกฎหมาย และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงซึง่ประกอบดว้ยฝ่ายบรหิารของบรษิทั เพือ่ท�าหนา้ทีใ่หก้ารสนบัสนุน 
การปฏิบัติหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

(7) เสนอแผนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลักต่อ 
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปญัหาในเรือ่งอื่น ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญในเชิงกลยุทธ์ของบรษิัท

(8) ด�าเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 
คณะผู้บรหิาร คณะกรรมการบรษิัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
กับบุคคลดังกล่าวน้ัน ท�าขึ้นเสมือนเป็นการท�าธุรกรรมปกติกับบุคคล
ภายนอก (Arm’s Length Basis) ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าปกติ และ 
ไมมี่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบรษิัทและผูถ้ือหุน้รายยอ่ย

(9) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็น 
ส่วนหน่ึงของแผนการปฏิบัติการและขั้นตอนการด�าเนินกิจการของบรษิัท 
เพื่อเป็นหลักประกันตามสมควรว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
ของบริษัท ความน่าเ ช่ือถือของการรายงานทางการเงินทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
ของบรษิัท และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

(10) จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด�าเนินงาน 
ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติรายงาน 
ความล้มเหลวหรอืจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ และให้ค�าแนะน�า 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานโดยตรง 
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

(11) รับผิดชอบให้มีการส่ือสารและความร่วมมือกับพนักงานหรือตัวแทน
พนักงานตามที่สมควร เพื่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติเชิงรว่มมือทางธุรกิจ 
ที่เชื่อถือได้ โดยค�านึงถึงประสบการณ์และมุมมองความเข้าใจของพนักงาน
เป็นส�าคัญ

(12) มีอ�านาจท่ีจะร้องขอให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทนของบริษัท  
(หรือแต่งตั้งตัวแทน) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหลัก รวมถึง 
การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
และติดตามผลการพฒันาธุรกิจ สถานะและผลก�าไรของบรษิัทยอ่ยหลัก

(13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัย
และการป้องกันบุคลากร ข้อมูล และสินทรพัย์อื่น ๆ มีความเหมาะสมและ 
มีประสิทธภิาพ

(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบังคับที่เพียงพอต่อการท่ีพนักงาน 
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท (หากมี) และ 
รายงานการไมป่ฏิบัติที่ส�าคัญตอ่คณะกรรมการบรษิัท

(15) น�าขั้นตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทเก่ียวพัน 
กับการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งน้ี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องท�าการ 
ตรวจสอบความเส่ียงของกระบวนการดังกลา่วเป็นรายปีและตอ้งด�าเนินการ 
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีตรวจพบ โดยรายงาน 
ผลการตรวจสอบดังกลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิัท

เลขานุการบรษิัท

หน้าที่และความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษิัทก�าหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย โดยเลขานุการบรษิัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดังน้ี

(1) ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการบรษิัท และการประกอบธุรกิจของบรษิัท

(2) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และการประชุมผูถ้ือหุน้

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและ 
มติที่ประชุมผูถ้ือหุน้

(4) จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท รายงานประจ�าปีของบรษิัท  
หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้

(5) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

(6) จดัเตรยีมขอ้มลูและการบรรยายเก่ียวกบัธุรกจิของบรษิทั รวมท้ังขอ้มลูอืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกับการด�าเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้กก่รรมการใหม่

(7) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัทและผูถ้ือหุน้

กรรมการอิสระ

บรษิัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ 
ที่เขม้งวดกวา่ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยก�าหนด ดังน้ี

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์ ทั้ง น้ี  ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของ 
กรรมการอิสระดว้ย

(2) ไมเ่คยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิ
เดือนประจ�า หรอืผูมี้อ�านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม  
หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ 
มีลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นการแตง่ตั้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรสพีน่อ้ง และบุตร (รวมท้ัง
คู่สมรสของบุตร) ของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรอื
บุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นผู้บรหิารหรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษิัท
หรอืบรษิัทยอ่ย

(4) ไมเ่คยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ยบรษิัทรว่ม 
หรอืนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เคยเป็นหรือ 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร 
ของผูท้ีม่คีวามสัมพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ 
มีลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นการแตง่ตั้ง

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จัดการ
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ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย  
บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์สังกดัอยู ่เวน้แต ่
จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นการแตง่ตั้ง

(6) ไมเ่คยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษา
กฎหมาย หรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาท
ต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพเป็น
นิตบุิคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซ่ึงไมใ่ชก่รรมการอิสระ  
ผู้บรหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่
จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นการแตง่ตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ 
ของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญข่องบรษิัท

(8) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ 
การด�าเนินงานของบรษิัท

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการอสิระแสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “การก�ากบัดแูลกจิการ 
– การสรรหาและแตง่ตั้งกรรมการ” ขา้งลา่งน้ี

ปจัจุบนั บรษิทัมกีรรมการอิสระจ�านวน 4 ทา่น คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ  
ไดแ้ก ่(1) นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (2) นายสตีเฟน่ วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (3) นางกมลวรรณ  
วิปุลากร และ (4) นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระ 
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดขา้งตน้ ท้ังน้ี ในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่า่นมากรรมการอสิระ
ไมม่ีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรอืใหบ้รกิารทางวิชาชีพแกบ่รษิัท

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ

บรษิทัใหค้วามส�าคัญกับการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ โดยไดก้�าหนดคุณสมบตัิ
ของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและ 
ขอ้ก�าหนดของหนว่ยงานก�ากับดแูลที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งขอ้บังคับของบรษิัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาประสบการณ์ 
การท�างาน ความรู ้ ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกิจการโทรคมนาคม  
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณา 
จากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงความหลากหลายอ่ืน ๆ เช่น เพศ  
เพื่อช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น

คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถึงการสรรหากรรมการทีม่คุีณสมบตัหิลากหลาย
และพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส�าคัญเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและคณะกรรมการ
สรรหาได้ก�าหนดแนวทางในการเสนอช่ือผู้สมัครเพื่อแต่งต้ังด�ารงต�าแหน่ง 
เป็นกรรมการของบรษิัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย นอกจากน้ีบรษิัทได้พิจารณา 
องค์ประกอบตามท่ีก�าหนดโดยจัดท�า Board Skill Metrix เป็นข้อมูลท่ีช่วยใน
การคัดกรองสรรหากรรมการที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์
ที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจด้านโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้
ทบทวนทกัษะความสามารถของกรรมการโดยแบง่เป็น 10 ดา้น ตวัอยา่งเชน่ ภาวะ 
ความเป็นผูน้�า การวางแผนเชงิกลยุทธ์ ลกูคา้และการตลาด บญัชี การเงนิ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรง กฎหมาย การจัดการความเส่ียง  
ดา้นการจดัการองค์กรและบุคลากร เป็นตน้

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รบัผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัท 
ในการน้ีบริษัทได้ใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Recruitment 
Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระหรือพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  
โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท สรุปผลการสรรหาก่อนน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิัท หรอืผูถ้ือหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติตอ่ไป (แลว้แตก่รณี)

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีกฎหมายก�าหนด และจะต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิัท 
จดทะเบียนมากกวา่ 5 บรษิทั และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะตอ้งไมด่�ารงต�าแหนง่ 
เป็นกรรมการในบรษิทัอืน่และบรษิทัจดทะเบยีนมากกวา่ 2 บรษิทั ไมนั่บรวมบรษิทัยอ่ย  
บรษิัทในเครอื และบรษิัทรว่มทุนของบรษิัท ทั้งน้ี เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติ
ตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ

กรรมการของบรษิทัมีวาระการด�ารงต�าแหนง่ 3 ปี และกรรมการซึง่พน้จากต�าแหนง่
อาจได้รบัเลือกต้ังให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้ การแต่งต้ังถอดถอน หรอืการ 
พน้จากต�าแหนง่ของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปตามขอ้บังคับของบรษิัท ดังน้ี

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่านและ
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทย

(2) ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปน้ี

• ผูถ้ือหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเทา่กับจ�านวนหุน้ที่ตนถืออยู่

• ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงทีม่อียูท้ั่งหมดเลอืกตัง้บุคคลเพยีงคนเดยีว 
หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใด 
ไมไ่ด้

• ผู้ที่ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามล�าดับจะได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ ในกรณีทีไ่ดร้บัคะแนนเสียงเทา่กันเกินกวา่จ�านวนกรรมการ 
ที่พงึเลือกในครัง้น้ัน ใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด

(3) ในกรณีที่กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออก 
ตอ่บรษิัท การลาออกจะมีผลนับแตวั่นที่บรษิัทไดร้บัใบลาออก

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากต�าแหน่งก่อนวาระได ้
โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้น 
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 
ของจ�านวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง

(5) ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหน่ึงในสาม 
ของกรรมการท้ังหมดของบริษัทพ้นจากต�าแหน่ง โดยให้กรรมการท่ีอยู ่
ในต�าแหนง่นานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต�าแหนง่กอ่นกรรมการทีพ่น้จากต�าแหนง่
ไปแลว้อาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้ด�ารงต�าแหนง่อีกได้

การสรรหาและแตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดบัสูง

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง
บรหิารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาท่ี
ชัดเจนและโปรง่ใส และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน 
ความรู ้ความสามารถ จรยิธรรม และความเป็นผูน้�า โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบ
หมายใหค้ณะกรรมการสรรหาเป็นผูพ้จิารณาและใหค้�าแนะน�าเกีย่วกบัผูม้คุีณสมบตัิ
ที่จะไดร้บัการเสนอชื่อและแตง่ต้ังใหเ้ป็นประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และรองประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่การเงนิของบรษิัท
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การก�ากับดแูลกิจการ

การก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่ม

บรษิทัมกีลไกในการก�ากบัดแูลบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มเพือ่ใหส้ามารถควบคุมดแูล
การบรหิารจัดการ การด�าเนินงาน และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท โดยบรษิัท 
มีการแต่งตั้งผู้แทนของบรษิัทเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บรหิารระดับสูง 
ของบรษิทัเหลา่น้ัน ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา 
เป็นผู้พิจารณาและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อ 
และแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กลุม่การเงนิของบรษิัทยอ่ยทั้งหมด

นอกจากนี้ บรษิัทได้ด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอ�านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบ 
ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย หลกัเกณฑ์เรือ่งการท�ารายการระหวา่งกัน  
และการท�ารายการส�าคญัอืน่ ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกบัหลักเกณฑ์ของบรษิทั 
เพื่อให้การก�ากับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี บรษิัทได้จัดให้มีการรายงาน 
ฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานของบรษิทัยอ่ยหลักตอ่คณะกรรมการของบรษิทั 
เป็นรายไตรมาส

การใชข้อ้มลูภายใน

บริษัทตระหนักถึงถึงความส�าคัญเรื่องการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืผู้อ่ืนในทางมิชอบ ซ่ึงกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน 
ของบรษิทัมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการป้องกนัมิใหบุ้คคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตไดร้บัขอ้มลู
ที่มิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนและป้องกันมิใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูท่ีมิไดเ้ปิดเผยตอ่
สาธารณชนซ่ึงอาจส่งผลกระทบตอ่ราคาหุน้และตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ  ของบรษิทั 
ก่อนท่ีบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์  
หรอืในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคาและมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร
หรอืพนกังานของบรษิทัซือ้ขายหุน้หรอืตราสารทางการเงนิของบรษิทักอ่นทีข่อ้มลู
ดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะท่ีข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบ 
ต่อราคา การฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติส�าหรับการด�าเนินการเก่ียวกับข้อมูลของ
บรษิัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรอืให้ออกจากงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก�าหนดในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

ทั้งน้ี บริษัทได้ชี้แจงและแจ้งแนวทางเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ส�าหรับ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยก�าหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร 
ซื้อขายหลักทรพัย์ของบรษิัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการด�าเนิน
งานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งก�าไรในระยะส้ัน 
โดยเลขานุการบรษิัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานที่เก่ียวข้องทราบ
ก�าหนดระยะเวลาการห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศผลการด�าเนิน
งานของบริษัททุกครั้ง นอกจากน้ี บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงรายงานการซื้อขายหุ้น หรือ
การได้มาหรือการเปล่ียนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึง 
การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) อย่างน้อย 
ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนท�าการซ้ือขาย และแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการ 
ไดม้าหรอืมกีารเปล่ียนแปลงดังกลา่ว โดยเลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูและ
รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัตอ่คณะกรรมการบรษิทั 
เพือ่ทราบทุกครัง้

บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบรหิาร
จัดการของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยภายใน 15 วันก่อนวันส้ินปีปฏิทินของทุก ๆ ปี 
และภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทั้งน้ี  
เพือ่ประโยชน์ในการตดิตามดแูลและด�าเนินการตามขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจกอ่ใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติส�าหรับการด�าเนินการเก่ียวกับ
ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบส่ือสารภายใน 
ของบรษิัท (Intranet)

นอกจากนี้ บรษิัทยังตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ ความไว้วางใจ 
ในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เป็นส่ิงที่ลูกค้ามีความคาดหวังว่าบริษัท 
จะมกีารก�ากบัดแูล และ มกีารป้องกนัการน�าขอ้มลูไปใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูโดยมชิอบ 
และมิให้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ต่อข้อมูล ดังน้ัน บริษัท ได้จัดให้มีการรักษา 
ความปลอดภัยในขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ โดยปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ขอ้มลูส่วนบุคคล และด�าเนนิการใหพ้นกังานของบรษิทัปฏบิตัติามจรยิธรรมองค์กร
และการรกัษาความลับของขอ้มลูอยา่งเครง่ครดั

คา่ตอบแทนผูส้อบบัญชี

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส�าหรับปี 2561  
เป็นจ�านวนไม่เกิน 5,295,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าบรกิารส�าหรบัการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี และการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส โดยคา่ตอบแทนดังกลา่วเทา่กับปี 2560 ทั้งน้ี ในปี 2561 คา่ใชจ้า่ย
หรือค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี 
และไดบ้ันทึกเป็นคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่ส้อบบัญชี จ�านวน 2,856,505 บาท

การปฏิบัตติามหลักการก�ากับดแูลกิจการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ ๆ

บริษัทได้มีการทบทวนเทียบเคียงหลักปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ส�าหรบับรษิทัจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) กับหลักการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ของบริษัท และได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเม่ือวันที่  
14 กันยายน 2561 และคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561  
โดยคณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการวา่คณะกรรมการบรษิัทมีความเขา้ใจและบรษิัทมีนโยบายรวมถึง 
แนวปฏิบัติของบรษิัทสอดคลอ้งกับหลักปฏิบัติของ CG Code แลว้ 

ทั้งน้ีบรษิัทยังมีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดแูลกิจการที่ดีในเรือ่งอื่น ๆ ดังน้ี

(1) บริษัทมีนโยบายและกระบวนการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อมา 
ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบั 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีได้ ทั้งน้ี  
ตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้จะได้รับการแต่งต้ัง 
เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการบรษิทัจะเป็นบุคคลท่ีมปีระสบการณ์
ความรู้ความสามารถในธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทมีกระบวนการสรรหา
กรรมการอิสระเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการอิสระจะท�าหน้าที่ ได้อย่างดี 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในการน้ีธุรกิจโทรคมนาคม 
เป็นธรุกิจทีม่ปีระวัตยิาวนานและมีความซับซอ้นสูง มีความจ�าเป็นท่ีกรรมการ
แต่ละท่านต้องมีความเข้าใจเรือ่งเฉพาะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์  
เชน่ ธุรกรรมการคา้ตา่ง ๆ หรอืเรือ่งเชิงเทคนิคที่มีความซับซอ้น เชน่ ขอ้มลู
ย่านคลื่นความถี่ โครงข่ายโทรคมนาคม สายไฟเบอร์ออปติก เครื่องและ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การด�าเนินธุรกิจออนไลน์ หรือ 
อนิเทอรเ์นตและ เทคโนโลยีตา่ง ๆ หรอืกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ ฯลฯ 
เรื่องดังกล่าวน้ีเป็นเรื่องที่มีประวัติยาวนานและมีเน้ือหาที่ซับซ้อนท�าให ้
กจิการโทรคมนาคมเป็นกจิการยากแกก่ารท�าความเขา้ใจแตก่ารท�าความเขา้ใจ 
ในเรือ่งดังกลา่วมคีวามจ�าเป็นอยา่งย่ิงยวดเพือ่การวิเคราะห์และวางแผนงาน 
ของบริษัท ดังน้ัน การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่นานข้ึนก็จะเป็นปจัจัย
ส�าคัญส่งเสริมให้กรรมการสามารถมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและให้ค�า
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แนะน�าหรอืทิศทางที่เป็นประโยชน์แก่บรษิัทได้โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการ 
ของบรษิทัไดท้�าหนา้ท่ีในดา้นน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี บรษิทัมกีารวางแผนการประชุม
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปีเป็นจ�านวนอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี  
เพือ่พจิารณาวาระหลักท่ีไดก้�าหนดไวใ้นแตล่ะปีอยา่งไรก็ตาม หากมีวาระส�าคญั  
ประธานคณะกรรมการบรษิัทก็จะเรยีกประชุมส�าหรบัวาระส�าคัญน้ัน ซึ่งจะมี 
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กฎหมายได้ก�าหนดไว ้ 
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรษิัทมีการประชุมทั้งส้ินจ�านวน 11 ครัง้

(2) บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน 
ให้เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถและภาระหน้าท่ีความรบัผิดชอบ โดยมี
กระบวนการประเมินผลงานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบัทั่วไป โดยบรษิัท
ไดท้�าการเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร และบรษิัทไดเ้นน้ย�้า 
ให้พนักงานและผู้บริหารถือปฏิบัติตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ในเรือ่งน้ีด้วย เช่น พนักงานต้องไม่เปิดเผยจ�านวนค่าตอบแทนของตนเอง
เป็นการทั่วไปและบรษิัทก็จะถือว่าเรือ่งดังกล่าวเป็นความลับของพนักงาน
และจะเคารพในสิทธคิวามเป็นส่วนตัวของพนักงาน

(3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับ 
การซ้ือขายหลักทรพัย์ของบรษิทัอยา่งนอ้ย 1 วันลว่งหนา้กอ่นท�าการซ้ือขาย  
และแจ้งผลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 1 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขาย 
หรอืเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์โดยคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2560  
ไดอ้นุมัตินโยบายดังกลา่ว

(4) ตามขอ้บังคับบรษิทั ไดก้�าหนดใหมี้การเลือกต้ังกรรมการโดยวิธคีะแนนเสียง 
ข้างมาก ทั้งน้ี บรษิัทไม่ได้ใช้การลงคะแนนเสียงแบบสะสม อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ก�าหนด ให้มีวิธีการอื่นในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
มาโดยตลอด โดยได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิในการเสนอวาระ
การประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์ของบรษิัทที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจโทรคมนาคมหรอืธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์
ต่อกิจการบรษิัท กระบวนการสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระต้องมั่นใจว่า
กรรมการอิสระไดท้�าหนา้ที่ที่เป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บรษิัทและผูถ้ือหุน้

(5) บรษิัทมีนโยบายท่ีจะยกระดับและส่งเสรมิกรอบการก�ากับดูแลกิจการให้ดี
ย่ิงขึ้น โดยบรษิัทไดก้�าหนดใหมี้หลักเกณฑ์การปฏิบัติส�าหรบัคณะกรรมการ 
บริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติมโดยมีสาระส�าคัญ อาทิ  
การก�าหนดใหม้ตีารางแผนงานการประชุมประจ�าปีส�าหรบัคณะกรรมการบรษิทั  
(Yearly Meeting Plan) การก�าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทตอ้งประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้ารว่มประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
และการก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานต่าง ๆ อาทิ  
การบรหิารจัดการความเส่ียง การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานท่ีย่ังยืน อย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ รวมท้ังตอ้งพจิารณารายงานการตรวจสอบภายในดว้ยทุกครัง้
ที่มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยีน ทา่นผูถ้ือหุน้บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒแิละมปีระสบการณ์ดา้นการเงนิ 
การบัญชี กฎหมาย และการบรหิารธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบถว้นตามที่ก�าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจดัท�าตามแนวทางและขอ้ก�าหนดของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย

1. นางกมลวรรณ  วิปุลากร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายจุลจติต์  บุณยเกตุ กรรมการตรวจสอบ

3. นายสตีเฟน   วดูรุฟ ฟอรด์แฮม กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกทา่นไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารพนักงาน หรอืที่ปรกึษาของบรษิัท

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท ก�าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในปี 2561 
บรษิัท ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 13 ครัง้ และไดร้ายงานผลการประชุมตอ่คณะกรรมการบรษิัท ทุกครัง้ ในการประชุมแตล่ะครัง้ มีผูบ้รหิาร
ระดับสูง หัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีเขา้รว่มประชุมในวาระที่เกี่ยวขอ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้�าเนินงานตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายโดยสรุปดังน้ี

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2561 เพ่ือน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาอนุมัต ิงบการเงนิดังกลา่วไดจั้ดท�าขึน้ตามหลักการ
บัญชีที่รบัรองทั่วไปโดยถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ

• สอบทานความเพียงพอและการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบรษิัท 
โดยประชุมรว่มกับผูบ้รหิารและหนว่ยงานตรวจสอบภายในเพือ่ใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตอ่การบรหิารงานของบรษิัท

• พจิารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจ�าปีซ่ึงไดจ้ดัท�าขึ้นตามแนวความเส่ียง และพจิารณาผลการตรวจสอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน

• สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�าเนินการ 
ตามเงือ่นไขทางธุรกิจปกติและไดป้ฏิบัติตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

• สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการก�ากับดแูลกิจการที่ดีซึ่งผลเป็นที่นา่พอใจ

• พจิารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงเสนอแตง่ตั้ง และเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ�าปี 2562 ตอ่คณะกรรมการบรษิัท

จากการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ บรษิทั มกีารจดัท�างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รบัรองโดยท่ัวไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพรอ่ง 
ที่เป็นสาระส�าคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิัท และการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ตามนโยบายบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ที่ถือปฏิบัติ ประสบการณ์ ผลการด�าเนินงาน และความเป็นอิสระ 
ในการด�าเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด มีผลการด�าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี  
บรษิัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีที่ไดร้บัการยอมรบัในระดับสากล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหผู้ส้อบบัญชีของบรษิัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัท ประจ�าปี 2562 และได้พจิารณาก�าหนดคา่ตอบแทน 
ของผูส้อบบัญชีเพือ่น�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท เพือ่ขออนุมัติจากผูถ้ือหุน้ตอ่ไป

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางกมลวรรณ วิปุลากร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
28 มกราคม 2562
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เรยีน ทา่นผูถ้ือหุน้ บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการจ�านวน 5 ทา่น ซ่ึงไดร้บัการแตง่ต้ังจากคณะกรรมการบรษิัท โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ทา่น คณะกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล และ 
นายกุนนา่ร ์โจฮัน เบอรเ์ทลเซน่

คณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นกรรมการของบรษิัทและบรษิัทในเครอื  
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาไดจ้ดัใหม้ีการประชุมรวม 6 ครัง้ และมีมติเวียนหน่ึงครัง้ เพือ่พจิารณาเรือ่งประเด็นส�าคัญรวมถึง (1) ทบทวนโครงสรา้งและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบรษิัท (2) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปีของกรรมการและคณะกรรมการบรษิัท (3) ให้ค�าแนะน�าผู้มีคุณสมบัติ 
ทีจ่ะไดร้บัการแตง่ต้ังใหเ้ป็นกรรมการของบรษิทัและของบรษิทัยอ่ย (4) พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะการสับเปล่ียนต�าแหนง่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
และ (5) รบัทราบหลักเกณฑ์ใหมข่องตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยเกี่ยวกับการก�าหนดคุณสมบัติ Chief Financial Officer และสมุห์บัญชีของบรษิัทจดทะเบียน

คณะกรรมการสรรหาไดป้ระเมินผลการด�าเนินงานในปีที่ผา่นมาแลว้ และมีความเห็นวา่คณะกรรมการสรรหาไดป้ฏิบัติงานอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธภิาพเพยีงพอ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม

ประธานคณะกรรมการสรรหา

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการ 
ก�ากับดแูลกิจการ

เรยีน ทา่นผูถ้ือหุน้ บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
บรษิัท ยังคงใหค้�ำมั่นที่จะปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีส�ำหรบับรษิัทจดทะเบียนท่ีก�ำหนดโดยตลำดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย (SET) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ (SEC) และท่ีก�ำหนดโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) ด้วยมุมมองท่ีจะเพิ่มพูนและด�ำรงไว้ซ่ึงคุณประโยชน์ 
ระยะยำวใหก้ับผูถ้ือหุน้ทุกรำย

คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ฐำนของควำมซ่ือสัตย์ โปรง่ใส ควำมรบัผิดชอบโดยสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนทำงจรยิธรรมตำมมำตรฐำนสูงสุด  
ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรได้ติดตำมและให้ข้อเสนอแนะด้ำนกำรปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึง ตลอดจนหลักสำกลของ  
The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) และ ASEAN CG Scorecard 

คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีมีกำรประชุม 2 ครัง้ เพือ่ติดตำมกำรก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีและเพือ่ยกระดับกำรติดตำมตรวจสอบ และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจของกรรมกำร พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี เม่ือวันที่ 19 ตุลำคม 2561 บรษิัท ได้รบัรำงวัลผลกำรประเมิน 
กำรก�ำกับดแูลกิจกำรในระดับ “ดีเลิศ” หำ้ตรำสัญลักษณ์ตอ่เน่ืองกันเป็นปีที่ส่ี ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทยซึ่งไดมี้กำรประเมินบรษิัท
จดทะเบียนไทยจ�ำนวน 657 บรษิัท ตำมโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดแูลกิจกำรบรษิัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี พ.ศ. 2561 (CGR 2560) รำงวัลน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นอยำ่งชัดเจน
ถึงควำมพยำยำมอยำ่งตอ่เน่ืองของบรษิัท ที่มุง่ไปสู่กำรยกระดับกำรก�ำกับดแูลกิจกำรใหดี้ตอ่ไป

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรยังคงมุง่มัน่ทีจ่ะขบัเคลือ่นเพือ่พฒันำแนวปฏบิตัดิำ้นกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีดี่ของบรษิทั บนพืน้ฐำนของควำมซือ่สัตย์สุจรติ ควำมโปรง่ใส 
และควำมรบัผิดชอบตอ่สังคมเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตอ่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุม่และเป็นที่ยอมรบัในระดับสำกลย่ิงขึ้นไป

นำงชนัญญำรกัษ์ เพช็รร์ตัน์

ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกิจกำร

รำยงำนคณะกรรมกำร 
ก�ำกับดแูลกิจกำร
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เรยีน ทา่นผูถ้ือหุน้ บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ซึ่งได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรษิัท โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก ่ 
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน นางกมลวรรณ วิปุลากร นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชร์รตัน์ นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิร์ล และนายกุนน่าร ์ 
โจฮัน เบอร์เทลเซ่น  โดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการสอบทานและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ รวมท้ังทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทน 
ประจ�าปีของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

ในปี 2561 คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามครัง้ โดยมหีลายประเด็นในการพจิารณารวมถึง (1) โบนัสประจ�าปี 2560 ของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  
(นายลารส์ โอเคะ นอรล์ิ่ง) (2) คา่ตอบแทนประจ�าปี 2561 ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (นางอเล็กซานดรา ไรช์) (3) ใหค้�าแนะน�าการก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของ
บรษิัท ส�าหรบัปี 2561

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความเห็นว่าคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธภิาพเพยีงพอ ในการชว่ยเหลือและใหค้�าแนะน�าแกค่ณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่วเกี่ยวกับการก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัท

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ

ประธานคณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการ 
ก�าหนดคา่ตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการ 
ก�าหนดคา่ตอบแทน
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รายการระหวา่งกันและเกี่ยวโยงกันรายการระหวา่งกนัและเกีย่วโยงกนั

การเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้เงื่อนไข 
ที่สมเหตุสมผล หรอืเงื่อนไขการค้าปกติ หรอืราคาตลาด โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานรายการ
ระหวา่งกันดังกลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส

จากขอ้ 7 ของหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทและบรษิัทยอ่ยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดังกลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหวา่งบรษิัทและบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันเหลา่น้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได ้ดังน้ี

1. รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี เทคโนโลยี จ�ากัด

บรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด ถือหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิัท บีบี เทคโนโลยี จ�ากัด โดยในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นผูถ้ือหุน้
รอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่บรกิารจา่ยการซอ่มบ�ารุงและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม

• คา่บรกิารบรหิารจดัการโครงขา่ยและระบบสัญญาส่ือสาร

• เจา้หน้ีการคา้

2,884.3

203.5*

1,249.2

3,017.4

417.8

1,150.0

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัไดเ้ขา้ท�าสัญญากบั บรษิทั บบี ีเทคโนโลย ีจ�ากดั ตัง้แตไ่ตรมาสที ่4 ของปี 2551 เพือ่ใชบ้รกิารบรหิารและบ�ารุงรกัษาระบบเครอืขา่ยส่งสัญญาณทัง้หมด
ของบรษิัท โดยรูปแบบการคิดอัตราคา่บรกิารและการตอ่สัญญาแตล่ะครัง้ยังคงเดิมเชน่เดียวกับเงือ่นไขที่บรษิัทเคยท�ากับคูสั่ญญารายเดิม

* ค่าบรกิารบรหิารจัดการโครงข่ายและระบบสัญญาส่ือสารของปี 2560 ดังทีป่รากฏยังมิได้รวมถึงค่าบรกิารของเดือนกรกฎาคม ถึง ธนัวาคม ปี 2560 จ�านวน 203.4 ลา้นบาท ซึง่เมือ่รวมกับค่าบรกิารของเดือนมกราคม ถึง

เดือนมิถุนายน จ�านวน 203.5 ลา้นบาท จะรวมเป็น 406.9 ลา้นบาท

2. รายการธุรกิจกับกลุ่มบรษิัท ไอ.เอ็น.เอ็น.

ในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของกลุม่บรษิัท ไอ.เอ็น.เอ็น.

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด

• คา่บรกิารดา้นขอ้มลู 

• เจา้หน้ีการคา้

• เจา้หน้ีอื่น

3.2

14.3

0.2

0.2

0.3

13.3

1.9

-

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทซื้อเวลาจากบรษิัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จ�ากัด เพือ่โฆษณาสินคา้และบรกิารของบรษิัทผา่นทางรายการวิทยุ และบรษิัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จ�ากัด ยังเป็น 
ผู้ให้บรกิารจัดหาข้อมูลการเกษตรและให้บรกิารข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใช้บรกิารของบรษิัทในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่ ทั้งน้ี อัตราค่าบรกิาร
เป็นอัตราธุรกิจการคา้ทั่วไป

• บรษิัทเขา้ท�าสัญญาใหบ้รกิารขอ้มลู (Content Provider Access Agreement) กับบรษิัท ส�านักขา่ว ไอ.เอ็น.เอ็น. (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิาร 
ดา้นขอ้มลูขา่วสารแกผู่ใ้ชบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุง่เนน้ใหบ้รกิารขอ้มลู (Content) แกล่กูคา้ของบรษิัท

83บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) รายงานประจาํปี 2561



3. รายการธุรกิจกับบรษิัท หอ้งเย็นและการเกษตรสากล จ�ากัด

ในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิัท หอ้งเย็นและการเกษตรสากล จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่เชา่ท่ีดิน 0.9 1.0

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทเชา่พืน้ที่อาคารเพือ่ใชเ้ป็นสถานท่ีตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยท�าเป็นสัญญาเชา่มีระยะเวลา 3 ปี อัตราคา่เชา่อยูใ่นอัตราเทียบเคียงไดก้ับราคาตลาด

4. รายการธุรกิจกับบรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี ้จ�ากัด

ในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 25 ของบรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. รายได ้

• รายไดค้า่บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ - -

2. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่เชา่พืน้ที่ภายในอาคารเบญจจนิดา 1.6 1.5

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัเชา่พืน้ทีใ่นอาคารเบญจจินดาเพือ่ใชเ้ป็นสถานท่ีตัง้ชุมสายโทรศัพท์ มีก�าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี และอัตราคา่เชา่อยูใ่นอัตราเทียบเคียงไดกั้บราคาตลาด

5. รายการธุรกิจกับกลุ่มเทเลนอร์

เทเลนอรเ์ป็นผูถ้ือหุน้ที่มีอ�านาจควบคุมของบรษิัท โดยถือหุน้รอ้ยละ 42.62 

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. รายได ้

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์ในตา่งประเทศ

• รายไดจ้ากการขายเครือ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่

• รายไดจ้ากคา่เชื่อมโยงโครงขา่ย

• รายไดจ้ากคา่บรหิารจดัการ

• รายไดจ้ากการขายทรพัย์สิน

•  ลกูหน้ีการคา้ 

• เงนิทดรองแกบ่รษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (คา่ใชจ้า่ยที่จา่ยแทน) 

66.1

0.6

272.7

45.4

10.8

106.3

35.5

75.1

-

191.1

26.9

-

63.9

6.1
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รายการระหวา่งกันและเกี่ยวโยงกัน

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561

2. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่ธรรมเนียมการจดัการ

• คา่โปรแกรมคอมพวิเตอรส์�าเรจ็รูปและคา่ซอ่มแซมรกัษาระบบ

• ซื้อทรพัย์สิน

• ตน้ทุนคา่บรกิารจากการใหบ้รกิารโทรศัพท์ในตา่งประเทศ

• ตน้ทุนคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยโทรศัพท์ในตา่งประเทศ

• คา่สัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหวา่งประเทศ

• เจา้หน้ีการคา้

• เจา้หน้ีอื่น

• เงนิกูยื้ม

611.0

316.8

51.4

21.2

1,059.8

26.7

260.2

680.7

15.0

1,247.6

226.0

-

19.0

893.7

29.2

221.5

144.3

-

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• ในการด�าเนินงาน เทเลนอรจ์ะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามท่ีบรษิัทรอ้งขอเพื่อรว่มบรหิารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยเรยีกเก็บ 
ค่าที่ปรกึษาเป็นครัง้คราว ท้ังน้ี ธุรกรรมรายการดังกล่าว ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัทได้ส่งรายงานความเห็นให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะ
กรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและรบัฟงัค�าช้ีแจงจากผูบ้รหิารถึงความจ�าเป็น พจิารณาความสมเหตุสมผล และอนุมัติการเขา้ท�ารายการดังกลา่วน้ัน

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท์ในตา่งประเทศท่ีมาจากการใชง้านโทรศัพท์ของบรษิทั เทเลนอร ์เอเชยี (อารโ์อเอช) จ�ากดั ซ่ึงมีส�านักงานต้ังอยูใ่นประเทศไทย

• รายไดจ้ากคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยบรกิารขา้มแดนอตัโนมตัมิาจากการใชบ้รกิารของลกูคา้ของกลุม่เทเลนอรท์ีเ่ดินทางเขา้มาทอ่งเท่ียวในประเทศไทย และใชบ้รกิาร 
ผา่นเครอืขา่ยของบรษิัท โดยมีคา่บรกิารในอัตราตามท่ีไดต้กลงไวใ้นสัญญา

• รายไดแ้ละตน้ทุนคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยระบบโทรคมนาคม รวมถึงคา่สัญญาณโทรศัพท์ทางไกลและคา่บรกิารเชื่อมโยงโครงขา่ยอินเทอรเ์น็ตระหวา่งประเทศ
เป็นการใหบ้รกิารเชื่อมตอ่โครงขา่ยระหวา่ง บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด กับ บรษิัท เทเลนอร ์โกลบอล เซอรวิ์ส เอเอส

• บรษิัทไดซ้ื้อโปรแกรมคอมพวิเตอรส์�าเรจ็รูป พรอ้มทั้งการซอ่มแซมและบ�ารุงรกัษาระบบรายปี เพือ่ชว่ยในการปฏิบัติงาน

6. รายการธุรกิจกับบรษิัท ยไูนเตด็ ดสิทรบิิวชัน่ บิซซิเนส จ�ากัด (“ยดู”ี) 

บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด เป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง ซ่ึงถือหุน้รอ้ยละ 75 และเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทซึ่งถือหุน้รอ้ยละ 25 โดยในขณะ
ท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. รายได้

• รายไดจ้ากการขายซิมการด์ ชุดซิมการด์ บัตรเติมเงนิ และชุดเลขหมาย

• เงนิปนัผล

• ลกูหน้ีการคา้

6,702.4

5.0

472.7

2,953.2

-

474.4

2. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด

• คา่เชา่และคา่บรกิารจา่ย

• เจา้หน้ีการคา้

• เจา้หน้ีอื่น

4.1

307.1

26.3

0.1

2.9

157.2

26.7

-
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ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• ในเดือนมิถุนายน 2545 บรษิัทและบรษิัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชั่น อินดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน) ไดโ้อนธุรกิจการจดัจ�าหนา่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสรมิ
มายังยดีู โดยยดีูมสิีทธแิตเ่พยีงผูเ้ดียวในการจ�าหนา่ยสินคา้ของบรษิทั ความสัมพนัธ์เชิงธรุกิจน้ีจะเป็นผลดีแกบ่รษิทัทีจ่ะสามารถเนน้การประกอบและพัฒนา
ธุรกิจหลักของบรษิัทไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ พรอ้มท้ังสามารถควบคุมตน้ทุนการกระจายสินคา้ได้

• บรษิัทซื้อเครือ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสรมิจากยดีู เพือ่น�ามาจ�าหนา่ยตอ่ใหแ้กร่า้นดีแทคและส�านักงานบรกิาร

7. รายการธุรกิจกับบรษิัท ยไูนเตด็ อินฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย ์จ�ากัด (“ยไูอเอช”)

บรษิัท ยไูนเต็ด อินฟอรเ์มชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด เป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด ซ่ึงถือหุน้รอ้ยละ 100 โดยในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล 
ประธานกรรมการบรษิัท เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. รายได้

• รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ชว่งสถานีฐานและคา่ไฟฟ้า

• ลกูหน้ีการคา้

47.7

4.2

36.3

3.7

2. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่เชา่วงจรความเรว็สูง (High-Speed Leased Circuit)

• คา่อุปกรณ์และบรกิารส�าหรบับรกิาร Wi-Fi

• เจา้หน้ีการคา้

• เจา้หน้ีอื่น

17.8

11.2

3.0

5.7

7.0

4.4

0.8

0.7

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• ยไูอเอช ด�าเนินธุรกิจใหบ้รกิารเชา่วงจรส่ือสัญญาณความเรว็สูงใหก้ับทั้งภาครฐับาลและเอกชน โดยผา่นโครงขา่ยใยแกว้น�าแสงทั่วประเทศที่ครบวงจรและ
คุณภาพสูง รวมถึงเป็นผูใ้หบ้รกิารและใหบ้รกิารแกบ่รษิัทและบรษิัทยอ่ยอยา่งมีประสิทธภิาพอยา่งสม�่าเสมอ

• การท�าธุรกรรมกับยไูอเอชเป็นประโยชน์แกบ่รษิัท เน่ืองจากในปจัจุบันบรษิัทไมม่ีโครงขา่ยส่ือสารขอ้มลูประเภทน้ี และยไูอเอชมีโครงขา่ยใยแกว้ความเรว็สูงที่
มีคุณภาพและมีโครงขา่ยครอบคลุมทั่วประเทศ

• ฝา่ยจดัซือ้จะจดัหาค�าเสนอราคาจากผูใ้หบ้รกิารอยา่งนอ้ย 3 รายทุกปี เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบราคา บรษิทัจะยังคงเชา่วงจรความเรว็สูงจากยไูอเอช 
ตอ่ไปหากเป็นราคาท่ีเหมาะสมมากกวา่การใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารอื่น ทั้งน้ี โดยพจิารณาจากชื่อเสียง ขนาด และคุณภาพของวงจรและตน้ทุนในการเปลี่ยน 
ผูใ้หบ้รกิารและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการท�าธุรกรรม

• บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัท ไดท้�าสัญญาใหบ้รกิารวงจรส่ือสัญญาณความเรว็สูงภายในประเทศ โดยอัตราคา่เชา่ใชเ้ทียบ
เคียงไดก้ับราคาตลาด และไดท้�าสัญญาใหบ้รกิารอุปกรณ์และบรกิารส�าหรบับรกิาร Wi-Fi โดยมีอัตราคา่อุปกรณ์และบรกิารเป็นอัตราการคา้ปกติ

8. รายการธุรกิจกับบรษิัท บางแสนทาวนเ์ฮา้ส์ จ�ากัด

ในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิัท บางแสนทาวเฮา้ส์ จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่เชา่ท่ีดิน 0.7 0.7
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รายการระหวา่งกันและเกี่ยวโยงกัน

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสรา้งอาคารชุมสายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบรษิัท โดยมีก�าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ใน
อัตราเทียบเคียงไดก้ับราคาตลาด

• บรษิัทเชา่ที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการจดัเก็บทรพัย์สินและประกอบธุรกิจของบรษิัท มีก�าหนดระยะเวลาการเชา่ 3 ปี โดยอัตราคา่เชา่อยูใ่น
อัตราเทียบเคียงไดก้ับราคาตลาด

9. รายการธุรกิจกับบรษิัท คิง เพาเวอร ์สุวรรณภมูิ จ�ากัด

ในขณะท�ารายการ นายจุลจติต์ บุณยเกตุ กรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบรษิัท คิง เพาเวอร ์สุวรรณภมูิ จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่เชา่และคา่บรกิารจา่ย

• เจา้หน้ีการคา้

34.1

-

32.7

1.2

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั คงิ เพาเวอร ์สุวรรณภมู ิจ�ากดั ใหด้�าเนินการจ�าหนา่ยซิมการด์ รบัช�าระคา่บรกิารรายเดือน พรอ้มบรกิารเตมิเงนิ โดยจา่ยคา่สิทธิ
ในการใหบ้รกิารในราคาทีเ่หมาะสม (ช�าระครัง้เดยีว) และแบง่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแกล่กูคา้เป็นรายเดอืน ทัง้น้ี เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกใหแ้กล่กูคา้ 
ที่ใชบ้รกิารที่ทา่อากาศยาน

• บรษิัทเชา่พืน้ที่ในทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ทา่อากาศยานดอนเมือง และทา่อากาศยานภเูก็ตตั้งเป็นส�านักงานบรกิารลกูคา้ของบรษิัท โดยอัตราคา่เชา่อยูใ่น
อัตราเทียบเคียงไดก้ับราคาตลาด ทั้งน้ี เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกใหแ้กล่กูคา้ที่ใชบ้รกิารในทา่อากาศยาน

10. รายการธุรกิจกับบรษิัท ท็อปอัพฟอรย์ ูจ�ากัด

บรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัดถือหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิัท ท็อปอัพฟอรย์ ูจ�ากัด โดยในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นผูถ้ือหุน้
รอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. รายได้

• รายไดจ้ากการขายสิทธกิารใหบ้รกิารเติมเงนิ

• ลกูหน้ีการคา้

229.3

20.0

179.2

16.3

2. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่บรกิารจา่ยและคา่คอมมิชชั่น

• เจา้หน้ีการคา้

11.4

1.0

9.2

0.8

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัตกลงใหบ้รษิทั ทอ็ปอพัฟอรย์ ูจ�ากดั เป็นตัวแทนใหบ้รกิารเตมิเงนิคา่ใชบ้รกิารโทรศพัท์เคล่ือนทีร่ะบบการเตมิเงนิอเิลก็ทรอนิกส์แกล่กูคา้โดยคา่ตอบแทน
เป็นไปตามสัญญา ทั้งน้ี เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางใหบ้รกิารเติมเงนิแกล่กูคา้ในระบบเติมเงนิ
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11. รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี คอนเทน้ท ์แอนด ์มัลตมิีเดยี จ�ากัด

บรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัดถือหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิัท บีบี คอนเทน้ท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จ�ากัด โดยในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ
บรษิัท เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่บรกิารดา้นขอ้มลู

• เจา้หน้ีการคา้

2.7

0.2

0.6

0.1

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ไดเ้ขา้ท�าสัญญาใหบ้รกิารขอ้มลู (Content Provider Access Agreement) กับบรษิัท บีบี คอนเทน้ท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จ�ากัด โดยมุง่เนน้การให้
บรกิารขอ้มลู (Content) แกล่กูคา้ของบรษิัท

12. รายการธุรกิจกับบรษิัท รกับา้นเกิด จ�ากัด

บรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัดถือหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิัท รกับา้นเกิด จ�ากัด โดยในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการเป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 40 
ในบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่บรกิารดา้นขอ้มลู

• เจา้หน้ีการคา้

19.5

4.8

18.0

1.6

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัไดเ้ขา้ท�าสัญญากบับรษิทั รกับา้นเกิด จ�ากดั เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลู (Content) เกีย่วกบัความรูด้า้นการเกษตรใหแ้กเ่กษตรกรซึง่เป็นลกูคา้ของบรษิทัผา่น
การใหบ้รกิารขอ้ความส้ัน (SMS) และแอปพลิเคชัน Farmer Info ทั้งน้ีเพือ่สนับสนุนธุรกิจของบรษิัท

13. รายการธุรกิจกับบรษิัท วาย แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

ในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่บรกิารคลังและขนส่งสินคา้

• เจา้หน้ีการคา้

53.2

1.4

1.4

-

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทไดเ้ขา้ท�าสัญญาเชา่คลังสินคา้และโลจสิติกส์กับบรษิัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เพือ่จดัเก็บอุปกรณ์ตา่ง ๆ ของบรษิัท ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ
หรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทโดยมีเงือ่นไขการคา้ท่ัวไป
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รายการระหวา่งกันและเกี่ยวโยงกัน

14. รายการธุรกิจกับบรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทในเครอื

ในขณะท�ารายการ นายจุลจติต์ บุณยเกตุ กรรมการบรษิัท เป็นกรรมการของบรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด

• คา่เชา่และคา่บรกิารจา่ย

• เจา้หน้ีอื่น

8.7

-

1.3

9.2

0.2

-

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทไดเ้ขา้ท�าสัญญาเชา่พืน้ที่อาคารบางส่วนจากบรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่ติดต้ังเสาอากาศและอุปกรณ์โทรคมนาคม  
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทที่มีเงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอืเทียบเคียงไดก้ับการท�ารายการน้ีกับบุคคลภายนอก

• บรษิัทไดเ้สนอโครงการความรว่มมือเพือ่ส่งเสรมิการขาย (dtac reward) กับบรษิัทในกลุม่ บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นรายการธุรกิจปกติ
หรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทที่มีเงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอืเทียบเคียงไดก้ับการท�ารายการน้ีกับบุคคลภายนอก

15. รายการธุรกิจกับบรษิัทในกลุ่ม คิง เพาเวอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล จ�ากัด

บรษิัท คิง เพาเวอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ�ากัด ถือหุน้รอ้ยละ 30 ในบรษิัท คิง เพาเวอร ์ สุวรรณภมูิ จ�ากัด โดยในขณะท�ารายการ นายจุลจติต์ บุณยเกตุ กรรมการบรษิัท  
เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบรษิัท คิง เพาเวอร ์สุวรรณภมูิ จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่เชา่และคา่บรกิารจา่ย 1.4 0.8

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทไดเ้ขา้ท�าสัญญาเชา่พืน้ที่อาคารบางส่วนจากบรษิัทในกลุม่บรษิัท คิง เพาเวอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ�ากัด เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่ติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคม
และบรกิารอืน่ ๆ  ซึง่เป็นรายการธรุกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธรุกจิปกตขิองบรษิทัทีม่เีงือ่นไขเชน่เดียวกบัหรอืเทยีบเคยีงไดก้บัการท�ารายการน้ีกบับุคคล
ภายนอก

16. รายการธุรกิจกับบรษิัทในกลุ่ม เบญจจินดา โฮลดิง้ จ�ากัด 

ในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่เชา่และคา่บรกิารจา่ย 0.1 0.3

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทได้เขา้ท�าสัญญาเชา่พื้นที่อาคารบางส่วนจากบรษิัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จ�ากัด เพือ่ใชเ้ป็นสถานท่ีติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและบรกิารอื่น ๆ ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทที่มีเงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอืเทียบเคียงไดก้ับการท�ารายการน้ีกับบุคคลภายนอก

17. รายการธุรกิจกับบรษิัท ดเีอชแอล เอก๊ซเ์พรส อินเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ�ากัด

ในขณะท�ารายการ นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ กรรมการบรษิัท เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษิัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด
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รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561

1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่บรกิารจา่ย 0.1 -

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทไดใ้ชบ้รกิารของบรษิัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด เกี่ยวกับคา่บรกิารขนส่งซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทที่มีเงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอืเทียบเคียงไดก้ับการท�ารายการน้ีกับบุคคลภายนอก

18. รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี คอนเน็ค จ�ากัด

บรษิัท ยไูนเต็ด อินฟอรเ์มชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด (“ยไูอเอช”) เป็นผูถ้ือหุน้ในบรษิัท บีบี คอนเน็ค จ�ากัด ยไูอเอชเป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด ซ่ึงถือหุน้ 
รอ้ยละ 100 โดยในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด 

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. รายไดแ้ละการรบัช�าระเงนิอื่น ๆ

• รายไดจ้ากการบรกิาร

• ลกูหน้ีการคา้

6.1

1.2

8.3

1.2

2. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่บรกิารจา่ย 

• เจา้หน้ีการคา้

168.8

31.3

74.2

10.0

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด ซ่ึงเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้ท�าสัญญาให้เช่าใช้บรกิารอินเทอรเ์น็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศแก่บรษิัท บีบี คอนเน็ค จ�ากัด  
เพือ่ประโยชน์ในการใชอ้ินเตอรเ์น็ตเกตเวย์ระหวา่งประเทศ โดยอัตราคา่บรกิารเทียบเคียงไดก้ับราคาตลาด 

• บรษิัท บีบี คอนเน็ค จ�ากัด เป็นผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมเพือ่ใหบ้รกิารวงจรส่ือสารความเรว็ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Lease 
Circuit - IPLC) บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด ซ่ึงเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้ท�าสัญญาใช้บรกิารโทรคมนาคมเพื่อให้บรกิารวงจรส่ือสารความเรว็ส่วน
บุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ไปยังประเทศสิงค์โปรแ์ละประเทศมาเลเซีย จากบรษิัท บีบี คอนเน็ค จ�ากัด โดยอัตราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด  
ค่าใช้บรกิารถูกค�านวณตามการใช้งานจรงิ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรอืเทียบเคียง 
ไดก้ับการท�ารายการน้ีกับบุคคลภายนอก

19. รายการธุรกิจกับบรษิัท วายเอ เซลส์ แอนด ์เซอรวิ์สเซส จ�ากัด

บรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัดถือหุน้รอ้ยละ 99 ในบรษิัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอรว์ิสเซส จ�ากัด โดยในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ
บรษิัท เป็นผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. รายไดแ้ละการรบัช�าระเงนิอื่น ๆ

• รายไดจ้ากการขายเครือ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ - 0.2

2. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่บรกิารคลังและขนส่งสินคา้

• เจา้หน้ีการคา้

• เจา้หน้ีการคา้อื่น

48.3

15.5

-

125.0

36.0

11.0
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รายการระหวา่งกันและเกี่ยวโยงกัน

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทได้ใชบ้รกิารของบรษิัท วาย เอ เซลส์ แอนด์ เซอรวิ์สเซส จ�ากัด เก่ียวกับการบรกิารบรหิารคลังสินคา้และขนส่งสินคา้ ซ่ึงเป็นรายการธุรกิจปกติหรอื
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทที่มีเงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอืเทียบเคียงไดก้ับการท�ารายการน้ีกับบุคคลภายนอก

20. รายการธุรกิจกับบรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)

ในขณะท�ารายการ นางสาวธนัวดี วงศ์ธรีฤทธิ ์กรรมการบรษิัท (ณ ขณะน้ัน)  เป็นกรรมการของบรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. รายไดแ้ละการรบัช�าระเงนิอื่น ๆ

• รายไดจ้ากการบรกิาร

• ลกูหน้ีการคา้

-

-

0.6

0.3

2. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่บรกิารจา่ย - 0.1

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตเกตเวย์ระหวา่งประเทศ (International Internet Gateway Services) กับบรษิัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) 
โดยมีระยะเวลาตามสัญญาหน่ึงปี โดยมีราคาและเง่ือนไขท่ีเทยีบเคียงไดกั้บราคาตลาด ซ่ึงเป็นรายการธรุกิจปกติของบรษิทัทีม่เีงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอืเทียบ
เคียงไดก้ับการท�ารายการน้ีกับบุคคลภายนอก

• บรษิทัไดซ้ื้อบรกิารเช่ือมโยงเครอืขา่ยส่ือสาร (Manage Link Service) ของบรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ�ากดั (มหาชน) เพือ่น�าไปใชกั้บลกูคา้ของบรษิทั  
โดยมรีาคาและเงือ่นไขทัว่ไปทีบ่รษิทั อนิเทอรเ์นต็ประเทศไทย จ�ากดั (มหาชน) ใหก้บัลกูคา้รายอืน่ในรูปแบบเดยีวกนั จงึเป็นรายการสนบัสนุนธรุกจิปกตขิองบรษิทั 
ที่มีเงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอืเทียบเคียงไดก้ับการท�ารายการน้ีกับบุคคลภายนอก

21. รายการธุรกิจกับบรษิัท พพิธิภัณฑศิ์ลปะไทย จ�ากัด

ในขณะท�ารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารบรษิัท พพิธิภัณฑ์ศิลปะไทยรว่มสมัย จ�ากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2560 2561
1. คา่ใชจ้า่ยและการช�าระเงนิอื่น ๆ

• คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด - 0.1

ความสมเหตุสมผลและความจ�าเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทได้จัดซื้อหนังสือธนบัตร รชักาลที่ 9 ซึ่งจัดท�าโดย บรษิัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จ�ากัด เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับส่ือมวลชนและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 

เน่ืองในโอกาสปีใหม่ 2561 โดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่บรษิัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จ�ากัด ให้กับผู้ซ้ือรายอื่นจึงเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัท 
ที่มีเงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอืเทียบเคียงไดก้ับการท�ารายการน้ีกับบุคคลภายนอก
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นอกเหนอืจากรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดังรายการขา้งตน้
แลว้ ไมม่ีรายการอื่นที่มีสาระส�าคัญอยา่งมีนัยส�าคัญอันเป็นผลตอ่ส่วนไดส่้วนเสีย
ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร คณะกรรมการ และผูถ้ือหุน้ที่มีอ�านาจควบคุม ซึ่งอยู่
ในต�าแหนง่ ณ วันส้ินสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธนัวาคม 2561

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท�ารายการระหว่างกัน

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกันเพื่อให้เป็นไป 
อย่างโปรง่ใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบรษิัท โดยบรษิัทได้ก�าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการเขา้ท�ารายการระหว่างของบรษิัท
หรอืบรษิัทยอ่ยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์การท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง

นอกจากนี้ บรษิัทยังได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบรษิัทส�าหรบัการ
เขา้ท�ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธรุกจิปกติหรอืรายการสนับสนุนธรุกจิปกติ 
ของบรษิัท มีสาระส�าคัญสรุปไดดั้งน้ี

(1) การซื้อและจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ตา่ง ๆ รวมถึง การซื้อและจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชุดโทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด (Phone Kits)  
บตัรเติมเงนิ ซิมการด์ ชุดเลขหมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages)  
และชุดเลขหมายระบบเติมเงิน (Starter Kits) และการขายผลิตภัณฑ์ 
เติมเงนิดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Refill)

(2) การจดัหาบรกิารตา่ง ๆ รวมถึง

• การจัดหาบริการซ่อมบ�ารุง (รวมถึงบริการติดตั้ง) สถานีฐานและ
อุปกรณ์สถานีรบัส่งสัญญาณ (Cell Site) 

• การจดัหาบรกิารขอ้มลูที่เป็นเน้ือหา (Content Provider Access)

• การจดัหาบรกิารขา้มแดนอัตโนมัติ (International Roaming)

• การจดัหาบรกิารดา้นการจดัการคา่ใชจ้า่ยและการบรกิารธุรกิจ

• การจัดหาจุดเช่ือมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของบรกิาร
โทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ

• การจดัหาบรกิารการจดัเกบ็คา่ใชบ้รกิาร (Outsource Bill-Collection  
Service)

(3) การเชา่ทรพัย์สินและการเชา่วงจรส่ือสารตา่ง ๆ รวมถึง

• การเช่าวงจรส่ือสารข้อมูลความเร็วสูง (High Speed Leased 
Circuit) และ

• การเชา่ที่ดิน พืน้ที่ส�านักงานและคลังสินคา้

(4) การจา่ยคา่นายหนา้แกบุ่คคลทีม่ส่ีวนไดเ้สียในการใหบ้รกิารดา้นจดัจ�าหนา่ย
หรือบริการอ่ืน ๆ (เช่น การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของบรษิัท)

(5) การจัดหาและบ�ารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจัดหา 
จุดเชื่อมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของบรกิารโทรคมนาคม
ระหวา่งประเทศ

(6) การจัดหาสินค้าหรอืผลิตภัณฑ์ บรกิาร และ/หรอื การเข้าท�าสัญญาใด ๆ  
ทีจ่�าเป็น และ/หรอื เพือ่อ�านวยความสะดวกในการสนับสนุนการด�าเนินธรุกิจ
ของบรษิัท (รวมท้ังการจดัหาประกันภัย) และ

(7) การจดัหาหรอืรบัผลติภัณฑ์และ/หรอืบรกิารอ่ืน ๆ  ซึง่เกีย่วขอ้งกับการจดัหา
หรอืรบัผลิตภัณฑ์และ/หรอืบรกิารตามที่ระบุไวใ้นขอ้ (1) ถึง (6) ขา้งตน้

ทัง้น้ี บรษิทัไดก้�าหนดขัน้ตอนการอนุมตัริายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้จรงิในระหวา่งปี  
ตามกรอบท่ีไดร้บัอนุมัติคณะกรรมการบรษิัท ดังน้ี

(1) ในกรณทีีม่ลูคา่ของรายการตัง้แต ่500,000 บาทข้ึนไป แตน่อ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท  
ผูบ้รหิารระดับสูงจะเป็นผูส้อบทานและอนุมัติรายการ

(2) ในกรณีที่มูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท แต่น้อยกว่า  
100 ล้านบาท ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติรายการ  
นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�าหน้าท่ีสอบทานการก�าหนดราคา
รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ส�าหรับรายการระหว่างกันน้ันว่าเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบรษิัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรอืไม ่ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดท�ารายงานการสอบทานรายการระหว่างกัน 
(Review Report) และส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

(3) ในกรณีที่มูลค่ารายการ (ซ่ึงอาจเป็นรายการเดียว หรอืหลายรายการรวม
กันที่ได้เข้าท�าในระหว่าง 6 เดือนกับคู่สัญญาเดียวกันที่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยว
โยงกัน) เทา่กับหรอืมากกวา่ 100 ลา้นบาทคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้ง
สอบทานและอนุมตัริายการกอ่นทีบ่รษิทัจะสามารถด�าเนินการท�าสัญญาหรอื 
ตกลงเข้าท�ารายการได้โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการ
ก�าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติทั่วไป 
ในอุตสาหกรรม
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โครงสรา้งการถือหุน้

บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน)
ขอ้มลูเกี่ยวกับทุนเรอืนหุน้ และผูถ้ือหุน้รายใหญ ่
ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2561

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบียน : 4,744,161,260 บาท 
ทุนที่ออกจ�าหนา่ยและเรยีกช�าระแลว้ : 4,735,622,000 บาท 
ประเภทของหุน้  : หุน้สามัญ 2,367,811,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 2 บาท 
สิทธกิารลงคะแนนเสียง  : 1 เสียง ตอ่ 1 หุน้

โครงสรา้งการถือหุน้

บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน)

Telenor Asia Pte. Ltd. 

42.62%

บรษิัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

5.58%

บรษิัท ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จ�ากัด

22.43%

บรษิัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

0.10%

อื่น ๆ

29.27%
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รายชื่อผูถ้ือหุน้รายใหญ ่10 อันดับแรก
(ขอ้มลูตามทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2561)

ล�าดับที่ ชื่อ จ�านวนหุน้ รอ้ยละ

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

2 บรษิัท ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จ�ากัด 531,001,300 22.43

3 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ�ากัด 175,338,573 7.41

4 บรษิัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 132,145,250 5.58

5 ส�านักงานประกันสังคม 50,533,800 2.13

6 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 22,072,100 0.93

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,518,889 0.91

8 STATE STREET EUROPE LIMITED 20,067,442 0.85

9 นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ 11,850,000 0.50

10 บรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) 9,846,600 0.42

หมายเหตุ (1) บรษิัท เทเลนอร ์เอเชีย พีทีอ ีแอลทีดี เป็นบรษิัทย่อยของ Telenor ASA ซึง่ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบรษิัทอืน่ (Holding Company)

 (2) บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบรษิัทอืน่ (Holding Company) มีรายชือ่ผูถ้ือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ณ วนัที ่18 เมษายน 2561  ดังนี้
  บรษิัท บีซีทีเอน็ โฮลดิ้ง จ�ากัด  รอ้ยละ 51.00 
  เทเลนอร ์เซ้าท์ อสีต์ เอเชีย อนิเวสเม้นท์ พีทีอ ีลมิิเต็ด รอ้ยละ 49.00 
  เทเลนอร ์ รอ้ยละ 0.00

 (3) บรษิัท บีซีทีเอน็ โฮลดิ้ง จ�ากัด ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบรษิัทอืน่ (Holding Company) มีรายชือ่ผูถ้ือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท บีซีทีเอน็ โฮลดิ้ง จ�ากัด ณ วนัที ่18 เมษายน 2561  ดังนี้
  บรษิัท บีซีทีเอน็ อนิโนเวชัน่ จ�ากัด  รอ้ยละ 51.00 
  เทเลนอร ์เซ้าท์ อสีต์ เอเชีย อนิเวสเม้นท์ พีทีอ ีลมิิเต็ด รอ้ยละ 49.00 
  เทเลนอร ์ รอ้ยละ 0.00

 (4) บรษิัท บีซีทีเอน็ อนิโนเวชัน่ จ�ากัด ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบรษิัทอืน่ (Holding Company) มีรายชือ่ผูถ้ือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บรษิัท บีซีทีเอน็ อนิโนเวชัน่ จ�ากัด ณ วนัที ่18 เมษายน 2561 ดังนี้
  บรษิัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จ�ากัด รอ้ยละ 51.00 
  เทเลนอร ์เซ้าท์ อสีต์ เอเชีย อนิเวสเม้นท์ พีทีอ ีลมิิเต็ด รอ้ยละ 49.00 
  เทเลนอร ์ รอ้ยละ 0.00

 (5) บรษิัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จ�ากัด ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบรษิัทอืน่ (Holding Company) มีรายชือ่ผูถ้ือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บรษิัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จ�ากัด ณ วนัที ่18 เมษายน 2561 ดังนี้
  นายวชิัย เบญจรงคกุล รอ้ยละ 64.88 
  นายบุญชัย เบญจรงคกุล รอ้ยละ 20.12 
  นายสมชาย เบญจรงคกุล  รอ้ยละ 15.00

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล

“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต  
โดยบรษิัทมีเป้าหมายจะพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลทุกครึง่ปี”

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล
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บทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

สรุปสาระส�าคัญปี 2561
การเปลี่ยนผ่านของบริษัทไปสู่ระบบใบอนุญาตเสร็จสมบูรณ์ภายหลังส้ินสุด
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการช่ัวคราวกรณีส้ินสุดสัญญาสัมปทานในไตรมาส 
4/2561 โดยบรษิัทใชเ้งนิลงทุนกวา่ 19,528 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเป็นระดับบน
ของประมาณการเงนิลงทุนทีค่าดไวท้ัง้ปีเพือ่เรง่ตดิตัง้สถานีฐาน 4G-2300MHz 
ภายใตสั้ญญาพนัธมิตรกบับรษิทัทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) (“ทโีอท”ี) รวมทัง้เพิม่ความ
หนาแนน่โครงขา่ย 2100MHz ของบรษิัท เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณ์ใชง้าน 
ทีดี่ขึน้ โดยสถานฐีาน 4G-2300MHz ไดถ้กูตดิตัง้แลว้กวา่ 12.7 พนัสถานใีนขณะที่ 
สถานฐีานโครงขา่ยคลืน่ความถี ่2100MHz ทัง้เทคโนโลย ี4G และ 3G มจี�านวนรวม 
เพิ่มขึ้นกว่า 7.9 พันสถานีในปี 2561 นอกจากน้ี บรษิัทมีโครงสรา้งต้นทุนใหม ่
ภายหลงัส้ินสุดสัญญาสัมปทานซึง่มรีายละเอยีดแสดงไวใ้นค�าอธบิายและวเิคราะห์
ของฝ่ายจดัการประจ�าไตรมาสที่ 3/2561

ความไม่แน่นอนในเรื่องคล่ืนความถี่อันสืบเน่ืองมาจากการส้ินสุดของสัญญา
สัมปทานของบริษัทได้หมดไปหลังบริษัทมีคลื่นความถี่ใหม่ท้ังจากการประมูล 
และการเป็นพนัธมิตรกับทีโอที โดย ดีแทคไตรเน็ต (“ดีทีเอ็น”) ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ย
ของบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีทั้งย่าน  
1800 MHz ปรมิาณแถบความกวา้ง 2 x 5 MHz และยา่น 900 MHz ปรมิาณ 
แถบความกว้าง 2 x 5 MHz ในปี 2561 รวมท้ังกลุ่มบริษัทได้เซ็นสัญญา 
เป็นพนัธมิตรกบัทโีอทเีพือ่เปิดใหบ้รกิาร 4G บนโครงขา่ยคลืน่ความถี ่2300 MHz  
เม่ือไตรมาส 2/2561 ท่ีผ่านมาภายใต้โครงข่ายแบรนด์ “dtac-T TURBO” 
นอกจากน้ี บริษัทสามารถใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมภายใต้สัญญา
สัมปทานไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองโดยการเขา้ท�าสัญญากบับรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั 
มหาชน (“กสท.”) เพื่อใช้บรกิารโครงสรา้งพื้นฐานและอุปกรณ์โทรคมนาคมจาก 
กสท. รวมท้ังด�าเนินการระงับข้อพิพาทจ�านวนหน่ึงที่มีอยู่กับ กสท ในช่วงต้นปี 
2562 ซ่ึงจะมีผลเป็นการระงับข้อพิพาท หากได้รบัอนุญาตจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�าปี 2562

รายได้จากการให้บรกิารของบรษิัทยังคงได้รบัผลกระทบจากการแข่งขันในตลาด
ที่อยู่ในระดับสูง ในขณะที่ความไม่แน่นอนในประเด็นเรื่องการหมดอายุสัญญา
สัมปทานได้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของลูกค้าในช่วงของการเปล่ียนผ่าน  
ซึง่จากปจัจยัดังกลา่วส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย
ในปี 2561 ลดลง 2.8% จากปีกอ่น สอดคลอ้งกับประมาณการที่คาดไว ้ในขณะที่  
EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน) ของบริษัทอยู่ท่ี 28,391 ล้านบาทลดลง 6.7%  
จากปีกอ่นโดยส่วนใหญเ่ป็นผลกระทบจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีลดลง รวมท้ัง 
มีค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่ง 4G บนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2300MHz ที่จ่ายให้กับ
ทีโอที และค่าใช้บรกิารโครงสรา้งพ้ืนฐานและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีจ่ายให้ กสท  
โดย EBITDA margin ของปี 2561 อยูท่ี่ระดับ 37.9% สอดคลอ้งกับประมาณ
การที่คาดไว ้ทั้งน้ี บรษิัทมีผลขาดทุนสุทธ ิ4,369 ลา้นบาทในปี 2561 โดยเป็นผล
จากการบันทึกคา่ใชจ้า่ยเพือ่การระงบัขอ้พพิาทกับ กสท 

ในปี 2562 บรษิัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในช่วง 13,000 ถึง 15,000 ล้านบาท 
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าให้ดีขึ้น รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะ 
กลบัมาเติบโตพรอ้มท้ังใหค้วามส�าคญักบัประสิทธภิาพการด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง  
ทั้งน้ี รายละเอียดเพิ่มเติมส�าหรบัแนวโน้มผลการด�าเนินงานจะแจง้ในชว่งไตรมาส 
2/2562     

บทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

รายการพเิศษทีส่�าคัญ
การระงบัขอ้พพิาทกับบรษิัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บรษิัทเขา้ท�าสัญญาระงบัขอ้พพิาทกับ กสท เพือ่ระงบั
ข้อพิพาทส่วนใหญ่ท่ีบรษิัทและกลุ่มบรษิัทมีกับ กสท. ซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 
ของการด�าเนินการภายใตสั้ญญาสัมปทาน โดยภายใตสั้ญญาระงบัขอ้พพิาทดังกลา่ว   
บริษัทตกลงช�าระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาทเป็นเงินจ�านวนทั้งส้ิน  
9,510 ล้านบาท ท้ังน้ีบรษิัทได้บันทึกค่าตอบแทนเพ่ือการระงับข้อพิพาทดังกล่าว
แลว้ทัง้จ�านวนในงบก�าไรขาดทุนส�าหรบัปี 2561 ท้ังน้ี สัญญาระงบัขอ้พพิาทดังกลา่ว 
จะมีผลเป็นการระงับข้อพิพาทก็ต่อเม่ือได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
2562 ของบรษิัท (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจ�าปี 2561 และขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยเมือ่วันที ่10 มกราคม 
2562 และวันที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2562) 

สรุปผลการด�าเนินงาน
ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีฐานลูกค้ารวมอยู่ท่ี 21.2 ล้านเลขหมาย ลดลงกว่า  
1.5 ล้านเลขหมายจากปีก่อนอันเป็นผลจากการลดลงของฐานลูกค้าระบบเติมเงิน 
ในขณะท่ีการเตบิโตของฐานลกูคา้ระบบรายเดือนชว่ยชดเชยไดบ้างส่วน โดยฐานลกูคา้ 
ระบบเติมเงินมีจ�านวนอยู่ท่ี 15.1 ล้านเลขหมาย ลดลงกว่า 1.9 ล้านเลขหมาย 
จากปีกอ่นอันเป็นผลจากการแขง่ขันในตลาดที่อยู่ในระดับสูงและการเปลี่ยนลกูคา้
จากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน ในขณะท่ีฐานลูกค้าระบบรายเดือนมีจ�านวน
เพิม่ขึ้นมาอยูท่ี่ระดับ 6.1 ลา้นเลขหมาย เพิม่ขึ้น 0.4 ลา้นเลขหมายจากปีกอ่น ท้ังน้ี 
แนวโนม้ฐานลกูคา้รวมของบรษิทัในไตรมาส 4/2561 เริม่ปรบัตวัดีขึน้เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสทีผ่า่นมา โดยมีปจัจยัจากแคมเปญเครือ่งโทรศพัท์และโปรโมชัน่บรกิารเสรมิ 
ในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ รวมทั้งมีการส่ือสารกับลูกค้าถึงความมุ่งมั่นของบรษิัท 
ในการพฒันาบรกิารอยา่งตอ่เน่ือง

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมาย (ไมร่วม IC) ในปี 2561 อยูท่ี่ระดับ 244 บาทตอ่เดือน  
เพิม่ขึน้ 6.4% จากปีกอ่น โดยมปีจัจยัจากจ�านวนฐานลกูคา้ระบบรายเดอืนทีม่สัีดส่วน 
เพิ่มข้ึนเป็น 29% ของฐานลูกค้าทั้งหมด จากเดิมอยู่ท่ีระดับ 25% เม่ือส้ินปีก่อน 
ทั้งน้ี รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เลขหมายของลกูคา้ระบบรายเดือนในปี 2561 อยูท่ี่ 541 บาท 
ตอ่เดือน ทรงตัวจากปีกอ่น ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมายของลกูคา้ระบบเตมิเงนิ 
ในปี 2561 อยูท่ี่ 142 บาทตอ่เดือน ลดลง 2.0% จากปีกอ่น เนื่องจากการลดลง
ของรายไดจ้ากบรกิารระบบเติมเงนิ

ปรมิาณการใชง้านอินเทอรเ์น็ตบนโครงขา่ย 4G บนคลื่น 2300 MHz ของทีโอที 
ยังคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตามพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้และประสบการณ์ใชง้าน 
อินเทอรเ์น็ตที่ดีกวา่ของโครงขา่ย โดย ณ ส้ินปี 2561 สถานีฐานบนโครงขา่ย 4G  
บนคล่ืน 2300 MHz ภายใต้ความร่วมมือกับทีโอทีได้รับการติดตั้งแล้วกว่า  
12.7 พนัสถานี เพิม่ขึ้น 114% จากไตรมาส 3/2561 โดยจ�านวนผูใ้ชบ้รกิาร 4G  
มจี�านวนอยูท่ี่ 9.9 ลา้นเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วน 47% ของฐานลกูคา้รวม ในขณะท่ี 
จ�านวนอุปกรณ์ที่รองรบัเทคโนโลยี 4G มีสัดส่วนเพิม่ขึ้นเป็น 65% ของฐานลกูคา้
รวม และสัดส่วนจ�านวนผูใ้ชอุ้ปกรณ์สมารท์โฟนเพิม่ขึน้เป็น 78% ของฐานลกูคา้รวม 
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จ�านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม (พนัเลขหมาย) ปี 2560 ปี 2561 %YoY

ระบบรายเดือน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT) 297 - -100%

ระบบเติมเงนิ (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT) 221 - -100%

ระบบรายเดือน (ภายใต้ใบอนุญาต) 5,340 6,071 14%

ระบบเติมเงนิ (ภายใต้ใบอนุญาต) 16,794 15,131 -10%

รวม 22,652 21,202 -6.4%

จ�านวนผูใ้ชบ้รกิารใหมสุ่ทธ ิ(พนัเลขหมาย) ปี 2560 ปี 2561 %YoY

ระบบรายเดือน 612 434 -29%

ระบบเติมเงนิ -2,440 -1,884 23%

รวม -1,828 -1,450 21%

ปรมิาณการใชง้าน (นาทีตอ่เลขหมายตอ่เดือน) ปี 2560 ปี 2561 %YoY

ระบบรายเดือน 263 243 -7.5%

ระบบเติมเงนิ 123 104 -15%

เฉล่ียสองระบบ 153 140 -8.6%

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 186 172 -7.2%

ระบบเติมเงนิ ไมร่วม IC 96 80 -17%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วม IC 115 103 -10%

รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เลขหมายตอ่เดือน) ปี 2560 ปี 2561 %YoY

ระบบรายเดือน 567 561 -1.2%

ระบบเติมเงนิ 154 148 -3.8%

เฉล่ียสองระบบ 242 254 4.8%

ระบบรายเดือน ไมร่วม IC 541 541 0.1%

ระบบเติมเงนิ ไมร่วม IC 145 142 -2.0%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วม IC 230 244 6.4%
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สรุปผลประกอบการดา้นการเงิน
รายได้

ในปี 2561 บรษิัทมีรายได้รวมอยู่ท่ี 74,980 ลา้นบาท ลดลง 4.2% จากปีกอ่น  
โดยมีปจัจยัจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์ 
ทีล่ดลง โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ยอยูท่ี่ 63,014 ลา้นบาท  
ลดลง 2.8% จากปีกอ่น เนื่องจากรายไดบ้รกิารระบบเติมเงนิยังคงลดลงในขณะที่
รายไดจ้ากบรกิารตา่งประเทศไดร้บัผลกระทบจากบรกิารทางเลอืกและการแขง่ขนั
ในตลาด นอกจากน้ี บรษิทัไดเ้พิม่ความเขม้งวดในการเปิดใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร 
คอนเทนต์ภายนอกโดยมุ่งหวังสร้างประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าให้ดีย่ิงขึ้น  
ซึง่ส่งผลใหร้ายไดจ้ากบรกิารคอนเทนต์มีระดับลดลง ท้ังน้ี รายไดค้า่เช่ือมตอ่โครงขา่ย 
ลดลง 32%จากปีก่อน เน่ืองจากการปรบัลดลงของอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 
เม่ือไตรมาส 1/2561 และปรมิาณการใชง้านที่ลดลง

รายได้จากบริการหลัก (หรือรายได้จากบริการเสียงและบริการข้อมูลรวมกัน)  
อยูท่ี่ 58,690 ลา้นบาท ลดลง 0.7% จากปีกอ่น โดยส่วนใหญเ่ป็นผลจากรายได ้
จากบรกิารระบบเติมเงนิที่ลดลง และรายไดจ้ากบรกิารคอนเทนต์ที่ลดลงดังกลา่ว
ขา้งตน้ รวมถงึความกงัวลของลกูคา้จากความไมแ่นน่อนในเรือ่งการส้ินสุดสัญญา
สัมปทาน

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอัตโนมัติ อยูท่ี่ 1,127 ลา้นบาท ลดลง 3.0% จากปีกอ่น
อันเป็นผลจากการแขง่ขันในตลาดและบรกิาร ทางเลือกอื่น 

รายได้จากการให้บริการอื่น อยู่ที่ 3,197 ล้านบาท ลดลง 30% จากปีก่อน  
โดยส่วนใหญเ่ป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้าก บรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศ 

รายได้จากการจ�าหน่ายเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย อยู่ท่ี 7,769 ล้านบาท 
ลดลง 17% จากปีกอ่น โดยส่วนใหญเ่ป็นผลจาก จ�านวนเครือ่งโทรศพัท์ท่ีขายไดล้ดลง 
ซึ่งท�าใหผ้ลขาดทุนจากการ ขายเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมายในปี 2561 ลดลง 
28% จาก ปีกอ่น มาอยูท่ี่ระดับ 2,056 ลา้นบาท

ตน้ทุนการด�าเนินงาน

ต้นทุนการด�าเนินงานไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ท่ี 45,180 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายโรมม่ิงบริการ 4G  
บนคลื่นความถี่ 2300MHz ที่จา่ยใหท้ีโอที และคา่ใชบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมที่จา่ยให ้กสท

คา่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รายได ้อยูท่ี่ 6,262 ลา้นบาท ลดลง 28% จากปีกอ่น 
เน่ืองจากการใช้งานบนโครงข่ายสัมปทานมีปรมิาณลดลงอันเป็นผลสืบเนื่องจาก
การส้ินสุดของสัญญาสัมปทาน นอกจากนี ้การปรบัลดอตัราคา่ธรรมเนยีมยเูอสโอ 
และใบอนุญาตในปี 2560 ไดช้ว่ยใหค้า่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รายไดล้ดลงเชน่กัน  
ดังน้ัน สัดส่วนคา่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รายไดต้อ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วม 
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในปี 2561 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 9.9% จากเดิมอยู่ที่ระดับ 
13.4% ในปี 2560 นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/2561 บรษิัทได้บันทึกค่าใช้จ่าย 
ภายใต้มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการช่ัวคราวกรณีส้ินสุดสัญญาสัมปทานและ
รายการพิเศษภายหลังส้ินสุดสัญญาสัมปทานไว้ในค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง
รายไดน้ี้

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย อยูท่ี่ 8,475 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 24% จากปีกอ่น จากการ 
ขยายโครงขา่ยและคา่ใชบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานและอุปกรณ์โทรคมนาคมซึง่รวมถึง 
คา่บรกิารช�าระลว่งหนา้ซึ่งทยอยรบัรูท้ี่จา่ยให ้กสท

ค่าใช้จ่ายอ่ืน อยู่ท่ี 6,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109% จากปีก่อนอันเป็นผลจาก 
คา่ใชจ้า่ยในการโรมมิง่ 4G บนโครงขา่ยคลืน่ความถี ่2300MHz ทีจ่า่ยใหก้บัทโีอที 
ซึ่งเริ่มบันทึกในไตรมาส 2/2561 ซึ่งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว บางส่วน 
ไดถ้กูชดเชยดว้ยรายไดค้า่เชา่เครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนาคม 2300MHz ท่ีไดร้บั
จากทีโอทีซึ่งเพิม่ขึ้นเชน่กัน

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ�าหน่ายของตน้ทุนการใหบ้รกิาร อยู่ท่ี 24,197 ลา้นบาท  
ลดลง 5.5% จากปีก่อนเน่ืองจากสินทรัพย์สัมปทานตัดจ�าหน่ายครบแล้ว 
ตามการส้ินสุดสัมปทานเมือ่เดือนกนัยายน 2561 ซึง่คา่ตดัจ�าหนา่ยทีล่ดลงดงักลา่ว
บางส่วนถกูชดเชยโดยคา่ตัดจ�าหนา่ยของตน้ทุนใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 900 MHz 
และ 1800 MHz ที่ประมลูไดม้าใหม ่รวมทั้งมีการขยายโครงขา่ยอยา่งตอ่เน่ือง

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร อยูท่ี่ 22,709 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 48% จากปีกอ่น  
อันเป็นผลจากการบันทึกคา่ใชจ้า่ยจากการระงบัขอ้พพิาทกับ กสท โดยหากไมร่วม 
ผลดงักลา่วแลว้ คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร จะลดลงเนือ่งจากการลดลงของทัง้ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและ ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร รวมท้ังมีการต้ังส�ารองหน้ีสูญ 
ที่ลดลง

คา่ใชจ้า่ยในการขายและการตลาด อยูท่ี่ 4,778 ลา้นบาท ลดลง 1.8% จากปีกอ่น 
โดยเป็นผลจากค่าคอมมิชช่ันท่ีลดลงซึ่งบางส่วนถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายด้านส่ือ 
และโฆษณาที่เพิม่ขึ้น ทั้งน้ี ในไตรมาส 4/2561 คา่ใชจ้า่ยในการขายและการตลาด 
อยูท่ี่ 1,491 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15% จากไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 27% 
จากไตรมาสกอ่น อันเป็นผลจากการส่ือสารกับลกูคา้อยา่งตอ่เน่ืองถึงความมุง่มั่น
ในการพัฒนาบรกิารของดีแทค รวมท้ังมีกิจกรรมชิงโชคและแคมเปญการตลาด
ตา่งๆ ในชว่งเทศกาลเฉลิมฉลอง

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร อยูท่ี ่15,687 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 96% จากปีกอ่น อนัเป็นผล 
จากการระงับข้อพิพาทกับ กสท โดยหากไม่รวมผลดังกล่าวแล้ว ค่าใช้จ่าย 
ในการบรหิารจะลดลงอันเป็นผลจากมาตรการเพิม่ประสิทธภิาพและรายการพเิศษ 
จ�านวน 178 ล้านบาทจากการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงานท่ีบันทึก 
เมื่อไตรมาส 4/2560

ค่าใช้จ่ายการต้ังส�ารองหน้ีสูญ อยู่ท่ี 1,379 ล้านบาท ลดลง 9.6% จากปีก่อน 
อันเป็นผลจากกระบวนการจดัเก็บรายไดแ้ละคุณภาพของลกูคา้ใหมท่ี่ดีขึ้น 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ ท่ี  
864 ลา้นบาท ลดลง 4.5% จากปีกอ่น

EBITDA และก�าไรสุทธิ

บริษัทมี EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน) อยู่ที่ 28,391 ล้านบาท ลดลง 6.7%  
จากปีกอ่น โดยส่วนใหญเ่ป็นผลจากคา่ใชจ้า่ยในชว่งมาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิาร
ชัว่คราวกรณีส้ินสุดสัญญาสัมปทาน คา่ใชจ้า่ยโรมม่ิง 4G บนโครงขา่ยคล่ืนความถ่ี 
2300MHz ท่ีจ่ายให้กับทีโอที และค่าใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์
โทรคมนาคมจาก กสท ซ่ึงรวมถึงค่าบริการช�าระล่วงหน้าท่ีทยอยรับรู้ รวมทั้ง
บรษิัทมีรายได้จากการให้บรกิารท่ีลดลง ท้ังน้ี EBITDA margin ของปี 2561  
ลดลงจากระดับ 38.9% เม่ือปี 2560 มาอยู่ ท่ีระดับ 37.9% ในปี 2561  
ซึง่สอดคลอ้งกับประมาณการท่ีคาดไว ้ทัง้น้ี EBITDA ในทีน้ี่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยเพือ่ระงบั 
ขอ้พพิาทกับ กสท ดังกลา่วขา้งตน้

ในปี 2561 บรษิัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธ ิ4,369 ลา้นบาท อันเป็นผลจาก
การบันทึกคา่ใชจ้า่ยเพือ่ระงบัขอ้พพิาทกับ กสท 
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งบก�าไรขาดทุน (ลา้นบาท) ปี 2560 ปี 2561 %YoY

บรกิารหลัก (บรกิารเสียงและขอ้มลู) 59,120 58,690 -0.7%

บรกิารขา้มแดนอัตโนมัติ 1,162 1,127 -3.0%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่น 4,539 3,197 -30%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ไมร่วม IC 64,821 63,014 -2.8%

รายไดจ้ากคา่เชื่อมตอ่โครงขา่ย (IC) 3,262 2,204 -32%

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 68,083 65,219 -4.2%

รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 9,374 7,769 -17%

รายไดจ้ากการด�าเนินงานอื่น 818 1,992 143%

รวมรายได้ 78,275 74,980 -4.2%

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (47,296) (47,455) 0.3%

คา่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รายได้ (8,670) (6,262) -28%

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย (6,856) (8,475) 24%

คา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย (IC) (3,191) (2,275) -29%

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (2,986) (6,246) 109%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ�าหนา่ย (25,594) (24,197) -5.5%

ตน้ทุนการจ�าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย (12,233) (9,825) -20%

รวมตน้ทุน (59,529) (57,280) -3.8%

ก�าไรขัน้ตน้ 18,746 17,700 -5.6%

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (15,308) (22,709) 48%

การขายและการตลาด (4,868) (4,778) -1.8%

การบรหิาร (8,011) (15,687) 96%

การตั้งส�ารองหน้ีสูญ (1,525) (1,379) -9.6%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ�าหนา่ย (905) (864) -4.5%

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ (6) 6 -200%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 0 7 13599%

ดอกเบ้ียรบั 217 241 11%

รายไดอ่ื้นและส่วนแบง่ก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม 242 306 27%

ก�าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,890 (4,448) -214%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (1,557) (1,351) -13%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ (218) 1,431 -756%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุน้ 2,115 (4,369) -307%

EBITDA (ลา้นบาท) ปี 2560 ปี 2561 %YoY

ก�าไรส�าหรบังวด 2,115 (4,369) -307%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 1,557 1,351 -13%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ 218 (1,431) -756%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ�าหนา่ย 26,498 25,061 -5.4%

รายการอื่น 57 7,778 13452%

EBITDA 30,446 28,391 -6.7%

EBITDA margin 38.9% 37.9%  
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บทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

งบกระแสเงนิสด (ลา้นบาท) ปี 2560 ปี 2561

เงนิสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 30,306 21,084

จา่ยดอกเบ้ียและภาษีเงนิได้ (2,977) (2,828)

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด�าเนินงาน 27,330 18,256

เงินสดสุทธทิีใ่ชใ้นกิจกรรมลงทุน (19,575) (25,238)

เงนิสดสุทธ ิรบั/ (ช�าระคืน) - เงนิกูยื้มและหุน้กู้ - (2,015)

จา่ยเงนิปนัผล (0) (2,960)

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน (0) (4,975)

เงินสดและเทียบเทา่สุทธเิพิม่ขึน้/(ลดลง) 7,754 (11,957)

เงินสดและเทียบเทา่ตน้งวด 18,293 26,048

เงินสดและเทียบเทา่ส้ินงวด 26,048 14,090

งบแสดงสถานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) ส้ินปี 2560 ส้ินปี 2561

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 26,048 14,090

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 13,167 14,427

สินทรพัย์ไมห่มุนเวียน 75,286 122,441

รวมสินทรพัย์ 114,501 150,958

หน้ีสินหมุนเวียน 36,537 53,208

หน้ีสินไมห่มุนเวียน 48,729 75,820

รวมหนีสิ้น 85,266 129,028

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 29,235 21,930

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 114,501 150,958

ก�าหนดการคืนหน้ีเงนิกู ้(ลา้นบาท) ณ ส้ินปี 2561 เงนิกู้ หุน้กู้

ปี 2562 7,875 1,500

ปี 2563 7,875 4,000

ปี 2564 875 2,500

ปี 2565 เป็นตน้ไป 875 21,500

งบดุลและขอ้มลูส�าคัญทางการเงิน
ณ ส้ินปี 2561 บรษิัทมีสินทรพัย์รวมทั้งส้ิน 150,958 ล้านบาท เพิ่มจากระดับ 
114,501 ล้านบาทเม่ือปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผล จากการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้
คลืน่ความถ่ีทัง้ยา่น 1800MHz และ 900MHz รวมท้ังจากการลงทุนในโครงขา่ย  
ทั้งน้ี ระดับเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ท่ีระดับ 14,090 ล้านบาท  
ลดลงจาก ระดับ 26,048 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการจ่ายเงิน 
ลงทุนในโครงข่ายและการจ่ายเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ ในขณะที่หน้ีสิน
ที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับ 47,000 ล้านบาท ลดลงจากเดิมซึ่งอยู่ที่ระดับ  

49,015 ล้านบาทเม่ือปีท่ีแล้ว ท้ังน้ี อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ท่ี
ระดับ 1.2 เทา่ เพิม่ขึ้นจากเดิมซึ่งอยูท่ี่ระดับ 0.8 เทา่เมื่อปีกอ่นเน่ืองจากมีเงนิสด 
และ EBITDA ที่ลดลง

ในปี 2561 บรษิทัใชเ้งนิลงทุน 19,528 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 18% จากปีกอ่น เพือ่เรง่ขยาย 
โครงข่าย ท้ังน้ี บริษัทมีกระแสเงินสด สุทธิจากการด�าเนินงาน (ค�านวณจาก  
EBITDA หกัดว้ยเงนิลงทุน) อยูท่ี ่8,863 ลา้นบาท ลดลง 36% จากปีกอ่น เนือ่งจากมี  
EBITDA ที่ลดลงและใชเ้งนิลงทุนเพิม่ขึ้น
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส�าคัญ ปี 2560 ปี 2561

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนผูถ้ือหุน้ (%) 8% n/a

อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม (%) 2% n/a

อัตราส่วน Interest coverage (เทา่) 2.7x n/a

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธติอ่ EBITDA (เทา่) 0.8x 1.2x

อัตราส่วนเงนิลงทุนตอ่รายไดร้วม (%) 21% 26%

แนวโนม้ปี 2562
ในปี 2562 บรษิัทจะใหค้วามส�าคัญในการพฒันาโครงขา่ยและ ประสบการณ์การ
ใช้งานของลูกค้าให้ดีขึ้นรวมทั้งจะสร้างสรรค์ข้อเสนอและให้บริการที่เน้นลูกค้า 
เป็นศูนย์กลางมากขึ้น บริษัท จะพัฒนาแบรนด์ดีแทคให้แข็งแกร่งขึ้นและ 
น�าเสนอคุณค่าของแบรนด์ให้ลูกค้ารับรู้ ท้ังน้ีบริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 
ในปี 2562 ในชว่ง 13,000 ถึง 15,000 ลา้นบาท โดยมีความปรารถนา ท่ีจะกลับมา 
เติบโตพรอ้มทั้งให้ความส�าคัญในด้านประสิทธิภาพ การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมส�าหรบัแนวโน้มผลการด�าเนินงานของปี 2562 จะแจ้ง 
ในชว่งไตรมาส 2/2562 ตอ่ไป

บริษัทคงนโยบายการจ่ายเงินปนัผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัท ในอนาคต โดยบรษิัทมีเป้าหมายพจิารณาจา่ยเงนิปนัผล
ทุกครึง่ปี
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รายงานความรบัผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 

ตอ่รายงานทางการเงนิ

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย รวมถึงขอ้มลูทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีของบรษิัท งบการเงนิรวมของบรษิัท
และบรษิัทย่อยส�าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจ 
อยา่งระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยขอ้มลูส�าคัญอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ งบการเงนิดังกลา่ว 
ไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีเ่ป็นอสิระ ดงัน้ันจงึสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทีเ่ป็นจรงิ โปรง่ใส 
และสมเหตุสมผล เพือ่ประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การบันทกึขอ้มลูทางบัญชมีคีวามถกูตอ้ง  
ครบถว้น และเพยีงพอที่จะด�ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัย์สินของบรษิัท และป้องกันไมใ่หเ้กิดการทุจรติหรอืการด�าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพือ่ท�าหนา้ทีด่แูลรบัผดิชอบใหบ้รษิทัมีการรายงานทางการเงนิทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอ  
มรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธผิล และมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั โดยความเหน็ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรือ่งดังกลา่วปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ�าปีฉบับน้ีแลว้

คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2561

ในนามของคณะกรรมการ

บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

28 มกราคม 2562

นายเพตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์

รองประธานกรรมการ

นางอเล็กซานดรา ไรช์

กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

รายงานความรบัผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 
ตอ่รายงานทางการเงนิ
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เสนอตอ่ผูถ้ือหุน้ของบรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย (กลุ่มบรษิัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปี 
ส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ดว้ยเชน่กัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและ กระแสเงินสด ส�าหรบัปีส้ินสุดวันเดียวกันของบรษิัท โทเทิ่ล  
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และ บรษิัทย่อย และเฉพาะของบรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค ความรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชตีอ่การตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอ้ก�าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เชื่อวา่หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้พเจา้ไดร้บั
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ขอ้มลูและเหตุการณ์ที่เนน้

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือ่นไขตอ่กรณีตอ่ไปน้ีแตอ่ยา่งใด 

ขา้พเจา้ขอใหสั้งเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ตอ่ไปน้ี

1. คดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่ส�าคัญ 

ก. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บรษิัทฯมีคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าเรือ่งค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access 
Charge) กับบรษิัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดยบรษิัทฯได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเชื่อมต่อ 
โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจ�านวน  
1,973 ลา้นบาท และเมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน 2550 บรษิัทฯไดแ้จง้ยกเลิกขอ้ตกลงการเชื่อมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access Charge) 
บรษิัทฯจงึมิไดบ้ันทึกคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ต้ังแตวั่นที่ 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในงบการเงิน  
เพราะฝ่ายบรหิารเห็นว่าภาระที่จะต้องช�าระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้ส้ินสุดลง อย่างไรก็ตาม ปจัจุบัน 
ทีโอทียังมิได้เข้าท�าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบรษิัทฯ นอกจากนี้ ทีโอทีได้ย่ืนค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และค�ารอ้งขอแกไ้ขเพิม่เติมค�าฟ้องเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2554 เรยีกรอ้งใหบ้รษิัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (“กสท”) 
และบรษิัทฯรว่มกันช�าระคา่เสียหายจากคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พรอ้มภาษีมลูคา่เพิม่
และดอกเบ้ียรวมเป็นจ�านวนประมาณ 113,319 ลา้นบาท ซึ่งตอ่มาเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีไดย่ื้นค�ารอ้งขอแกไ้ขเพิม่เติมค�าฟ้องโดยแกไ้ขเพิม่เติม
จ�านวนคา่เสียหายจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พรอ้มภาษีมลูคา่เพิม่และดอกเบ้ียเป็นจ�านวนเงนิประมาณ 245,638 ลา้นบาท จากความเห็นของที่ปรกึษา
กฎหมายของบรษิทัฯ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯมคีวามเช่ือมัน่วา่บรษิทัฯไมมี่ภาระท่ีจะตอ้งช�าระคา่เช่ือมโยงโครงขา่ย (Access Charge) ตามขอ้ตกลงเดิมทีท่โีอที
เรยีกรอ้ง เน่ืองจากเชื่อวา่ขอ้ตกลงเดิมดังกลา่วไมเ่ป็นไปตามหลักกฎหมายในปจัจุบัน (ประกาศของกสทช.) และบรษิัทฯไดม้ีหนังสือบอกเลิกขอ้ตกลงเดิมแลว้ 
ขณะน้ีขอ้พพิาททางการคา้ดังกลา่วอยูใ่นระหวา่งการด�าเนินการตามกฎหมาย และคดีฟอ้งรอ้งอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงผลของขอ้พพิาท
ดังกลา่วยังไมส่ามารถระบุไดแ้ละขึ้นอยูก่ับผลการด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

ข. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บริษัทฯมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตาม
สัญญาสัมปทานและข้อพิพาทเกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบรษิัทฯ หลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับ กับ กสท และ 
คดีฟ้องรอ้งอ่ืน ๆ ขณะน้ีข้อพิพาทและคดีต่าง ๆ ดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาล ซ่ึงผลของข้อพิพาทและคดีต่าง ๆ ดังกล่าว 
ยังไมส่ามารถระบุไดแ้ละขึ้นอยูก่ับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

รายงานของผูส้อบบัญชรีบัอนุญาต
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รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

2. ความเส่ียงจากขอ้ก�าหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโทรคมนาคมท่ีส�าคัญ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากข้อก�าหนดและการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ 
ธุรกิจโทรคมนาคมท่ีส�าคัญบางประการ รวมถึงการด�าเนินการภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีที่มีต้นทุนการได้มาท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีความส�าคัญอยา่งมากตอ่กลุม่บรษิัทในการด�าเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในปจัจุบัน 

3. คดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่อยูภ่ายใตสั้ญญาระงบัขอ้พพิาท

ก. ตามที่กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 34.1 บรษิัทฯและบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ย (“ดีแทค ไตรเน็ต”) ไดล้งนามในสัญญา
ระงบัขอ้พพิาทและใหบ้รกิารเกีย่วกบัเสาโทรคมนาคมกบั กสท โดยตกลงทีจ่ะระงบัขอ้พพิาทท่ีเก่ียวขอ้งกับกรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมท้ังหมดระหวา่งบรษิทัฯ 
และ กสท และให้ดีแทค ไตรเน็ต ได้ใช้บรกิารพื้นที่เสาโทรคมนาคมเหล่าน้ันเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจต่อไป โดยข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวน้ีได้รบัการยุติ
กระบวนการพจิารณาช้ันอนุญาโตตุลาการและจ�าหนา่ยคดีออกจากสารบบความและไดร้บัการถอนอุทธรณ์ค�าพพิากษาและจ�าหนา่ยคดีออกจาก สารบบความ 

ข. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.2 กสท บรษิัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้าลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทโดยมีผลเป็นการยุติ 
ขอ้พพิาทที่มีอยูร่ะหวา่งบรษิัทฯ และ กสท. เป็นส่วนใหญซ่ึ่งรวมถึงขอ้พพิาทที่เป็นคดีความแลว้ และขอ้พพิาทหรอืขอ้เรยีกรอ้งที่ กสท อาจเรยีกรอ้งตอ่บรษิัทฯ  
ในอนาคตภายใต้สัญญาสัมปทานแต่ไม่รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสัมปทาน และ
ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บรษิัทฯได้รบัจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
บางรายท่ีเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบรษิัทฯ หลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการเช่ือมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับ สัญญาระงับข้อพิพาทน้ีมีผลผูกพัน 
ตอ่คูสั่ญญาตามขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขที่ระบุไวแ้ละจะมีผลเป็นการระงบัขอ้พพิาทตอ่ไปก็ตอ่เมื่อบรษิัทฯ ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ แลว้ 
ทั้งน้ี บรษิัทฯไดบ้ันทึกคา่ตอบแทนเพือ่การระงบัขอ้พพิาทดังกลา่วจ�านวนทั้งส้ิน 9,510 ลา้นบาท ตามที่ระบุในสัญญาในงบก�าไรขาดทุนแลว้

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งตา่ง ๆ  ท่ีมนัียส�าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรบังวดปจัจุบัน ขา้พเจา้ไดน้�า 
เรือ่งเหล่าน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรบั 
เรือ่งเหลา่น้ี 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวม 
ความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหลา่นี้ดว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองตอ่การประเมนิความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลู
ที่ขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิ ผลของวิธกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธกีารตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหลา่น้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวิธกีารตรวจสอบส�าหรบัแตล่ะเรือ่งมีดังตอ่ไปน้ี

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่ส�าคัญ

ตามท่ีกลา่วในวรรคขอ้มลูและเหตุการณ์ท่ีเนน้ เก่ียวกับคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ท่ีส�าคญัและตาม ท่ีกลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 33 และ ขอ้ 35 
บรษิัทฯ มีคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่ส�าคัญดังกลา่ว

ขณะน้ีขอ้พพิาททางการคา้ดังกลา่วอยูใ่นระหวา่งการด�าเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องรอ้งอยูภ่ายใตก้ระบวนการพจิารณาคดีของศาล ซ่ึงผลของขอ้พพิาททางการคา้
และคดีฟ้องรอ้งดังกลา่วยังไมส่ามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยูกั่บผลการด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ซ่ึงรวมถึงความไมแ่นน่อนเก่ียวกับ
ระยะเวลา และจ�านวนเงนิอนัอาจเกิดจากผลของคดีฟอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ ฝา่ยบรหิารจึงจ�าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งมากในการพจิารณาซ่ึงรวมถึงการพจิารณา
ข้อกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าเพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินจากความเสียหาย เน่ืองจากความไม่แน่นอน 
และความซับซอ้นของคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ดังกลา่ว จงึไดก้�าหนดเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบรหิารเก่ียวกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลข้อพิพาทและคดีฟ้องรอ้งต่างๆท่ีส�าคัญของบรษิัทฯ และประเมินการใช้ดุลยพินิจ 
ของฝ่ายบรหิารในการประเมินผลของคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ดังกลา่วโดยท�าการตรวจสอบซึ่งรวมถึงวิธกีารตอ่ไปน้ี 

ก) สอบถามขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งจากฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ เกี่ยวกับคดีความและขอ้พพิาทที่ส�าคัญดังกลา่ว

ข) สอบทานหนังสือยืนยันคดีความและขอ้พพิาททีส่�าคญัจากทนายความภายนอกบรษิทัฯ และประเมินผลของหนังสือยืนยันดังกลา่ว สอบถามรายละเอียดความคบืหนา้
ของคดีฟอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ทีส่�าคญัจากฝา่ยกฎหมายและฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ตลอดจนวธิกีารทีผู่บ้รหิารใชใ้นการประเมนิและพจิารณาประมาณการ 
หน้ีสินจากคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้า รวมถึงสอบทานรายงานความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายภายนอกของบรษิัทฯ ซ่ึงใช้ประกอบการพิจารณาของ 
ฝ่ายบรหิาร 

ค) ประเมินการเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกับคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่ส�าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม
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การประเมินการด้อยค่าของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 การประเมินการด้อยค่าของเครือ่งมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด�าเนินงานเพื่อการให้บรกิารโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี 
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่ส�าคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการด�าเนินงานในอนาคต  
การประเมินแผนงานในอนาคตในการจดัการและการใชง้านสินทรพัย์ดังกลา่ว การดแูลรกัษาและการลงทุน ในอนาคต และการก�าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่ส�าคัญ 
ดังน้ันจึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเครือ่งมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด�าเนินงานเพื่อการให้บรกิาร
โทรคมนาคมเคล่ือนที่

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของของเครือ่งมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงานเพื่อการให้บรกิารโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของฝ่ายบรหิาร โดยประเมินการ
ก�าหนดหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยเลือกใช้โดยการท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของ 
ฝา่ยบรหิารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์และคาดการณ์การใหป้ระโยชน์ในอนาคตของสินทรพัย์หรอืไม ่ตลอดจนการท�าความเขา้ใจและประเมนิในเรือ่งดังตอ่ไปน้ี

ก) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย โดย การท�าความเข้าใจกระบวนการที่ท�าให้ได้มาซึ่งประมาณการ 
กระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว เปรยีบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีมีและข้อมูลภายในที่บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมี สอบทานประมาณการ 
กระแสเงนิสดในอนาคตดงักลา่วกบัขอ้มลูการประมาณการทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิาก ฝา่ยบรหิารและแผนงานธรุกจิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย และพจิารณาความแมน่ย�า
ของประมาณการกระแสเงนิสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจรงิ 

ข) อัตราคิดลด โดยเปรยีบเทียบตน้ทุนถัวเฉลี่ยของเงนิทุนของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย และเปรยีบเทียบกับตน้ทุนถัวเฉลี่ยของเงนิทุนของบรษิัทอื่นในอุตสาหกรรม

ค) สมมติฐานและวิธกีารที่ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยใชใ้นการค�านวณหามลูคา่ที่คาดวา่จะได ้รบัคืนของสินทรพัย์

นอกจากน้ี ข้าพเจา้ได้ประเมินการเปิดเผยข้อมูลของผู้บรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยเก่ียวกับการประเมิน การด้อยค่าของเครือ่งมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด�าเนินงาน
เพือ่การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเคลื่อนที่

การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามท่ีกลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 4.1 นโยบายการบัญชีของการรบัรูร้ายได ้บรษิทัฯและ บรษิทัยอ่ยมีโครงสรา้งการก�าหนดราคาและเงือ่นไขการเรยีกเก็บ
คา่บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนทีท่ีห่ลากหลาย เพือ่ตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิาร และมีจ�านวนรายการการใหบ้รกิารท่ีมนัียส�าคญั สถานการณ์การแขง่ขันในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมเคล่ือนที่ที่มากขึ้น ดังน้ัน ขา้พเจา้จงึพจิารณาเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบในเรือ่งมลูคา่และเวลาในการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขา้พเจา้ไดท้�าการตรวจสอบซ่ึงรวมถึงการประเมินนโยบายการบัญชีของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยท่ีเกีย่วขอ้งกับการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี การประเมิน 
ความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ และ 
บรษิทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกับวงจรรายไดค้า่บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมของการบันทกึรายไดค้า่บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ
รายได้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและชว่งใกลส้ิ้นปี วิเคราะห์เปรยีบเทียบขอ้มลูบัญชีรายได้จากการใหบ้รกิารโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบแยกย่อย และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 
ที่เกี่ยวขอ้งกับบัญชีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บันทึกผา่นใบส�าคัญทั่วไป 

ขอ้มลูอื่น 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มลูอืน่ ซ่ึงรวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั (แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงานนัน้)  
ซึ่งคาดวา่จะถกูจดัเตรยีมใหก้ับขา้พเจา้ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีน้ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลุมถึงขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลักษณะการใหค้วามเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆตอ่ขอ้มลูอื่นน้ัน

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาว่าขอ้มลูอ่ืนน้ันมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรอืกับความรู ้
ที่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นแสดงขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม ่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบรษิัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสาร 
เรือ่งดังกลา่วใหผู้ม้ีหนา้ที่ในการก�ากับดแูลทราบเพือ่ใหม้ีการด�าเนินการแกไ้ขที่เหมาะสมตอ่ไป

104



รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

ความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารและผูม้ีหนา้ที่ในการก�ากับดแูลตอ่งบการเงนิ

ผูบ้รหิารมีหนา้ท่ีรบัผดิชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหลา่น้ีโดยถกูตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้รหิารพจิารณาวา่จ�าเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิที่ปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญไมว่า่จะเกิดจากการทุจรติ หรอืขอ้ผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษิัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรือ่งท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเน่ือง 
ในกรณทีีม่เีรือ่งดังกลา่ว และการใชเ้กณฑ์การบัญชีส�าหรบักิจการทีด่�าเนินงานตอ่เน่ืองเวน้แตผู่บ้รหิารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุม่บรษิทัหรอืหยุดด�าเนินงานหรอืไมส่ามารถ
ด�าเนินงานตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้

ผูม้ีหนา้ที่ในการก�ากับดแูลมีหนา้ที่ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษิัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชีตอ่การตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญ
หรอืไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื่อมั่นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น 
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู ่
ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิ 
แตล่ะรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ่การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่น้ี

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพนิิจและการสังเกตและสงสัย เย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติ
งานดังตอ่ไปน้ีดว้ย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิ
งานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเส่ียงเหลา่น้ัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกวา่ความเส่ียงทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกับ 

การสมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่ไมต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายในของกลุม่บรษิัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งท่ีผูบ้รหิารจดัท�า

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชสี�าหรบักจิการท่ีด�าเนินงานตอ่เน่ืองของผูบ้รหิาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่นน่อน
ทีม่สีาระส�าคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส�าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนินงานตอ่เน่ืองหรอืไม ่ 
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ในงบการเงิน หรอืหากเห็นวา่การเปิดเผยดังกลา่วไมเ่พยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเ่ปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูกั่บหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้บั
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุม่บรษิัทตอ้งหยุดการด�าเนินงานตอ่เน่ืองได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม ่

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ 
ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบรษิัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
ตอ่ความเห็นของขา้พเจา้

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรือ่งต่างๆท่ีส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบ 

จากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ
ดแูลเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซ่ึงขา้พเจา้เชือ่วา่มีเหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พือ่ป้องกันไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจัจุบันและก�าหนด 
เป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่งเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดังกล่าวต่อสาธารณะ  
หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดังกลา่ว

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับน้ี

กิ่งกาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บรษิัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 28 มกราคม 2562
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งบการเงนิ

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561

บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย

(หนว่ย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 5  14,090,265,602  26,047,621,911  7,133,761,421  15,766,017,547 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 6  7,831,396,854  8,589,787,501  3,200,994,313  7,418,996,985 

สินคา้คงเหลือ 8  2,128,407,237  1,953,533,316  3,013,260  1,912,760,931 

ตน้ทุนของรายไดร้บัลว่งหนา้คา่บรกิาร
โทรศัพท์รอตัดจา่ย

 -  83,310,844  -  83,310,844 

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 9  4,466,978,160  2,540,741,038  842,821,421  1,060,269,614 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  28,517,047,853  39,214,994,610  11,180,590,415  26,241,355,921 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน 32.3  139,527  139,527  -  - 

เงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม 10  263,979,767  276,127,483  50,000,000  50,000,000 

เงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ย 11  -  -  1,953,917,315  1,953,917,315 

เงนิลงทุนทั่วไป  30,755,539  26,955,909  1,800,000  1,800,000 

ลกูหน้ีกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 7  196,295  196,295  217,366,362  213,339,930 

เงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย 7  -  -  10,000,000,000  15,500,000,000 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13  53,853,929,407  45,669,137,531  2,329,952,112  3,287,278,046 

สิทธกิารใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชี 14  -  12,235,257,374  -  4,946,979,487 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ฯ 12  54,219,217,735  8,921,035,669  -  - 

เครือ่งมือและอุปกรณ์สัมปทานระหวา่งติดตั้ง  -  251,725,596  -  252,675,245 

เงนิมัดจำาและเงนิจา่ยลว่งหนา้เพือ่การจดัซื้อ 
และติดตั้งอุปกรณ์ดำาเนินงาน  498,625,298  383,432,171  1,237,365  59,823,267 

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้และคา่ใชจ้า่ยรอตัดบัญชี
ระยะยาว  2,883,930,568  -  145,253,485  - 

สินทรพัย์ไมมี่ตัวตนอื่น 15  1,289,958,880  1,182,908,213  229,527,298  189,153,519 

สินทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 25 6,600,313,770 3,543,298,769  6,070,865,594  4,784,557,590 

สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น 16 2,799,560,374 2,795,380,686  2,292,784,784  2,565,202,298 

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน  122,440,607,160  75,285,595,223  23,292,704,315  33,804,726,697 

รวมสินทรพัย์  150,957,655,013  114,500,589,833  34,473,294,730  60,046,082,618 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 17  39,899,479,900  29,984,995,905  20,075,541,385  17,044,641,279 

เงนิกูยื้มระยะส้ันจากบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 7  -  15,000,000  -  - 

เงนิกูยื้มระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำาหนด 
ชำาระภายในหน่ึงปี

18  7,875,000,000  -  -  - 

หุน้กู ้- ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 19  1,500,000,000  2,000,000,000  -  - 

รายไดร้บัลว่งหนา้คา่บรกิารโทรศัพท์  2,322,686,629  2,909,075,439  -  246,913,455 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย  559,240,154  753,765,797  -  - 

สำารองคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอน 21  57,149,228  98,443,271  6,735,517  98,443,271 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  993,989,802  775,423,376  415,772,858  496,040,152 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  53,207,545,713  36,536,703,788  20,498,049,760  17,886,038,157 

หนีสิ้นไมห่มุนเวียน

เงนิกูยื้มจากบรษิัทยอ่ย 7  -  -  -  23,000,000,000 

เงนิกูยื้มระยะยาว - สุทธจิากส่วนที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหน่ึงปี 18  9,625,000,000  17,500,000,000  -  - 

หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน
หน่ึงปี 19  28,000,000,000  29,500,000,000  -  - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20  734,605,891  698,592,438  734,605,891  698,592,438 

เงนิมัดจำาตามสัญญาการใชบ้รกิารขา้ม 
โครงขา่ย ภายในประเทศ 7  -  -  -  3,750,763,651 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ฯ 
คา้งจา่ย  36,103,517,682  -  -  - 

สำารองคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอน 21  1,157,478,821  789,283,069  157,078,165  92,542,002 

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น  199,828,278  241,094,980  159,142,891  240,622,460 

รวมหนีสิ้นไมห่มุนเวียน  75,820,430,672  48,728,970,487  1,050,826,947  27,782,520,551 

รวมหนีสิ้น  129,027,976,385  85,265,674,275  21,548,876,707  45,668,558,708 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561

บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย
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งบการเงนิ

(หนว่ย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561

บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรอืนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามัญ 2,372,080,630 หุน้  
 มลูคา่หุน้ละ 2 บาท  4,744,161,260  4,744,161,260  4,744,161,260  4,744,161,260 

   ทุนออกจำาหนา่ยและชำาระเต็มมลูคา่แลว้

      หุน้สามัญ 2,367,811,000 หุน้
มลูคา่หุน้ละ 2 บาท  4,735,622,000  4,735,622,000  4,735,622,000  4,735,622,000 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามัญ 39  6,927,789,290  6,927,789,290  6,927,789,290  6,927,789,290 

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

กำาไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สำารองตามกฎหมาย 39  465,929,718  56,545,457  465,929,718  56,545,457 

   ยังไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม)  (9,497,550,192)  (1,782,926,412)  (852,060,346)  1,010,429,802 

 (9,031,620,474)  (1,726,380,955)  (386,130,628)  1,066,975,259 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้  17,650,130,955  17,650,130,955  -  - 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ  21,929,059,132  29,234,298,651  12,924,418,023  14,377,523,910 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอำานาจ
ควบคุมของบรษิัทยอ่ย  619,496  616,907  -  - 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้  21,929,678,628  29,234,915,558  12,924,418,023  14,377,523,910 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้  150,957,655,013  114,500,589,833  34,473,294,730  60,046,082,618 

109บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) รายงานประจาํปี 2561



(หนว่ย: บาท)

งบกำาไรขาดทุน
สำาหรบัปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561

บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์  65,218,630,481  68,082,681,121  8,366,697,492  14,583,080,690 
รายไดจ้ากการขายเครือ่งโทรศัพท์และ 

ชุดเลขหมาย  7,769,100,931  9,373,807,419  4,909,184,881  9,153,845,057 
รายไดจ้ากการดำาเนินงานอื่น  1,991,946,556  818,315,933  16,487,414,780  16,464,284,748 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  74,979,677,968  78,274,804,473  29,763,297,153  40,201,210,495 
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร
ตน้ทุนการใหบ้รกิารโทรศัพท์  47,454,838,455  47,295,578,132  13,996,420,996  20,988,127,649 
ตน้ทุนขายเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  9,824,777,184  12,233,258,447  4,478,957,102  8,551,920,234 
รวมตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร  57,279,615,639  59,528,836,579  18,475,378,098  29,540,047,883 
ก�าไรขัน้ตน้  17,700,062,329  18,745,967,894  11,287,919,055  10,661,162,612 
ดอกเบ้ียรบั  241,121,805  217,361,998  461,228,394  607,996,097 
กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  6,823,626  49,813  6,431,489  (13,374,131)
รายไดอ้ื่น  318,453,163  248,346,652  6,588,765,302  4,341,764,370 
ก�าไรกอ่นคา่ใชจ่้าย  18,266,460,923  19,211,726,357  18,344,344,240  15,597,548,948 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย จดัจำาหนา่ยและ 

การใหบ้รกิาร  (4,778,367,391)  (4,867,933,452)  (3,174,140,924)  (3,197,227,827)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 34.2  (17,930,159,646)  (10,440,565,736)  (14,637,050,335)  (7,726,128,798)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์  

(กลับรายการ) 13, 14  6,230,000  (6,230,000)  6,230,000  (3,458,876,925)
รวมคา่ใชจ่้าย (22,702,297,037)  (15,314,729,188) (17,804,961,259) (14,382,233,550)
ก�าไร (ขาดทุน) กอ่นส่วนแบง่ขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในบรษิัทรว่ม 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษี
เงนิได้  (4,435,836,114)  3,896,997,169  539,382,981  1,215,315,398 

ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม 10  (12,147,716)  (6,699,363)  -  - 
ก�าไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ่้ายทางการเงิน 

และคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้  (4,447,983,830)  3,890,297,806  539,382,981  1,215,315,398 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 24  (1,351,242,097)  (1,557,214,957)  (342,249,400)  (894,221,318)
ก�าไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้  (5,799,225,927)  2,333,082,849  197,133,581  321,094,080 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ 25  1,430,536,469  (218,107,691)  1,286,308,004  771,006,309 
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี  (4,368,689,458)  2,114,975,158  1,483,441,585  1,092,100,389 

การแบง่ปันก�าไรขาดทุน
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บรษิัทฯ  (4,368,692,047)  2,114,974,827  1,483,441,585  1,092,100,389 
ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอำานาจ

ควบคุมของบรษิัทยอ่ย  2,589  331 
(4,368,689,458) 2,114,975,158 

ก�าไรตอ่หุน้ 26 
กำาไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐาน

กำาไร (ขาดทุน) สุทธส่ิวนที่เป็นของ
ผูถ้ือหุน้บรษิัทฯ (1.85) 0.89 0.63 0.46 
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งบการเงนิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี  (4,368,689,458)  2,114,975,158  1,483,441,585  1,092,100,389 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ 

รายการท่ีจะไมถ่กูบันทึกในส่วนของกำาไรหรอืขาดทุนใน 
ภายหลัง

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกันภัย  23,197,860  (25,125,132)  23,197,860  (25,125,132)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงนิได้  -  -  -  - 

รายการทีจ่ะไมถ่กูบันทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนใน
ภายหลัง

- สุทธจิากภาษีเงนิได้  23,197,860  (25,1 25,132)  23,197,860  (25,125,132)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรบัปี  23,197,860  (25,125,132)  23,197,860  (25,125,132)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี  (4,345,491,598)  2,089,850,026  1,506,639,445  1,066,975,257 

การแบง่ปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ (4,345,494,187) 2,089,849,695  1,506,639,445  1,066,975,257 

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอำานาจควบคุมของ 
บรษิัทยอ่ย  2,589  331 

 (4,345,491,598)  2,089,850,026 

(หนว่ย: บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สำาหรบัปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561

บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

(หนว่ย: บาท)

งบกระแสเงนิสด
สำาหรบัปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561

บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561  2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้  (5,799,225,927)  2,333,082,849  197,133,581  321,094,080 

รายการปรบักระทบยอดกำาไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้

   เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน:

   ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึ้นจรงิ (40,302,784) 27,857,455  24,302,507  (678,289)

   ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม  12,147,716  6,699,363  -  - 

   เงนิปนัผลรบัจากบรษิัทยอ่ย  -  -  (6,529,636,190)  (4,246,469,616)

   เงนิปนัผลรบัจากบรษิัทรว่ม  -  -  -  (5,000,000)

   เงนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนทั่วไป  (375,000)  (375,000)  (375,000)  (375,000)

   คา่เผื่อผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมัย (โอนกลับ)  (276,789,049)  223,710,386  (313,113,990)  236,226,103 

   คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (โอนกลับ)  (42,885,475)  682,654,503  (40,459,677)  13,394,678 

   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนอื่น (โอนกลับ)  250,000  (29,572,584)  -  (31,072,600)

คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเครือ่งมือและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการดำาเนินงานสนับสนุนการให้
บรกิารวิทยุคมนาคมระบบเซลลลูาร ์ (โอนกลับ)  -  (11,464,945)  -  656,200,145 

   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (โอนกลับ)  (6,230,000)  6,230,000  (186,367,898)  6,230,000 

   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสิทธกิารใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชี  -  -  -  2,796,446,780 

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจำาหนา่ย (หมายเหตุ 27)  25,104,570,775  26,547,339,038  6,856,273,835  11,718,968,272 

   ตัดจำาหนา่ยสินทรพัย์ถาวร  52,783,356  164,705,205  26,228,181  53,181,394 

   ตัดจำาหนา่ยเครือ่งมือและอุปกรณ์สัมปทานระหวา่งติดตั้ง  -  34,372,961  -  34,372,961 

   ตัดจำาหนา่ยสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอ่ืน  -  3,440,333  -  982,570 

   ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหนา่ยอุปกรณ์  250,244  (2,390,864)  (2,691,553)  (13,863,534)

   ขาดทุนจากการจำาหนา่ยเครือ่งมือและอุปกรณ์สัมปทานระหวา่งติดตั้ง  -  59,767,463  -  59,767,463 

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

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  60,321,723  237,293,212  60,321,723  237,293,212 

   คา่ใชจ้า่ยตามสัญญาระงบัขอ้พพิาท  7,850,854,127  -  7,850,854,127  - 

   รายไดอ้ื่นจากการปลดเปลี้องภาระหน้ีสินของบรษิัทยอ่ย  -  (150,000,000)  -  - 

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบี้ย  1,293,071,212  1,508,132,249  327,200,713  894,221,318 

ก�าไรจากการด�าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด�าเนินงาน  28,208,440,918  31,623,045,698  8,269,670,359  12,720,122,980 

สินทรพัย์ดำาเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น)

   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  382,953,473  (342,357,640)  3,770,936,791  1,400,076,647 

   สินคา้คงเหลือ  101,915,128  (113,955,377)  2,222,861,661  (164,512,902)

   สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น  (1,842,926,278)  (52,675,364)  300,759,037  154,366,049 

   คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้และคา่ใชจ้า่ยรอตัดบัญชีระยะยาว  (2,883,930,568)  -  (145,253,485)  - 

   สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น  (355,307,885)  (154,656,566)  (32,788,739)  (126,087,509)

หนีสิ้นด�าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  (2,044,372,457)  (239,885,860)  (3,728,513,111)  (1,523,309,866)

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  (409,116,427)  (976,649,305)  (418,888,501)  (234,428,545)

   เงนิมัดจำาตามสัญญาการใชบ้รกิารขา้มโครงขา่ยภายในประเทศ  -  -  (3,750,763,651)  - 

   หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น  (73,622,896)  563,476,449  (50,467,737)  (1,230,767)

เงนิสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  21,084,033,008  30,306,342,035  6,437,552,624  12,224,996,087 

จา่ยดอกเบี้ย  (1,313,111,947)  (1,586,660,807)  (427,143,144)  (945,248,971)

จา่ยภาษีเงนิได้  (2,690,415,573)  (2,566,191,186)  (862,695,843)  (1,045,881,928)

รบัคืนภาษีเงนิได้  1,175,154,338  1,176,187,053  1,165,781,605  1,171,373,426 

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด�าเนินงาน  18,255,659,826  27,329,677,095  6,313,495,242  11,405,238,614 
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งบการเงนิ

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
สำาหรบัปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561

บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย

(หนว่ย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561  2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทุนทั่วไปลดลง (เพิม่ขึ้น)  (4,720,306)  18,949,119  -  31,072,600 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนทั่วไป  670,676  750,000  -  - 

เงนิสดรบัจากการรบัคืนเงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย  -  -  15,500,000,000  - 

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย  -  -  (10,000,000,000)  - 

เงนิปนัผลรบัจากบรษิัทยอ่ย  -  -  6,529,636,190  4,246,469,616 

เงนิปนัผลรบัจากบรษิัทรว่ม  -  5,000,000  -  5,000,000 

เงนิปนัผลรบัจากเงนิลงทุนทั่วไป  375,000  375,000  375,000  375,000 

ลกูหน้ีกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันลดลง (เพิม่ขึ้น)  -  -  (8,432)  3,427,345 

เงนิสดจา่ยซื้ออาคารและอุปกรณ์  (13,422,869,437)  (16,996,689,480)  (187,440,510)  (712,818,057)

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์  23,331,365  36,831,572  30,450,967  26,426,417 

เครือ่งมือและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้งลดลง  251,725,596  330,344,755  252,675,245  330,344,755 

เงนิสดรบัจากการขายเครือ่งมือและอุปกรณ์สัมปทานระหวา่งติดตั้ง  -  2,056,075  -  2,056,075 

เงนิสดจา่ยซื้อสิทธกิารใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชี  (887,580,513)  (2,338,765,576)  (991,974,172)  (2,338,765,577)

เงนิมัดจำาและเงนิจา่ยลว่งหนา้เพือ่การจดัซื้อ

   และติดต้ังอุปกรณ์ลดลง (เพิม่ขึ้น)  (115,193,127)  (14,642,185)  58,585,901  (19,637,726)

เงนิสดจา่ยตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีฯ  (10,276,500,000)  -  -  - 

สินทรพัย์ไมมี่ตัวตนอื่นเพิม่ขึ้น  (807,510,057)  (641,577,035)  (178,306,225)  (86,477,354)

เงนิสดรบัจากการขายสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่น  -  21,988,957  -  10,796,957 

เงินสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน  (25,238,270,803)  (19,575,378,798)  11,013,993,964  1,498,270,051 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชำาระคืนเงนิกูยื้มระยะส้ันจากบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน  (15,000,000)  -  -  - 

ชำาระคืนเงนิกูยื้มระยะยาว  -  (11,500,000,000)  -  - 

ชำาระคืนเงนิกูยื้มระยะยาวจากบรษิัทยอ่ย  -  -  (23,000,000,000)  (5,000,000,000)

ออกหุน้กู ้  -  11,500,000,000  -  - 

ชำาระหุน้กู ้  (2,000,000,000)  -  -  - 

จา่ยเงนิปนัผล  (2,959,745,332)  (122,124)  (2,959,745,332)  - 

เงินสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (4,974,745,332)  (122,124)  (25,959,745,332)  (5,000,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (11,957,356,309)  7,754,176,173  (8,632,256,126)  7,903,508,665 

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดส้ินปี  14,090,265,602  26,047,621,911  7,133,761,421  15,766,017,547 

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ: 

รายการที่ไมใ่ชเ่งนิสด: 

   เจา้หน้ีคา่ซื้อสิทธกิารใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชีและเครือ่งมืออุปกรณ์สัมปทาน

      ระหวา่งติดต้ัง  -  641,074,931  -  641,074,931 

   เจา้หน้ีคา่ซื้ออุปกรณ์  11,261,698,423  5,920,350,136  130,101,862  - 

   เจา้หน้ีคา่ซื้อสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่น  140,705,336  178,947,929  25,299,634  41,495,660 

   ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีฯคา้งจา่ย  36,054,739,370  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561 

1. ขอ้มลูทัว่ไป

1.1 ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัทฯ

บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทมหำชนซึ่งจดัต้ังและมีภมูิล�ำเนำในประเทศไทย บรษิัทฯจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทยในปี 2550 

บรษิัทฯมีผูถ้ือหุน้ใหญส่องรำย คือ เทเลนอร ์เอเชีย พทีีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนจดัต้ังในประเทศสิงคโปร ์และบรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็น 
บรษิัทที่จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบรษิัทฯคือ กำรใหบ้รกิำรกำรส่ือสำรไรส้ำยและจดัจ�ำหนำ่ยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสรมิ

ที่อยูต่ำมที่จดทะเบียนของบรษิัทฯอยูท่ี่ 319 อำคำรจตุัรสัจำมจุร ีชั้น 41 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

นอกเหนือจำกสัญญำสัมปทำนของบรษิัทฯตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 1.2 ในระหว่ำงปีปจัจุบัน บรษิัทฯได้รบัใบอนุญำตกำรให้บรกิำร
อนิเทอรเ์น็ตแบบท่ีหน่ึงจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (“กสทช.”) เพ่ือด�ำเนินธรุกิจใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ต
แบบ WiFi ใบอนุญำตดังกลำ่วมีก�ำหนดระยะเวลำอนุญำต 5 ปีนับจำกวันที่ออกใบอนุญำต (ตั้งแตวั่นที่ 13 มิถุนำยน 2561 และส้ินสุด ณ วันที่ 12 มิถุนำยน 2566)

1.2 สัญญำใหด้�ำเนินกำรใหบ้รกิำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลลูำ่ร ์หรอืสัญญำสัมปทำน

เม่ือวันที่ 14 พฤศจกิำยน 2533 บรษิัทฯไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำกับกำรส่ือสำรแหง่ประเทศไทย (“กสท”) (ปจัจุบันกำรส่ือสำรแหง่ประเทศไทยไดเ้ปลี่ยนทุนเป็นหุน้ภำยใต ้ 
พรบ. รฐัวิสำหกจิ พ.ศ. 2542 เป็น บรษิทั กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน)) ในกำรทีจ่ะด�ำเนินกำรใหบ้รกิำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลลูำ่รใ์นยำ่นควำมถี ่800 MHz  
และ 1800 MHz ภำยใต้สัญญำสัมปทำนกับ กสท บรษิัทฯผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเครือ่งและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด�ำเนินกำรภำยใต้สัญญำสัมปทำน
ดังกล่ำวให้กับ กสท โดยไม่คิดมูลค่ำ ส่วนภำษีมูลค่ำเพิ่มอันเกิดจำกกำรโอนทรพัย์สินดังกล่ำวจะเรยีกช�ำระได้จำก กสท โดยบันทึกไว้เป็น “ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอ 
เรยีกคืนจำก กสท” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

บรษิทัฯ ไดร้บัสัมปทำนเป็นระยะเวลำ 15 ปี และไดท้�ำสัญญำแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญำสัมปทำนเมือ่วันที ่23 กรกฎำคม 2536 และวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2539 โดยขยำย
ระยะเวลำด�ำเนินกำรที่ไดร้บัสัมปทำนเป็น 22 ปี และ 27 ปีตำมล�ำดับ อัตรำคำ่บรกิำรและคำ่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจำกผูใ้ชบ้รกิำรจะตอ้งไดร้บักำรอนุมัติจำก กสท  
ทั้งน้ีบรษิัทฯตอ้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (“กสทช.”) (เดิมคือ  
คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (“กทช.”)) ตลอดจนผกูพนัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้สัญญำตำ่ง ๆ  เทำ่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบั พรบ. โทรคมนำคมและกฎหมำย
ตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และจำ่ยคำ่ธรรมเนียมตำมสัญญำสัมปทำน

ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเป็นผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีซ่ึงค�ำนวณจำกรอ้ยละของรำยได้จำกกำรให้บรกิำรตำมสัญญำสัมปทำนและต้องไม่ต�่ำกว่ำผลประโยชน์
ตอบแทนข้ันต�่ำในแต่ละปี อยำ่งไรก็ตำม สัญญำไม่ได้ระบุให้ต้องจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต�่ำรวมตลอดอำยุของสัญญำอัตรำรอ้ยละของรำยได้จำกกำร
ใหบ้รกิำรและอัตรำผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่ำในแตล่ะปีเป็นดังน้ี

ปีท่ี
อัตรำผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีจำกกำรใหบ้รกิำร

อัตรำรอ้ยละของรำยไดต้อ่ปี จ�ำนวนขั้นต�่ำตอ่ปี (ลำ้นบำท)

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 

บริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนินกำรให้บริกำรดังกล่ำวเมื่อวันที่  16 กันยำยน 2534 และครบก�ำหนดระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมสัญญำสัมปทำนเมื่อวันที่  
15 กันยำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ ทั้งน้ี ภำยใต้ประกำศ กสทช. เรื่องมำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชั่วครำวในกรณีส้ินสุดกำรอนุญำต สัมปทำน 
หรือสัญญำกำให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่  พ.ศ. 2556 (“ประกำศมำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรฯ”) บริษัทฯมีหน้ำที่ต้องให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง
ในกรณีที่ยังไม่สำมำรถโอนย้ำยผู้ใช้บริกำรได้หมดในวันส้ินสุดสัญญำสัมปทำนและในระหว่ำงกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้แก่ผู้รับใบอนุญำตรำยใหม่
ยังไม่แล้วเสร็จ โดยรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยและดอกผลจำกกำรให้บริกำรดังกล่ำว บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขของประกำศมำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้
บริกำรฯ อย่ำงไรก็ดี กสทช.ได้มีค�ำส่ังว่ำ บริษัทฯจะสำมำรถให้บริกำรภำยใต้ประกำศมำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรฯได้ ภำยใต้เงื่อนไขว่ำบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยต้องเข้ำร่วมกำรประมูลคลื่นควำมถี่ย่ำน 900 MHz ที่ กสทช. จัดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ศำลปกครองกลำงมีค�ำส่ังทุเลำกำรบังคับตำมค�ำส่ัง  
กสทช. เป็นกำรช่ัวครำวก่อนกำรพิพำกษำตำมค�ำรอ้งขอของบรษิัทฯ ส่งผลให้บรษิัทฯ ได้รบัสิทธิเข้ำสู่มำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บรกิำรตำมประกำศดังกล่ำวใน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม
บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย
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ส่วนของคลื่นควำมถ่ียำ่น 850 MHz จนถึงวันที่ 15 ธนัวำคม 2561 เวน้แตศ่ำลจะมีค�ำส่ังเป็นอยำ่งอ่ืน นอกจำกน้ีในส่วนของคลื่นควำมถ่ียำ่น 1800 MHz นั้น  
บรษิทัฯ มีหนำ้ทีใ่หบ้รกิำรบนคล่ืนควำมถ่ียำ่น 1800 MHzตำมประกำศมำตรกำรคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิำรฯ อันเป็นผลของกำรเขำ้รว่มประมลูคล่ืนควำมถีย่ำ่น 1800 MHz  
ของดีแทค ไตรเน็ตตำมที่ระบุไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 1.3 (ซ) 

อยำ่งไรกต็ำม เมือ่วันที ่12 ธนัวำคม 2561 กสทช. มมีตอินุมัตใิบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ียำ่น 1800 MHz และ 900 MHz ใหแ้กด่แีทค ไตรเนต็  ในฐำนะผูร้บัใบอนุญำต 
รำยใหม ่โดยมีผลตั้งแตวั่นที่ 16 ธนัวำคม 2561 เป็นตน้ไป ดังน้ันกำรใหก้ำรบรกิำรตำมประกำศมำตรกำรคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิำรฯ บนคลื่นควำมถ่ียำ่น 850 MHz 
และ 1800 MHz  ของบรษิัทฯ จงึส้ินสุดลงตั้งแตวั่นที่ 15 ธนัวำคม 2561

1.3 ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นบรษิัทจ�ำกัด และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบั 
ใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรดังน้ี

ก) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม (กำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์ทำงไกลระหวำ่งประเทศ (IDD)) จำก กทช. มีก�ำหนดระยะเวลำ 20 ปี (ต้ังแตวั่นที่  
6 กุมภำพนัธ์ 2550 และส้ินสุด  ณ วันที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2570) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ไดเ้ริม่ใหบ้รกิำรโทรศัพท์ทำงไกลระหวำ่งประเทศเมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 
2550 ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้ำที่จะต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดตำมเงื่อนไขในใบอนุญำต และผูกพันท่ีจะต้องปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์และช�ำระค่ำธรรมเนียมใบ
อนุญำตและคำ่ธรรมเนียมในกำรจดัใหม้ีบรกิำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบรกิำรเพือ่สังคม (USO) ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด

ข) ใบอนุญำตใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตแบบที่หน่ึงจำก กทช. มีก�ำหนดระยะเวลำครำวละ 5 ปี (ใบอนุญำตปจัจุบันก�ำหนดระยะเวลำตั้งแตวั่นที่ 30 สิงหำคม 2557 
และส้ินสุด ณ วันที ่29 สิงหำคม 2562) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ตอ้งด�ำเนินกำรช�ำระคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตและคำ่ธรรมเนียมในกำรจดัใหมี้บรกิำรโทรคมนำคม 
พืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบรกิำรเพือ่สังคม (USO) ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด และตอ่อำยุใบอนุญำตทุก 5 ปี

ค) ใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีและใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำม (กำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯ) จำก กสทช.มีก�ำหนดระยะ
เวลำ 15 ปี (ต้ังแตวั่นที่ 7 ธนัวำคม 2555 และส้ินสุด ณ วันที่ 6 ธนัวำคม 2570) เพือ่ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนที่สำกล (International Mobile 
Telecommunication - IMT) ยำ่น 2.1 GHz ควำมถ่ีชว่ง 1920-1935 MHz คูกั่บ 2110-2125 MHz ภำยใตข้อบเขตกำรใหบ้รกิำรตำมใบอนุญำต 
ทั่วรำชอำณำจักรไทยดีแทค ไตรเน็ต ช�ำระเงินประมลูส�ำหรบักำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯดังกลำ่วในรำคำ 14,445 ลำ้นบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่) 
และมีหนำ้ที่ตอ้งช�ำระคำ่ธรรมเนียมตำมที่ กสทช. ก�ำหนด ซ่ึงดีแทค ไตรเน็ตคำดวำ่จะมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรคมนำคมตำมใบอนุญำตเกิน 50,000 
ลำ้นบำทขึ้นไป ซ่ึงจะตอ้งเสียคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตในอัตรำรอ้ยละ 1.5 ตอ่ปีและคำ่ธรรมเนียม USO อีกรอ้ยละ 3.75 ตอ่ปี รวมเป็นคำ่ธรรมเนียมทั้งส้ิน
รอ้ยละ 5.25 ตอ่ปี ซ่ึงภำยหลัง กสทช. มีกำรประกำศปรบัลดคำ่ธรรมเนียม USO ลงเป็นรอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ั้งแตวั่นที่ 30 พฤษภำคม 2560 
เป็นตน้ไป ส่งผลใหใ้นปจัจุบันคำ่ธรรมเนียมทั้งส้ินอยูท่ี่อัตรำรอ้ยละ 4 ตอ่ปี 

ง) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สองจำก กสทช. (กำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตเกตเวย์ระหวำ่งประเทศและบรกิำรชุมสำยอินเทอรเ์น็ตแบบที่สอง
ที่มีโครงขำ่ยเป็นของตนเอง) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ตอ้งด�ำเนินกำรช�ำระคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตและคำ่ธรรมเนียมในกำรจดัใหมี้บรกิำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน
โดยทั่วถึงและบรกิำรเพือ่สังคม (USO) ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด และตอ่อำยุใบอนุญำตทุก 5 ปี (ใบอนุญำตปจัจุบันก�ำหนดระยะเวลำตั้งแตวั่นที่ 26 มิถุนำยน 
2558 และส้ินสุด ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2563)

จ) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำมจำก กสทช. (กำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์ประจ�ำที่) มีก�ำหนดระยะเวลำ 12 ปี (ต้ังแตวั่นที่ 2 กันยำยน 2558 
และส้ินสุด ณ วันที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2570) เริม่ใหบ้รกิำรตั้งแตเ่ดือนมีนำคม 2560

ฉ) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำมจำก กสทช. (กำรให้บรกิำรวงจรเช่ำส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ) มีก�ำหนดระยะเวลำ 11 ปี (ต้ังแต่วันที่  
12 กรกฎำคม 2559 และส้ินสุด ณ วันที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2570) เริม่ใหบ้รกิำรตั้งแตเ่ดือนพฤศจกิำยน 2559

ช) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่หน่ึงจำก กสทช. ประเภทขำยตอ่บรกิำรวงจรเชำ่/บรกิำรชอ่งสัญญำณเชำ่ มีก�ำหนดระยะเวลำ 5 ปี (ตั้งแตวั่น
ที่ 22 มีนำคม 2560 และส้ินสุด ณ วันที่ 21 มีนำคม 2565) เริม่ใหบ้รกิำรตั้งแตเ่ดือนเมษำยน 2560

ซ) ใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ี จำก กสทช.มีก�ำหนดระยะเวลำ 15 ปี (ต้ังแตวั่นที ่16 ธนัวำคม 2561 และส้ินสุด ณ วันที ่15 ธนัวำคม 2576) เพ่ือประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล (International Mobile Telecommunication - IMT) ยำ่น 1800 MHz (“ใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯ”) ส�ำหรบัแถบ 
ควำมกวำ้ง 2x5 MHz ควำมถ่ีชว่ง 1745 - 1750 MHz คูก่ับ 1840 - 1845 MHz ภำยใตข้อบเขตกำรใหบ้รกิำรตำมใบอนุญำตทั่วรำชอำณำจกัรไทย

ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้ำที่ต้องช�ำระเงินประมูลส�ำหรบักำรได้รบัใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ฯดังกล่ำวในรำคำ 13,386.77 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)  
โดยมีเงือ่นไขกำรช�ำระเงนิดังน้ี

งวดที่หน่ึง ช�ำระเงนิเป็นจ�ำนวนรอ้ยละ 50 ของรำคำชนะประมลู ซ่ึงคิดเป็นเงนิจ�ำนวน 6,693.39 ลำ้นบำท พรอ้มจดัส่งหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำรเพือ่ 
ค�้ำประกันกำรช�ำระเงินประมูลคล่ืนควำมถี่ในส่วนท่ีเหลือ ภำยใน 90 วันนับจำกวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งผู้ชนะกำรประมูลเม่ือวันท่ี 23 สิงหำคม 2561  
เพื่อที่ กสทช. จะได้ด�ำเนินกำรออกใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ฯต่อไป โดยบรษิัทฯได้ช�ำระค่ำใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่งวดที่หน่ึงครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 
19 พฤศจกิำยน 2561
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งวดที่สอง ช�ำระเงนิเป็นจ�ำนวนรอ้ยละ 25 ของรำคำชนะประมลู ซ่ึงคิดเป็นเงนิจ�ำนวน 3,346.69 ลำ้นบำท พรอ้มจดัส่งหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำรเพือ่ 
ค�้ำประกันกำรช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ีงวดที่สำม ภำยใน 15 วัน เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลำ 2 ปี นับแตวั่นที่ไดร้บัใบอนุญำต โดยทำง กสทช.จะคืนหนังสือ 
ค�้ำประกันที่ไดน้�ำส่งงวดที่หน่ึง ภำยใน 15 วันนับจำกวันท่ีผูไ้ดร้บัใบอนุญำตช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ีฯงวดท่ีสอง

งวดที่สำม ช�ำระเงนิเป็นจ�ำนวนรอ้ยละ 25 ของรำคำชนะประมลู ซึ่งคิดเป็นเงนิจ�ำนวน 3,346.69 ลำ้นบำท ภำยใน 15 วัน เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลำ 3 ปี  
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต โดยทำง กสทช.จะคืนหนังสือค�้ำประกันที่ได้น�ำส่งงวดที่สองภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ผู้ได้รับใบอนุญำตช�ำระเงินประมูล 
คลื่นควำมถี่ฯงวดที่สำม

ฌ) ใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ี จำก กสทช.มีก�ำหนดระยะเวลำ 15 ปี (ต้ังแตวั่นที ่16 ธนัวำคม 2561 และส้ินสุด ณ วันที ่15 ธนัวำคม 2576) เพ่ือประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล (International Mobile Telecommunication - IMT) ยำ่น 900 MHz (“ใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯ”) ส�ำหรบัแถบ 
ควำมกวำ้ง 2x5 MHz ควำมถ่ีชว่ง 890 - 895 MHz คูก่ับ 935 - 940 MHz ภำยใตข้อบเขตกำรใหบ้รกิำรตำมใบอนุญำตทั่วรำชอำณำจกัรไทย

ดีแทค ไตรเน็ต มีหนำ้ที่ตอ้งช�ำระเงนิประมลูส�ำหรบักำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯดังกลำ่วในรำคำ 40,728.48 ลำ้นบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่) โดย
มีเงือ่นไขกำรช�ำระเงนิดังน้ี

งวดทีห่น่ึง ช�ำระเงนิเป็นจ�ำนวน 4,301.40  ลำ้นบำท พรอ้มจดัส่งหนังสือค�ำ้ประกันจำกธนำคำรเพือ่ค�ำ้ประกันกำรช�ำระเงนิประมลูคลืน่ควำมถ่ีในส่วนทีเ่หลือ 
ภำยใน 90 วันนับจำกวันที่ไดร้บัหนังสือแจง้ผูช้นะกำรประมลูเมื่อวันที่ 1 พฤศจกิำยน 2561 เพือ่ที่ กสทช. จะไดด้�ำเนินกำรออกใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ 
ตอ่ไป โดยบรษิัทฯไดช้�ำระคำ่ใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯงวดท่ีหน่ึงครบถว้นแลว้ เมื่อวันที่ 12 ธนัวำคม 2561 

งวดทีส่อง ช�ำระเงนิเป็นเงนิจ�ำนวน 2,150.70 ลำ้นบำท พรอ้มจดัส่งหนังสือค�้ำประกนัจำกธนำคำรเพือ่ค�้ำประกนักำรช�ำระเงนิประมลูคลืน่ควำมถีง่วดทีส่ำม
และงวดที่ส่ี ภำยใน 15 วัน เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลำ 2 ปี นับแตวั่นที่ไดร้บัใบอนุญำต โดยทำง กสทช.จะคืนหนังสือค�้ำประกันที่ไดน้�ำส่งงวดท่ีหน่ึง ภำยใน 15 
วันนับจำกวันที่ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ีฯ งวดท่ีสอง

งวดท่ีสำม ช�ำระเงนิเป็นจ�ำนวน 2,150.70 ลำ้นบำท พรอ้มจดัส่งหนังสือค�ำ้ประกนัจำกธนำคำรเพือ่ค�ำ้ประกนักำรช�ำระเงนิประมลูคล่ืนควำมถ่ีงวดท่ีส่ี ภำยใน 
15 วัน เม่ือครบก�ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับแตวั่นที่ไดร้บัใบอนุญำต โดยทำง กสทช.จะคืนหนังสือค�้ำประกันที่ไดน้�ำส่งงวดท่ีสอง ภำยใน 15 วันนับจำกวันที่ผูไ้ด้
รบัใบอนุญำตช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ีฯงวดที่สำม

งวดที่ส่ี ช�ำระเงนิเป็นจ�ำนวน 32,125.68 ลำ้นบำท ภำยใน 15 วัน เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลำ 4 ปี นับแตวั่นที่ไดร้บัใบอนุญำต โดยทำง กสทช.จะคืนหนังสือ 
ค�้ำประกันที่ไดน้�ำส่งงวดที่สำม ภำยใน 15 วันนับจำกวันท่ีผูไ้ดร้บัใบอนุญำตช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ีฯงวดท่ีส่ี

1.4 คำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Interconnection charge)

ในเดือนธนัวำคม 2556 กสทช. ไดอ้อกประกำศ กสทช. เรือ่ง กำรใชแ้ละเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม พ.ศ. 2556 (“ประกำศ กสทช. ว่ำดว้ยกำรใชแ้ละเชื่อมตอ่
โครงขำ่ย 2556”) มำแทนท่ีประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรใชแ้ละเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสภำวกำรณ์ในปจัจุบัน และใหส้อดคลอ้ง
กับ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีและก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำกข้ึน ประกำศ กสทช.  
วำ่ดว้ยกำรใชแ้ละเช่ือมตอ่โครงขำ่ย 2556 ยังคงก�ำหนดใหผู้ร้บัใบอนุญำตท่ีมโีครงขำ่ยโทรคมนำคม    มีหนำ้ทีใ่หผู้ร้บัใบอนุญำตรำยอ่ืนเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม
ของตนกับผูร้บัใบอนุญำตรำยอ่ืน     อยูเ่ชน่เดิม 

บรษิัทฯ ไดร้บักำรอนุมัติขอ้เสนอกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Reference of Interconnect Offering - RIO) ที่บรษิัทฯเสนอไปจำก กทช. เมื่อวันที่ 
29 สิงหำคม 2549 และตำมประกำศ กสทช. วำ่ดว้ยกำรใชแ้ละเชื่อมตอ่โครงขำ่ย 2556 ที่บรษิัทฯเสนอไปจำก กสทช. เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 และบรษิัทฯ 
ไดล้งนำมสัญญำกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมกับผูร้บัใบอนุญำตรำยอื่น โดยสัญญำดังกลำ่วมีผลบังคับใชดั้งน้ี

        ผูป้ระกอบกำร ระยะเวลำกำรมีผลบังคับใช้

ก) บรษิัท ทรู มฟู จ�ำกัด 17 พฤศจกิำยน 2549 เป็นตน้ไป

ข) บรษิัท แอดวำนซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ�ำกัด (มหำชน) 1 กุมภำพนัธ์ 2550 เป็นตน้ไป

ค) บรษิัท ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหำชน) 22 ธนัวำคม 2549 เป็นตน้ไป

ง) บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด 16 กรกฎำคม 2550 เป็นตน้ไป

จ) บรษิัท ดิจติอลโฟน จ�ำกัด 1 กันยำยน 2550 เป็นตน้ไป

ฉ) บรษิัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) 6 กรกฎำคม 2553 เป็นตน้ไป

ช) บรษิัท ทรู ยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จน้ซ์ จ�ำกัด 1 กันยำยน 2554 เป็นตน้ไป

ซ) บรษิัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

ฌ) บรษิัท แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ�ำกัด 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

ญ) บรษิัท ทรู อินเตอรเ์นช่ันแนล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด 1 มกรำคม 2557 เป็นตน้ไป
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ตำมสัญญำสัมปทำนบรษิัทฯตอ้งจำ่ยเงนิผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก ่กสท เป็นรำยปีซึ่งคิดจำกรอ้ยละของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมสัญญำ และตอ้งไมต่�่ำกวำ่ 
ผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต�ำ่ในแตล่ะปีตำมท่ีสัญญำก�ำหนด อยำ่งไรกต็ำม กำรเขำ้ท�ำสัญญำกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม ท�ำใหก้ำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทน
ภำยหลงักำรเขำ้ท�ำสัญญำกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยยังไมม่คีวำมชดัเจน บรษิทัฯจงึค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนท่ีตอ้งจำ่ยใหแ้ก ่กสท ตัง้แตปี่สัมปทำนที ่17 เป็นตน้ไป  
จำกรำยได้ที่ไม่รวมค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำย จนกว่ำจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเรือ่งน้ี อย่ำงไรก็ดี กสท ได้โต้แย้งวิธีกำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีดังกล่ำว 
ของบรษิัทฯ โดยได้ย่ืนค�ำเสนอข้อพิพำทเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจำกรำยได้คำ่เชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (โปรดดูรำยละเอียด 
เพิม่เติมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 35 (ข))

ทัง้น้ี เนือ่งจำกสิทธใินกำรประกอบกจิกำรโทรคมนำคมของบรษิทัฯ บนคลืน่ควำมถีสั่มปทำนตำมสัญญำสัมปทำนของบรษิทัฯ ไดส้ิ้นสุดลงแลว้เมือ่วันที ่15 กนัยำยน 2561   
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรส่งหนังสือแจ้งต่อผู้รับใบอนุญำตรำยอ่ืนที่เป็นคู่สัญญำกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมกับบริษัทฯ ตำมท่ีระบุข้ำงต้นทรำบถึง 
กำรส้ินสุดลงของสัญญำสัมปทำน และบอกเลิกสัญญำกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมดังกลำ่วแลว้

อยำ่งไรก็ตำม ในส่วนของ ดีแทค ไตรเน็ต ไดล้งนำมในสัญญำกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมกับผูร้บัใบอนุญำตรำยอ่ืน ดังน้ี

        ผูป้ระกอบกำร ระยะเวลำกำรมีผลบังคับใช้

ก) บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

ข) บรษิัท ทรู มฟู จ�ำกัด 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

ค) บรษิัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

ง) บรษิัท ทรู ยนิูเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จน้ซ์ จ�ำกัด 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

จ) บรษิัท แอดวำนซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ�ำกัด (มหำชน) 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

ฉ) บรษิัท แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ�ำกัด 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

ช) บรษิัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

ซ) บรษิัท ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหำชน) 1 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป

ฌ) บรษิัท ทรู อินเตอรเ์นช่ันแนล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด 1 มกรำคม 2557 เป็นตน้ไป

1.5 กำรรบัโอนกิจกำรทั้งหมดของบรษิัทยอ่ย

เม่ือวันที ่11 ธนัวำคม 2561 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯรบัโอนกจิกำรทัง้หมดของบรษิทั ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกัด 
และ บรษิทั อสีเทริน์ บิช จ�ำกดั (“บรษิทัยอ่ย”) โดยบรษิทัฯไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำกำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมดเมือ่วันที ่12 ธนัวำคม 2561 ทัง้น้ีบรษิทัฯไดท้�ำกำรรบัโอนสินทรพัย์  
และภำระหนีสิ้นทัง้หมดทีม่อียูข่องบรษิทัยอ่ยดงักลำ่ว ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 (“วนัทีโ่อนกจิกำร”) แลว้โดยบรษิทัยอ่ยไดห้ยุดด�ำเนนิกจิกำรทัง้หมดและ จะด�ำเนินกำร 
จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ ปจัจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรทำงนิติกรรมเก่ียวกับกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิใน 
สินทรพัย์อื่นๆจำกบรษิัทยอ่ย รวมถึงกำรท�ำหนังสือแจง้ตอ่กรมสรรพำกรเพือ่ขอรบัสิทธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกกำรรบัโอนกิจกำรทั้งหมด

มลูคำ่ยุติธรรมและมลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์สุทธขิองบรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกัด ณ วันที่โอนกิจกำรมีดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

มลูคำ่ยุติธรรม มลูคำ่ตำมบัญชี

สินทรพัย์

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด 861,727 861,727

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น - สุทธ ิ 367,706 367,706

อุปกรณ์ - สุทธิ 182,631 182,631

สินทรพัย์ไมม่ีตัวตน - สุทธิ 8,851 8,851

สินทรพัย์อื่น 22,585 22,585

รวมสินทรพัย์ 1,443,500 1,443,500

หน้ีสิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 35,172 35,172
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(หนว่ย: พนับำท)

มลูคำ่ยุติธรรม มลูคำ่ตำมบัญชี

หน้ีสินอื่น 211 211

รวมหน้ีสิน 35,383 35,383

สินทรพัย์สุทธจิำกกำรโอนกิจกำร (รำคำโอนกิจกำร ) 1,408,117 1,408,117

มลูคำ่ยุติธรรมและมลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์สุทธขิองบรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด ณ วันที่โอนกิจกำรมีดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

มลูคำ่ยุติธรรม มลูคำ่ตำมบัญชี

สินทรพัย์

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด 1,774 1,774

อสังหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทุน - ที่ดิน 371,175 46,492

สินทรพัย์อื่น 4 4

รวมสินทรพัย์ 372,953 48,270

สินทรพัย์สุทธจิำกกำรโอนกิจกำร (รำคำโอนกิจกำร) 372,953 48,270

ทั้งน้ี กำรโอนกิจกำรดังกลำ่วทั้งหมดไมม่ีผลกระทบใดๆตอ่งบกำรเงนิรวมของบรษิัทฯ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงภำยหลังบรษิัทฯ ไดท้�ำกำรช�ำระเจำ้หน้ีจำก
กำรรบัโอนกิจกำรดังกลำ่วใหแ้กบ่รษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกัด และ บรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด บำงส่วนแลว้จ�ำนวน 1,406 ลำ้นบำท และ 373 ลำ้นบำท ตำมล�ำดับ

2. เกณฑใ์นกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงนิน้ีจดัท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิตำมขอ้ก�ำหนด
ในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงนิฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบับที่บรษิัทฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงนิฉบับภำษำไทยน้ี

งบกำรเงนิน้ีไดจ้ดัท�ำขึ้นโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบัญชี

2.2 เกณฑ์ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวม

ก) งบกำรเงนิรวมน้ีไดจ้ดัท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงนิของบรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) และบรษิัทยอ่ย (ซึ่งตอ่ไปน้ีเรยีกวำ่  
“บรษิัทยอ่ย” ดังตอ่ไปน้ี

จดัตั้งขึ้น

ชื่อบรษิัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตรำรอ้ยละที่ถือหุน้

2561 2560

รอ้ยละ รอ้ยละ

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัทฯโดยตรง

บรษิัท เวิลด์โฟน ช็อป จ�ำกัด อยู่ระหว่ำงกำรแบ่งทรัพย์ไช�ำระ   
     แกเ่จำ้หน้ี

ไทย   100   100

บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จ�ำกัด บรหิำรสินทรพัย์ ไทย   100   100

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด ใหบ้รกิำรโทรคมนำคม  ไทย   100   100

บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกัด บรกิำรโทรคมนำคม (Wi-Fi) โดย  
   ได้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำร   
     อินเทอรเ์น็ตแบบท่ีหน่ึง

ไทย   100   100

บรษิัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชั่น อินดัสตร ีจ�ำกัด (มหำชน) อยูร่ะหวำ่งกำรช�ำระบัญชี ไทย 99.81 99.81
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จดัตั้งขึ้น

ชื่อบรษิัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตรำรอ้ยละที่ถือหุน้

2561 2560

รอ้ยละ รอ้ยละ

บรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด ให้บริกำรช�ำระเงินออนไลน์ บัตร 
   เงินสดและบรกิำรช�ำระเงินทำง 
     อิเล็กทรอนิกส์ 

ไทย 100 100

บรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั แทค พรอ็พเพอรต์ี ้จ�ำกดั

บรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด อยูร่ะหวำ่งจดทะเบียนเลิกบรษิัท ไทย 100 100

บรษิัทยอ่ยทีถ่ือหุน้โดยบรษิัท ดแีทค ไตรเน็ต จ�ำกัด

บรษิัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ�ำกัด ลงทุนและให้กำรสนับสนุนแก ่
    บรษิัท start-up ในกำรพฒันำ 
     แอพพลิเคชั่นตำ่งๆ

ไทย 100 100

บรษิัท ดีแทค เซอรวิ์ส จ�ำกัด อยูร่ะหวำ่งจดทะเบียนเลิกบรษิัท ไทย 100 100

บรษิัท ดีแทค เน็คซ์ จ�ำกัด อยูร่ะหวำ่งจดทะเบียนเลิกบรษิัท ไทย 100 100

บรษิัท ดีแทค ดิจติอล มีเดีย จ�ำกัด  อยูร่ะหวำ่งจดทะเบียนเลิกบรษิัท ไทย 100 100

บรษิัท เทเลแอสเสท จ�ำกัด ใ ห้ เ ช่ ำ เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ 
     โทรคมนำคม

ไทย 100 100

ข) บรษิัทฯ จะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรอืบรษิัทยอ่ยได ้หำกบรษิัทฯมีสิทธไิดร้บัหรอืมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และ
สำมำรถใชอ้�ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญตอ่จ�ำนวนเงนิผลตอบแทนน้ันได้

ค) บรษิัทฯ น�ำงบกำรเงินของบรษิัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บรษิัทฯมีอ�ำนำจในกำรควบคุมบรษิัทย่อยจนถึงวันที่บรษิัทฯส้ินสุด 
กำรควบคุมบรษิัทยอ่ยน้ัน

ง) งบกำรเงนิของบรษิัทยอ่ยไดจ้ดัท�ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเชน่เดียวกันกับของ    บรษิัทฯ

จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบรษิัทฯและบรษิัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบรษิัทย่อยใน 
งบกำรเงนิของบรษิัทฯกับส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทยอ่ยไดต้ัดออกจำกงบกำรเงนิรวมแลว้

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ�ำนำจควบคุมคือ จ�ำนวนก�ำไรหรอืขำดทุนและสินทรพัย์สุทธิของบรษิัทย่อยส่วนที่ไมไ่ด้เป็นของบรษิัทฯ ซึ่งแสดงเป็นรำยกำร 
แยกตำ่งหำกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

2.3 บรษิัทฯจดัท�ำงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มตำมวิธรีำคำทุน

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ริม่มีผลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน

ในระหวำ่งปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดน้�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) 
รวมถึงแนวปฏิบตัทิำงบัญชฉีบบัใหม ่ซึง่มผีลบงัคบัใชส้�ำหรบังบกำรเงินทีม่รีอบระยะเวลำบัญชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที ่1 มกรำคม 2561 มำถือปฏบิตั ิมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รบักำรปรบัปรุงหรอืจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญเ่ป็นกำรปรบัปรุงและอธบิำยใหช้ัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มลูในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดังกลำ่วมำ
ถือปฏิบัติน้ีไมม่ีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญตอ่งบกำรเงนิของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใชส้�ำหรบังบกำรเงินทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ริม่ในหรอืหลังวันที ่1 มกรำคม 2562

ในระหว่ำงปีปจัจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุง  
(ปรบัปรุง 2561) และฉบับใหม ่รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี จ�ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชส้�ำหรบังบกำรเงนิที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริม่ในหรอืหลัง 
วันที ่1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกลำ่วไดร้บักำรปรบัปรุงหรอืจดัใหมี้ขึน้เพือ่ใหมี้เน้ือหำเทำ่เทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงนิระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญเ่ป็นกำรอธบิำยใหช้ัดเจนเกี่ยวกับวิธปีฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรใหแ้นวปฏิบัติทำงบัญชีกับผูใ้ชม้ำตรฐำน 
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ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุงดังกล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อ 
งบกำรเงนิเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหมซ่ึ่งไดมี้กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ สำมำรถสรุปไดดั้งน้ี

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสัญญำทีท่�ำกับลกูคำ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สัญญำกอ่สรำ้ง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง รำยได้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง รำยได ้- รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบรกิำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 13 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง โปรแกรมสิทธพิเิศษแกล่กูคำ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 15 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สัญญำส�ำหรบักำรกอ่สรำ้งอสังหำรมิทรพัย์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง กำรโอนสินทรพัย์จำกลกูคำ้

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 15 กับสัญญำท่ีท�ำกับลกูคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับ
อืน่ มำตรฐำนฉบับน้ีไดก้�ำหนดหลักกำร 5 ข้ันตอนส�ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดท่ี้เกดิขึน้จำกสัญญำท่ีท�ำกบัลกูคำ้ โดยกิจกำรจะรบัรูร้ำยไดใ้นจ�ำนวนเงินทีส่ะทอ้นถึง
ส่ิงตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธไิดร้บัจำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรอืบรกิำรที่ไดส่้งมอบใหแ้กล่กูคำ้ และก�ำหนดใหก้ิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและพจิำรณำ
ขอ้เท็จจรงิและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดในกำรพจิำรณำตำมหลักกำรในแตล่ะขั้นตอน

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยคำดวำ่กำรน�ำมำตรฐำนฉบับน้ีมำใช ้จะมีผลใหเ้กิดรำยกำรปรบัปรุงจำกรำยกำรดังตอ่ไปน้ี

• กำรปนัส่วนรำยได้ของรำยกำรขำยสินค้ำพรอ้มกำรให้บรกิำร - บรษิัทฯและบรษิัทย่อยพิจำรณำองค์ประกอบของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำพรอ้ม
กำรให้บรกิำรโดยจะปนัส่วนรำยได้ตำมสัดส่วนให้กับสินค้ำที่ส่งมอบและภำระท่ีต้องปฏิบัติในกำรให้บรกิำรท่ีรวมอยู่ในสัญญำโดยให้มีควำมสัมพันธ์
กับรำคำขำยแบบเอกเทศของสินคำ้หรอืบรกิำรที่แตกตำ่งกันตำมขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ 

• ค่ำนำยหน้ำจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำ - บรษิัทฯและบรษิัทย่อยพิจำรณำว่ำค่ำนำยหน้ำที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้มำซ่ึงสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ  

ตอ้งบันทึกเป็นสินทรพัย์และตัดเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยใหส้อดคลอ้งกับกำรรบัรูร้ำยไดต้ำมสัญญำ 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครือ่งมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริม่ในหรอืหลังวันที ่ 
1 มกรำคม 2563

ในระหว่ำงปีปจัจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครือ่งมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ�ำนวน 5 ฉบับ ไดแ้ก่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 9 เครือ่งมือทำงกำรเงนิ

มำตรฐำนกำรบัญชี

ฉบับที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมือทำงกำรเงนิ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงนิลงทุนสุทธใินหนว่ยงำนตำ่งประเทศ

ฉบับที่ 19 กำรช�ำระหน้ีสินทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่ดังกลำ่วขำ้งตน้ ก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจดัประเภทและกำรวัดมลูคำ่เครือ่งมือทำงกำรเงนิดว้ยมลูคำ่ยุติธรรม
หรอืรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเครือ่งมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำร
เกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทำงกำรเงนิ และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่
น้ีมีผลบังคับใช ้จะท�ำใหม้ำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใชอ้ยูใ่นปจัจุบันถกูยกเลิกไป

ปจัจุบันฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีตอ่งบกำรเงนิในปีที่เริม่น�ำมำตรฐำนกลุม่ดังกลำ่วมำถือปฏิบัติ
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่�ำคัญ

4.1 กำรรบัรูร้ำยได้

รำยไดร้บัล่วงหนำ้จำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทร์ะบบเตมิเงิน (Prepaid)

รำยได้รบัล่วงหน้ำค่ำบรกิำรโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่ำของค่ำบรกิำรโทรศัพท์ตำมบัตรเติมเงินท่ีบรษิัทฯได้ขำยไปแล้ว โดยจะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยได้เม่ือได้ให้
บรกิำรแลว้ หรอื เมื่อส้ินสุดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมที่ระบุในบัตรเติมเงนิ แลว้แตว่ำ่อยำ่งใดจะเกิดขึ้นกอ่น

รำยไดร้บัล่วงหนำ้จำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทร์ะบบจ่ำยรำยเดอืน (Postpaid)

รำยได้รบัล่วงหน้ำค่ำบรกิำรโทรศัพท์ระบบจ่ำยรำยเดือนเป็นมูลค่ำของค่ำบรกิำรโทรศัพท์รำยเดือน (monthly fee) ที่ลูกค้ำยังใช้บรกิำรไม่หมดและสำมำรถ
ยกยอดไปใชใ้นงวดถัดไป

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์ รวมถึงกำรบรกิำรโทรศัพท์ในประเทศ โทรศัพท์ทำงไกลระหวำ่งประเทศและกำรบรกิำรขำ้มแดนอัตโนมัติ ถือเป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้ห้
บรกิำรแลว้

ส่วนลดมกัจะใหใ้นรูปของส่วนลดเงนิสด หรอืในรูปของสินคำ้หรอืบรกิำรทีบ่รษิทัฯส่งมอบใหโ้ดยไมค่ดิมลูคำ่ ส่วนลดดังกลำ่วจะบนัทกึอยำ่งมรีะบบตลอดระยะเวลำ
ที่ไดร้บัส่วนลด ส่วนลดเงนิสดหรอืสินคำ้ที่ส่งมอบใหโ้ดยไมค่ิดมลูคำ่บันทึกเป็นส่วนหักจำกรำยได ้ 

ในกรณีที่ใหส่้วนลดตำมแผนท่ีก�ำหนดข้ึน เชน่ แผนกำรส่งเสรมิกำรขำยเพือ่รกัษำกลุม่ลกูคำ้ (loyalty programs) หำกบรษิัทฯมีประสบกำรณ์ในอดีตที่สำมำรถ
ใชอ้ำ้งอิงในกำรประมำณกำรส่วนลดอยำ่งนำ่เช่ือถือได ้มลูคำ่ส่วนลดที่บันทึกตอ้งไมเ่กินมลูคำ่ประมำณกำรที่คำดวำ่จะเกิดขึ้นจรงิ มลูคำ่และระยะเวลำของส่วนลด
มักตอ้งประมำณข้ึนโดยใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำร และมีกำรปรบัผลตำ่งในงวดท่ีมีกำรเปลี่ยนประมำณกำรหรอืเมื่อทรำบจ�ำนวนที่เกิดขึ้นจรงิ

รำยไดแ้ละตน้ทุนคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม

รำยไดจ้ำกกำรเชือ่มตอ่โครงขำ่ยซึง่เป็นรำยไดท้ีบ่รษิทัฯไดร้บัจำกผูร้บัใบอนุญำตรำยอืน่ซึง่เกิดจำกกำรเรยีกเขำ้จำกโครงขำ่ยของผูร้บัใบอนุญำตรำยอืน่มำยังโครง
ขำ่ยของบรษิัทฯโดยรบัรูร้ำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งในอัตรำเรยีกเก็บที่ระบุไวใ้นสัญญำ 

ต้นทุนค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยที่ต้องจ่ำยให้กับผู้รบัใบอนุญำตรำยอื่นเป็นต้นทุนกำรให้บรกิำรจำกกำรเรยีกออกผ่ำนโครงข่ำยของบรษิัทฯไปยังโครงข่ำยของผู้รบัใบ
อนุญำตรำยอื่นรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมเกณฑ์คงคำ้งในอัตรำเรยีกเก็บที่ระบุไวใ้นสัญญำ

รำยไดจ้ำกกำรขำยเครือ่งโทรศัพทแ์ละชุดเลขหมำย

รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้รบัรูเ้ม่ือบรษิัทฯและบรษิัทย่อยได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ใหกั้บผูซ้ื้อแลว้ รำยได้จำกกำร
ขำยแสดงมลูคำ่ตำมรำคำในใบก�ำกับสินคำ้โดยไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ ส�ำหรบัสินคำ้ที่ไดส่้งมอบหลังจำกหักส่วนลดแลว้

ในกรณีที่มีกำรขำยสินคำ้พรอ้มกำรใหบ้รกิำร (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรำยไดจ้ะปนัส่วนตำมสัดส่วนมลูคำ่ยุติธรรมของสินคำ้ที่
ส่งมอบ ส่วนบรกิำรที่เกิดขึ้นหลังกำรขำยบันทึกโดยใชร้ำคำขำยปกติหรอืมลูคำ่ที่ปรบัลด ข้ึนอยูก่ับขอ้เท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพทท์ำงไกลระหว่ำงประเทศ

รำยได้จำกกำรให้บรกิำรโทรศัพท์ทำงไกลระหว่ำงประเทศถือเป็นรำยได้เมื่อได้ให้บรกิำรแล้ว และแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ของบรกิำรที่ไดห้ลังจำกหักส่วนลดแลว้

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรส่งผำ่นขอ้มลูระหว่ำงประเทศและบรกิำรอินเทอรเ์น็ต

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรส่งผำ่นขอ้มลูระหวำ่งประเทศและบรกิำรอนิเทอรเ์นต็ถอืเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งตำมระยะเวลำของกำรใหบ้รกิำรและตำมอตัรำทีต่กลง
รว่มกัน

รำยไดจ้ำกกำรใชโ้ครงขำ่ยโทรคมนำคม

รำยได้จำกกำรใช้โครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นรำยได้ท่ีบรษิัทฯได้รบัจำกผู้รบัใบอนุญำตรำยอ่ืนซึ่งเกิดจำกกำรใช้โครงขำ่ยโทรคมนำคมของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯรบัรู้
รำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งในอัตรำตำมท่ีระบุในสัญญำ

รำยไดจ้ำกกำรใชโ้ครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคม

รำยไดจ้ำกกำรใชโ้ครงสรำ้งพื้นฐำนโทรคมนำคมเป็นรำยไดท่ี้บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยไดร้บัจำกผูร้บัใบอนุญำตโทรศัพท์เคล่ือนที่รำยอ่ืนซึ่งเกิดจำกกำรอนุญำตใหใ้ช้
โครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคมของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย โดยบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยรบัรูร้ำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งในอัตรำตำมท่ีระบุในสัญญำ

รำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนอืน่

กิจกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนอ่ืน เมื่อกิจกำรจะไดร้บัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกผลส�ำเรจ็ของรำยกำรน้ัน รำยไดแ้สดงไวโ้ดยไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่
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ดอกเบีย้รบั

ดอกเบ้ียรบัถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แทจ้รงิ

เงินปันผลรบั

เงนิปนัผลรบัถือเป็นรำยไดเ้มื่อบรษิัทฯมีสิทธใินกำรรบัเงนิปนัผล

4.2 เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน  
3 เดือนนับจำกวันที่ไดม้ำ และไมม่ีขอ้จ�ำกัดในกำรเบิกใช้

4.3 ลกูหน้ีกำรคำ้และคำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ลกูหน้ีกำรค้ำแสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสุทธทิี่จะไดร้บั บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยบันทึกคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรบัผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
เก็บเงนิจำกลกูหน้ีไมไ่ด ้ซึ่งโดยทั่วไปพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงนิและกำรวิเครำะห์อำยุหน้ี

4.4 สินคำ้คงเหลือ

สินคำ้คงเหลือเป็นสินคำ้ส�ำเรจ็รูปซึ่งแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุน (ตำมวิธตีน้ทุนถัวเฉลี่ยถว่งน�้ำหนัก) หรอืมลูคำ่สุทธทิี่คำดวำ่จะไดร้บัแลว้แตอ่ยำ่งใดจะต�่ำกวำ่

4.5 เงนิลงทุน

ก) เงนิลงทุนในบรษิัทรว่มที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงนิรวมแสดงมลูคำ่ตำมวิธส่ีวนไดเ้สีย 

ข) เงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงมลูคำ่ตำมวิธ ี  รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี)

ค) เงนิลงทุนระยะยำวอื่นที่เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไมอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดแสดงดว้ยรำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี)

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยใชวิ้ธถีัวเฉลี่ยถว่งน�้ำหนักในกำรค�ำนวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 

4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์/คำ่เส่ือมรำคำ

ทีดิ่นแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุนหลังหักคำ่เส่ือมรำคำสะสมและคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ (ถำ้ม)ี รำคำทุนดังกลำ่ว
ประกอบด้วย รำคำซ้ือและต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนเพื่อให้สินทรพัย์อยู่ในสภำพพรอ้มท่ีจะใช้งำนได้ ต้นทุนในกำรต่อเติมหรอืปรบัปรุงถือเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์  
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซอ่มแซมถือเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน 

คำ่เส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัย์โดยวิธเีส้นตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรพัย์ดังตอ่ไปน้ี

อำคำรและส่วนปรบัปรุงส�ำนักงำน 5 - 20 ปี

ส่วนปรบัปรุง 3 - 12 ปี

อุปกรณ์ใชใ้นกำรด�ำเนินงำนเพือ่กำรให้

    บรกิำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลลูำ่ร์ 3 - 15 ปี, ตำมอำยุที่เหลือของสัญญำสัมปทำน

ส่วนปรบัปรุงอำคำรสถำนีรบัส่งสัญญำณ 20 ปี

เครือ่งตกแตง่ ติดต้ังและเครือ่งใชส้�ำนักงำน 5 ปี

เครือ่งมือและอุปกรณ์ 3 ปี และ 5 ปี

อุปกรณ์ส่ือโฆษณำและอุปกรณ์ส่ือสำร 2 - 5  ปี

สินทรพัย์ถำวรอื่น 5 ปี

คำ่เส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไมมี่กำรคิดคำ่เส่ือมรำคำส�ำหรบัที่ดิน อำคำรระหวำ่งกอ่สรำ้ง งำนระหวำ่งกอ่สรำ้งและอุปกรณ์ระหวำ่งติดต้ัง

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์หรอืคำดวำ่จะไมไ่ดร้บัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำร
ใชห้รอืกำรจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ (ผลตำ่งระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธทิี่ไดร้บัจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์กับมลูคำ่
ตำมบัญชีของสินทรพัย์น้ัน) จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนเมื่อบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยตัดรำยกำรสินทรพัย์น้ันออกจำกบัญชี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

4.7 ตน้ทุนกำรกูยื้ม

ตน้ทุนกำรกูยื้มของเงนิกูท้ี่ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรกอ่สรำ้ง หรอืกำรผลิตสินทรพัย์ที่ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรท�ำใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มใชห้รอืขำย ไดถ้กูน�ำไปรวมเป็น
รำคำทุนของสินทรพัย์จนกวำ่สินทรพัย์น้ันจะอยูใ่นสภำพพรอ้มที่จะใชไ้ดต้ำมที่มุง่ประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูยื้มอื่นถือเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำร
กูยื้มประกอบดว้ยดอกเบี้ยและตน้ทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูยื้มน้ัน

4.8 สินทรพัย์ไมม่ีตัวตน ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย

บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยบันทึกตน้ทุนเริม่แรกของสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนที่ไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมลูคำ่ยุติธรรมของสินทรพัย์ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรพัย์ไมม่ี
ตวัตนทีไ่ดม้ำจำกกำรอืน่ บรษิทัฯจะบันทกึตน้ทุนเริม่แรกของสินทรพัย์น้ันตำมรำคำทุน โดยตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีส่�ำหรบักจิกำรโทรคมนำคม
เคลือ่นทีส่ำกลยำ่น 2.1 GHz  1800 MHz และ 900 MHz บนัทกึเป็น “สินทรพัย์ไมม่ตีวัตน” โดยวดัมลูคำ่เทยีบเทำ่เงนิสดตำมมลูคำ่ปจัจุบนัของจ�ำนวนเงนิทีจ่ะจำ่ย
ช�ำระ ผลตำ่งระหวำ่งจ�ำนวนเงินทีต่อ้งจำ่ยช�ำระกับมลูคำ่เทียบเทำ่เงินสดบันทกึเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินตำมระยะเวลำกำรช�ำระคำ่ธรรมเนียมกำรไดร้บัใบอนุญำต
ใหใ้ชค้ล่ืนควำมถี่ฯซึ่งเริม่ตัดจ�ำหนำ่ยในงบก�ำไรขำดทุน เม่ือพรอ้มที่จะใหบ้รกิำรในเชิงพำณิชย์ 

ภำยหลังกำรรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก สินทรพัย์ไมม่ีตัวตนแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุนหักคำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสมและคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่สะสม (ถำ้มี) ของสินทรพัย์น้ัน   

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยตัดจ�ำหน่ำยสินทรพัย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรพัย์น้ัน และจะ
ประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรพัย์น้ันเกิดกำรด้อยค่ำ บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัด
จ�ำหนำ่ยของสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนดังกลำ่วทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท 
ดังตอ่ไปน้ี

สิทธกิำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชีตัดจ�ำหนำ่ยโดยวิธเีส้นตรงตำมอำยุที่เหลือของสัญญำสัมปทำน

คำ่ใชจ้ำ่ยรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญเ่ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำรเช่ือมตอ่ระบบส่ือสัญญำณ (transmission facilities) และคำ่ซอฟต์แวร ์ ตัดจ�ำหนำ่ย
โดยวิธเีส้นตรงภำยในระยะเวลำ 3 ปี ถึง    10 ปี และตำมอำยุที่เหลือของสัญญำสัมปทำน

ตน้ทุนทำงกำรเงนิรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญเ่ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยที่เกี่ยวกับคำ่ธรรมเนียมในกำรจดัหำเงนิกู ้คำ่ธรรมเนียมในกำรจดัจ�ำหนำ่ยหุน้กู ้และคำ่ธรรมเนียม
ในกำรขยำยอำยุสัญญำเงนิกู ้ตัดจ�ำหนำ่ยตำมอำยุสัญญำเงนิกูแ้ละหุน้กู้

ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯตัดจ�ำหนำ่ยตำมอำยุของใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯ

4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี�ำนำจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯควบคุมไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอื
อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันกับบรษิัทฯ

นอกจำกน้ีบุคคลหรอืกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกันยังหมำยรวมถึงบรษิทัรว่มและบุคคลท่ีมสิีทธอิอกเสียง โดยทำงตรงหรอืทำงออ้มซ่ึงท�ำใหมี้อทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส�ำคญั
ตอ่บรษิัทฯ ผูบ้รหิำรส�ำคัญ กรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิัทฯ ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบรษิัทฯ

4.10 สัญญำเชำ่ระยะยำว

สัญญำเชำ่อุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญไ่ดโ้อนไปใหกั้บผูเ้ชำ่ถอืเป็นสัญญำเชำ่กำรเงิน สัญญำเชำ่กำรเงินจะบันทกึเป็นรำยจำ่ย
ฝำ่ยทุนดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสินทรพัย์ทีเ่ชำ่หรอืมลูคำ่ปจัจุบันสุทธขิองจ�ำนวนเงินทีต่อ้งจำ่ยตำมสัญญำเชำ่แลว้แตม่ลูคำ่ใดจะต�ำ่กวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเชำ่
หกัคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิจะบนัทกึเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จำ่ยจะบนัทกึในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเชำ่ สินทรพัย์ท่ีไดม้ำตำมสัญญำ
เชำ่กำรเงนิจะคิดคำ่เส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสินทรพัย์ที่เชำ่ หรอือำยุของสัญญำเชำ่ แลว้แตร่ะยะเวลำใดจะต�่ำกวำ่

จ�ำนวนเงนิที่จำ่ยตำมสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำนรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนตำมวิธเีส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเชำ่

4.11 กำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ 
และบรษิทัยอ่ยหำกมขีอ้บง่ชี้วำ่สินทรพัย์ดังกลำ่วอำจดอ้ยคำ่ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เมือ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของสินทรพัย์มมีลูคำ่
ต�ำ่กวำ่มลูคำ่ตำมบญัชขีองสินทรพัย์น้ัน ทัง้น้ีมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคืนหมำยถึงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรพัย์หรอืมลูคำ่จำกกำรใชสิ้นทรพัย์แลว้
แตร่ำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมลูคำ่จำกกำรใชสิ้นทรพัย์ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตทีก่จิกำรคำดวำ่จะไดร้บัจำกสินทรพัย์และ
ค�ำนวณคิดลดเป็นมลูคำ่ปจัจุบนัโดยใชอั้ตรำคดิลดกอ่นภำษทีีส่ะทอ้นถงึกำรประเมนิควำมเส่ียงในสภำพตลำดปจัจุบันของเงนิสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซึง่เป็น
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ลักษณะเฉพำะของสินทรพัย์ที่ก�ำลังพจิำรณำอยู ่ในกำรประเมินมลูคำ่ยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยใชแ้บบจ�ำลองกำรประเมินมลูคำ่ท่ีดีที่สุด
ซึ่งเหมำะสมกับสินทรพัย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรพัย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำย โดยกำรจ�ำหน่ำยน้ัน ผู้ซื้อกับ 
ผูข้ำยมีควำมรอบรูแ้ละเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถตอ่รองรำคำกันไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ี่ไมม่ีควำมเก่ียวขอ้งกัน

รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน

หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ท่ีรบัรูใ้นงวดก่อนได้หมดไปหรอืลดลง บรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของสินทรพัย์น้ัน และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้ก�ำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนภำยหลังจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครัง้ล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำร 
กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ในงวดก่อนๆ  
บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยังส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนทันที 

4.12 ภำษีเงนิได้

ภำษีเงนิไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงนิไดป้จัจุบันและภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี

ภำษีเงินไดปั้จจุบัน

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปจัจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรฐั โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชี

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยบันทึกภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีของผลแตกตำ่งช่ัวครำวระหวำ่งรำคำตำมบัญชีของสินทรพัย์และหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
กับฐำนภำษีของสินทรพัย์และหน้ีสินที่เกี่ยวขอ้งน้ัน โดยใชอ้ัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช ้ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูห้น้ีสินภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีต่อ้งเสียภำษทุีกรำยกำร แตร่บัรูสิ้นทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชีส�ำหรบั 
ผลแตกตำ่งชัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษ ีรวมทัง้ผลขำดทุนทำงภำษทีียั่งไมไ่ดใ้ชใ้นจ�ำนวนเทำ่ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนท่ีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคต 
เพยีงพอที่จะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกตำ่งช่ัวครำวที่ใชห้ักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไมไ่ดใ้ชน้ั้น

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรบัลดมูลค่ำตำมบัญชี 
ดังกลำ่ว หำกมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนว่ำ่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะไมมี่ก�ำไรทำงภำษีเพยีงพอตอ่กำรน�ำสินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบญัชทีัง้หมดหรอืบำงส่วน
มำใชป้ระโยชน์

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ือหุน้หำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวขอ้งกับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของ 

ผูถ้ือหุน้

4.13 ผลประโยชน์พนักงำน

ผลประโยชนร์ะยะส้ันของพนักงำน

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยรบัรู ้เงนิเดือน คำ่จำ้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนของพนักงำน 

โครงการสมทบเงิน

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยและพนักงำนไดร้ว่มกันจดัตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงนิที่พนักงำนจำ่ยสะสมและเงนิที่บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจำ่ยสมทบให้
เป็นรำยเดือน สินทรพัย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรพัย์ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย เงนิทีบ่รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจำ่ยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพบันทึกเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในปีท่ีเกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีำระส�ำหรบัเงนิชดเชยท่ีตอ้งจำ่ยใหแ้กพ่นักงำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยถอืวำ่เงนิชดเชยดังกลำ่ว
เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรบัพนักงำน

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใชว้ิธคีิดลดแตล่ะหนว่ยที่ประมำณกำรไว ้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ชี่ยวชำญอิสระได ้   ท�ำกำรประเมินภำระผกูพนัดังกลำ่วตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

ผลก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของ
พนักงำนจะรบัรูท้ันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น

ต้นทุนบรกิำรในอดีตจะถูกรบัรูท้ั้งจ�ำนวนในก�ำไรหรอืขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรอืลดขนำดโครงกำร หรอืเมื่อกิจกำรรบัรูต้้นทุนกำรปรบัโครงสรำ้งที่
เกี่ยวขอ้ง

4.14 เงนิตรำตำ่งประเทศ

บรษิัทฯแสดงงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นกำรด�ำเนินงำนของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำ 
ตำ่งประเทศไดแ้ปลงคำ่เป็นเงนิบำทโดยใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนไดร้วม
อยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

4.15 ตรำสำรอนุพนัธ์

สัญญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหนำ้ 

ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไรขำดทุนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน ส่วนเกินหรอืส่วนลดที่เกิดข้ึนจำกกำรท�ำสัญญำจะถูกตัดจ�ำหน่ำยด้วย 
วิธเีส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ 

สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบีย้

จ�ำนวนสุทธขิองดอกเบี้ยที่ไดร้บัจำก/จำ่ยใหแ้กคู่สั่ญญำตำมสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ยจะรบัรูเ้ป็นรำยได/้คำ่ใชจ้ำ่ยตำมเกณฑ์คงคำ้ง 

4.16 ประมำณกำรหน้ีสิน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะบันทกึประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชเีมือ่ภำระผกูพันซึง่เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนน่อน
วำ่บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจะเสียทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ปลดเปล้ืองภำระผกูพนัน้ัน และบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยสำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพนัน้ันไดอ้ยำ่ง
นำ่เชื่อถือ

4.17 กำรวัดมลูคำ่ยุติธรรม

มลูคำ่ยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดวำ่จะไดร้บัจำกกำรขำยสินทรพัย์หรอืเป็นรำคำที่จะตอ้งจำ่ยเพือ่โอนหน้ีสินใหผู้อ้ื่นโดยรำยกำรดังกลำ่วเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นใน
สภำพปกตริะหวำ่งผูซ้ือ้และผูข้ำย(ผูร้ว่มในตลำด) ณ วันทีวั่ดมลูคำ่ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดทีม่สีภำพคลอ่งในกำรวัดมลูคำ่ยุตธิรรมของ
สินทรพัย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้งก�ำหนดใหต้อ้งวัดมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไมม่ีตลำดท่ีมีสภำพคลอ่งส�ำหรบั
สินทรพัย์หรอืหน้ีสินทีม่ลีกัษณะเดียวกันหรอืไมส่ำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมสีภำพคลอ่งได ้บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะประมำณมลูคำ่ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมลูคำ่ทีเ่หมำะสมกบัแตล่ะสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มลูท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เกีย่วขอ้งกับสินทรพัย์หรอืหน้ีสินทีจ่ะวัดมลูคำ่ยุตธิรรมน้ันใหม้ำกทีสุ่ด 

ล�ำดับชั้นของมูลคำ่ยุติธรรมท่ีใช้วัดมูลคำ่และเปิดเผยมูลคำ่ยุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลท่ีน�ำมำใช้
ในกำรวัดมลูคำ่ยุติธรรม ดังน้ี

ระดับ 1 ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรพัย์หรอืหน้ีสินอยำ่งเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคลอ่ง

ระดับ 2 ใชข้อ้มลูอื่นที่สำมำรถสังเกตไดข้องสินทรพัย์หรอืหน้ีสิน ไมว่ำ่จะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรอืทำงออ้ม

ระดับ 3 ใชข้อ้มลูที่ไมส่ำมำรถสังเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกี่ยวกับกระแสเงนิในอนำคตที่กิจกำรประมำณข้ึน 

ระหวำ่งล�ำดับชั้นของมลูคำ่ยุติธรรมส�ำหรบัสินทรพัย์และหน้ีสินที่ถืออยู ่ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมลูคำ่ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ

4.18 กำรใชดุ้ลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรือ่งที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้
ดุลยพนิิจและกำรประมำณกำรดังกลำ่วน้ีส่ง  ผลกระทบตอ่จ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและตอ่ขอ้มลูท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจรงิ
จงึอำจแตกตำ่งไปจำกจ�ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพนิิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญไดแ้ก่

กำรรบัรูแ้ละกำรตดัรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น

ในกำรพิจำรณำกำรรบัรูห้รอืกำรตัดบัญชีสินทรพัย์และหน้ีสิน ฝ่ำยบรหิำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำบรษิัทฯและบรษิัทย่อยได้โอนหรอืรบัโอนควำมเส่ียง
และผลประโยชน์ในสินทรพัย์และหน้ีสินดังกลำ่วแลว้หรอืไม ่โดยใชดุ้ลยพนิิจบนพืน้ฐำนของขอ้มลูที่ดีที่สุดที่รบัรูไ้ดใ้นสภำวะปจัจุบัน
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สัญญำเชำ่ 

ในกำรพจิำรณำประเภทของสัญญำเชำ่วำ่เป็นสัญญำเชำ่ด�ำเนนิงำนหรอืสัญญำเชำ่ทำงกำรเงนิฝ่ำยบรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิเงือ่นไขและรำยละเอยีดของ
สัญญำเพือ่พจิำรณำวำ่บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรพัย์ที่เชำ่ดังกลำ่วแลว้หรอืไม่

คำ่เผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลกูหนี้

คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีเกดิจำกกำรปรบัมลูคำ่ของลกูหน้ีจำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตทีอ่ำจเกิดขึน้ ฝำ่ยบรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดขึน้จำกลกูหน้ีแตล่ะรำย       โดยใชก้ำรวิเครำะห์อำยุลกูหน้ี ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีตและกำรเปล่ียนแปลงของสภำวะเศรษฐกิจในปจัจุบัน อยำ่งไร
กต็ำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกตำ่งกันอำจมีผลตอ่จ�ำนวนคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ัน กำรปรบัปรุงคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอำจมีขึน้ไดใ้นอนำคต

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณแ์ละคำ่เส่ือมรำคำ สิทธกิำรใชอุ้ปกรณร์อตดับัญชีและสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

ในกำรค�ำนวณคำ่เส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสิทธกิำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรพัย์ไมม่ีตัวตน ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งท�ำกำร
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบรหิำรจะตอ้งพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  สิทธกิำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชี และสินทรพัย์ไมมี่ตัวตนหำกมีขอ้บง่ชี้ และบันทึก
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่หำกคำดวำ่มลูคำ่ที่คำดวำ่จะไดร้บัคืนต�่ำกวำ่มลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์น้ัน 

ขอ้บง่ช้ีดังกลำ่วรวมถึงกำรลดลงอยำ่งมีนัยส�ำคญัของมลูคำ่ตลำดหรอืมลูคำ่ทีไ่ดร้บัจำกกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคตของสินทรพัย์ กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนัยส�ำคญั
ของกลยุทธ์ทำงธุรกิจของกิจกำรที่มีผลกระทบตอ่กำรใชสิ้นทรพัย์น้ันในอนำคต แนวโนม้ในทำงลบของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพเศรษฐกิจที่เกี่ยวขอ้ง กำรสูญ
เสียส่วนแบง่ตลำดที่ส�ำคัญของกิจกำร รวมถึง กฎระเบียบขอ้บังคับที่ส�ำคัญหรอืค�ำตัดสินของศำลท่ีมีผลกระทบในทำงลบตอ่ธุรกิจ เป็นตน้ 

กำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สิทธกิำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบญัชแีละสินทรพัย์ไมมี่ตวัตน ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร 
กระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตจำกสินทรพัย์หรอืหนว่ยสินทรพัย์ท่ีกอ่ใหเ้กิดเงนิสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณมลูคำ่ปจัจุบัน
ของกระแสเงนิสดน้ัน ๆ  ทั้งน้ี กระแสเงนิสดประมำณกำรบนพืน้ฐำนของขอ้มลูกำรด�ำเนินงำนท่ีมอียู ่ณ ปจัจุบนั ซึง่ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ขอ้สมมติฐำนเกีย่วกบัสภำวะตลำดในอนำคต รวมถึงรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้ำ่ยในอนำคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบัสินทรพัย์หรอืหนว่ยสินทรพัย์ทีก่อ่ใหเ้กิดเงนิสดน้ัน โดยประมำณ
กำรกระแสเงินสดดังกล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจำก ภำวะกำรแข่งขัน แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของรำยได้ โครงสรำ้งต้นทุน กำรเปล่ียนแปลงของอัตรำคิด 
ลดภำวะอุตสำหกรรมและภำวะตลำดที่เกี่ยวขอ้ง 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชี

บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยรบัรูสิ้นทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตัดบญัชีซึง่ค�ำนวณข้ึนจำกผลแตกตำ่งช่ัวครำว ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนระหวำ่งฐำนภำษขีองสินทรพัย์
หรอืหนี้สินกับรำคำตำมบัญชีของสินทรพัย์หรอืหนี้สินน้ัน เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีจำกกำรด�ำเนินงำนใน
อนำคตเพยีงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรพัย์ภำษีเงินไดน้ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บรษิัทฯควรรบัรูจ้�ำนวนสินทรพัย์ภำษีเงินไดร้อกำรตัด
บัญชีเป็นจ�ำนวนเทำ่ใดโดยพจิำรณำถึงก�ำไรทำงภำษีที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแตล่ะชว่งเวลำ

ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอำศัยขอ้สมมตฐิำนตำ่ง ๆ  ในกำรประมำณกำร 
เชน่ อัตรำคดิลด จ�ำนวนเงนิเดือนทีค่ำดวำ่จะเพิม่ข้ึนในอนำคต อัตรำมรณะและปจัจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชงิประชำกรศำสตร ์เป็นตน้ ในกำรก�ำหนดอตัรำคดิลดฝำ่ยบรหิำร
ไดพ้จิำรณำถงึอตัรำดอกเบีย้ทีส่ะทอ้นถงึสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิในปจัจุบนั ส่วนอตัรำมรณะใชข้อ้มลูตำรำงอตัรำมรณะทีเ่ปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อย่ำงไรกต็ำม
ผลประโยชน์หลังกำรเลิกจำ้งงำนท่ีเกิดขึ้นจรงิน้ันอำจแตกตำ่งไปจำกท่ีประมำณไว้

มลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงินที่เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำย ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง  
ฝ่ำยบรหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณมลูคำ่ยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิดังกลำ่ว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ�ำลองในกำรประเมินมลูคำ่ ซึ่งตัวแปรท่ีใชใ้น
แบบจ�ำลองไดม้ำจำกกำรเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลำด โดยค�ำนึงถงึควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (ทัง้ของธนำคำรฯและคูสั่ญญำ) สภำพคลอ่ง ขอ้มลูควำมสัมพนัธ์ 
และกำรเปลี่ยนแปลงของมลูคำ่ของเครือ่งมือทำงกำรเงนิในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวขอ้งกับตัวแปรท่ีใชใ้นกำรค�ำนวณอำจมีผลกระทบตอ่
มลูคำ่ยุติธรรมที่เปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิและกำรเปิดเผยล�ำดับชั้นของมลูคำ่ยุติธรรม

ส�ำรองคำ่ใชจ่้ำยกำรรือ้ถอน

ส�ำรองค่ำใช้จ่ำยกำรรือ้ถอนอุปกรณ์โครงข่ำยที่ติดตั้งบนพื้นที่เช่ำประมำณกำรจำกมูลค่ำปจัจุบันของประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรือ้ถอนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจรงิตำม
ข้อมูลในอดีตโดยบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรพัย์และตัดจ�ำหน่ำยตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใช้จ่ำยกำรรือ้ถอนที่เกิดขึ้นจรงิอำจ 
แตกตำ่งไปจำกจ�ำนวนท่ีประมำณไว้

ขอ้พพิำททำงกำรคำ้ คดฟ้ีองรอ้ง กำรปฏบิตัติำมกฏระเบียบ/ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกับอุตสำหกรรมโทรคมนำคมและควำมไมแ่นน่อนในกำรตคีวำมภำษีอำกร
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสินทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกขอ้พพิำททำงกำรคำ้ คดีฟ้องรอ้ง กำรถกูเรยีกรอ้งคำ่เสียหำยจำกกำรปฏบิตัไิมส่อดคลอ้งกบักฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
กับอุตสำหกรรมโทรคมนำคม และควำมไมแ่นน่อนจำกกำรตีควำมดำ้นภำษีอำกร 

ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของรำยกำรต่ำงๆ ดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรประเมินระดับของควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดผลเสียหำยและควำมสำมำรถใน 
กำรประมำณกำรผลเสียหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม กำรเปล่ียนแปลงในปจัจัยต่ำงๆที่ใช้ประกอบกำรประเมินของผู้บรหิำรและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
ที่ไม่คำดว่ำจะเกิดขึ้นอำจส่งผลให้ผลท่ีเกิดขึ้นจรงิแตกต่ำงไปจำกท่ีได้มีกำรประมำณกำรไว้ อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่ฝ่ำยบรหิำรเช่ือมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยท่ีมี 
นัยส�ำคัญเกิดขึ้น บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยจะไมไ่ดบ้ันทึกประมำณกำรหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

เงนิสด 5,409 4,679 5,404 4,674

เงนิฝำกธนำคำร 14,084,857 26,042,943 7,128,357 15,761,344

รวม 14,090,266 26,047,622 7,133,761 15,766,018

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 เงนิฝำกออมทรพัย์และเงนิฝำกประจ�ำมอีตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งรอ้ยละ 0.05 ถึงรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี (2560: รอ้ยละ 0.05 ถงึรอ้ยละ 1.00 
ตอ่ปี)

6. ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ืน่

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

ลกูหน้ีกำรคำ้กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 564,949 608,247 458,405 3,108,210

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,101) (5,105) (2,830) (2,830)

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่

   เก่ียวขอ้งกัน, สุทธิ 559,848 603,142 455,575 3,105,380

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกัน

ลกูหน้ีกำรคำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 5,660,275 5,483,943 82,446 169,675

ลกูหน้ีกำรคำ้ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์

   ในตำ่งประเทศ 1,240,447 2,418,790 138,348 179,212

ลกูหน้ีกำรคำ้จำกกำรขำย E-Refill

   เครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย 742,205 839,059 101,231 191,178

ลกูหน้ีกำรคำ้อื่น 1,218,116 883,184 67,261 546,713

รวม 8,861,043 9,624,976 389,286 1,086,778

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,672,642) (1,717,531) (188,508) (230,974)

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่

   เก่ียวขอ้งกัน, สุทธิ 7,188,401 7,907,445 200,778 855,804

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 7,748,249 8,510,587 656,353 3,961,184
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(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

ลกูหน้ีอื่น

ลกูหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 18,771 46,096 2,555,282 3,454,832

อื่น ๆ 78,979 45,699 1,986 13,601

รวม 97,750 91,795 2,557,268 3,468,433

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,602) (12,594) (12,627) (10,620)

รวมลกูหน้ีอื่น, สุทธิ 83,148 79,201 2,544,641 3,457,813

รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น

   - สุทธิ 7,831,397 8,589,788 3,200,994 7,418,997

ยอดคงเหลือของลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 520,801 521,625 386,643 2,798,725

คำ้งช�ำระ

   ไมเ่กิน 1 เดือน 35,923 49,010 1,505 281,674

   1 เดือน ถึง 3 เดือน 2,899 3,915 804 2,465

   3 เดือน ถึง 6 เดือน - 20,232 - -

   มำกกวำ่ 6 เดือน 5,326 13,465 69,453 25,346

รวม 564,949 608,247 458,405 3,108,210

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,101) (5,105) (2,830) (2,830)

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่

   เก่ียวขอ้งกัน, สุทธิ 559,848 603,142 455,575 3,105,380
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ยอดคงเหลือของลกูหน้ีกำรคำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 3,339,193 3,019,676 9,553 34,994

คำ้งช�ำระ

   ไมเ่กิน 1 เดือน 752,487 873,405 2,770 29,131

   1 เดือน ถึง 3 เดือน 333,348 395,480 7,222 27,764

   3 เดือน ถึง 6 เดือน 360,001 328,658 7,226 20,455

   มำกกวำ่ 6 เดือน 875,246 866,724 55,675 57,331

รวม 5,660,275 5,483,943 82,446 169,675

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,426,693) (1,463,141) (70,322) (95,868)

ลกูหน้ีกำรคำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์ - สุทธิ 4,233,582 4,020,802 12,124 73,807

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บหน้ี ในอดีตโดยบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรค้ำ 
คำ่บรกิำรโทรศัพท์เป็นอัตรำรอ้ยละของยอดลกูหน้ีกำรคำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์คงคำ้งในแตล่ะชว่งของอำยุหน้ีที่คำ้งช�ำระตำมอัตรำกำ้วหนำ้

ยอดคงเหลอืของลกูหน้ีกำรคำ้ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์ในตำ่งประเทศ ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันทีถ่งึก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 980,490 2,201,270 98,064 90,559

คำ้งช�ำระ

   ไมเ่กิน 1 เดือน 28,186 24,895 7,564 7,762

   1 เดือน ถึง 3 เดือน 65,689 59,824 5,413 29,573

   3 เดือน ถึง 6 เดือน 125,368 54,982 5,723 15,255

   มำกกวำ่ 6 เดือน 40,714 77,819 21,584 36,063

รวม 1,240,447 2,418,790 138,348 179,212

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (37,398) (44,263) (21,726) (32,572)

ลกูหน้ีกำรคำ้ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์ 

   ในตำ่งประเทศ - สุทธิ 1,203,049 2,374,527 116,622 146,640
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ยอดคงเหลือของลกูหน้ีกำรคำ้จำกกำรขำย E-Refill เครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำก 
วันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 550,436 620,130 7,280 37,814

คำ้งช�ำระ

   ไมเ่กิน 1 เดือน 42,272 71,797 67 61,197

   1 เดือน ถึง 3 เดือน 5,625 6,914 71 1,887

   3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,250 2,646 2,514 320

   มำกกวำ่ 6 เดือน 140,622 137,572 91,299 89,960

รวม 742,205 839,059 101,231 191,178

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (140,601) (144,760) (92,615) (98,500)

ลกูหน้ีกำรคำ้จำกกำรขำย E-Refill

   เครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย 

   - สุทธิ 601,604 694,299 8,616 92,678

ยอดคงเหลือของลกูหน้ีกำรคำ้อื่น ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

  อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

  ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 1,069,768 241,138 31,247 44,177

  คำ้งช�ำระ

     ไมเ่กิน 1 เดือน 12,294 18,602 12 6,085

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 16,153 2,737 - 12

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 190 2,324 - 3

     มำกกวำ่ 6 เดือน 119,711 618,383 36,002 496,436

  รวม 1,218,116 883,184 67,261 546,713

  หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (67,950) (65,367) (3,845) (4,034)

  ลกูหน้ีกำรคำ้อื่น - สุทธิ 1,150,166 817,817 63,416 542,679
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7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน

ในระหวำ่งปี บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกจิทีส่�ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรท่ีเกีย่วขอ้งกนั รำยกำรธรุกิจดังกลำ่วเป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำม
สัญญำที่ตกลงกันระหวำ่งบรษิัทฯ และบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกันเหลำ่น้ัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดดั้งน้ี

รำยกำรธุรกิจกับบรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยและบรษิัทท่ีเกี่ยวขอ้งกัน

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2561 2560 2561 2560

รำยกำรธุรกิจกับบรษิัทยอ่ย (ตัดออกจำกงบกำรเงนิรวมแลว้)

ขำยสินคำ้และอุปกรณ์ - - 4,045 172 รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

คำ่บรกิำรรบั - - 24,110 32,280 รำคำตำมสัญญำ

คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรจำ่ย - - 1,499 1,281 รำคำตำมสัญญำ

ดอกเบ้ียรบั - - 292 467 รำคำตำมสัญญำ 

ดอกเบ้ียจำ่ย                                                                        - - 406 782 รำคำตำมสัญญำ

เงนิปนัผลรบั - - 6,530 4,246 ตำมท่ีประกำศจำ่ย

ซื้อสินคำ้ - - 27 50 รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

ขำยทรพัย์สิน - - 8 5 รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

ซื้อสินทรพัย์ - - 104 1 รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

รำยกำรธุรกิจกับบรษิัทรว่ม: บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น บิซซิเนส จ�ำกัด *

ขำยสินคำ้ 2,953 6,702 - (2) รำคำขำยหักอตัรำก�ำไรจ�ำนวนหน่ึง

เงนิปนัผลรบั - 5 - 5 ตำมท่ีประกำศจำ่ย

คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรจำ่ย 157 307 - 1 รำคำตำมสัญญำ

รำยกำรธุรกิจกับบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกันอื่น

คำ่บรกิำรรบัจำกกำรใหบ้รกิำร 
    โทรศัพท์ ในตำ่งประเทศ 75 67 18 21 รำคำตำมสัญญำ

คำ่บรกิำรรบั 236 321 44 48 รำคำตำมสัญญำ

รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธกิำรให ้  
    บรกิำร เติมเงนิ 179 229 - - รำคำตำมสัญญำ

ขำยสินคำ้ - 1 - 1 รำคำตลำด

คำ่บรกิำรจำ่ย 2,178 1,528 526 327 รำคำตำมสัญญำ

คำ่จำ้งติดตั้งอุปกรณ์สถำนีรบั 
    ส่งสัญญำณ 3,022 2,894 68 206 รำคำตำมสัญญำ

คำ่บรกิำรกำรจดักำรรบั 27 45 27 44 รำคำตำมสัญญำ

คำ่บรกิำรกำรจดักำรจำ่ย 953 883 853 876 รำคำตำมสัญญำ

ขำยสินทรพัย์                                                                                   - 11 - 11 รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

ซื้อสินทรพัย์ - 51 - - รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

* นอกจากนี้ บรษิัทฯมีค่าสนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนจ�าหน่ายโดยจ่ายผา่นบรษิัท ยูไนเต็ด ดิสทรบิิวชัน่ บิซซิเนส จ�ากัด ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ�านวนเงิน 3 ลา้นบาท (2560: 4 ลา้นบาท)

บรษิทัฯ เขำ้ท�ำสัญญำกบับรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึงเป็นรำยปีโดยบรษิทัฯตกลงทีจ่ะขำยอุปกรณ์มอืถือในรำคำทีต่กลงกนัหำกลกูคำ้ท�ำกำรสมคัรบรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นที่
ของบรษิัทย่อยน้ัน โดยบรษิัทย่อยจะจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดหำลูกค้ำตำมที่ก�ำหนดในสัญญำ ทั้งน้ีค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้รวมอยู่ในกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำร
ธุรกิจกับบรษิัทยอ่ยขำ้งตน้แลว้
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ในระหว่ำงปี บรษิัทฯ เข้ำท�ำสัญญำเพิ่มเติมกับบรษิัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นรำยปี โดยบรษิัทฯ ตกลงท่ีจะให้บรกิำรกำรจัดกำรแก่บรษิัทย่อยน้ัน โดยบรษิัทย่อยจะจำ่ย 
คำ่ตอบแทนตำมที่ก�ำหนดในสัญญำ ทั้งน้ีคำ่บรกิำรกำรจดักำรรบัดังกลำ่วไดร้วมอยูใ่นกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรธุรกิจกับบรษิัทยอ่ยขำ้งตน้แลว้

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบรษิัทฯ และกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน (หมำยเหตุ 6)

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย - - 447,466 3,098,537

บรษิัทรว่ม (หมำยเหตุ 7.1) 474,428 472,719 (4) 87

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน(1) 90,521 135,528 10,943 9,586

รวม 564,949 608,247 458,405 3,108,210

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,101) (5,105) (2,830) (2,830)

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน, สุทธิ 559,848 603,142 455,575 3,105,380

ลกูหนีอ้ืน่ - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย - - 2,536,511 3,408,736

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (1), (2) 18,771 46,096 18,771 46,096

รวม 18,771 46,096 2,555,282 3,454,832

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (12,628) (10,620) (12,627) (10,620)

รวมลกูหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน, สุทธิ 6,143 35,476 2,542,655 3,444,212

รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น 

   - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน, สุทธิ 565,991 638,618 2,998,230 6,549,592

ลกูหน้ีกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย (หมำยเหตุ 7.2) - - 217,366 213,340

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

รวม 26,539 26,539 217,366 213,340

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

รวมลกูหน้ีกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ 196 196 217,366 213,340

เงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย

บรษิัทยอ่ย (หมำยเหตุ 7.3) - - 10,000,000 15,500,000

รวมเงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย - - 10,000,000 15,500,000

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน (หมำยเหตุ 17)
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(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย - - 571,406 115,021

บรษิัทรว่ม 26,730 26,393 1 -

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (1), (2) 1,423,402 1,516,518 19,596 168,866

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 1,450,132 1,542,911 591,003 283,887

เจำ้หนีอ้ืน่ - กิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย - - 43,831 127,119

บรษิัทรว่ม 30 126 30 126

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (1), (2) 160,564 694,403 157,646 691,486

รวมเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 160,594 694,529 201,507 818,731

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำร

   ที่เกี่ยวขอ้งกัน 1,610,726 2,237,440 792,510 1,102,618

เงนิกูยื้มระยะส้ันจำกบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (1) (หมำยเหตุ 7.4) - 15,000 - -

รวมเงนิกูยื้มระยะส้ันจำกบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน - 15,000 - -

เงนิกูยื้มจำกบรษิัทยอ่ย

บรษิัทยอ่ย (หมำยเหตุ 7.5) - - - 23,000,000

รวมเงนิกูยื้มจำกบรษิัทยอ่ย - - - 23,000,000

เงนิมัดจ�ำตำมสัญญำกำรใชบ้รกิำรขำ้มโครงขำ่ยภำยในประเทศ

บรษิัทยอ่ย - - - 3,750,764

ลักษณะควำมสัมพนัธ์กับกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

(1)   มีผูถ้ือหุน้ใหญร่ว่มกัน
(2)  มีกรรมกำรรว่มกัน

7.1 ลกูหน้ีกำรคำ้บรษิัทรว่ม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ�ำแนกตำมอำยุหน้ีที่คำ้งช�ำระนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

อำยุหน้ีคำ้งช�ำระ

   ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 442,123 426,606 - 51

   คำ้งช�ำระนอ้ยกวำ่ 1 เดือน 32,305 46,113 (4) 36

ลกูหน้ีกำรคำ้บรษิัทรว่ม 474,428 472,719 (4) 87

7.2 จ�ำนวนดังกล่ำวโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จ�ำกัด (บรษิัทย่อย) จำกกำรขำยอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนสนับสนุนกำรให้บรกิำรวิทยุ
คมนำคมระบบเซลลลูำ่ร ์ซ่ึงไมม่ีก�ำหนดช�ำระคืนและไมม่ีดอกเบี้ย
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7.3 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560 บรษิัทฯมีเงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ยจ�ำนวน 15,500 ลำ้นบำท เป็นเงนิใหกู้ยื้มแก ่ดีแทค ไตรเน็ต โดยมีอัตรำดอกเบี้ย BIBOR บวกดว้ย
ส่วนเพิม่จ�ำนวนหน่ึง ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2561 บรษิัทฯไดร้บัช�ำระเงนิคืนใหกู้ยื้มจำกบรษิัทยอ่ยดังกลำ่วท้ังจ�ำนวนแลว้   

ตอ่มำเม่ือวันที่ 14 พฤศจกิำยน 2561 บรษิัทฯใหเ้งนิกูยื้มจ�ำนวน 10,000 ลำ้นบำท แกบ่รษิัทยอ่ยดังกลำ่ว เพือ่ใชใ้นกำรเขำ้ขอรบัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ และ
ด�ำเนนิกำรส�ำหรบัใบอนุญำตดงักลำ่ว โดยมอีตัรำดอกเบีย้เทำ่กบัอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ�ำเฉลีย่ บวกดว้ยส่วนเพิม่จ�ำนวนหนึง่ และมกี�ำหนดช�ำระคนืเมือ่ทวงถำม 
อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯไมค่ำดวำ่จะมกีำรเรยีกช�ำระคนืเงนิใหกู้ยื้มดังกลำ่วภำยใน 1 ปี บรษิทัฯจงึจดัประเภทเงนิใหกู้ยื้มดังกลำ่วเป็นสินทรพัย์ไมห่มุนเวียนในงบกำรเงนิ

ยอดคงคำ้งของเงนิใหกู้ยื้มระหวำ่งบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 และกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ยื้มดังกลำ่วมีรำยละเอียดดังน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

เงนิใหกู้ยื้ม

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

1 มกรำคม

2561

เพิม่ขึ้น

ระหวำ่งปี

ลดลง

ระหวำ่งปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธนัวำคม

2561

บรษิัทยอ่ย

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด 15,500,000 10,000,000 (15,500,000) 10,000,000

15,500,000 10,000,000 (15,500,000) 10,000,000

7.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินกู้ยืมระยะส้ันจ�ำนวน 15 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ยืมที่บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งกู้ยืมจำกบรษิัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทย่อยน้ัน โดยมีอัตรำดอกเบี้ย THBFIX บวกด้วยส่วนเพิ่มส่วนหน่ึงและมีก�ำหนดช�ำระคืนตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561  
บรษิัทยอ่ยไดช้�ำระคืนเงนิกูยื้มทั้งจ�ำนวนแลว้

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

เงนิกูยื้มระยะส้ันจำกบรษิัทท่ีเกี่ยวขอ้งกัน

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

1 มกรำคม

2561

เพิม่ขึ้น

ระหวำ่งปี

ลดลง

ระหวำ่งปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธนัวำคม

2561

บรษิัทยอ่ย

บรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด 15,000 - (15,000) -

15,000 - (15,000) -
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7.5 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560 เงนิกูยื้มจำกบรษิัทยอ่ยจ�ำนวน 23,000 ลำ้นบำท เป็นเงนิกูยื้มจำก ดีแทค ไตรเน็ต เพือ่ใชใ้นกำรด�ำเนินงำนของบรษิัทฯ โดยมีอัตรำ
ดอกเบ้ีย BIBOR บวกดว้ยส่วนเพิม่จ�ำนวนหน่ึง ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2561 บรษิัทฯไดช้�ำระคืนเงนิกูยื้มดังกลำ่วเต็มจ�ำนวนแลว้

ยอดคงคำ้งของเงนิกูยื้มระหวำ่งบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 และกำรเคลื่อนไหวของเงนิกูยื้มดังกลำ่วมีรำยละเอียดดังน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

เงนิกูยื้ม

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

1 มกรำคม

2561

เพิม่ขึ้น

ระหวำ่งปี

ลดลง

ระหวำ่งปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธนัวำคม

2561

บรษิัทยอ่ย

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด 23,000,000 - (23,000,000) -

23,000,000 - (23,000,000) -

7.6 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผู้บริหำร ดังต่อไปน้ี 

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 94,385 106,642

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่น       2,914 4,341

รวม 97,299 110,983

8. สินคำ้คงเหลือ

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

รำคำทุน
รำยกำรปรบัลดรำคำทุนเป็น

มลูคำ่สุทธทิี่จะไดร้บั
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคำ้ส�ำเรจ็รูป 2,174,700 2,276,615 (46,293) (323,082) 2,128,407 1,953,533

รวม 2,174,700 2,276,615 (46,293) (323,082) 2,128,407 1,953,533

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน
รำยกำรปรบัลดรำคำทุนเป็น

มลูคำ่สุทธทิี่จะไดร้บั
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินคำ้ส�ำเรจ็รูป 9,083 2,231,945 (6,070) (319,184) 3,013 1,912,761

รวม 9,083 2,231,945 (6,070) (319,184) 3,013 1,912,761
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ในระหวำ่งปีปจัจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทึกกำรปรบัลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลอืใหเ้ป็นมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัเป็นจ�ำนวน 333 ลำ้นบำท (2560: 592 ลำ้นบำท)  
(เฉพำะบรษิัทฯ: ไมมี่ 2560: 604 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย และมีกำรกลับรำยกำรปรบัลดมลูคำ่สินคำ้คงเหลือเป็นจ�ำนวน 610 ลำ้นบำท 
(2560: 369 ลำ้นบำท) (เฉพำะบรษิัทฯ: 313 ลำ้นบำท 2560: 368 ลำ้นบำท) โดยน�ำไปหักจำกมลูคำ่ของสินคำ้คงเหลือที่รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในระหวำ่งปี

9. สินทรพัยห์มุนเวียนอืน่

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตั้งพกั 2,567,518 1,421,609 695,428 870,885

คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหนำ้และคำ่ใชจ้ำ่ยรอตัดจำ่ย 1,082,419 399,351 130,199 163,063

คำ่เชำ่ที่ดินจำ่ยลว่งหนำ้เพือ่ติดตั้งสถำนีรบัส่งสัญญำณ 827,074 731,001 16,930 26,322

อื่น ๆ 1,187 - 264 -

รวม 4,478,198 2,551,961 842,821 1,060,270

หัก: ส�ำรองคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ (11,220) (11,220) - -

รวมสินทรพัย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 4,466,978 2,540,741 842,821 1,060,270

10. เงินลงทุนในบรษิัทรว่ม

10.1 รำยละเอียดของบรษิัทรว่ม

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

บรษิัท ลักษณะธุรกิจ

จดัต้ังขึ้น

ในประเทศ
สัดส่วนเงนิ

ลงทุน รำคำทุน
มลูคำ่ตำมบัญชี 
ตำมวิธส่ีวนไดเ้สีย

2561 2560 2561 2560 2561 2560

รอ้ยละ รอ้ยละ

บรษิทั ยไูนเตด็ ดิสทรบิวิชัน่    
    บิซซิเนส จ�ำกัด

จดัจ�ำหนำ่ยซิมกำรด์    
   บัตรเติมเงนิและ     
   อุปกรณ์เสรมิ 
   ตำ่ง ๆ

ไทย 25 25 50,000 50,000 263,979 276,127
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(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บรษิัท ลักษณะธุรกิจ

จดัตั้งขึ้น

ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน
คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ 

ของเงนิลงทุน
มลูคำ่ตำมบัญชี 

ตำมวิธส่ีวนไดเ้สีย

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

รอ้ยละ รอ้ยละ

บรษิทั ยไูนเตด็  
   ดิสทรบิวิชัน่  
   บิซซิเนส จ�ำกัด

   

จดัจ�ำหนำ่ย 
   ซิมกำรด์    
   บัตรเติมเงนิและ     
   อุปกรณ์เสรมิ 
   ตำ่ง ๆ

   

ไทย 25 25 50,000 50,000 - - 50,000 50,000

10.2 ส่วนแบง่ขำดทุนและเงนิปนัผลรบั

ในระหวำ่งปี บรษิัทฯรบัรูส่้วนแบง่ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบรษิัทรว่มในงบกำรเงนิรวมและรบัรูเ้งนิปนัผลจำกบรษิัทรว่มดังกลำ่วในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ดังน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บรษิัท

ส่วนแบง่ขำดทุนจำก

เงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม

ในระหวำ่งปี
เงนิปนัผลที่บรษิัทฯ 

รบัระหวำ่งปี

2561 2560 2561 2560

บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น บิซซิเนส จ�ำกัด (12,148) (6,699) - 5,000

10.3 ขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษิัทรว่ม

ข้อมูลทำงกำรเงินตำมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป (2560: งบกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 2561: งบกำรเงินที่จัดท�ำ 
โดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทรว่ม) ดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

บรษิัท
ทุนเรยีกช�ำระ 

ณ วันที่   
31 ธนัวำคม

สินทรพัย์รวม 
ณ วันที่  

31 ธนัวำคม

หน้ีสินรวม 
ณ วันที่  

31 ธนัวำคม

รำยไดร้วม
ส�ำหรบั 

ปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธนัวำคม

ขำดทุน 
ส�ำหรบัปี 

ส้ินสุดวันที่ 
31 ธนัวำคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บรษิทั ยไูนเตด็ ดิสทรบิวิชัน่ 

   บิซซิเนส จ�ำกัด 200 200 1,580 1, 633 524 531 267 592 (49) (29)
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11. เงินลงทุนในบรษิัทยอ่ย

เงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังตอ่ไปน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บรษิัท ทุนช�ำระแลว้ สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุนวิธรีำคำทุน คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

ลำ้นบำท ลำ้นบำท รอ้ยละ รอ้ยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัทฯ

   บรษิัท เวิลด์โฟน ช็อป จ�ำกัด 450 450 100 100 450,000 450,000 (450,000) (450,000) - -

   บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จ�ำกัด 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000

   บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด 1,160 1,160 100 100 1,270,000 1,270,000 - - 1,270,000 1,270,000

   บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกัด 175 175 100 100 175,000 175,000 - - 175,000 175,000

   บรษิัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกช่ัน

      อนิดัสตร ีจ�ำกดั (มหำชน) (UCOM) 272 272 99.81 99.81 271,161 271,161 - - 271,161 271,161

   บรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด 200 200 100 100 236,756 236,756 - - 236,756 236,756

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จ�ำกัด

   บรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด 80 80 100 100 - - - - - -

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด

   บรษิัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ�ำกัด 15 15 100 100 - - - - - -

   บรษิทั ดีแทค ดิจติอล มีเดีย จ�ำกดั 26 26 100 100 - - - - - -

   บรษิัท ดีแทค เซอรวิ์ส จ�ำกัด          0.25        0.25 100 100 - - - - - -

   บรษิัท ดีแทค เน็คซ์ จ�ำกัด          0.25        0.25 100 100 - - - - - -

   บรษิัท เทเลแอสเสท จ�ำกัด           75        0.25 100 100 - - - - - -

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ 2,403,917 2,403,917 (450,000) (450,000) 1,953,917 1,953,917

ก) ในระหว่ำงปี 2561 บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกัด และบรษิัทเพย์สบำย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ได้ประกำศ
จำ่ยเงนิปนัผลใหแ้กบ่รษิัทฯ เป็นจ�ำนวนเงนิ 2,946 ลำ้นบำท 2,049 ลำ้นบำท และ 1,534 ลำ้นบำท ตำมล�ำดับ (2560: ดีแทค ไตรเน็ต 2,424 ลำ้นบำท  
ดีแทค บรอดแบนด์ 1,757 ลำ้นบำท และ UCOM 65 ลำ้นบำท ตำมล�ำดับ)

ข) ตำมที่ระบุในสัญญำซื้อขำยทรพัย์สิน (Master Sale and Purchase Agreement) ลงวันที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2549 UCOM มีสิทธเิรยีกรอ้งคำ่เสียหำยที่ 
เกิดขึน้จำกกำรด�ำเนินกำรงำนเดิมโดย     ไมจ่�ำกดัวงเงนิจำกบรษิทัผูซ้ื้อ ดังน้ัน ภำระควำมรบัผดิชอบทัง้หมดตอ่ภำระหน้ีสินทีอ่ำจเกดิขึน้ (ถำ้ม)ี จงึตกอยูกั่บบรษิทั 
ผูซ้ือ้ โดยท่ีระยะเวลำในกำรใชสิ้ทธเิรยีกรอ้งมีระยะเวลำ 2 ปีนับจำกวันโอนทรพัย์สิน หรอืจนกวำ่หนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ UCOM จะไดมี้กำรปลดเปล้ืองไป 

ทั้งน้ีเม่ือวันที่ 28 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ UCOM ไดม้ีมติเห็นชอบใหน้�ำเสนอตอ่ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2560 เพือ่พจิำรณำ
อนุมัตกิำรจำ่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท รวมเป็นเงนิ 65 ลำ้นบำท ซึง่ตอ่มำเมือ่วันที ่4 เมษำยน 2560 ทีป่ระชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี  
2560 ไดม้ีมติอนุมัติกำรจำ่ยเงนิปนัผลตำมท่ีคณะกรรมกำรเสนอ โดย UCOM    ไดจ้ำ่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้ือหุน้แลว้เม่ือวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 และ
เม่ือวันที่ 26 กรกฎำคม 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้ของ UCOM ครัง้ที่ 1/2560 ไดอ้นุมัติกำรเลิกกิจกำรและ UCOM ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรแลว้
เม่ือวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 ปจัจุบัน UCOM อยูร่ะหวำ่งกำรช�ำระบัญชี

ค) ตำมที่กลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.5 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 บรษิัทฯได้เขำ้ท�ำสัญญำกำรรบัโอนกิจกำรทั้งหมดของบรษิัท ดีแทค 
บรอดแบนด์ จ�ำกัด และบรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด ทั้งน้ี บรษิัทฯได้ท�ำกำรรบัโอนสินทรพัย์ และภำระหนี้สินทั้งหมดที่มีอยู่ของบรษิัทย่อยดังกล่ำว ณ วันที่  
1 มกรำคม 2562 ปจัจุบันบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรด�ำเนินกำรตำมสัญญำใหค้รบถว้น

ง) เม่ือวันที่ 25 มกรำคม 2562 ชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ�ำกัด บรษิัท ดีแทค เซอรว์ิส จ�ำกัด และ 
บรษิัท ดีแทค เน็คซ์ จ�ำกัด ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้ลิกบรษิัท ปจัจุบันบรษิัทยอ่ยดังกลำ่วอยูร่ะหวำ่งจดทะเบียนเลิกบรษิัทกับกระทรวงพำณิชย์และช�ำระบัญชี

140



หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

12. ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถีฯ่

มลูคำ่ตำมบัญชีของตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561:

รำคำทุน 59,244,237

หัก: คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสม (5,025,019)

มลูคำ่ตำมบัญชี - สุทธิ 54,219,218

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560:

รำคำทุน 12,912,997

หัก: คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสม (3,991,961)

มลูคำ่ตำมบัญชี - สุทธิ 8,921,036

กำรกระทบยอดมลูคำ่ตำมบัญชีของตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯ ส�ำหรบัปี 2561 และ 2560 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

2561 2560

มลูคำ่ตำมบัญชีตน้ปี 8,921,036 9,818,795

เพิม่ระหวำ่งปี 46,331,239 -

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย (1,033,057) (897,759)

มลูคำ่ตำมบัญชีปลำยปี 54,219,218 8,921,036

ต้นทุนกำรได้รบัใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ฯ เป็นต้นทุนให้ได้มำซึ่งใบอนุญำตเพื่อประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกลตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงนิรวมขอ้ 1.3 ค) ซ) และ ฌ)
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ในระหวำ่งปี บรษิัทฯท�ำกำรโอนกรรมสิทธิใ์นเสำโทรคมนำคมซึ่งมีมลูคำ่สุทธทิำงบัญชี ณ วันที่ 14 กันยำยน 2561 จ�ำนวน 1,464 ลำ้นบำท (เฉพำะของบรษิัทฯ:  
674 ลำ้นบำท) ใหก้ับ กสท อันเป็นผลมำจำกกำรที่บรษิัทฯ เขำ้ท�ำสัญญำระงบัขอ้พพิำทและใหบ้รกิำรเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคม กับ กสท ตำมท่ีกลำ่วในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 34.1 ทั้งน้ีบรษิัทฯโอนมูลค่ำสุทธิทำงบัญชีในเสำโทรคมนำคมที่โอนกรรมสิทธิ์ให้กับ กสท ที่เคยบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อำคำร 
และอุปกรณ์เขำ้เป็นส่วนหน่ึงของสิทธกิำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชีตำมท่ีกลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 14

นอกจำกน้ีบรษิัทฯและบรษิัทย่อยได้ท�ำกำรประเมินกำรด้อยคำ่ของเครือ่งมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรให้บรกิำรโทรคมนำคมเคล่ือนท่ีของบรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อยโดยเปรยีบเทียบระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนจำกหน่วยสินทรพัย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดดังกล่ำวทั้งที่ระดับงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์  
โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับน้ันอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึ่งได้รับอนุมัติจำกฝ่ำยบริหำรภำยใต้สมมติฐำนใน
เรื่องระยะเวลำของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยตำมขอบเขตใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีและใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรของบริษัทย่อยที่เก่ียวข้อง  
และคิดลดกระแสเงนิสดดังกลำ่วเป็นมลูคำ่ปจัจุบันดว้ยอัตรำคิดลดซึ่งเป็นอัตรำกอ่นภำษีที่สะทอ้นถึงควำมเส่ียงของกลุม่บรษิัท

14. สิทธกิำรใชอุ้ปกรณร์อตดับัญชี

สิทธิกำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชีโดยส่วนใหญเ่ป็นรำยจำ่ยคำ่เครือ่งมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรด�ำเนินงำนใหบ้รกิำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลลูำ่รข์องบรษิัทฯ ภำยใต้
สัญญำสัมปทำนกับ กสท ตำมที่กลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 1.2 ซึ่งกรรมสิทธิใ์นทรพัย์สินดังกลำ่วท่ีเกี่ยวขอ้งตำมท่ีระบุในสัญญำจะตกเป็นของ 
กสท นับแตวั่นเริม่เปิดใหบ้รกิำรหรอืเริม่ใชเ้ครือ่งมือและอุปกรณ์น้ันในกำรด�ำเนินงำนใหบ้รกิำร

ตน้ทุนของเครือ่งมือและอุปกรณ์ดังกลำ่วถือเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยต้ังพกัและตัดจ�ำหนำ่ยภำยในระยะเวลำที่เหลือของสัญญำสัมปทำน 

สิทธกิำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชีประกอบดว้ย

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

ตน้ทุนเครือ่งมือและ
อุปกรณ์รอตัดบัญชี

คำ่ใชจ้ำ่ยที่เกี่ยวขอ้งกับ          
กำรเชื่อมตอ่ระบบส่ือ
สัญญำณรอตัดบัญชี รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 160,300,921 971,620 161,272,541
เพิม่ขึ้น 673,352 - 673,352

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

เพิม่ขึ้น 246,505 - 246,505
โอนเขำ้ 2,698,526 - 2,698,526
จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย (163,919,304) (971,620) (164,890,924)

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 - - -

กำรตัดจ�ำหนำ่ย
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (131,942,910) (840,233) (132,783,143)
คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย (16,850,517) (76,976) (16,927,493)

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

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย (13,890,945) (54,411) (13,945,356)
โอนเขำ้ (1,234,932) - (1,234,932)
คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส่วนท่ีตัดจ�ำหนำ่ย 163,919,304 971,620 164,890,924

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 - - -

      มลูคำ่สุทธติำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560 12,180,846 54,411 12,235,257
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 - - -

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบก�ำไรขำดทุน

2560 16,850,517 76,976 16,927,493
2561 13,890,945 54,411 13,945,356
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(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ตน้ทุนเครือ่งมือและ
อุปกรณ์รอตัดบัญชี

คำ่ใชจ้ำ่ยที่เกี่ยวขอ้งกับ          
กำรเชื่อมตอ่ระบบส่ือ
สัญญำณรอตัดบัญชี รวม

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 160,300,340 971,620 161,271,960

เพิม่ขึ้น 673,352 - 673,352

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

เพิม่ขึ้น 350,899 - 350,899
โอนเขำ้ 2,594,713 - 2,594,713
จ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ย (163,919,304) (971,620) (164,890,924)
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 - - -

กำรตัดจ�ำหนำ่ย

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (120,734,461) (840,233) (121,574,694)
คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย (10,496,115) (76,976) (10,573,091)

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

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย (5,917,272) (54,411) (5,971,683)
โอนเขำ้ (877,994) - (877,994)
คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส่วนท่ีตัดจ�ำหนำ่ย  138,025,842 971,620 138,997,462

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 - - -

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 (22,054,101) - (22,054,101)
เพิม่ขึ้น (2,796,447) - (2,796,447)

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

โอนเขำ้ (1,042,915) - (1,042,915)
ตัดจ�ำหนำ่ย 25,893,463 - 25,893,463
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 - - -

มลูคำ่สุทธติำมบัญชี

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560 4,892,568 54,411 4,946,979
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 - - -

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบก�ำไรขำดทุน

2560 10,496,115 76,976 10,573,091
2561 5,917,272 54,411 5,971,683

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 13 ในระหว่ำงปีบรษิัทฯบันทึกกำรโอนมูลค่ำสุทธิทำงบัญชีในเสำโทรคมนำคมซึ่งเคยบันทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เขำ้เป็นส่วนหน่ึงของสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและตัดจ�ำหน่ำยสิทธิกำรใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่ของสัญญำ
สัมปทำนซ่ึงส้ินสุดในวันที ่15 กนัยำยน 2561 คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยมลูคำ่สุทธทิำงบัญช ีในส่วนของเสำโทรคมนำคมท่ีเกีย่วขอ้งน้ีจ�ำนวน 1,464 ลำ้นบำทและ 674 ลำ้นบำท  
ตำมล�ำดับ รบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของงบก�ำไรขำดทุนรวมและงบก�ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรในปีปจัจุบัน

ทั้งน้ีสิทธกิำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชีถกูตัดจ�ำหนำ่ยทั้งหมดในวันที่ 15 กันยำยน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ส้ินสุดสัญญำสัมปทำน
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15. สินทรพัยไ์มม่ีตวัตนอืน่

มลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธนั วำคม 2561 และ 2560 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร์

ซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร์
ระหวำ่งกำร

พฒันำ รวม
ซอฟต์แวร์

คอมพวิเตอร์

ซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร์
ระหวำ่งกำร

พฒันำ รวม

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561:

รำคำทุน 13,086,906 325,062 13,411,968 9,912,245 62,721 9,974,966

หัก: คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสม (12,122,009) - (12,122,009) (9,745,439) - (9,745,439)

มลูคำ่ตำมบัญชี - สุทธิ 964,897 325,062 1,289,959 166,806 62,721 229,527

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 
2560:

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

หัก: คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสม (11,459,252) - (11,459,252) (9,623,703) - (9,623,703)

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

กำรกระทบยอดมลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนส�ำหรบัปี 2561 และ 2560 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

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

ซื้อซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร์ 769,267 705,404 162,110 93,582

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย (662,462) (705,436) (121,736) (178,092)

โอนเขำ้ 246 - - -
 
ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหนำ่ย   
     สินทรพัย์ไมม่ีตัวตน - (6,993) - (983)

มลูคำ่ตำมบัญชีปลำยปี 1,289,959 1,182,908 229,527 189,153
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16. สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน่

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

คำ่ธรรมเนียมในกำรจดั 
     จ�ำหนำ่ย/ จดัหำเงนิกูแ้ละ 
     หุน้กูร้อตัดบัญชี - สุทธิ

40,880 64,002 - -

เงนิมัดจ�ำ 484,536 424,504 368,160 335,197

สิทธกิำรเชำ่ 15,003 17,266 13,998 16,119

ภำษีเงนิไดถ้กูหัก ณ ที่จำ่ย 1,914,319 2,220,062 1,910,096 2,213,181

อื่น ๆ 344,822 69,547 531 705

รวมสินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอืน่ 2,799,560 2,795,381 2,292,785 2,565,202

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บรษิัทฯ อยูร่ะหวำ่งกำรขอคืนภำษีเงนิไดถ้กูหัก ณ ท่ีจำ่ย จ�ำนวน 1,050     ลำ้นบำท (2560: 1,166 ลำ้นบำท) จำกกรมสรรพำกร ท้ังน้ี
จ�ำนวนเงนิที่ไดร้บัคืนขึ้นอยูก่ับผลของกำรตรวจสอบภำษีดังกลำ่ว

17. เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ืน่

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

เจำ้หน้ีกำรคำ้จำกกำรซื้อ 
      เครือ่งมือและอุปกรณ์ 
      ในกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์ 
      และเครือ่งโทรศัพท์และ 
      ชุดเลขหมำย 11,782,447 7,632,323 41,747 2,458,851
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ 
      เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 1,450,132 1,542,911 591,003 283,887

เจำ้หน้ี - กสท* 14,674,067 8,192,195 14,128,883 8,183,258

เจำ้หน้ี - ทีโอที 2,497,470 1,249,625 1,249,343 1,249,625

คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำต 
     คำ้งจำ่ย 2,195,266 2,758,601 - -

เจำ้หน้ี - คำ่เช่ือมตอ่ 
      โครงขำ่ยผูใ้หบ้รกิำร 
      โทรศัพท์ในประเทศ 44,451 86,211 6,592 771
เจำ้หน้ีผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์    
      ในตำ่งประเทศ 610,120 1,500,231 213,585 810,326

เจำ้หน้ีกำรคำ้อื่น 1,522,533 1,413,425 829,935 354,932

เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่ 
      เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 160,594 694,529 201,507 818,731

เจำ้หน้ีอื่น 1,026,013 1,434,071 621,584 819,396

คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 3,603,556 3,136,944 2,191,362 2,064,864

ดอกเบ้ียคำ้งจำ่ย 332,831 343,930 - -

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอืน่ 39,899,480 29,984,996 20,075,541 17,044,641

* เจ้าหนี้ - กสท ได้รวมค่าใช้จ่ายตามสัญญาระงับข้อพิพาทไวแ้ลว้
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18. เงินกูย้ืมระยะยำว

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

เงนิกูยื้มของบรษิัทยอ่ยจำก 
      สถำบันกำรเงนิในประเทศ 17,500,000 17,500,000 - -

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี (7,875,000) - - -

เงนิกูยื้มระยะยำว - สุทธจิำกส่วนที่ถึง 
     ก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี 9,625,000 17,500,000 - -

เงนิกูยื้มระยะยำวของบรษิัทยอ่ย

1) ในเดือนพฤศจกิำยน 2558 บรษิัทยอ่ยไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำสินเชื่อกับกลุม่สถำบันกำรเงนิ โดยสำระส�ำคัญของวงเงนิสินเชื่อมีดังน้ี

วงเงนิสินเชื่อ  : 69,000 ลำ้นบำท 

อัตรำดอกเบี้ย  : BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตำมเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นสัญญำ)

ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย  : ทุกเดือน ทุก 3 เดือน หรอืทุก 6 เดือน ตำมเงือ่นไขที่ไดต้กลงกัน

ก�ำหนดช�ำระคืนเงนิตน้  : ตำมเงือ่นไขที่ระบุในสัญญำ

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯ ไมส่ำมำรถเบิกใชว้งเงนิสินเชื่อเพิม่เติมเน่ืองจำกสัญญำสินเชื่อดังกลำ่วหมดอำยุแลว้

2) ในเดือนมกรำคม 2559 บรษิัทยอ่ยเขำ้ท�ำสัญญำเงนิกูเ้พิม่เติมกับสถำบันกำรเงนิแหง่หน่ึง โดยสำระส�ำคัญของวงเงนิสินเชื่อดังกลำ่วมีดังน้ี

วงเงนิสินเชื่อ      :   3,000 ลำ้นบำท (เบิกใชเ้ต็มจ�ำนวน)

อัตรำดอกเบี้ย        :     BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตำมเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นสัญญำ)

ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย        :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรอื 6 เดือน ตำมเงือ่นไขที่ไดต้กลงกัน

ก�ำหนดช�ำระคืนเงนิตน้    :   บรษิัทยอ่ยไดช้�ำระคืนเงนิกูว้งเงนิน้ีเต็มจ�ำนวนแลว้ในปี 2560

3) ในเดือนธันวำคม 2561 บรษิัทย่อยเข้ำท�ำสัญญำเงินกู้แบบหมุนเวียนกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่งเป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยสำระส�ำคัญของวงเงินสินเชื่อ 
ดังกลำ่วมีดังน้ี

วงเงนิสินเชื่อ      :   21,000 ลำ้นบำท

อัตรำดอกเบี้ย        :     BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตำมเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นสัญญำ)

ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย        :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรอื 6 เดือน ตำมเงือ่นไขที่ไดต้กลงกัน

ก�ำหนดช�ำระคืนเงนิตน้     :   วันสุดทำ้ยของวันครบก�ำหนดกำรช�ำระดอกเบี้ยเงนิกูแ้ตล่ะงวด

สิทธใินกำรตอ่อำยุสัญญำ : บรษิทัยอ่ยมีสิทธขิยำยระยะเวลำของสัญญำดว้ยเงือ่นไขเดิมทัง้น้ีขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของสถำบันกำรเงนิ
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ภำยใต้สัญญำสินเช่ือเงินกู้ยืมข้ำงต้นระบุให้บรษิัทฯและบรษิัทย่อยต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดต่ำง ๆ ในสัญญำ เช่น กำรรกัษำอัตรำส่วนทำงกำรเงินให้เป็นไปตำม
อัตรำที่ก�ำหนดในสัญญำและกำรน�ำสินทรพัย์ไปเป็นหลักประกัน กำรหำ้มใหกู้ยื้มหรอืค�้ำประกัน ยกเวน้ภำยใตเ้งือ่นไขบำงประกำร

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทยอ่ยมีวงเงนิกูยื้มระยะยำวตำมสัญญำเงนิกูยื้มระยะยำวที่ยังไมไ่ดเ้บิกใชจ้�ำนวน 21,000 ลำ้นบำท (2560 : 43,000 ลำ้นบำท)

19. หุน้กู้

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

หุน้กู้ 29,500 31,500 - -

หัก: หุน้กูท้ี่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี (1,500) (2,000) - -

หุน้กู ้- สุทธจิำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ   
   ภำยในหน่ึงปี 28,000 29,500 - -

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุน้กูส้�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

บรษิัทยอ่ย

อตัรำ

ดอกเบีย้

(รอ้ยละ

ตอ่ปี)

อำยุ

หุน้กู้

ยอดคงเหลอื

ณ วันที่

1 มกรำคม 

2561

บวก: ออก

หุน้กูเ้พิม่

หกั: จำ่ยคนื

หุน้กู้

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธนัวำคม

2561

หุน้กูจ้�ำนวน 2,000 ลำ้นบำท 

   (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558) 2.16 3 ปี 2,000 - (2,000) -
หุน้กูจ้�ำนวน 4,000 ลำ้นบำท 
   (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558) 2.92 5 ปี 4,000 - - 4,000
หุน้กูจ้�ำนวน 3,000 ลำ้นบำท 
   (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558) 3.52 7 ปี 3,000 - - 3,000
หุน้กูจ้�ำนวน 6,000 ลำ้นบำท 
   (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2558) 3.98 10 ปี 6,000 - - 6,000
หุน้กูจ้�ำนวน 1,500 ลำ้นบำท
   (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559) 1.98 3 ปี 1,500 - - 1,500
หุน้กูจ้�ำนวน 1,000 ลำ้นบำท
   (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559) 2.44 5 ปี 1,000 - - 1,000
หุน้กูจ้�ำนวน 1,500 ลำ้นบำท
   (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559) 3.01 7 ปี 1,500 - - 1,500
หุน้กูจ้�ำนวน 1,000 ลำ้นบำท
   (ออกเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559) 3.19 10 ปี 1,000 - - 1,000
หุน้กูจ้�ำนวน 500 ลำ้นบำท 
   (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560) 3.65 7 ปี 500 - - 500
หุน้กูจ้�ำนวน 5,000 ลำ้นบำท 
   (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560) 4.04 10 ปี 5,000 - - 5,000
หุน้กูจ้�ำนวน 1,500 ลำ้นบำท 
   (ออกเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560) 2.25 3.5 ปี 1,500 - - 1,500
หุน้กูจ้�ำนวน 2,000 ลำ้นบำท 
   (ออกเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560) 3.58 10 ปี 2,000 - - 2,000
หุน้กูจ้�ำนวน 2,500 ลำ้นบำท
   (ออกเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560) 3.78 12 ปี 2,500 - - 2,500

รวม 31,500 - (2,000) 29,500
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หุน้กูข้องบรษิทัยอ่ยขำ้งตน้เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไมด่อ้ยสิทธ ิไมมี่ประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้สนอขำยใหแ้กผู่ล้งทุนสถำบันและ/หรอืผูล้งทุนรำยใหญ่

บรษิทัยอ่ยไดท้�ำสัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้กบัสถำบนักำรเงนิส�ำหรบัหุน้กูข้ำ้งตน้จ�ำนวนรวม 27,000 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 92  
ของหุน้กูท้ี่เสนอขำย โดยแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตรำดอกเบ้ียแบบลอยตัวบวกดว้ยส่วนเพิม่จ�ำนวนหน่ึงตำมท่ีระบุในสัญญำ

หุน้กูดั้งกลำ่วขำ้งตน้ระบุใหบ้รษิัทยอ่ยตอ้งปฏิบัติตำมขอ้ก�ำหนดตำ่ง ๆ ท่ีวำ่ดว้ยสิทธแิละหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กู ้เชน่ ขอ้จ�ำกัดเกี่ยวกับกำรน�ำสินทรพัย์
ไปเป็นหลักประกัน และกำรหำ้มใหกู้ยื้มหรอืค�้ำประกัน ยกเวน้ภำยใตเ้งือ่นไขบำงประกำร 

20. ส�ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน

จ�ำนวนเงนิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงนิชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน   แสดงไดดั้งน้ี 

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม/

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตน้ปี 698,592 438,376

ส่วนที่รบัรูใ้นก�ำไรหรอืขำดทุน:

   ตน้ทุนบรกิำรในปจัจุบัน 50,858 44,981

   ตน้ทุนบรกิำรในอดีต (5,585) 178,258

   ตน้ทุนดอกเบี้ย 15,049 14,054

ส่วนที่รบัรูใ้นก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น:

(ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

    ประกันภัย

      ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงนิ - 21,511

      ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทำงประชำกร 156 13,858

      ส่วนที่เกิดจำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์ (23,354) (10,244)

ผลประโยชน์ที่จำ่ยในระหวำ่งปี (1,110) (2,202)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 734,606 698,592

คำ่ใชจ้ำ่ยเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนส่วนที่รบัรูใ้นก�ำไรหรอืขำดทุนรบัรูใ้นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรทั้งหมด

บรษิัทฯ คำดวำ่จะจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ�ำนวนประมำณ 1 ลำ้นบำท (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: จ�ำนวน 1 ลำ้นบำท)  

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถว่งน�้ำหนักในกำรจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของบรษิัทฯประมำณ 14 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:  
14 ปี) (2560: 15 ปี งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 15 ปี)
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สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย สรุปไดดั้งน้ี

(หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี)

งบกำรเงนิรวม/

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560

อัตรำคิดลด 2.9 2.9

อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 5.5 5.5

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน 0 - 15 0 - 20

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนท่ีส�ำคัญตอ่มลูคำ่ปจัจุบันของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดดั้งน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560

เพิม่ขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิม่ขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%

อัตรำคิดลด (36) 40 (35) 38

อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 38 (36) 37          (35)

เพิม่ขึ้น 10% ลดลง 10% เพิม่ขึ้น 10% ลดลง 10%

อัตรำกำรลำออกโดยสมัครใจของพนักงำน (31) 33 (31) 33

เม่ือวันที่ 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแหง่ชำติไดม้ีมติผำ่นรำ่งพระรำชบัญญัติคุม้ครองแรงงำนฉบับใหม ่ซึ่งกฎหมำยดังกลำ่วอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ครองแรงงำนฉบับใหมน้ี่ก�ำหนดอัตรำคำ่ชดเชยเพิม่เติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส�ำหรบัลกูจำ้งซึ่งท�ำงำนติดตอ่กันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รบัค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอัตรำสุดท้ำย 400 วันสุดท้ำย กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบใหบ้รษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิม่ขึน้ ท้ังน้ีบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดบ้นัทกึผลกระทบ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกลำ่วโดยรบัรูต้น้ทุนบรกิำรในอดีตเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทันทีในงบก�ำไรขำดทุนแลว้

21. ส�ำรองคำ่ใชจ่้ำยในกำรรือ้ถอน

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

ส�ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรือ้ถอนตน้ปี 887,726 251,300 190,985 123,667

ลดลงจำกรำยจำ่ยท่ีเกิดขึ้น (35,172) (71,761) (33,584) (71,762)

เพิม่ขึ้นในระหวำ่งปี 362,074 708,187 6,413 139,080

ส�ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรือ้ถอนปลำยปี 1,214,628 887,726 163,814 190,985

ส�ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรือ้ถอนโดยส่วนใหญเ่ป็นประมำณกำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรือ้ถอนอุปกรณ์โครงขำ่ยที่ติดต้ังบนพืน้ที่เชำ่
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22. เงินปันผล 

เงนิปนัผล อนุมัติโดย เงนิปนัผลจำ่ย เงนิปนัผลจำ่ยตอ่หุน้

ลำ้นบำท บำท

เงนิปนัผลประกำศจำ่ย 
   จำกก�ำไรสะสม  ณ วันที ่31ธนัวำคม 2560

ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้  
   เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2561 568 0.24

เงนิปนัผลระหวำ่งกำลประกำศจำ่ย จำกกำร 
   ด�ำเนินงำนของ   งวดวันที่ 1 มกรำคม  
   2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
   เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 2,391 1.01

รวมเงนิปนัผลส�ำหรบัปี 2561 2,959

23. คำ่ใชจ่้ำยตำมลักษณะ

รำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยตำมลักษณะประกอบดว้ยรำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยที่ส�ำคัญดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

เงนิเดือนและคำ่แรงและ 
      ผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 4,188,097 4,570,894 4,237,106 4,594,396

คำ่เส่ือมรำคำ 9,418,310 7,964,622 760,734 964,983

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 15,686,261 18,582,717 6,095,540 10,753,985

คำ่เชำ่จำ่ยตำมสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน 3,380,799 3,036,796 974,762 1,208,320

ซื้อสินคำ้ 9,982,669 12,123,503 2,567,478 8,480,207

กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส�ำเรจ็รูป 99,170 (113,955) 2,222,862 (164,513)

คำ่ใชจ้ำ่ยตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำท 7,850,854 - 7,850,854 -

24. คำ่ใชจ่้ำยทำงกำรเงิน

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

ดอกเบ้ียจำ่ย 1,236,305 1,419,464 342,249 894,221

ตัดจ�ำหนำ่ยตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
      รอตัดบัญชี 43,123 49,083 - -

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิอื่น 71,814 88,668 - -

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 1,351,242 1,557,215 342,249 894,221
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25. ภำษีเงินได้

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดส้�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

ภำษีเงินไดปั้จจุบัน:

ภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส�ำหรบัปี 1,565,595 1,708,440 - -

รำยกำรปรบัปรุงคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้                  
     นิติบุคคลของปีกอ่น 60,884 2,597 - -

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชี:

ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชีจำกกำร 
     เกิดผลแตกตำ่งชัว่ครำวและกำรกลบั 
      รำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำว (3,057,015) (1,492,929) (1,286,308) (771,006)

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดท้ี่แสดงอยูใ่น                
     งบก�ำไรขำดทุน (1,430,536) 218,108 (1,286,308) (771,006)

จ�านวนภาษีเงินได้ทีเ่กีย่วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หนว่ย: พนับำท)

2561 2560

ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวขอ้งกับก�ำไรหรอืขำดทุน 
     จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย - -
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก�ำไรทำงบัญชีกับคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดม้ีดังน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีกอ่นภำษี 
     เงนิไดนิ้ติบุคคล (5,799,226) 2,333,083 197,134 321,094

อัตรำภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีกอ่นภำษีเงนิได ้
   นิติบุคคลคณูอัตรำภำษี (1,159,845) 466,617 39,427 64,219

รำยกำรปรบัปรุงคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคลของปีกอ่น 60,884 2,597 - -

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรบั:

   รำยไดท้ี่ไมร่วมคิดภำษีเงนิได้ (75) (75) (1,306,002) (842,607)

    คำ่ใชจ้ำ่ยตอ้งหำ้ม 60,481 112,209 16,938 37,240

    รำยจำ่ยฝ่ำยทุนที่มีสิทธหิักไดเ้พิม่ขึ้น (369,093) (418,814) (40,689) (42,872)

    กำรปรบัลดสินทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อตดับญัชี 4,640 1,606 4,640 1,606

   ผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (34,850) 48,703 (622) 11,408

   อื่น ๆ 7,322 5,265 - -

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดท้ี่แสดงอยูใ่นงบก�ำไรขำดทุน (1,430,536) 218,108 (1,286,308) (771,006)
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ส่วนประกอบของสินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชีประกอบดว้ยรำยกำรดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

สินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี

คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�ำหรบัลกูหน้ีกำรคำ้ 318,031 326,644 39,002 47,130
คำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่เงนิลงทุน/ 
    ผลขำดทุนในบรษิทัยอ่ย 89,704 90,000 89,704 90,000

คำ่เผื่อกำรลดลงของมลูคำ่สินคำ้คงเหลือ 8,425 64,616 1,210 63,837

คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 8,954 364,420 7,575 344,432

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ไมม่ีตัวตน 24,007 20,221 - 2,174

รำยไดจ้ำกกำรจ�ำหนำ่ยบัตรเติมเงนิ 210,695 180,359 1,076 28,110

คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ - - - 1,677,587

คำ่ใชจ้ำ่ยตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำท 1,895,792 - 1,895,792 -

ขำดทุนสะสมทำงภำษียกไป 3,974,109 2,455,991 3,974,109 2,455,991

อื่น ๆ 118,707 69,848 88,564 75,296

รวม 6,648,424 3,572,099 6,097,032 4,784,557

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

หน้ีสินภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี

ก�ำไรที่ยังไมเ่กิดขึ้นของตรำสำร  
    อนุพนัธ์ทำงกำรเงนิส�ำหรบัหุน้กู ้  (8,176) (15,032) - -

ใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจบัตร 
    เติมเงนิ อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนล�้ำ   
    มลูคำ่หุน้จำกกำรซื้อบรษิัทยอ่ย) (13,768) (13,768) - -

อื่นๆ (26,166) - (26,166) -

รวม (48,110) (28,800) (26,166) -

สินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี     
    - สุทธิ 6,600,314 3,543,299 6,070,866 4,784,557
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รำยละเอียดวันส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ของรำยกำรขำดทุนสะสมทำงภำษียกไปขำ้งตน้ แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม/

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560

31 ธนัวำคม 2563 996,556 996,556

31 ธนัวำคม 2564 4,614,973 4,618,112

31 ธนัวำคม 2565 6,555,113 6,665,286

31 ธนัวำคม 2566 7,769,480 -

19,936,122 12,279,954

ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯมีรำยกำรผลแตกตำ่งช่ัวครำวท่ีใชห้ักภำษีที่ยังไมไ่ดใ้ชจ้�ำนวน 1,425 ลำ้นบำท (2560: 1,425 ลำ้นบำท) ซึ่งบรษิัทฯ ไมไ่ด้
บันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็นสินทรพัย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี เน่ืองจำกบรษิัทฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำอำจมีควำมไม่แน่นอนที่จะน�ำผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี 
ที่ยังไมไ่ดใ้ชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ในอนำคตได้

26. ก�ำไรตอ่หุน้

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย 
ถว่งน�้ำหนักของหุน้สำมัญที่ออกอยูใ่นระหวำ่งปี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

ก�ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  
      (พนับำท) (4,368,692) 2,114,975 1,483,442 1,092,100

จ�ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉลี่ยถว่งน�้ำหนัก (พนัหุน้) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811

ก�ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐำน (บำท/หุน้) (1.85) 0.89 0.63 0.46
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27. คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2560 2561 2560

คำ่เส่ือมรำคำ

อำคำรและอุปกรณ์ 9,418,310 7,964,622 760,734 964,983

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย

สิทธกิำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชี 13,945,356 16,927,493 5,971,683 10,573,091

ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ 1,033,057 897,759 - -

สินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่นและสินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น

   - บันทึกรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 664,725 708,382 123,857 180,894

   - บันทึกรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 43,123 49,083 - -

รวมคำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 25,104,571 26,547,339 6,856,274 11,718,968
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28. ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนกอ่นหักดอกเบีย้จ่ำย คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได ้คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย และรำยได้
และรำยจ่ำยอืน่บำงรำยกำร (EBITDA before other incomes and other expenses)

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

หมำยเหตุ 2561 2560

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรบัปี (4,368,689) 2,114,975

บวก  : คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 24 1,351,242 1,557,215

 : คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ 25 (1,430,536) 218,108

 : คำ่เส่ือมรำคำ 27 9,418,310 7,964,622

 : คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 27 15,643,138 18,533,634

EBITDA 20,613,465 30,388,554

บวก  : คำ่ใชจ้ำ่ยตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำท 7,850,854 -

EBITDA กอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำท 28,464,319 30,388,554

บวก (หัก) : ดอกเบี้ยรบั (241,122) (217,362)

 : ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (6,824) (50)

 : คำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืนเกี่ยวกับพนักงำน 127,232 97,301

 : คำ่ปรบัจำกกำรยกเลิกสัญญำ (กลับรำยกำร) (2,852) 118,250

 : เงนิปนัผลรบัจำกกำรลงทุนอื่นๆ (375) (375)

 : ส่วนแบง่ขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม 12,148 6,699

 : ก�ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนอื่นๆ  (4,441) -

 : ขำดทุนจำกกำรจ�ำหนำ่ย/ตัดจ�ำหนำ่ยอุปกรณ์ 
                                                และสินทรพัย์ไมม่ีตัวตน 46,804 236,224

 : คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุนอื่น (กลับรำยกำร) 250 (29,573)

 : รำยไดอ้ื่นจำกกำรปลดเปลื้องภำระหน้ีสินของ 
                                                บรษิัทยอ่ย              - (150,000)

 : รำยไดอ้ื่น (3,650) (3,720)

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนกอ่นหักดอกเบี้ยจำ่ย  
       คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย  
       และรำยไดแ้ละรำยจำ่ยอ่ืนบำงรำยกำร  
       (EBITDA before other incomes and other expenses) 28,391,489 30,445,948
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29. เครือ่งมือทำงกำรเงิน

29.1 นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง

เครือ่งมือทำงกำรเงินทีส่�ำคญัของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบัญชฉีบับที ่107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูส�ำหรบัเครือ่งมือ 
ทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำว บรษิัทฯ และ 
บรษิัทยอ่ยมีควำมเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับเครือ่งมือทำงกำรเงนิดังกลำ่ว และมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงดังน้ี

29.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ีย

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีควำมเส่ียงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยอันเกี่ยวเน่ืองกับเงนิฝำกธนำคำร หุน้กู ้เงนิกูยื้มระยะส้ันและเงนิกูยื้มระยะยำว 

สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ (ซ่ึงบำงส่วนอยู่ภำยใต้ตรำสำรอนุพันธ์ตำมที่กล่ำวรำยละเอียดไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 19)  
สำมำรถจดัตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ยไดดั้งน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561

รำยกำร หมำยเหตุ

อตัรำดอกเบ้ีย

ลอยตัว

อตัรำดอกเบ้ีย

คงที่

ไมม่ี

อัตรำดอกเบี้ย รวม

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด 5 12,016 2,000 74 14,090

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น 6 - - 7,831 7,831

หน้ีสินทำงกำรเงนิ

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 17 - - 39,899 39,899

เงนิกูยื้มระยะยำว 18 17,500 - - 17,500

หุน้กู้ 19 - 29,500 - 29,500

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560

รำยกำร หมำยเหตุ

อตัรำดอกเบ้ีย

ลอยตัว

อตัรำดอกเบ้ีย

คงที่

ไมม่ี

อัตรำดอกเบี้ย รวม

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

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

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น 6 - - 8,590 8,590

หน้ีสินทำงกำรเงนิ

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 17 - - 29,985 29,985

เงนิกูยื้มระยะส้ันจำกบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 7 15 - - 15

เงนิกูยื้มระยะยำว 18 17,500 - - 17,500

หุน้กู้ 19 - 31,500 - 31,500

161บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) รายงานประจาํปี 2561



ส�ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีแยกตำมวันที่ครบก�ำหนด (หรือวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบ้ียใหม่หำกวันที่มีกำรก�ำหนด 

อัตรำดอกเบี้ยใหมถึ่งกอ่น) นับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิมีดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561

รำยกำร หมำยเหตุ

ภำยใน

12 เดือน

มำกกวำ่

12 เดือน รวม อัตรำดอกเบี้ย

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด 2,000 - 2,000 0.05% - 1.00%

หน้ีสินทำงกำรเงนิ

หุน้กู้ 19 1,500 28,000 29,500 1.98% - 4.04%

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560

รำยกำร หมำยเหตุ

ภำยใน

12 เดือน

มำกกวำ่

12 เดือน รวม อัตรำดอกเบี้ย

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด 7,923 - 7,923 0.05% - 1.00%

หน้ีสินทำงกำรเงนิ

หุน้กู้ 19 2,000 29,500 31,500 1.98% - 4.04%
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29.3 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ี/เจ้ำหนี้กำรค้ำผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ในต่ำงประเทศและ 
กำรซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิตรำตำ่งประเทศ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำซือ้ขำยเงนิตรำตำ่งประเทศลว่งหนำ้เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำรบรหิำรควำมเส่ียงจำก 
อัตรำแลกเปลี่ยนดังกลำ่ว

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยมีสินทรพัย์และหน้ีสินที่เป็นเงนิตรำตำ่งประเทศ ดังตอ่ไปน้ี

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม อัตรำแลกเปล่ียน  
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม

2561 2560 สกุลเงนิ 2561 2560

(ลำ้น) (ลำ้น)
(บำทตอ่หนว่ยเงนิตรำ

ตำ่งประเทศ)

สินทรพัย์

เงนิฝำกธนำคำร 12.31 17.05   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 32.1924 32.4342

ลกูหน้ีกำรคำ้บรษิัทอื่นๆ 27.51 52.00 เอสดีอำร์ 45.0853 46.5108

1.55 2.86   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 32.1924 32.4342

0.13 0.06 ยโูร 36.6577 38.5567

ลกูหน้ีกำรคำ้กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 0.75 0.56 เอสดีอำร์ 45.0853 46.5108

    2.96 2.54   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 32.1924 32.4342

หน้ีสิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 6.82 27.17   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 32.6148 32.8472

0.16 0.15 ยโูร 37.4884 39.3938

5.68 25.30 โครนนอรเ์วย์ 3.7449 4.0023

0.01 - เหรยีญสิงคโปร์ 23.9720 24.7294

12.31 31.02 เอสดีอำร์ 45.0853 46.5108

เจำ้หน้ีกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 36.04 47.91 โครนนอรเ์วย์ 3.7449 4.0023

0.53 1.13 เอสดีอำร์ 45.0853 46.5108

0.01 - เหรยีญสิงคโปร์ 23.9720 24.7294

5.19 19.71   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 32.6148 32.8472

รวมสินทรพัย์ (หน้ีสิน) สุทธิ 4.81 (24.43) เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ

(0.03) (0.09) ยโูร

15.42 20.41 เอสดีอำร์

(41.72) (73.21) โครนนอรเ์วย์

(0.02) - เหรยีญสิงคโปร์
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29.4 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเชื่อ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรใหสิ้นเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลกูหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบรหิำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก�ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำร
ควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม นอกจำกน้ี กำรใหสิ้นเช่ือของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยไมม่ีกำรกระจุกตัวเน่ืองจำกบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีฐำนของลกูคำ้ที่หลำกหลำยและ
มีจ�ำนวนมำกรำย ดังน้ัน บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจึงไมค่ำดว่ำจะได้รบัควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส�ำคัญจำกกำรใหสิ้นเชื่อ จ�ำนวนเงินสูงสุดท่ีบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเชื่อ คือ มลูคำ่ตำมบัญชีของลกูหน้ีกำรคำ้ซึ่งไดหั้กดว้ยส�ำรองคำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ

29.5 มลูคำ่ยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ

เน่ืองจำกสินทรพัย์ทำงกำรเงนิจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน หน้ีสินทำงกำรเงนิบำงส่วนจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันและเงนิกูยื้มสกุลเงนิบำทที่มีอัตรำดอกเบี้ยขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดังกล่ำวใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

มลูคำ่ตำมบัญชีและมลูคำ่ยุติธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงนิระยะยำวและตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม

2561 2560

มลูคำ่ตำมบัญชี มลูคำ่ยุตธิรรม มลูคำ่ตำมบัญชี มลูคำ่ยุติธรรม

รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเส่ียง

   หุน้กูส้กุลเงนิบำท 27,000 29,157 29,000 31,489

รำยกำรที่ไมม่ีกำรป้องกันควำมเส่ียง

   หุน้กูส้กุลเงนิบำท 2,500 2,682 2,500 2,713

ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ

   สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย - 262 - 314

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีกำรประมำณมลูคำ่ยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิตำมหลักเกณฑ์ดังน้ี

• มลูคำ่ยุติธรรมของหุน้กูค้�ำนวณโดยใชก้ำรวิเครำะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตรำคิดลดที่บรษิัทฯและบรษิัทย่อยใชเ้ทำ่กับอัตรำผลตอบแทนของเครือ่งมือทำง 
กำรเงนิ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีเงือ่นไข ลักษณะ และระยะเวลำที่เหลืออยูเ่หมือนกับเครือ่งมือทำงกำรเงนิที่บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยก�ำลังพจิำรณำ
หำมลูคำ่ยุติธรรม

• มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินค�ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ�ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ  
ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็นต้น  
บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยไดค้�ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคูสั่ญญำในกำรประมำณมลูคำ่ยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์

ในระหวำ่งปีปจัจุบัน ไมม่ีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล�ำดับชั้นของมลูคำ่ยุติธรรม
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30. ล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยมีหน้ีสินที่เปิดเผยมลูคำ่ยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของมลูคำ่ยุติธรรม ดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หน้ีสินที่เปิดเผยมลูคำ่ยุติธรรม 

หุน้กู้ - 31,839 - 31,839

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยที่ไดป้ระโยชน์ - 262 - 262

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หน้ีสินที่เปิดเผยมลูคำ่ยุติธรรม 

หุน้กู้ - 34,202 - 34,202

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยที่ไดป้ระโยชน์ - 314 - 314

31. กำรบรหิำรจัดกำรทุน

วัตถุประสงค์หลักของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยในกำรบรหิำรจัดกำรทุน คือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสรำ้งทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรด�ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถใน 
กำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งตอ่เน่ือง

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยบรหิำรจดักำรสถำนะของทุนโดยใชอั้ตรำส่วน Net Interest-Bearing Debt to EBITDA เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเงือ่นไขในสัญญำเงนิกูยื้ม
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 งบกำรเงนิรวมแสดงอัตรำส่วนดังกลำ่วเป็น 1.16:1 (2560: 0.80:1)

โครงสรำ้งเงนิทุนของกลุม่บรษิัทฯประกอบดว้ยหน้ีสินที่รวมถึงเงนิกูยื้มระยะยำวและหุน้กูต้ำมที่เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 18 และ 19 เงนิสด
และรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 5 และส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯตำมทีแ่สดงในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บรษิัทฯไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบำย หรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรทุน

32. ภำระผกูพนั

32.1 ภำระผกูพนัเกี่ยวกับสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำน และกำรเช่ำที่ดินและอำคำรส�ำหรบัติดตั้งสถำนีรบัส่งสัญญำณ  
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 1 ถึง 3 ปีและ 12 ปี

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีจ�ำนวนเงนิขั้นต�่ำที่ตอ้งจำ่ยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตสั้ญญำเชำ่ด�ำเนินงำนดังน้ี
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(หนว่ย: ลำ้นบำท)

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม

2561 2560

จำ่ยช�ำระ

     ภำยใน 1 ปี 1,566 1,012

     มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 1,938 1,757

     มำกกวำ่ 5 ปี 22 20

ในระหวำ่งปี 2561 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีรำยจำ่ยตำมสัญญำเชำ่ที่รบัรูแ้ลว้ในงบก�ำไรขำดทุนเป็นจ�ำนวนเงนิ 3,094 ลำ้นบำท (2560: 2,751 ลำ้นบำท)

32.2 ภำระผกูพนัเกี่ยวกับรำยจำ่ยฝ่ำยทุน

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีำระผกูพนัรำยจำ่ยฝำ่ยทุนซึง่ส่วนใหญเ่กีย่วเนือ่งกบักำรส่ังซือ้เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในกำรใหบ้รกิำรโทรคมนำคม
เป็นจ�ำนวน 3,273 ลำ้นบำท และ 4 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ (2560: 2,489 ลำ้นบำทและ 17 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) และเก่ียวเน่ืองกบักำรกอ่สรำ้งสถำนีฐำน 
และกำรซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นกำรด�ำเนินงำนของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยจ�ำนวน 93 ลำ้นบำท 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ และ 0.3 ลำ้นเหรยีญยโูร 
(2560: 62 ลำ้นบำท 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ และ 0.4 ลำ้นเหรยีญยโูร)

32.3 เงนิฝำกธนำคำรที่ติดภำระค�้ำประกัน  

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 เงนิฝำกธนำคำรของบรษิัทยอ่ยจ�ำนวน 0.1 ลำ้นบำท (2560: 0.1 ลำ้นบำท) ไดน้�ำไปวำงเป็นหลักทรพัย์เพือ่ค�้ำประกันวงเงนิสินเช่ือ
ที่ไดร้บัจำกธนำคำร

32.4 หนังสือค�้ำประกันของธนำคำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ�ำนวนเงนิ 47,440 ลำ้นบำท 
(2560: 4,047 ลำ้นบำท) ซ่ึงเกีย่วเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏบิตับิำงประกำรตำมปกตธิรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซ่ึงส่วนใหญอ่อกใหแ้ก ่กสท เพือ่ค�ำ้ประกัน
กำรช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนตำมสัญญำสัมปทำน   ออกใหแ้ก ่กสทช. เพือ่ค�ำ้ประกันกำรช�ำระเงินประมลูคล่ืนควำมถี ่และออกใหแ้ก ่ทีโอที เพือ่ค�ำ้ประกันกำรปฏิบตัิ
ตำมสัญญำที่กลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 32.6 (ง) (จ) และ (ฉ)

32.5 สัญญำจำ้งติดตั้งอุปกรณ์สถำนีรบัส่งสัญญำณและด�ำเนินกำรและบรหิำรเครอืขำ่ยระบบส่ือสัญญำณ

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯมีภำระผกูพนัจำกกำรวำ่จำ้งบรษิัท บีบี เทคโนโลยี จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน เป็นผูด้�ำเนินกำรติดต้ังอุปกรณ์สถำนีรบัส่ง 
สัญญำณและออกแบบและวำงแผนเชิงวิศวกรรม ติดตั้ง และบรกิำรซ่อมแซมและบ�ำรุงรกัษำเครอืข่ำยระบบส่ือสัญญำณ โดยบรษิัทฯ ต้องช�ำระค่ำตอบแทน 
ใหแ้กบ่รษิัทดังกลำ่วตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ

32.6 ภำระผกูพนัเกี่ยวกับสัญญำระยะยำว

ก. บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยไดท้�ำสัญญำซ้ือขำยกับบรษิทัแหง่หน่ึงโดยจะไดร้บัสิทธใินกำรจัดจ�ำหนำ่ยสินคำ้ อุปกรณ์และบรกิำรตำ่ง ๆ  ส�ำหรบัโทรศัพท์มือถอืและ
แท็บเล็ต คอมพวิเตอรข์องบรษิัทดังกลำ่วในประเทศไทย โดยตกลงที่จะปฏิบัติตำมเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นสัญญำและมีภำระผกูพนัเกี่ยวเน่ืองกับกำรส่ังซื้อสินคำ้
ขั้นต�่ำและรำยจำ่ยข้ันต�่ำในกำรจดักำรขำยและกำรตลำดภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยดังกลำ่ว

ข. บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้ท�ำสัญญำหลัก (Frame contract) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โครงข่ำยรวมถึงบรกิำรต่ำงๆส�ำหรบัระบบโครงข่ำยวิทยุคมนำคมของ 
บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย โดยรำคำสินคำ้และคำ่บรกิำรเป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดและเงือ่นไขที่ระบุในสัญญำ 

ค. บรษิทัยอ่ยไดท้�ำสัญญำ Service and Licensing Agreement กบับรษิทัแหง่หนึง่โดยบรษิทัยอ่ยจะไดร้บัสิทธใินกำรใชบ้รกิำรตำ่ง ๆ  โดยบรษิทัยอ่ยตกลงที่
จะปฏิบตัติำมเงือ่นไขและขอ้ตกลง   ตำ่ง ๆ  ท่ีระบุในสัญญำ ซ่ึงรวมถึงภำระผกูพนัเก่ียวกับกำรใชบ้รกิำรข้ันต�ำ่และรำยจำ่ยข้ันต�ำ่ในกำรจัดกำรขำยและกำรตลำด
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ง. เม่ือวันที่ 23 เมษำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีมติอนุมัติให ้บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัทฯ 
เขำ้ท�ำสัญญำกำรใชบ้รกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ (Roaming Agreement) กับ บรษิัท ทีโอที จ�ำกัด มหำชน (“ทีโอที”) โดยตกลง
ใชบ้รกิำรขำ้มโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศบนโครงข่ำยย่ำน 2300 MHz (โรมมิ่ง) ของ ทีโอที ซึ่ง ทีโอที ไดร้บัอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ยำ่น 
2300 MHz จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม แหง่ชำติ ซึ่งจะท�ำให ้ ดีแทค ไตรเน็ต สำมำรถด�ำเนินกำรให ้
ผูใ้ชบ้รกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่ชบ้รกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ำยในประเทศ (โรมมิง่) บนโครงขำ่ยยำ่น 2300 MHz ของ ทโีอท ีได ้โดย ดีแทค ไตรเนต็  
ต้องช�ำระค่ำบรกิำรข้ำมโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ (โรมม่ิง) ให้แก่ ทีโอที ตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำให้บรกิำรข้ำม 
โครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ ลงวันที่ 23 เมษำยน 2561 โดยมีระยะเวลำของสัญญำจนถึงวันที่ 3 สิงหำคม 2568 โดย ดีแทค ไตรเน็ต ไดว้ำง
หนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรจ�ำนวน 342 ลำ้นบำท เพือ่ค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำดังกลำ่ว

จ. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มีมติอนุมัติให ้ บรษิัท เทเลแอสเสท จ�ำกัด (“เทเลแอสเสท”) ซ่ึงเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ เขำ้ท�ำสัญญำเชำ่เครือ่งและ
อุปกรณ์โทรคมนำคมกับทีโอทีโดยเทเลแอสเสทตกลงรบัจัดหำ ติดตั้ง และบ�ำรุงรกัษำเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคม (“อุปกรณ์โทรคมนำคมฯ”) และ 
น�ำอุปกรณ์โทรคมนำคมฯ ดังกลำ่วออกใหเ้ชำ่แกท่ีโอที เพือ่ให ้ ทีโอที สำมำรถเชำ่ใชอุ้ปกรณ์โทรคมนำคมฯดังกลำ่วเพือ่ใหบ้รกิำรโทรคมนำคมบนโครงขำ่ย
ย่ำน 2300 MHz เทเลแอสเสทจะได้รบัค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขตำมที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมลง
วันที่ 23 เมษำยน 2561 โดยมีระยะเวลำของสัญญำจนถึงวันที่ 3 สิงหำคม 2568 โดย เทเลแอสเสท ไดว้ำงหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรจ�ำนวน  
112 ลำ้นบำท เพือ่ค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำดังกลำ่ว

ฉ. เม่ือวันที่ 14 กันยำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดมี้มติอนุมัติใหบ้รษิัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต เขำ้ท�ำสัญญำระงบัขอ้พพิำทและใหบ้รกิำรเก่ียวกับ 
เสำโทรคมนำคม ภำยใตสั้ญญำดังกลำ่ว บรษิทัฯ ไดโ้อนกรรมสิทธิใ์นเสำโทรคมนำคมท่ีบรษิทัฯ ไดจั้ดหำมำตำมสัญญำใหด้�ำเนินกำรใหบ้รกิำรวิทยุโทรคมนำคม
ระบบเซลลลูำ่รร์ะหวำ่ง กสท และบรษิทัฯ ซ่ึงอยูภ่ำยใตข้อ้พพิำทเรือ่งกรรมสิทธิ ์โดย กสท ตกลงทีจ่ะระงบัขอ้พพิำททีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมสิทธิใ์นเสำโทรคมนำคม
ทัง้หมด และใหดี้แทค ไตรเน็ต ใชบ้รกิำรพืน้ทีเ่สำโทรคมนำคมเหลำ่น้ันเพือ่ใชใ้นกำรด�ำเนินธรุกจิเป็นระยะเวลำขัน้ตน้ 8 ปี โดยดีแทค ไตรเน็ตไดช้�ำระคำ่ตอบแทน
ใหแ้ก ่กสท ตำมรำยละเอียดและเงือ่นไขที่ก�ำหนดไวใ้นสัญญำดังกลำ่ว ท้ังน้ี ดีแทค ไตรเน็ต มีสิทธขิอขยำยระยะเวลำอีกครำวละ 3 ปี โดยไมจ่�ำกัดจ�ำนวนครัง้ 
โดย ดีแทค ไตรเน็ตจะเป็นผูใ้หบ้รกิำรใหใ้ชพ้ืน้ทีแ่ละบ�ำรุงรกัษำเสำโทรคมนำคม บรษิทัฯ และดีแทค ไตรเน็ต ไดว้ำงหนังสือค�ำ้ประกันทีอ่อกโดยธนำคำรจ�ำนวน 
534 ลำ้นบำทส�ำหรบักำรใชบ้รกิำรพืน้ที่เสำโทรคมนำคมน้ี

นอกจำกน้ี ดีแทค ไตรเน็ต ไดเ้ขำ้ใชอุ้ปกรณ์โทรคมนำคมจำก กสท ภำยใตสั้ญญำกำรใชอุ้ปกรณ์โทรคมนำคม โดยมีระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรขั้นต�่ำของแตล่ะ
อุปกรณ์แตกตำ่งกันในชว่ง 1 ถึง 3 ปี ข้ึนอยู่กับประเภทและลักษณะกำรใชง้ำนของอุปกรณ์ โดยดีแทค ไตรเน็ตมีสิทธิในกำรขยำยระยะเวลำได้อีกครำวละ  
1 ปี โดยบรษิัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ไดว้ำงหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรรวมท้ังส้ินเป็นจ�ำนวน 813 ลำ้นบำท เพือ่ค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
กำรใชบ้รกิำรพืน้ที่เสำโทรคมนำคมและสัญญำกำรใชอุ้ปกรณ์โทรคมนำคมดังกลำ่ว

33. คดีฟ้องรอ้งและข้อพิพำททำงกำรค้ำเรือ่งค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคมระหว่ำงบรษิัทฯ และบรษิัท ทีโอที 
จ�ำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”)

1) ตำมท่ี ทโีอที กสท และบรษิทัฯ ไดท้�ำขอ้ตกลงเรือ่งกำรเช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบจดทะเบียนรำยเดือน (Postpaid) เม่ือวันที ่22 กุมภำพนัธ์ 2537  
และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ำยเงินล่วงหน้ำ (Prepaid Card) เม่ือวันที่ 2 เมษำยน 2544 โดยทีโอทีจะเช่ือมโยงโครงข่ำยเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
ที่บรษิัทฯ ใหบ้รกิำรใหส้ำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ โดยจะคิดคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ย (Access Charge) ในอัตรำหมำยเลขละ 200 บำทตอ่เดือน ส�ำหรบั
กำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรำยเดือน และในอัตรำรอ้ยละ 18 ของรำคำหนำ้บัตร (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่แลว้) ส�ำหรบักำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์
เคล่ือนที่แบบจำ่ยเงนิลว่งหนำ้ (Prepaid Card) 

เม่ือวันที่ 17 พฤษภำคม  2549 กทช. (ปจัจุบัน คือ กสทช.) ได้ออกประกำศ กทช. วำ่ด้วยกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยเพื่อก�ำหนดรำยละเอียดเก่ียวกับหน้ำที่
ของผู้รบัใบอนุญำตที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมที่จะต้องยินยอมให้ผู้รบัใบอนุญำตที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมรำยอื่นเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมเข้ำกับ 
โครงขำ่ยโทรคมนำคมของตนเมือ่มกีำรรอ้งขอ ทัง้น้ีเพือ่ใหก้ำรส่ือสำรขำ้มโครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นไปไดด้ว้ยดีและใหผู้ใ้หเ้ช่ือมตอ่โครงขำ่ยมสิีทธทิีจ่ะเรยีก 
เก็บคำ่ตอบแทนกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ย (Interconnection Charge) ในอัตรำที่สะทอ้นตน้ทุน 

เมือ่วันที ่2 ตุลำคม 2549 บรษิทัฯ  ไดท้�ำหนังสือแจง้ทโีอทเีพือ่ขอเจรจำเกีย่วกบัสัญญำเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) ของบรษิทัฯ 
กบัโครงขำ่ยโทรคมนำคมของทโีอท ีและเมือ่วันที ่17 พฤศจกิำยน 2549 บรษิทัฯไดท้�ำหนงัสือแจง้ใหท้โีอทแีละ กสท ทรำบว่ำบรษิทัฯจะเปลีย่นแปลงอตัรำกำร 
ค�ำนวณคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคม (Access Charge) ตำมขอ้ตกลงเดิมท่ีท�ำกับทีโอท ีเน่ืองจำกบรษิทัฯเห็นวำ่ขอ้ตกลงดังกลำ่วมีกำรคิดอัตรำและวิธกีำร 
จดัเกบ็ท่ีมลีกัษณะขดัแยง้ตอ่กฎหมำยหลำยประกำร และบรษิทัฯไดแ้จง้ใหที้โอทแีละ กสท ทรำบวำ่บรษิทัฯจะช�ำระคำ่ตอบแทนกำรเชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม  
(Interconnection Charge) ใหแ้กท่ีโอทีในอัตรำคำ่ตอบแทนที่สอดคลอ้งกับกฎหมำย 
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เม่ือวันที่ 23 พฤศจกิำยน 2549 บรษิัทฯไดร้บัหนังสือแจง้จำกทีโอทีโดยในหนังสือดังกลำ่วทีโอทีไดแ้จง้วำ่บรษิัทฯไมมี่สิทธเิชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม
กับทีโอที เน่ืองจำกบรษิัทฯ มิไดเ้ป็นผูท้ี่ไดร้บัใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจำก กทช. และมิไดม้ีโครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นของตนเองและขอ้ตกลง
เดิมมิได้ขัดต่อกฎหมำยแต่อย่ำงใด ดังน้ันกำรเก็บค่ำตอบแทนและวิธีกำรจัดเก็บค่ำตอบแทนกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม (Access Charge)  
ยังคงตอ้งเป็นไปตำมขอ้ตกลงเดิม และทีโอทีไดแ้จง้ปฏิเสธกำรรบัช�ำระเงนิคำ่ตอบแทนกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Interconnection Charge)

ในวันที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2550 บรษิัทฯไดม้ีหนังสือแจง้ตอ่ทีโอทีวำ่บรษิัทฯยินดีที่จะช�ำระคำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมใหแ้กท่ีโอทีในอัตรำตำมขอ้เสนอกำร
เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (“RIO”) ของทีโอทีตำมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก กทช.

2) เม่ือวันที่ 18 มิถุนำยน 2550 กทช.ไดม้ีค�ำช้ีขำดขอ้พพิำทท่ี 1/2550 เรือ่งขอ้พพิำทกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมโดยใหท้ีโอทีเจรจำเชื่อมตอ่โครงขำ่ย 
โทรคมนำคมภำยใน 7 วัน และต้องท�ำสัญญำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริม่เจรจำกับ
บรษิทัฯ และตอ่มำเลขำธกิำร กทช. ไดม้คี�ำส่ังใหท้โีอทปีฏบิตัติำมค�ำชีข้ำดของ กทช. ซึง่ทโีอทไีดอุ้ทธรณ์ค�ำส่ังดังกลำ่วตอ่ กทช. และเมือ่วันที ่9 ตุลำคม 2550  
กทช.ได้มีค�ำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ยืนตำมค�ำส่ังของเลขำธิกำร กทช.ให้ทีโอทีปฏิบัติตำมค�ำช้ีขำดของกทช.ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ทีโอทีได้ย่ืนฟ้องต่อศำล
ปกครองกลำงเป็นคดีหมำยเลขด�ำที่ 1523/2550 เพื่อขอให้ศำลเพิกถอนค�ำชี้ขำดของ กทช.และค�ำส่ังของเลขำธิกำร กทช. ดังกล่ำว ต่อมำเมื่อวันที่  
15 กนัยำยน 2553 ศำลไดมี้ค�ำพพิำกษำยกฟอ้ง ทีโอท ีซึง่ทโีอทไีดย่ื้นอุทธรณ์ค�ำพพิำกษำศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะน้ี คดีอยูร่ะหวำ่ง
กำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

3) เ น่ืองจำกทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้ำท�ำสัญญำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ ดังน้ันในวันที่  
8 พฤศจิกำยน 2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมำยเรื่องกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯ 
ในเรื่องท่ีบริษัทฯ ได้แสดงควำมประสงค์ท่ีจะช�ำระค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) ในอัตรำท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมำยตำมที่ทั้งสองฝ่ำยจะได้มีกำรเจรจำตกลงกันโดยสุจริต และข้อเสนอที่ว่ำบริษัทฯจะน�ำส่งค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม  
(Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตรำท่ีทีโอทีก�ำหนดในข้อเสนอกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยของทีโอที ซึ่ง กทช.ได้ให้ควำมเห็นชอบ พรอ้มท้ัง 
แจ้งยกเลิกข้อตกลงกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access Charge) ดังน้ันบริษัทฯจึงบันทึกค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำย
โทรคมนำคม (Access Charge) ในอัตรำค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) ในระหว่ำงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2549 
ถึงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2550 ไว้ในงบกำรเงินจ�ำนวน 1,973 ล้ำนบำท และตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2550 บริษัทฯได้หยุดบันทึกค่ำเชื่อมโยง 
โครงข่ำย (Access Charge) ในงบกำรเงิน เพรำะเห็นว่ำภำระท่ีจะต้องช�ำระค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ตำมข้อตกลงเดิมดังกล่ำวได ้
ส้ินสุดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ

4) เม่ือวันที่ 9 พฤษภำคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนค�ำฟ้องต่อศำลปกครองกลำง (คดีหมำยเลขด�ำที่ 1097/2554) และค�ำรอ้งขอแก้ไขเพิ่มเติมค�ำฟ้องเมื่อวันที่  
7 มถุินำยน 2554 เรยีกรอ้งให ้ กสท  และบรษิทัฯรว่มกันช�ำระคำ่เสียหำยจำกคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคม (Access Charge) อันไดแ้ก ่(1) คำ่เสียหำย
จำกคำ่เช่ือมโยง (Access Charge) ตำมขอ้ตกลง Postpaid และ Prepaid Card โดยค�ำนวณนับตัง้แตวั่นที ่18 พฤศจิกำยน 2549 ถึงวันที ่9 พฤษภำคม 
2554 (วันฟ้อง) พรอ้มภำษีมลูคำ่เพิม่และดอกเบี้ยในอัตรำรอ้ยละ 1.25 ตอ่เดือน และ (2) คำ่เสียหำยจำกคำ่เชื่อมโยง (Access Charge) ตำมขอ้ตกลง 
Postpaid และ Prepaid Card ที่มีจ�ำนวนครึง่หน่ึงของผลประโยชน์ตอบแทนที่  กสท ไดร้บัจำกบรษิัทฯโดยค�ำนวณนับตั้งแตวั่นที่ 16 กันยำยน 2549 
ถึงวันที่ 9 พฤษภำคม 2554 (วันฟ้อง) พรอ้มภำษีมลูคำ่เพิม่และดอกเบ้ียในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี รวมเป็นจ�ำนวนที่ทีโอทีเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯรบัผิดจ�ำนวน 
ทั้งส้ินประมำณ 113,319 ล้ำนบำท ต่อมำบรษิัทฯได้รบัแจ้งเมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2557 ว่ำทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเติมค�ำฟ้องเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2557  
โดยแกไ้ขเพิม่เตมิจ�ำนวนคำ่เสียหำยพรอ้มภำษมีลูคำ่เพิม่และดอกเบีย้จำกจ�ำนวนทัง้ส้ินประมำณ 113,319 ลำ้นบำทเป็นจ�ำนวน 245,638 ลำ้นบำท (ค�ำนวณ
ถึงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557) ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในคดีไมไ่ดมี้กำรแกไ้ขเพิม่เติมแตอ่ยำ่งใด ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองกลำง

5) แม้ว่ำ กทช.จะได้มีค�ำชี้ขำดข้อพิพำทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพำทกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมให้ทีโอทีเข้ำเจรจำเพื่อท�ำสัญญำเชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคม (Interconnection Charge) กับ    บรษิัทฯ และเลขำธกิำร กทช. ไดอ้อกมำตรกำรบังคับทำงปกครอง (คำ่ปรบัทำงปกครองในอัตรำวันละ 
20,000 บำท จนกวำ่จะปฏบิตัติำมค�ำส่ังของเลขำธกิำร กทช. ครบถว้น) บงัคบัให ้ทีโอท ีเขำ้ท�ำสัญญำเชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมกบับรษิทัฯใหแ้ลว้เสรจ็ 
แตท่ีโอทีก็ยังมิได้เขำ้ท�ำสัญญำกำรเชื่อมตอ่โครงข่ำยกับบรษิัทฯจนถึงปจัจุบัน โดยทีโอทีได้ฟ้องรอ้งตอ่ศำลปกครองกลำงเพือ่ใหศ้ำลเพกิถอนค�ำชี้ขำดของ 
กทช. และมำตรกำรบังคบัทำงปกครองของเลขำธิกำร กทช. ดังกลำ่ว และเม่ือวันที ่16 กรกฎำคม 2555 ศำลปกครองกลำงไดมี้ค�ำพพิำกษำ (คดีหมำยเลขด�ำ 
เลขที่ 1033/2553 และคดีหมำยเลขแดงที่ 1178/2555) ใหย้กค�ำฟ้องของทีโอทีโดยเห็นวำ่ค�ำส่ังดังกลำ่วเป็นค�ำส่ังที่ชอบดว้ยกฎหมำย ทีโอทีไมเ่ห็นดว้ย
กับค�ำพพิำกษำของศำลปกครองกลำงจงึไดย่ื้นอุทธรณ์ตอ่ศำลปกครองสูงสุด ปจัจุบันคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด

จำกควำมเห็นของที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัทฯ ผู้บรหิำรของบรษิัทฯเชื่อว่ำ บรษิัทฯไม่มีภำระที่จะต้องช�ำระค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำยในอัตรำค่ำเชื่อมโยง 
โครงขำ่ย (Access Charge) ท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงเดิมทัง้สองฉบับ เน่ืองจำกขอ้ตกลงดังกลำ่วไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำยในปจัจุบัน (โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงประกำศ 
กทช. วำ่ดว้ยกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย) และบรษิทัฯไดมี้หนังสือบอกเลิกขอ้ตกลงเดิมแลว้ ดังน้ันผูบ้รหิำรของบรษิทัฯเช่ือวำ่ผลสรุปของขอ้พิพำทและกระบวนกำร
ยุติธรรมในอนำคต ไมน่ำ่จะส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส�ำคัญตอ่ฐำนะกำรเงนิของบรษิัทฯ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

ผลกระทบสุทธภิำยหลังจำกหักส่วนแบง่รำยได ้(กอ่นภำษีเงนิได)้ จำกกำรท่ีบรษิัทฯหยุดบันทึกคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ยตำมขอ้ตกลงเดิม (Access Charge) 
ตั้งแตวั่นที่ 18 พฤศจกิำยน 2549 ถึงวันที่  31 ธนัวำคม 2561 ท�ำใหบ้รษิัทฯมีคำ่ใชจ้ำ่ยลดลงประมำณ 69,113 ลำ้นบำท

ถึงแมว้ำ่บรษิัทฯจะหยุดบันทึกคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคม (Access Charge) ตั้งแตวั่นที่ 8 พฤศจกิำยน 2550 แลว้ก็ตำม บรษิัทฯ ไดบ้ันทึกส�ำรอง
คำ่ใชจ้ำ่ยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกผลสรุปของขอ้พพิำทหรอืกระบวนกำรพจิำรณำคดีดังกลำ่วขำ้งตน้ไวใ้นบัญชีจ�ำนวนหน่ึงตำมท่ีเห็นวำ่เหมำะสม

34. ขอ้พพิำททำงกำรคำ้ทีส่�ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชนต์อบแทนตำมสัญญำใหด้�ำเนนิกำรใหบ้รกิำรวิทยุคมนำคม
ระบบเซลลลู่ำร ์(สัญญำสัมปทำน) และคดฟ้ีองรอ้งอืน่ๆ ระหว่ำงกสท บรษิัทฯ และดแีทค ไตรเน็ต ทีส้ิ่นสุดลงตำม
ค�ำส่ังศำลและอนุญำโตตุลำกำรและทีอ่ยูภ่ำยใตสั้ญญำระงับขอ้พพิำท

34.1 ขอ้พพิำททำงกำรคำ้ที่ส้ินสุดแลว้ตำมค�ำส่ังศำลและอนุญำโตตุลำกำรซึ่งเป็นไปตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำท

ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯและ กสท เก่ียวกับกำรส่งมอบเสำอำกำศและอุปกรณ์เสำอำกำศ (Towers) ท่ีตดิตั้งและเปิดใหบ้รกิำรแลว้ใหแ้ก ่กสท ตำมสัญญำสัมปทำน

เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯ ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสำอำกำศและอุปกรณ์เสำอำกำศ
ที่ติดต้ังและเปิดให้บรกิำรแล้วจ�ำนวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพิ่มจ�ำนวนเสำอำกำศและอุปกรณ์เสำอำกำศที่เรยีกรอ้งให้บรษิัทฯส่งมอบจำก
จ�ำนวน 121 ต้น เป็นจ�ำนวน 3,873 ต้น และในปี 2555 กสท ได้เพิ่มจ�ำนวนเสำอำกำศและอุปกรณ์เสำอำกำศจำกจ�ำนวน 3,873 ต้น เป็นจ�ำนวน 4,968 ต้น  
หำกไม่สำมำรถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้ให้บริษัทฯช�ำระค่ำเสียหำยแทนเป็นเงินรวมเป็นมูลค่ำควำมเสียหำยทั้งส้ิน 2,392 ล้ำนบำท ซ่ึงต่อมำเมื่อ 
วันที ่1 กันยำยน 2558 บรษิทัฯไดร้บัแจง้วำ่ กสท ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่อนุญำโตตุลำกำรโดยเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิเ์สำอำกำศ
และอุปกรณ์เสำอำกำศอีกจ�ำนวน 48 ตน้ หำกไมส่ำมำรถส่งมอบไดใ้หบ้รษิัทฯช�ำระคำ่เสียหำยแทนเป็นเงนิอีกจ�ำนวน 20 ลำ้นบำท 

นอกจำกนี้ เม่ือวันที่ 3 มกรำคม 2556 กสท ได้ยื่นค�ำฟ้องต่อศำลปกครองกลำง เรียกร้องให้บริษัทฯ ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสำโครงเหล็กเพิ่มเติม 
อีก 696 ตน้ หรอืรวมเป็นมลูคำ่ควำมเสียหำยตำมฟ้องจ�ำนวนทั้งส้ิน 351 ลำ้นบำท (รวมดอกเบ้ีย) 

ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 32.6 (ฉ) บริษัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต ได้ลงนำมในสัญญำระงับข้อพิพำทและให้บริกำรเกี่ยวกับ 
เสำโทรคมนำคมกับ กสท เม่ือวันที่ 14 กันยำยน 2561 โดย กสท ตกลงท่ีจะระงับข้อพิพำทท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในเสำโทรคมนำคมท้ังหมด และให ้
ดีแทค ไตรเน็ต ใช้บริกำรพื้นที่เสำโทรคมนำคมเหล่ำน้ันเพื่อใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ และ กสท ได้ร่วมกันย่ืนค�ำร้องของเพิกถอนข้อเรียกร้องต่อ  
คณะอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนค�ำรอ้งขอถอนอุทธรณ์ตอ่ศำลปกครองสูงสุด ซึ่งคณะอนุญำโตตุลำกำรมีค�ำส่ังในวันที่ 9 ตุลำคม 2561 ใหยุ้ติกระบวนพจิำรณำ
ชั้นอนุญำโตตุลำกำรและจ�ำหนำ่ยคดีออกจำกสำรบบควำม และศำลปกครองสูงสุดมีค�ำส่ังในวันที่ 6 ธนัวำคม 2561 อนุญำตใหบ้รษิัทฯ ถอนอุทธรณ์ค�ำพพิำกษำ
และจ�ำหนำ่ยคดีออกจำกสำรบบควำม คดีและขอ้พพิำทดังกลำ่วจงึเป็นอันถึงที่สุด

34.2 ขอ้พพิำททำงกำรคำ้ คดีฟอ้งรอ้งและเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรด�ำเนินกำรระงบัขอ้พพิำทภำยใตสั้ญญำระงบัขอ้พพิำทระหวำ่ง กสท บรษิทัฯ และดีแทค ไตรเน็ต  
ลงวันที่ 10 มกรำคม 2562

เม่ือวันที่ 10 มกรำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดมี้มติอนุมัติใหบ้รษิัทฯ และ ดีแทค  ไตรเน็ต เขำ้ท�ำสัญญำระงบัขอ้พพิำทกับ กสท เพือ่ระงบัขอ้พพิำท
ตำ่งๆซึ่งเกิดขึ้นภำยใตก้ำรด�ำเนินกำรใหบ้รกิำรภำยใตสั้ญญำสัมปทำนที่บรษิัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต มีกับ กสท ทั้งน้ี บรษิัทฯ ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท ไดเ้ขำ้ลงนำม
ในสัญญำระงับข้อพิพำทแล้วเม่ือวันท่ี 10 มกรำคม 2562 สัญญำดังกล่ำวมีผลผูกพันต่อคู่สัญญำตำมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้และจะมีผลเป็นกำรระงับ 
ขอ้พพิำทตอ่ไปก็ตอ่เมื่อบรษิัทฯ ไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ แลว้

สัญญำระงบัขอ้พพิำทกับ กสท ตำมท่ีกลำ่วน้ันมีผลเป็นกำรยุติขอ้พพิำทที่มีอยูร่ะหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท เป็นส่วนใหญซ่ึ่งรวมถึงขอ้พพิำทที่เป็นคดีควำมแลว้ และ
ขอ้พพิำทหรอืขอ้เรยีกรอ้งที่ กสท อำจเรยีกรอ้งตอ่บรษิัทฯในอนำคตภำยใตสั้ญญำสัมปทำน ทั้งน้ีเวน้แตข่อ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท ที่เกี่ยวกับกำรช�ำระผล
ประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิ (ภำษสีรรพสำมติ) ตำมสัญญำสัมปทำน และขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯ และ กสท เกีย่วกบักำรคดิผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิจำกรำยได้ 
ค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมที่บรษิัทฯได้รบัจำกผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมบำงรำยที่เข้ำมำใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมของบรษิัทฯ หลังประกำศ กทช.  
วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยมีผลใชบ้ังคับตำมที่กลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 35 (ก) และ 35 (ข) น้ันจะไมไ่ดถ้กูระงบัไปโดยผลของสัญญำระงบั
ขอ้พพิำทฉบับน้ี 

ภำยใต้สัญญำระงับข้อพิพำทดังกล่ำว บรษิัทฯ ตกลงช�ำระค่ำตอบแทนเพ่ือกำรระงับข้อพิพำทเป็นเงินจ�ำนวนท้ังส้ิน 9,510 ล้ำนบำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)  
โดยบรษิทัฯจะช�ำระคำ่ตอบแทนส่วนแรกจ�ำนวน 6,840 ลำ้นบำท (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่) ใหแ้ก ่กสท ในวันระงบัขอ้พพิำทและส่วนท่ีเหลอืบรษิทัฯจะช�ำระเมือ่กระบวนกำร
ถอนข้อพิพำทและ/หรอืคดีฟ้องรอ้งท่ีค้ำงอยู่ในศำลเสรจ็ส้ินลงแล้วตำมเง่ือนไขในสัญญำระงับข้อพิพำท ท้ังน้ีบรษิัทฯได้บันทึกค่ำตอบแทนเพ่ือกำรระงับข้อพิพำท 

169บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) รายงานประจาํปี 2561



ดังกลำ่วน้ีแลว้ทั้งจ�ำนวนสุทธจิำกจ�ำนวนส�ำรองที่เคยตั้งไวแ้ลว้โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในงบก�ำไรขำดทุน 

รำยละเอียดขอ้พพิำททำงกำรคำ้ คดีฟ้องรอ้งและเรือ่งที่เกี่ยวขอ้งที่อยูร่ะหวำ่งกำรด�ำเนินกำรระงบัขอ้พพิำทภำยใตสั้ญญำระงบัขอ้พพิำท มีดังตอ่ไปน้ี

(ก) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท เกี่ยวกับกำรคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรที่ไดร้บัจำกบรษิัท ดิจติอล โฟน จ�ำกัด (“DPC”) จำก
กำรที่บรษิัทฯไดใ้ห ้DPC ใชบ้รกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ

ในปี 2545 กสท ไดแ้จง้ใหบ้รษิัทฯทรำบวำ่ กสท จะเรยีกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรที่บรษิัทฯไดร้บัจำก DPC จำกกำรที่บรษิัทฯ
ไดใ้ห ้DPC ใชบ้รกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ และไดท้�ำหนังสือลงวันที่ 25 สิงหำคม 2546 แจง้ใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศดังกลำ่วใหแ้ก ่กสท เป็นจ�ำนวน 477 ลำ้นบำท

ตอ่มำเม่ือวันที ่31 สิงหำคม 2547 กสท ไดย้ืน่ขอ้พพิำทตอ่สถำบนัอนุญำโตตุลำกำร โดยเรยีกใหบ้รษิทัฯช�ำระเงนิพรอ้มเบีย้ปรบัส�ำหรบัผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เตมิจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ำยในประเทศค�ำนวณถงึวันทีย่ื่นขอ้พพิำทรวมทัง้ส้ิน 692 ลำ้นบำท และไดเ้รยีกใหบ้รษิทัฯช�ำระ
เงนิคำ่ปรบัจนกวำ่จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนครบถว้น

เม่ือวันท่ี 22 สิงหำคม 2558 บรษิทัฯไดร้บัค�ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำรแจง้วำ่คณะอนุญำโตตุลำกำรช้ีขำดใหย้กค�ำเสนอขอ้พพิำทของ กสท ตอ่มำ บรษิทัฯ
ได้รบัแจ้งเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2559 ว่ำ กสท ได้ฟ้องรอ้งเพิกถอนค�ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรต่อศำลปกครองกลำง ซึ่งต่อมำศำลปกครองกลำงมี 
ค�ำส่ังไม่รับค�ำร้องของ กสท ไว้พิจำรณำและให้จ�ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม เนื่องจำกเป็นกำรยื่นค�ำร้องเมื่อล่วงพ้นในระยะเวลำกำรฟ้องคดี  
บรษิัทฯไดร้บัอนุญำตจำกศำลปกครองสูงสุดใหค้ัดส�ำเนำค�ำพพิำกษำศำลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่  9 พฤศจกิำยน 2560 ซึ่งปรำกฎวำ่ศำลปกครองสูงสุด 
มีค�ำส่ังยืนตำมค�ำส่ังของศำลปกครองกลำงที่ไมร่บัค�ำรอ้งขอใหศ้ำลเพกิถอนค�ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรไวพ้จิำรณำ

ในระหวำ่งปีปจัจุบนั บรษิทัฯไดร้บัหนังสือโดยตรงจำกศำลปกครองกลำงเพิม่เติมวำ่คดีน้ีถงึทีสุ่ดแลว้ ตลอดจนฝำ่ยบรหิำรไดพ้จิำรณำควำมเห็นจำกท่ีปรกึษำ
กฎหมำยของบรษิัทฯวำ่ บรษิัทฯไมม่ีภำระผกูพนัอื่นใดในผลประโยชน์ตอบแทนจำกรำยไดท้ี่ กสท เรยีกรอ้งในเรือ่งดังกลำ่วขำ้งตน้ 

(ข) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ  และ กสท เกี่ยวกับวิธกีำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก ่กสท อันเกิดจำกส่วนลดคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ย

เม่ือวันที่ 18 พฤษภำคม 2548 และวันที่ 19 กรกฎำคม 2548 กสท ไดท้�ำหนังสือแจง้ใหบ้รษิัทฯทรำบวำ่ วิธกีำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนของบรษิัทฯ
นับต้ังแต่วันที่บรษิัทฯได้รบัอนุมัติส่วนลดค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยจำกทีโอทีน้ันไม่ถูกต้อง ซ่ึงส่งผลกระทบให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบรษิัทฯต้องน�ำส่งให้แก ่
กสท ต�่ำไปเป็นจ�ำนวน 448 ลำ้นบำท (ค�ำนวณต้ังแตวั่นที่ 16 กันยำยน 2539 ถึงวันที่ 15 กันยำยน 2547) ในปี 2550 กสท จงึไดย่ื้นขอ้พพิำทตอ่สถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร เรยีกรอ้งเงนิผลประโยชน์ตอบแทน พรอ้มเบ้ียปรบัรวมเป็นเงนิ 749 ลำ้นบำทจำกบรษิัทฯ และในปี 2554 กสท ไดย่ื้นขอ้พพิำทเพือ่เรยีก
ใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 16 ในเรือ่งเดียวกันน้ีอีกเป็นจ�ำนวน 16 ลำ้นบำท พรอ้มทั้งเบี้ยปรบั 

(ค) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯ และ กสท เกีย่วกบักำรคดิผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิจำกรำยไดค้ำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกผูป้ระกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมบำงรำยที่เขำ้มำใชโ้ครงขำ่ยโทรคมนำคมของบรษิัทฯ กอ่นประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยมีผลใชบ้ังคับ

ในปี 2549 กสท ไดย้ื่นขอ้พพิำทตอ่อนุญำโตตุลำกำรเกี่ยวกับกำรเรยีกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 11 ถึงปีสัมปทำนที่ 14 จำก 
รำยไดค้ำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีบรษิทัฯไดร้บัจำกผูป้ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมบำงรำยท่ีเขำ้มำใชโ้ครงขำ่ยโทรคมนำคมของบรษิทัฯกอ่นประกำศ 
กทช. วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยมีผลใชบ้ังคับเป็นจ�ำนวน 14 ลำ้นบำท     

ในปี 2553 กสท ได้ย่ืนข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเพ่ือเรยีกให้บรษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมส�ำหรบัปีสัมปทำนท่ี 15 ในเรือ่งเดียวกันน้ีอีก
เป็นจ�ำนวน 4 ลำ้นบำท ระหวำ่งปี 2554-2558 กสท ไดเ้รยีกใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมในลักษณะเดียวกันส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 16-20 
รวมเป็นเงนิจ�ำนวนกวำ่ 5 ลำ้นบำทพรอ้มเบี้ยปรบั 

(ง) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯ และ กสท เกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิอนัเกดิจำกกำรหกัคำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรใหบ้รกิำรเสรมิ (Content) ของผูใ้หบ้รกิำรเสรมิ  
(Content Providers) ออกจำกรำยได้

ในปี 2550 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พิพำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯช�ำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจ�ำนวนประมำณ 24 ลำ้นบำท 
ซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแต่ยังไม่รวมดอกเบ้ียผิดนัด โดยอ้ำงว่ำบรษิัทฯได้ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทำนท่ี 13 และ 14 (ระหว่ำง 16 กันยำยน 
2546 - 15 กันยำยน 2548) ไม่ครบถ้วน เน่ืองจำกบรษิัทฯได้หักค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้บรกิำรเสรมิของผู้ให้บรกิำรเสรมิ (Content Providers) ออก
จำกรำยไดก้อ่นกำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยไมไ่ดร้บัอนุมัติจำก กสท ซึ่งตอ่มำ เม่ือวันที่ 15 มีนำคม 2555 คณะอนุญำโตตุลำกำรเสียงขำ้งมำก
ไดมี้ค�ำชี้ขำดใหบ้รษิัทฯช�ำระเงนิจ�ำนวนประมำณ 24 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบ้ียในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี จำกตน้เงนิดังกลำ่วนับถัดจำกวันย่ืนเสนอขอ้พพิำท  
(28 ธันวำคม 2550) จนกว่ำจะช�ำระเสรจ็ส้ิน โดยบรษิัทฯได้ย่ืนค�ำรอ้งต่อศำลปกครองกลำงเพื่อขอให้ศำลเพิกถอนค�ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
อยำ่งไรก็ตำมเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 ศำลปกครองกลำงไดม้ีค�ำพพิำกษำยกค�ำรอ้งของบรษิัทฯ ซึ่งภำยหลังตอ่มำบรษิัทฯ ไดอุ้ทธรณ์ค�ำพพิำกษำศำล
ปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสูงสุด และวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 ศำลปกครองสูงสุดไดม้ีค�ำส่ังยกอุทธรณ์ของบรษิัทฯ ซึ่งมีผลท�ำใหค้ดีดังกลำ่วถึงที่สุด 

ในปี 2553 ถึงปี 2556 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งให ้ บรษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำน
ที่ 15 ถึงปีสัมปทำนท่ี 18 อีกรวมเป็นจ�ำนวน 338 ลำ้นบำทซ่ึงรวมภำษีมลูคำ่เพิม่ พรอ้มทั้งเบี้ยปรบั ตอ่มำในปี 2558 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 19 และปีสัมปทำนที่ 20 เป็นจ�ำนวน 153 ลำ้นบำทซึ่งรวมภำษี
มลูคำ่เพิม่ รวมท้ังส้ิน กสท เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 15 ถึงปีสัมปทำนที่ 20 เป็นจ�ำนวนเงนิ 491 ลำ้นบำท 
ซึ่งรวมภำษีมลูคำ่เพิม่และดอกเบี้ยผิดนัดค�ำนวณจนถึงวันย่ืนค�ำเสนอขอ้พพิำทแลว้
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(จ) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯและ กสท เก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยไดบ้รกิำรบัตรเติมเงนิ (Prepaid Service Revenue) ระบบบรกิำร
ใจดีใหยื้ม

ในปี 2553 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯช�ำระเงนิผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมส�ำหรบัปีสัมปทำนท่ี 15 จ�ำนวน
ประมำณ 23 ลำ้นบำทซึง่รวมภำษมีลูคำ่เพิม่ โดยอำ้งวำ่บรษิทัฯน�ำรำยไดจ้ำกบรกิำรบัตรเตมิเงนิ (Prepaid Service Revenue) ระบบใจดีใหยื้มมำค�ำนวณ
ผลประโยชน์จำกบรกิำรดังกลำ่วไมถ่กูตอ้งตำมหลักเกณฑ์ที่ กสท และบรษิัทฯไดย้อมรบัและถือปฏิบัติกันมำตั้งแตเ่ริม่สัญญำสัมปทำน 

ในปี 2554 ถึงปี 2556 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯช�ำระเงนิผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมของปีสัมปทำน
ที่ 16 ถึงปีสัมปทำนที่ 18 อีกประมำณ 295 ลำ้นบำท ตอ่มำ ในปี 2558 กสท ไดย้ื่นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ช�ำระ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 19 และปีสัมปทำนที่ 20 เป็นจ�ำนวน 58 ลำ้นบำท รวมท้ังส้ิน กสท เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำนท่ี 16 ถึงปีสัมปทำนท่ี 20 เป็นจ�ำนวนเงนิ 353 ลำ้นบำทซ่ึงรวมภำษีมลูคำ่เพิม่และดอกเบี้ยผิดนัดค�ำนวณจนถึงวันย่ืน
ค�ำเสนอขอ้พพิำทแลว้

(ฉ) ข้อพิพำทระหว่ำงบรษิัทฯและ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�ำหรบัค่ำบรกิำรที่ลูกค้ำปลอมแปลงเอกสำรจดทะเบียน (ส�ำหรบักำรโทรศัพท์
ภำยในประเทศ) ซึ่งไมส่ำมำรถเรยีกเก็บเงนิได้

ในปี 2549 ถึงปี 2558 กสท ได้ย่ืนข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯช�ำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจ�ำนวนรวมกันประมำณ  
52 ล้ำนบำทซึ่งรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มพรอ้มเบ้ียปรบั โดยอ้ำงว่ำบรษิัทฯ ได้ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทำนที่ 11 ถึง ปีสัมปทำนท่ี 20 ไม่ครบถ้วน  
เน่ืองจำกบรษิัทฯ ไดห้ักหน้ีเสียกรณีลกูคำ้ปลอมแปลงเอกสำรจดทะเบียนออกจำกรำยไดก้อ่นกำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก ่กสท

(ช) ขอ้พพิำทอื่นเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนตำมสัญญำสัมปทำน

นอกเหนือจำกข้อพิพำทตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ในระหว่ำงปี 2552 - 2556 กสท ยังได้ย่ืนข้อเรียกร้องอีกหลำยคดีต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรและ 
ศำลเพือ่เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตำมสัญญำสัมปทำนเป็นจ�ำนวนเงนิรวมทั้งส้ิน 263 ลำ้นบำทพรอ้มเบ้ียปรบั 

(ซ) หนังสือจำก กสท ใหป้ฏิบัติตำมขอ้ 14.8 ขอ้ 2.1 และขอ้สัญญำอ่ืนๆ ของสัญญำสัมปทำน

เม่ือวันที่ 12 กุมภำพนัธ์ 2556 บรษิัทฯ ไดร้บัหนังสือจำก กสท แจง้วำ่บรษิัทฯไมป่ฎิบัติตำมขอ้สัญญำท่ีเกี่ยวกับขอ้หำ้มกำรแขง่ขันตำมขอ้ 14.8 ของสัญญำ
สัมปทำน (หนงัสือ 14.8) และไดแ้จง้ใหบ้รษิทัฯด�ำเนินกำรแกไ้ข  และตอ่มำ กสท ไดส่้งหนงัสือเป็นรำยเดือนขอใหบ้รษิทัฯระงบักำรทีผู่ใ้ชบ้รกิำรของบรษิทัฯ โอน
ยำ้ยไปยงั ดีแทค ไตรเน็ต และเรยีกรอ้งคำ่เสียหำยโดยหำกนบัคำ่เสียหำยระหวำ่งเดือนกนัยำยน 2556 ถงึเดือนพฤษภำคม 2558 เทำ่กบั 16,468 ลำ้นบำท 
รวมทั้งไดก้ลำ่วอำ้งในหนังสือฉบับลงวันที่ 10 มกรำคม 2557 วำ่บรษิัทฯปฏิบัติผิดสัญญำสัมปทำนในขอ้ 14.8 และ ขอ้ 2.1 เก่ียวกับเครือ่งและอุปกรณ์ตำม
สัญญำใหด้�ำเนินกำรฯ และยังไดอ้ำ้งอีกวำ่    บรษิทัฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนไมค่รบถว้น  อีกทัง้อำ้งวำ่บรษิทัฯ ผดิสัญญำสัมปทำนในขอ้อ่ืนๆ โดยหำกบรษิทัฯ
ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 90 วนั นับแตไ่ดร้บัหนังสือลงวนัที ่ 10 มกรำคม 2557 กสท จะใชสิ้ทธบิอกเลกิสัญญำตอ่ไป และขอสงวนสิทธเิรยีกคำ่เสียหำยดว้ย

ตอ่มำ กสท ส่งหนังสือลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2557 วันที่ 9 กันยำยน 2557 และวันที่ 23 กันยำยน 2557 แจง้วำ่บรษิัทฯ ไมป่ฏิบัติตำมขอ้สัญญำที่เก่ียวกับ 
ขอ้หำ้มกำรแขง่ขันตำมขอ้ 14.8 และขอ้สัญญำอ่ืนๆ ของสัญญำสัมปทำน รวมท้ังสรำ้งควำมเสียหำยใหแ้ก ่ กสท ด้วยกำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก ่
ดีแทค ไตรเน็ต เขำ้ถือหุน้ใน ดีแทค ไตรเน็ต และโอนยำ้ยผูใ้ชบ้รกิำรของบรษิัทฯ ไปยัง ดีแทค ไตรเน็ต กสท แจง้อีกวำ่จะน�ำกรณีดังกลำ่วเสนอเป็นขอ้พพิำท
เขำ้สู่กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร อยำ่งไรก็ตำม บรษิัทฯ ไดยื้นยันกลับไปยัง กสท ตำมหนังสือลงวันที่11 เมษำยน 2557 วันที่ 21 สิงหำคม 2557 และวันที่ 
3 ตุลำคม 2557 วำ่บรษิัทฯไมไ่ดผ้ิดสัญญำใหด้�ำเนินกำรฯ และ กสท ไมม่ีสิทธบิอกเลิกสัญญำแตอ่ยำ่งใด โดยในกำรด�ำเนินกำรทุกขั้นตอน บรษิัทฯไดป้ฏิบัติ
ตำมสัญญำสัมปทำนและบทบัญญัติของกฎหมำยทั้งส้ิน ขอ้กลำ่วอำ้งของ กสท ที่วำ่บรษิัทฯท�ำผิดสัญญำสัมปทำนขอ้อ่ืน ๆ น้ัน ส่วนใหญเ่ป็นขอ้พพิำทที่ยัง
ไมเ่ป็นท่ียุติและยังคงอยูใ่นขั้นตอนกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร และกระบวนกำรพจิำรณำของศำลปกครองท่ี กสท ควรรอผลคดีใหถ้ึงที่สุดกอ่น บรษิัทฯ  
ขอสงวนสิทธิต์ำ่ง ๆ  ท่ีบรษิทัฯ พงึมตีำมสัญญำสัมปทำนและตำมกฎหมำยทุกประกำร โดยไมถื่อวำ่หนังสือดังกลำ่วเป็นกำรสละสิทธิห์รอืกำรสละเง่ือนเวลำใด ๆ   
ที่บรษิัทฯ พงึมีตำมสัญญำสัมปทำนหรอืตำมกฎหมำยทั้งส้ิน

เม่ือวันที่ 30 สิงหำคม 2561 บรษิัทฯ ไดร้บัค�ำเสนอขอ้พพิำทที่ กสท ย่ืนตอ่คณะอนุญำโตตุลำกำร โดยอำ้งวำ่บรษิัทฯ ไดท้�ำผิดสัญญำสัมปทำนขอ้ 14.8 
ด้วยกำรเข้ำถือหุ้นใน ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำนวนรอ้ยละ 99.99 และมีกำรโอนย้ำยผู้ใช้บรกิำรโดยฝ่ำฝืนประกำศ กสทช. เรือ่งหลักเกณฑ์บรกิำรคงสิทธิเลข
หมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่และเงื่อนไขแนวทำงปฏิบัติกำรโอนย้ำยผู้ใช้บรกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นเหตุให้ กสท ได้รบัควำมเสียหำยได้รบัผลประโยชน์
ตอบแทนนอ้ยลง กสท จงึขอใหบ้รษิัทฯ ช�ำระคำ่เสียหำยจำกกำรท่ีบรษิัทฯ โอนยำ้ยผูใ้ชบ้รกิำรจำกบรษิัทฯไปยังดีแทค ไตรเน็ต ของเดือนกันยำยน 2556 
ถึงเดือนพฤษภำคม 2558 เป็นจ�ำนวน 3,506 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบ้ียรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีนับตั้งแตเ่ดือนมิถุนำยน 2558 เป็นตน้ไป ปจัจุบันคดีอยูร่ะหวำ่ง
กำรพจิำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำร

(ณ) คดีฟ้องรอ้งระหวำ่ง ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท เกี่ยวกับเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมตำมสัญญำสัมปทำน

เม่ือวันที่ 11 มิถุนำยน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ไดร้บัค�ำฟ้องท่ี กสท ไดย่ื้นฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำงโดยอำ้งวำ่ ดีแทค ไตรเน็ต ไดท้�ำละเมิดตอ่ กสท ดว้ยกำรน�ำ
เครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรบัคลืน่ควำมถีย่ำ่น 2.1 GHz ของ ดแีทค ไตรเนต็ ไปเชือ่มตอ่กบัเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมทีม่ไีวใ้ชส้�ำหรบัใหบ้รกิำร
วิทยุคมนำคมระบบเซลลลูำ่ตำมสัญญำใหด้�ำเนินกำรฯ ของบรษิทัฯ กสท จงึเรยีกรอ้งให ้ดีแทค ไตรเน็ต รือ้ถอนเครือ่งและอุปกรณ์ออกไปและหำ้มมใิหต้ดิตั้ง 
หรอืเชื่อมตอ่เครือ่งและอุปกรณ์ของ ดีแทค ไตรเน็ต กับเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำใหด้�ำเนินกำรฯ ของบรษิัทฯ รวมท้ัง เรยีกรอ้งให ้ดีแทค ไตรเน็ต ชดใช ้
คำ่เสียหำยแก ่กสท เป็นเงินเดือนละ 42  ลำ้นบำท (ซ่ึงภำยหลังแกไ้ขเพิม่เติมค�ำฟอ้งเป็นเดือนละ 44 ลำ้นบำท) นับถดัจำกวันย่ืนฟ้องเป็นตน้ไปจนกวำ่จะด�ำเนินกำร 
รือ้ถอนอุปกรณ์โทรคมนำคมของ ดีแทค ไตรเน็ต ออกจำกเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำใหด้�ำเนินกำรของบรษิัทฯ 
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นอกจำกน้ี กสท ได้ขอให้ศำลมีค�ำส่ังก�ำหนดให้ใช้วิธีกำรชั่วครำวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ กสท ในระหวำ่งกำรพิจำรณำคดีโดยห้ำมมิให้ ดีแทค ไตรเน็ต  
น�ำเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมยำ่นควำมถ่ี 2.1 GHz ไปติดต้ัง เชือ่มตอ่ หรอืใชร้ว่มกับเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำนของบรษิทัฯ อยำ่งไรก็ตำม
เม่ือวันที่ 5 สิงหำคม 2557 ศำลปกครองกลำงมีค�ำส่ังยกค�ำขอใหศ้ำลก�ำหนดวิธกีำรชั่วครำวของ กสท ท้ังน้ีเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2561 ศำลปกครองกลำง 
มีค�ำพิพำกษำว่ำ ดีแทค ไตรเน็ตไม่ได้ท�ำละเมิดต่อ กสท และพิพำกษำให้ยกฟ้อง กสท ซึ่ง กสท ได้ด�ำเนินกำรอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงต่อ 
ศำลปกครองสูงสุดแลว้ คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด

(ญ) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท เกี่ยวกับเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคม

ตำมที่บรษิัทฯ และ กสท มีขอ้โตแ้ยง้กันตั้งแตปี่ 2556 เรือ่งกำรไมป่ฏิบัติตำมขอ้ 2.1 ของสัญญำสัมปทำนเกี่ยวกับเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำน
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 34.2 (ซ) เน่ืองจำกบรษิัทฯ ได้ติดตั้งเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมย่ำนควำมถ่ี 2.1 GHz ของ  
ดีแทค ไตรเน็ต บนเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำน กสท จึงขอใหบ้รษิัทฯ รือ้ถอนอุปกรณ์ยำ่นควำมถ่ี 2.1 GHz ออกจำกเครือ่งและอุปกรณ์ตำม
สัญญำสัมปทำนภำยในก�ำหนดเวลำ 15 วัน หำกพน้ก�ำหนดเวลำดังกลำ่วแลว้ กสท จะเสนอขอ้พพิำทเขำ้สู่กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร  

ตอ่มำ เม่ือวันที่ 1 ตุลำคม 2557 กสท ไดย้ื่นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำร โดยอำ้งวำ่ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรท่ีบรษิัทฯปฏิบัติผิดสัญญำ
สัมปทำนขอ้ 2.1 และขอ้ 2.3 ดว้ยกำรน�ำเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมตำมสัญญำสัมปทำนไปให ้ดีแทค ไตรเน็ต รว่มใชเ้พือ่ติดต้ังและเชื่อมตอ่เครือ่งและ
อุปกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรบัใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ยำ่นควำมถ่ี 2.1 GHz ของ ดีแทค ไตรเน็ต กับเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมตำมสัญญำสัมปทำน 
กสท จงึเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯรือ้ถอนเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมดังกลำ่วของ ดีแทค ไตรเน็ต หรอืผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยอื่นที่ติดต้ังและเช่ือม
ต่อกับเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำนออกไป และให้ชดใช้ค่ำเสียหำยจ�ำนวนประมำณ 658 ล้ำนบำทพรอ้มดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 ต่อปี หำกไม่รือ้
ถอน กสท ขอให้ชดใช้ค่ำเสียหำยรำยเดือนประมำณเดือนละ 44 ล้ำนบำท นับถัดจำกวันย่ืนค�ำเสนอข้อพิพำทเป็นต้นไปจนกว่ำจะด�ำเนินกำรรือ้ถอนเครือ่ง 
และอุปกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรบัให้บรกิำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีย่ำนควำมถ่ี 2.1 GHz ของ ดีแทค ไตรเน็ต ออกจำกเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำน 
นอกจำกนัน้ กสท ยังหำ้มมใิหบ้รษิทัฯน�ำเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมตำมสัญญำสัมปทำนไปใหด้แีทค ไตรเนต็ หรอืผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ำยอืน่ใช้
รว่มโดยกำรติดตั้งและหรอืเชื่อมตอ่กับเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรบัใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ยำ่นควำมถ่ี 2.1 GHz ของผูใ้หบ้รกิำรดังกลำ่วกับ
เครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำน เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญำตจำก กสท เป็นลำยลักษณ์อักษร ปจัจุบันคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำร

ข้อพิพำททำงกำรค้ำและคดีฟ้องรอ้งข้ำงต้น ปจัจุบันอยู่ภำยใต้กระบวนกำรพิจำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำรหรอืศำลปกครองกลำงหรอืศำลปกครองสูงสุด  
โดยคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพำทที่เป็นคดีกล่ำวมำข้ำงต้นจะถูกระงับไปโดยผลตำมสัญญำระงับข้อพิพำท โดย กสท. และบรษิัทฯจะต้องด�ำเนินกระบวนกำรถอน 
ขอ้พพิำททำงกำรคำ้และคดีที่อยูใ่นศำลทั้งหมดขำ้งตน้ใหเ้สรจ็ส้ิน 

นอกจำกน้ี สัญญำระงับข้อพิพำทดังกล่ำวยังมีผลเป็นกำรระงับประเด็นต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกำรด�ำเนินกำรภำยใต้สัญญำสัมปทำนระหว่ำง กสท และบรษิัทฯ  
ทียั่งไมเ่กดิขึน้เป็นคดีควำม เชน่ กำรแกไ้ขสัญญำสัมปทำนครัง้ท่ี 3 ตำมทีก่ลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 36.3  และรวมถึงขอ้พพิำทหรอืขอ้เรยีกรอ้งที่  
กสท อำจเรยีกรอ้งตอ่บรษิัทฯ ในอนำคตภำยใตสั้ญญำสัมปทำน

35. ขอ้พพิำททำงกำรคำ้ทีส่�ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชนต์อบแทนตำมสัญญำใหด้�ำเนนิกำรใหบ้รกิำรวิทยุคมนำคม
ระบบเซลลลู่ำร ์(สัญญำสัมปทำน) ระหว่ำง กสท และบรษิัทฯ ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ำยใตสั้ญญำระงับขอ้พพิำท และคดฟ้ีอง
รอ้งอืน่ๆ

(ก) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท เกี่ยวกับกำรช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติม (ภำษีสรรพสำมิต) ตำมสัญญำสัมปทำน

เม่ือวันที่ 11 มกรำคม 2551 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมในปีสัมปทำนท่ี 
12 ถึงปีสัมปทำนที่ 16 จ�ำนวน 16,887 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูคำ่เพิม่และเบี้ยปรบั รวมเป็นเงนิจ�ำนวนทั้งหมดประมำณ 23,164 ลำ้นบำท โดยค�ำรอ้งเสนอ
ข้อพิพำทของ กสท ดังกล่ำวมิได้อ้ำงถึงสำเหตุท่ีบรษิัทฯน�ำส่งผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน (บรษิัทฯ คำดว่ำจ�ำนวนเงินที่เรยีกรอ้งดังกล่ำวเป็นเรือ่ง
ของเงินค่ำภำษีสรรพสำมิตที่บรษิัทฯ ได้ช�ำระให้แก่กรมสรรพสำมิตไปและน�ำมำหักออกจำกผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องน�ำส่งให้แก่ กสท ตำมมติของ 
คณะรฐัมนตร ีและตำมหนังสือของ กสท)

อยำ่งไรก็ดี คณะอนุญำโตตุลำกำรไดมี้ค�ำช้ีขำด ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2555 ใหบ้รษิัทฯ ชนะคดีและยกค�ำเสนอขอ้พพิำทของ กสท ท้ังหมด ตอ่มำเมื่อวันที่ 
31 สิงหำคม 2555 กสท ไดย่ื้นค�ำรอ้งขอใหศ้ำลปกครองกลำงเพกิถอนค�ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรดังกลำ่ว ซึ่งตอ่มำเม่ือวันที่  29 มกรำคม 2559  
ศำลปกครองกลำงพพิำกษำไมเ่พกิถอนค�ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรทีพ่พิำท อยำ่งไรกต็ำม กสท อุทธรณ์ค�ำพพิำกษำศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครอง
สูงสุด คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด

ตอ่มำเม่ือวันที่ 29 กันยำยน 2560 บรษิัทฯ ไดร้บัหนังสือจำก กสท แจง้ใหบ้รษิัทฯตอ้งช�ำระภำษีมลูคำ่เพิม่จำกเงนิคำ่ภำษีสรรพสำมิตที่บรษิัทฯ หักออกจำก
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีตอ้งจำ่ยให ้ กสท โดยอำ้งวำ่ บรษิัทฯ มีหนำ้ที่ตำมสัญญำสัมปทำนในกำรช�ำระภำษีหรอืคำ่ธรรมเนียมใด ๆ ตำมกฎหมำยท่ีเกิดจำก
สัญญำดังกลำ่ว กสท จงึขอใหบ้รษิัทฯ ช�ำระภำษีมลูคำ่เพิม่ดังกลำ่วเป็นเงนิจ�ำนวน 2,756 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบ้ียตำมสัญญำใหแ้ก ่กสท หำกบรษิัทฯ มิได้
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

ด�ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด กสท ขอสงวนสิทธใินกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยตอ่ไป

อย่ำงไรก็ตำม จำกควำมเห็นของท่ีปรกึษำกฎหมำยของบรษิัทฯ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ เห็นว่ำ บรษิัทฯไม่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยภำษีอำกรหรอืตำมสัญญำ
สัมปทำนท่ีตอ้งช�ำระภำษีมลูคำ่เพิม่จ�ำนวนดังกลำ่วใหแ้ก ่กสท ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯจงึมิไดบ้ันทึกภำษีมลูคำ่เพิม่ที่ กสท เรยีกเก็บขำ้งตน้ 
ไวใ้นงบกำรเงนิ

(ข) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท เก่ียวกับกำรคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจำกรำยไดค้ำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีบรษิัทฯไดร้บัจำกผูป้ระกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมบำงรำยที่เขำ้มำใชโ้ครงขำ่ยโทรคมนำคมของบรษิัทฯ หลังประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยมีผลใชบ้ังคับ

ในปี 2554 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำร เพือ่เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยไดค้ำ่เช่ือมตอ่
โครงขำ่ยโทรคมนำคม ในปีสัมปทำนที่ 16 (16 กันยำยน 2549 - 15 กันยำยน 2550) ที่ขำดไปรวมทุกคดีเป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 4,026 ลำ้นบำท พรอ้ม
ช�ำระเบ้ียปรบัอัตรำรอ้ยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้ำงช�ำระ เน่ืองจำกบรษิัทฯค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยกำรหักกลบระหว่ำงรำยได ้
คำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมที่บรษิัทฯไดร้บัจำกผูป้ระกอบกำรรำยอื่นและรำยจำ่ยคำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมที่บรษิัทฯถกูผูป้ระกอบกำรรำยอื่น
เรยีกเก็บ แต่ กสท เรยีกรอ้งให้บรษิัทฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนของรำยได้คำ่เช่ือมต่อโครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีบรษิัทฯ ได้รบัจำกผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน
ทั้งหมดโดยไมใ่หน้�ำรำยจำ่ยคำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีบรษิัทฯถกูผูป้ระกอบกำรรำยอื่นเรยีกเก็บมำหักออก

ในปี 2555 กสท ได้ย่ืนค�ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรเพื่อเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�ำหรบัรำยได้ค่ำเชื่อมต่อ
โครงขำ่ยโทรคมนำคมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 17 เป็นจ�ำนวน 3,860 ลำ้นบำท พรอ้มท้ังเบี้ยปรบั และในปี 2556 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทเป็นอีกคดีหน่ึง
ตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรโดยเรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยไดค้ำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมส�ำหรบัปีสัมปทำนท่ี 
18 เป็นจ�ำนวน 3,340 ลำ้นบำท พรอ้มเบี้ยปรบั

นอกจำกนี้ ในปี 2558 กสท ได้ยื่นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเพือ่เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยได้ 
คำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม ส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 19 เป็นจ�ำนวน 3,667 ลำ้นบำทพรอ้มท้ังเบี้ยปรบั และผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยได้
คำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 20 เป็นจ�ำนวน 3,914 ลำ้นบำท พรอ้มท้ังเบี้ยปรบั ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯมิไดบ้ันทึก 
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมที่ กสท เรยีกเก็บข้ำงต้นไว้ในงบกำรเงิน เน่ืองจำกจำกควำมเห็นของที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัทฯ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ 
เห็นว่ำ บรษิัทฯ ไม่มีหน้ำที่ต้องช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กสท ตำมที่ กสท เรยีกรอ้ง ขณะนี้ข้อพิพำทดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กระบวนกำรทำง
อนุญำโตตุลำกำร 

(ค) คดีฟ้องรอ้งอื่นๆ

บรษิัทฯ มีคดีตำ่ง ๆ  ที่ถกูฟ้องรอ้งอันเน่ืองมำจำกกำรจำ้งแรงงำนและสัญญำทำงกำรคำ้อื่นๆจ�ำนวนรวมท้ังส้ิน 145 ลำ้นบำท ขณะน้ีคดีทั้งหมดดังกลำ่วอยู่
ภำยใตก้ำรพจิำรณำของศำล 

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ เชื่อวำ่ผลของขอ้พพิำทและคดีฟ้องรอ้งดังกลำ่วจะไมส่่งผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญตอ่ฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิัทฯ

36. ควำมเส่ียงจำกขอ้ก�ำหนดและกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิโทรคมนำคมทีส่�ำคญับำงประกำร

36.1 กำรปฏิรูปกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกับกิจกำรโทรคมนำคม

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (เรยีกโดยย่อว่ำ “กสทช.”) ซึ่งถูกจัดตั้งโดยผลของ พรบ. องค์กรจัดสรร 
คลื่นควำมถ่ีและก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 เป็นองค์กรก�ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรวิทยุ 
กระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม รวมทั้งจดัสรรและบรหิำรคล่ืนควำมถ่ี ซึ่งไดมี้กำรแตง่ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2554

ทั้งน้ี กสทช. มีอ�ำนำจออกหลักเกณฑ์ตำ่ง ๆ เพือ่ก�ำกับดแูลกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม เชน่ กำรก�ำหนดโครงสรำ้งและอัตรำคำ่บรกิำร กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์
และมำตรกำรตำ่ง ๆ  เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูบ้รโิภค เป็นตน้ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกลำ่วตำ่ง ๆ  อำจมีผลกระทบในเชิงลบตอ่กลุม่บรษิัทในดำ้นตำ่ง ๆ  ทั้งในเรือ่งกำร
ด�ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกับสภำพตลำด ตลอดจนกำรด�ำเนินกำรภำยใตใ้บอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีทีม่ตีน้ทุนกำรไดม้ำท่ีเหมำะสม
เพือ่ใชใ้นกำรประกอบกิจกำรโทรศัพท์เคล่ือนทีม่คีวำมส�ำคญัอยำ่งมำกตอ่กลุม่บรษิทัในกำรด�ำเนินธรุกิจในกิจกำรโทรคมนำคมในปจัจุบัน และส่งผลตอ่กลยุทธ์ทำง
ธุรกิจในอนำคต รวมถึงกำรลงทุนเพิม่เติมที่มำกพอที่จะสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกคลื่นควำมถ่ีที่มีอยูใ่นปจัจุบันใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

36.2 ภำระตน้ทุนของบรษิัทฯในกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมกับผูป้ระกอบกำรบำงรำยยังไมชั่ดเจน 

ตำม พรบ. ประกอบกจิกำรโทรคมนำคม ผูข้อเชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมและผูใ้หบ้รกิำรเชือ่มตอ่จะตอ้งท�ำสัญญำเชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมตอ่กนั ในปจัจุบนั 
ผูป้ระกอบกำรบำงรำยยังไมไ่ดเ้จรจำตกลงเขำ้ท�ำสัญญำเชื่อมตอ่โครงขำ่ยกับบรษิัทฯ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงทีโอที ซึ่งเป็นคูสั่ญญำกับบรษิัทฯ ตำมขอ้ตกลงกำรเช่ือม
โยงโครงขำ่ยซึ่งท�ำขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งภำยใตสั้ญญำดังกลำ่ว  ทีโอทีก�ำหนดใหบ้รษิัทฯตอ้งช�ำระคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ย (Access Charge) ในอัตรำคงที่
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ตอ่เลขหมำยตอ่เดือนและอัตรำรอ้ยละตำมรำคำหนำ้บัตรส�ำหรบัลกูคำ้ระบบเติมเงนิ อยำ่งไรก็ดี ปจัจุบันกำรใชแ้ละเช่ือมตอ่โครงขำ่ยระหวำ่งผูป้ระกอบกำร รวมท้ัง
บรษิัทฯตอ้งด�ำเนินโดยสอดคลอ้งกับ พรบ.กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ย บรษิัทฯเห็นวำ่ คำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ย 
(Access Charge) ซึง่ทโีอทกี�ำหนดขึน้ตำมกฎหมำยเดมิไมมี่ผลใชบ้งัคบัอกีตอ่ไปเน่ืองจำกไมส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ตำม พรบ. กำรประกอบกจิกำรโทรคมนำคม 
และประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ย 

36.3 กำรแกไ้ขสัญญำสัมปทำนครัง้ที่ 3

สืบเน่ืองจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (เรือ่งเสรจ็ที่ 292/2550) ที่ไดใ้หค้วำมเห็นวำ่กำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำสัมปทำนทั้ง 3 ครัง้ของบรษิัทฯ ไมไ่ด้
ด�ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งตำมพระรำชบัญญัตวิำ่ดว้ยกำรใหเ้อกชนเขำ้รว่มงำนหรอืด�ำเนินกำรในกิจกำรของรฐั พ.ศ. 2535 (“พรบ.วำ่ดว้ยกำรใหเ้อกชนเขำ้รว่มงำนฯ”) 
ซึง่คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเห็นวำ่สัญญำแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำสัมปทำนท้ัง 3 ครัง้ยังคงมีผลใชบั้งคบัอยู ่แต ่กสท จะตอ้งด�ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งตำม พรบ.วำ่ดว้ยกำรให้
เอกชนเขำ้รว่มงำนฯ (กลำ่วคอื กสท ตอ้งเสนอคณะกรรมกำรประสำนงำนตำมมำตรำ 22 พิจำรณำและน�ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรประสำนงำนตำมมำตรำ 22  
ดังกล่ำวประกอบกำรพิจำรณำของคณะรฐัมนตร)ี และเสนอให้คณะรฐัมนตรพีิจำรณำต่อไป โดยให้คณะรฐัมนตรพีิจำรณำถึงผลกระทบ และควำมเหมำะสม  
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรฐั และประโยชน์สำธำรณะ 

ต่อมำคณะกรรมกำรประสำนงำนตำมมำตรำ 22 ได้ให้ควำมเห็นเบื้องต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (“กระทรวงฯ”) โดยไม่รบัรองเฉพำะ
กำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำสัมปทำนครัง้ที่ 3 ในประเด็นเรือ่งกำรปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทน 

เม่ือวันที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2554 คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทรำบกำรด�ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำรว่มกำรงำนใหถ้กูตอ้งตำมแนวทำงปฏิบัติของ พรบ. วำ่ดว้ยกำรให้
เอกชนเขำ้รว่มงำนฯ ตำมที่กระทรวงฯ เสนอ ซึ่งกระทรวงฯ เสนอใหม้ีกำรแตง่ต้ังคณะกรรมกำรเจรจำผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำรว่มกำร
งำน (“คณะกรรมกำรฯ”) เพือ่ทบทวนกำรจำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับกำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำสัมปทำนครัง้ที่ 3

เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2554 คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทรำบผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ วำ่คณะกรรมกำรฯ ไมอ่ำจพิจำรณำขอ้เสนอของบรษิัทเอกชน
ผู้รับสัมปทำนได้ เน่ืองจำกข้อเสนอน้ัน เกินกว่ำอ�ำนำจกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ และเห็นควรส่งเรื่องให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
หลักเกณฑ์และมำตรกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

ในปจัจุบัน พรบ.ว่ำด้วยกำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนฯ ได้ถูกยกเลิกและมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 
เพือ่บงัคบัใชแ้ทน อยำ่งไรก็ดี จนถึงปจัจุบันยังไมมี่ควำมคืบหนำ้ในเรือ่งดังกลำ่วและบรษิทัฯก็ไมท่รำบไดว้ำ่กฎหมำยใหมจ่ะส่งผลกระทบใดตอ่เรือ่งน้ี  และคณะรฐัมนตรี
จะมีขอ้สรุปในกำรด�ำเนินกำรตอ่ไปอยำ่งไร หรอืจะใชดุ้ลพนิิจอยำ่งไร ในขณะน้ีบรษิัทฯ จงึยังไมส่ำมำรถประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ดังกลำ่วได้

อยำ่งไรก็ตำม ดว้ยผลของสัญญำระงบัขอ้พพิำทระหวำ่ง กสท บรษิัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต ควำมเส่ียงที่จะถกูเรยีกรอ้งใหท้บทวนกำรจำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำสัมปทำนครัง้ที่ 3 จงึส้ินสุดลง

36.4 ควำมเส่ียงจำกขอ้ก�ำหนดทำงกฎหมำยและนิติกรรมสัญญำเก่ียวกับสัดส่วนกำรถือหุน้ของนักลงทุนตำ่งดำ้ว

กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯอยู่ภำยใต้ข้อจ�ำกัดกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542  
(“พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว”) 

กำรฝำ่ฝนืสัดส่วนกำรถอืหุน้ของคนตำ่งดำ้วอำจส่งผลใหม้กีำรยกเลกิใบอนุญำตประกอบกจิกำรโทรคมนำคม และส่งผลใหบ้รษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยไมส่ำมำรถ
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมตอ่ไปได ้

อยำ่งไรกต็ำม มำตรำ 4 แหง่ พรบ. กำรประกอบธุรกจิของคนตำ่งดำ้ว ก�ำหนดวำ่หำกบรษิทัใดมหุีน้ท่ีถอืโดยคนตำ่งดำ้วไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของทุนท้ังหมดของบรษิทั 
ใหถ้ือวำ่บรษิัทน้ันเป็นบรษิัทไทย 

จำกขอ้มลูบัญชรีำยช่ือผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พบวำ่ บรษิทัฯ มีหุน้ทีถ่อืโดยคนตำ่งดำ้วไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของทุนท้ังหมดของบรษิทัฯ ดังน้ัน บรษิทัฯ จงึถอืเป็นบรษิทัไทย 
ตำมควำมในมำตรำ 4 แห่ง พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว โดยเม่ือเดือนกันยำยน 2555 บรษิัทฯได้รบัหนังสือยืนยันจำกกระทรวงพำณิชย์ซึ่งเป็น 
หนว่ยงำนที่รบัผิดชอบตำมพรบ.น้ี ยืนยันวำ่บรษิัทฯเป็นบรษิัทไทยตำมมำตรำ 4 แหง่ พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว

นอกจำกน้ี บริษัทฯเห็นว่ำยังไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องกำรตีควำมและกำรใช้บังคับ พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรถือหุ้นของ 
นักลงทุนตำ่งชำต ิท�ำใหบ้รษิทัฯอำจมีควำมเส่ียงดังกลำ่วในกำรประกอบกิจกำรของบรษิทัฯ เน่ืองจำก พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว แมว้ำ่จะมกีำรใชบั้งคับ
มำกวำ่ 10 ปี แตยั่งไมม่ีแนวค�ำพพิำกษำของศำลฎีกำหรอืแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพำณิชย์ในเรือ่งที่เก่ียวกับกำรถือหุน้แทนหรอื “นอมินี” (Nominee)  
ตำมมำตรำ 36 แห่ง พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว เพื่อให้บรษิัทฯสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรประเมินหรอืคำดกำรณ์ผลกระทบจำกกำรใช้บังคับ หรอื 
กำรตีควำมบทบัญญัติดังกลำ่วที่อำจมีตอ่บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยได ้

จำกปญัหำควำมไมช่ัดเจนในเรือ่งกำรตีควำมและกำรใชบ้ังคับ พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้วดังกลำ่วท�ำใหเ้มื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2554 บรษิัทแหง่หน่ึง
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ได้ย่ืนขอ้กลำ่วหำกับส�ำนักงำนต�ำรวจแหง่ชำติใหด้�ำเนินคดีอำญำกับบรษิัทฯ (รวมทั้งกรรมกำร ผูถ้ือหุน้บำงรำยของบรษิัทฯ และกรรมกำรของผูถ้ือหุน้ดังกล่ำว) 
โดยกล่ำวหำว่ำบรษิัทฯประกอบกิจกำรโทรคมนำคมฝ่ำฝืน พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว และวันที่ 22 กันยำยน 2554 ผู้ถือหุ้นรำยย่อยของบรษิัทฯ
รำยหน่ึง (ซึ่งถือหุน้บรษิัทฯจ�ำนวน 100 หุน้) ไดย่ื้นฟ้องหนว่ยงำนของรฐั ซึ่งรวมถึง กสทช. ตอ่ศำลปกครอง โดยกลำ่วหำวำ่ บรษิัทฯเป็น “คนตำ่งดำ้ว” ตำม พรบ. 
กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว 

ในวันที ่26 พฤศจกิำยน 2558 ศำลปกครองกลำงมีค�ำพพิำกษำ โดยศำลปกครองกลำงไมมี่อ�ำนำจในกำรเพกิถอนสิทธใินกำรประกอบกิจกำรของบรษิทัฯ แตอ่ยำ่งไร
ก็ตำม ศำลปกครองไดม้ีค�ำส่ังให ้กสทช. ปฏิบัติตำมหนำ้ที่ที่กฎหมำยก�ำหนดโดยใหพ้จิำรณำวำ่บรษิัทฯ กระท�ำกำรฝ่ำฝืนขอ้หำ้มหรอืมีกำรกระท�ำที่ลักษณะเป็นกำร
ครอบง�ำกิจกำรโดยคนตำ่งดำ้วหรอืไมภ่ำยใน 90 วันนับแตวั่นที่คดีถึงที่สุด บรษิัทฯ และ กสทช. ไดอุ้ทธรณ์ค�ำพพิำกษำศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสูงสุด 
ขณะน้ีคดีทั้งสองดังกลำ่วอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของส�ำนักงำนต�ำรวจแหง่ชำติและศำลปกครองสูงสุด

เมือ่พจิำรณำควำมเหน็ของทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทัฯแลว้ ฝ่ำยบรหิำรเหน็วำ่บรษิทัฯไมไ่ดเ้ขำ้ขำ่ยเป็นบรษิทัทีก่ระท�ำกำรฝ่ำฝืนขอ้หำ้มหรอืมีกำรกระท�ำทีม่ลีกัษณะ
เป็นกำรครอบง�ำกิจกำรโดยคนตำ่งดำ้วตำมประกำศ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิเรือ่ง กำรก�ำหนดขอ้หำ้ม
กำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง�ำโดยคนตำ่งดำ้ว พ.ศ. 2554 อันจะมีผลท�ำใหบ้รษิัทฯและบรษิัทยอ่ยเสียสิทธใินกำรประกอบกิจกำร

บรษิัทฯ ยังคงเชื่อมั่นวำ่บรษิัทฯมิไดเ้ป็น “คนตำ่งดำ้ว” และไดป้ฏิบัติตำม พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้วอยำ่งถกูตอ้งครบถว้น อยำ่งไรก็ดี หำกทำ้ยที่สุด 
บรษิัทฯถกูตัดสิน (โดยค�ำพพิำกษำของศำลฎีกำซึ่งถึงที่สุดแลว้) วำ่ไมม่ีสถำนะเป็นบรษิัทไทยตำม พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว และ พรบ. กำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม และเหตุดังกลำ่วไมไ่ดร้บักำรแกไ้ข อำจถือเป็นเหตุให ้กสทช. ยกเลิกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยได ้

36.5 ประกำศ กสทช. เรือ่ง กำรก�ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง�ำกิจกำรโดยคนตำ่งดำ้ว พ.ศ. 2555

กสทช. ไดอ้อกประกำศ กสทช. เรือ่ง กำรก�ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง�ำกิจกำรโดยคนตำ่งดำ้ว พ.ศ. 2555 (“ประกำศครอบง�ำกิจกำร”) 
ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2555 ซ่ึงประกำศครอบง�ำกิจกำรได้ก�ำหนดว่ำ “กำรครอบง�ำกิจกำร” หมำยถึง “กำรมีอ�ำนำจควบคุมหรอืมีอิทธิพล
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมโดยคนต่ำงด้ำวในกำรก�ำหนดนโยบำย กำรบรหิำรจัดกำร กำรด�ำเนินงำน กำรแต่งตั้งกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้บรหิำรระดับสูง  
อนัอำจมผีลตอ่กำรบรหิำรกจิกำรหรอืกำรประกอบกจิกำรโทรคมนำคมของผูข้อรบัใบอนุญำต หรอืผูร้บัใบอนุญำต ทัง้น้ี โดย (ก) กำรถอืหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงตัง้แต ่
กึง่หน่ึงของจ�ำนวนสิทธอิอกเสียงทัง้หมด (ข) กำรมีอ�ำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญใ่นทีป่ระชุมผูถื้อหุน้หรอื (ค) กำรแตง่ตัง้หรอืกำรถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่
กึ่งหน่ึงของกรรมกำรทั้งหมด”

บรษิัทฯ เห็นวำ่

(ก) ณ วันที่ กสทช. มีประกำศครอบง�ำกิจกำรน้ัน ประกำศครอบง�ำกิจกำรดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้บังคับกับบรษิัทฯที่เป็นผู้ได้รบัสัมปทำนอยู่ก่อน และได้รบักำร
คุม้ครองตำมมำตรำ 305 (1) ของรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับวรรคแรกแหง่มำตรำ 80 ของ พรบ. กำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมได ้เนือ่งจำกบรษิทัฯไมใ่ชผู่ข้อรบัใบอนุญำตประกอบกจิกำรโทรคมนำคมจำก กสทช. ซึง่ควำมเหน็ของทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทัฯกส็อดคลอ้ง
กบัควำมเหน็ของบรษิทัฯดังกลำ่ว อยำ่งไรกดี็ เน่ืองจำกประกำศครอบง�ำกจิกำรไดป้ระกำศใชบ้งัคบัแลว้ บรษิทัฯจงึไดจ้ดัท�ำหนังสือก�ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท�ำ
ทีม่ลีกัษณะเป็นกำรครอบง�ำกจิกำรโดยคนตำ่งดำ้วตำมประกำศครอบง�ำกจิกำร และไดย่ื้นตอ่ กสทช. ตำมท่ีประกำศครอบง�ำกจิกำรก�ำหนดเรยีบรอ้ยแลว้ และ 

(ข) ส�ำหรบับรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ (กลำ่วคอื ดีแทค ไตรเน็ต) ในฐำนะผูร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถ่ียำ่น 2.1 GHz และใบอนุญำตกำรประกอบกจิกำรโทรคมนำคม
แบบที่สำม ไดจ้ดัท�ำหนังสือก�ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง�ำกิจกำรโดยคนต่ำงดำ้วตำมประกำศครอบง�ำกิจกำร และไดย้ื่นตอ่ กสทช. 
ตำมที่ประกำศครอบง�ำกิจกำรก�ำหนดแลว้ 

อน่ึง กสทช. อำจไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับควำมเห็นของบรษิัทฯ ตำมที่ระบุขำ้งตน้ อยำ่งไรก็ดี สืบเน่ืองจำกแนวทำงค�ำอธบิำยท่ี กสทช. ชี้แจงในกำรรบัฟงัควำมคิดเห็น
สำธำรณะเก่ียวกบัประกำศครอบง�ำกิจกำร และโดยเฉพำะอยำ่งย่ิงค�ำนิยำม “กำรครอบง�ำกิจกำร” ในปี 2555 นัน้ บรษิทัฯเหน็วำ่ บรษิทัฯและดีแทค ไตรเน็ต ไมเ่ขำ้ขำ่ย 
เป็นบรษิทัทีถ่กูครอบง�ำกจิกำรโดยคนตำ่งดำ้วตำมค�ำนิยำม “กำรครอบง�ำกจิกำร” ภำยใตป้ระกำศครอบง�ำกจิกำร อยำ่งไรกดี็ ยังคงมคีวำมเส่ียงจำกควำมไมช่ดัเจน
ของกำรบังคับใชก้ฎหมำยซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบตอ่กำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย
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37.  กำรเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

ขอ้มลูส่วนงำนด�ำเนินงำนท่ีน�ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรำยงำนภำยในของบรษิทัฯ ท่ีผูม้อี�ำนำจตัดสินใจสูงสุดดำ้นกำรด�ำเนินงำนไดร้บัและสอบทำนอยำ่งสม�ำ่เสมอเพือ่
ใชใ้นกำรตัดสินใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้ับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนท้ังส้ิน 2 ส่วนงำน ดังน้ี 

(1) ส่วนงำนกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรกิำรที่เกี่ยวขอ้ง

(2) ส่วนงำนจ�ำหนำ่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย

ผูมี้อ�ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนนิงำนของแตล่ะหนว่ยธรุกจิแยกจำกกนัเพือ่วัตถุประสงค์ในกำรตดัสินใจเกีย่วกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิ
ผลกำรปฏิบัติงำน บรษิัทฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรพัย์รวมซ่ึงวัดมลูคำ่โดยใชเ้กณฑ์
เดียวกับที่ใชใ้นกำรวัดก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรพัย์รวมในงบกำรเงนิ

ขอ้มลูรำยได ้ก�ำไร (ขำดทุน) และสินทรพัย์รวมของส่วนงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดังตอ่ไปน้ี 

(หนว่ย: พนับำท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561

กำรใหบ้รกิำรโทรศพัท์
เคลือ่นที่

กำรจ�ำหนำ่ยเครือ่ง
โทรศัพท์และชุดเลขหมำย งบกำรเงนิรวม

รำยได้

รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 65,218,630 7,769,101 72,987,731

รวมรำยได้ 65,218,630 7,769,101 72,987,731

ผลกำรด�ำเนินงำน

ก�ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ของส่วนงำน 17,763,792 (2,055,676) 15,708,116

รำยไดอ้ื่น 2,546,197

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและใหบ้รกิำร (4,778,367)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (17,923,930)

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (1,351,242)

ขำดทุนกอ่นคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (5,799,226)

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ 1,430,537

ขำดทุนส�ำหรบัปี (4,368,689)

สินทรพัย์รวมของส่วนงำน

กำรเพิม่ขึ้นของสินทรพัย์ไมห่มุนเวียน

   ที่ไมร่วมเครือ่งมือทำงกำรเงนิ

   สินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตัดบัญชีและ

   สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น ๆ 20,185,869 - 20,185,869
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(หนว่ย: พนับำท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2560

กำรใหบ้รกิำรโทรศพัท์
เคลือ่นที่

กำรจ�ำหนำ่ยเครือ่ง
โทรศัพท์และชุดเลขหมำย งบกำรเงนิรวม

รำยได้

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

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

ผลกำรด�ำเนินงำน

ก�ำไร (ขำดทุน) ขัน้ตน้ของส่วนงำน 20,787,103 (2,859,451) 17,927,652

รำยไดอ้ื่น 1,277,375

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและใหบ้รกิำร (4,867,933)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (10,446,796)

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (1,557,215)

ก�ำไรกอ่นคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 2,333,083

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ (218,108)

ก�ำไรส�ำหรบัปี 2,114,975

สินทรพัย์รวมของส่วนงำน

กำรเพิม่ขึ้นของสินทรพัย์ไมห่มุนเวียน

   ที่ไมร่วมเครือ่งมือทำงกำรเงนิ

   สินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตัดบัญชีและ

   สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น ๆ 17,658,145 - 17,658,145

สินทรพัย์ของส่วนงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

สินทรพัย์ของส่วนงำน
กำรใหบ้รกิำร 

โทรศัพท์เคลื่อนที่

กำรจ�ำหนำ่ย 
เครือ่งโทรศัพท์ 
และชุดเลขหมำย รวมส่วนงำน

สินทรพัย์ที่ 
ไมไ่ดป้นัส่วน งบกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 115,265,455 2,398,770 117,664,225 33,293,430 150,957,655

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังน้ันรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม 
เขตภมิูศำสตรแ์ลว้

ขอ้มลูเกี่ยวกับลกูคำ้รำยใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บรษิัทฯ ไมม่ีรำยไดจ้ำกลกูคำ้รำยใดท่ีมีมลูคำ่เทำ่กับหรอืมำกกวำ่รอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร

38. กองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ

บรษิัทฯ และพนักงำนได้รว่มกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
เลือกจ่ำยสะสมในอัตรำรอ้ยละ 2 - 15 และเงินที่บรษิัทฯจ่ำยสมทบให้ในอัตรำรอ้ยละ 5 ของเงินเดือน ทั้งน้ีเงินสะสมของพนักงำน เงินสมทบส่วนของบรษิัทฯ
และผลประโยชน์ที่เกิดจำกเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ำยให้กับพนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนดังกล่ำว กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพน้ี
บรหิำรโดยบรษิัทหลักทรพัย์จดักำรกองทุน ทหำรไทย จ�ำกัด ในระหวำ่งปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561 บรษิัทฯไดจ้ำ่ยเงนิสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ�ำนวนประมำณ  
96 ลำ้นบำท (2560: 93 ลำ้นบำท)

39. ส�ำรองตำมกฎหมำย

39.1 กำรจดัสรรส�ำรองตำมกฎหมำย

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บรษิัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อย
กว่ำรอ้ยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองน้ีจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ำรอง 
ตำมกฎหมำยดังกลำ่วไมส่ำมำรถน�ำไปจำ่ยเงนิปนัผลได ้

39.2 กำรโอนส�ำรองตำมกฎหมำยและส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมัญเพือ่ลดผลขำดทุนสะสม

เม่ือวันที่ 30 มกรำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำร 
โอนส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน 474 ลำ้นบำท และส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมัญจ�ำนวน 1,189 ลำ้นบำท เพือ่ลดผลขำดทุนสะสมในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัทฯ  
ซึ่งต่อมำเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติกำรโอนส�ำรองตำมกฎหมำยและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญดังกล่ำว  
โดยบรษิัทฯ ไดบ้ันทึกกำรโอนส�ำรองตำมกฎหมำยและส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมัญจ�ำนวนรวม 1,663 ลำ้นบำท เพือ่ลดขำดทุนสะสมในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแลว้

40. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

40.1 กำรโอนส�ำรองตำมกฎหมำยและส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมัญเพือ่ลดผลขำดทุนสะสม

เม่ือวันที่ 28 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯไดมี้มติอนุมัติกำรโอนส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน 466 ลำ้นบำทและส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมัญจ�ำนวน 
386 ลำ้นบำทเพือ่ลดผลขำดทุนสะสมในงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิัทฯ และเสนอเพือ่กำรอนุมัติตอ่ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ�ำปี 2562

40.2 กำรรบัโอนกิจกำรทั้งหมดของบรษิัทยอ่ย

เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดจำก 
บรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด (บรษิัทยอ่ย) เขำ้มำในบรษิัทฯ

41. กำรอนุมัตงิบกำรเงิน

งบกำรเงนิน้ีไดร้บัอนุมัติใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบรษิัทฯเมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2562

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม
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ค�ำนิยำมค�ำนิยำม

เทคโนโลยี 3G    เทคโนโลยีกำรส่ือสำรในยุคที่ 3

เทคโนโลยี 4G    เทคโนโลยีกำรส่ือสำรในยุคที่ 4

คำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคม (เอซี)  คำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีช�ำระใหแ้กท่ีโอทีเพือ่เชื่อมโยงโครงขำ่ยกับโครงขำ่ยโทรคมนำคม 
     ของทีโอที (Access Charge)

เอไอเอส     บรษิัท แอดวำนซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ�ำกัด (มหำชน)

เอดับบลิวเอ็น    บรษิัท แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ�ำกัด

ARPU     รำยไดเ้ฉลี่ยตอ่เลขหมำยตอ่เดือน (Average Revenue Per User)

แบนด์วิดท์     ควำมกวำ้งของคล่ืนควำมถ่ี

BMA     พืน้ที่กรุงเทพและปรมิณฑล

BTO     สรำ้ง-โอน-ด�ำเนินงำน

กสท     บรษิัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) (เดิมคือกำรส่ือสำรแหง่ประเทศไทย)

CAPEX     เงนิลงทุน

CDR     บันทึกรำยละเอียดกำรใชง้ำน (Call Detail Record)

CDP     The Central Depository (Pte) Limited

สัญญำรว่มกำรงำน    สัญญำใหด้�ำเนินกำรใหบ้รกิำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลลูำรร์ะหวำ่ง กสท กับ บรษิัท  
     (รวมถึงฉบับแกไ้ขเพิม่เติม)

ดีพซีี     บรษิัท ดิจติอล โฟน จ�ำกัด

ดีแทค ไตรเน็ต    บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด

EDGE     Enhanced Data-Rates for GSM Evolution

พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว  พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรของคนตำ่งดำ้ว พ.ศ. 2542

กระแสเงนิสด    EBITDA ลบดว้ยเงนิลงทุน

FY     Fiscal year

GB     กิกะไบต์ เป็นหนว่ยวัดปรมิำณขอ้มลู

GPRS     General Packet Radio Service

GSM     Global System for Mobile Communications

GHz     กิกะเฮิรตซ์ เป็นหนว่ยวัดคล่ืนควำมถ่ี

HSPA     High Speed Package Access, ช่ือเรยีกเทคโนโลยี 3G

IMEI     International Mobile Equipment Identity

คำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (ไอซี)  คำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีช�ำระใหแ้กผู่ป้ระกอบกำรรำยอื่นเพือ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม  
     (Interconnection Charge)

IMT     กิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล (International Mobile Telecommunications)

IVR     ระบบตอบรบัอัตโนมัติ (Interactive Voice Response System)

LTE     Long-Term Evolution, ชื่อเรยีกเทคโนโลยี 4G

MB     เมกะไบต์ เป็นหนว่ยวัดปรมิำณขอ้มลู

MHz     เมกะเฮิรตซ์ เป็นหนว่ยวัดควำมถ่ี
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MMS     บรกิำรรบัส่งขอ้ควำมมัลติมีเดีย (Multimedia Messaging Service)

บรกิำรคงสิทธเิลขหมำย (MNP)   บรกิำรที่ผูใ้ชบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่สำมำรถโอนยำ้ยเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใชบ้รกิำรของ 
     ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยอื่นได้

MOU     ปรมิำณกำรใชง้ำนนำทีตอ่เลขหมำยตอ่เดือน (Minute of Use)

ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเสมือน (MVNO)  ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไมม่ีโครงขำ่ยเป็นของตนเอง (Mobile Virtual Network Operator)

กสทช.     คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ

กทช.     คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ี 
     และก�ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543

จ�ำนวนลกูคำ้เพิม่    จ�ำนวนลกูคำ้ใหมสุ่ทธทิี่หักดว้ยจ�ำนวนลกูคำ้ที่ออกจำกระบบ

เงนิกูสุ้ทธ ิ     เงนิกูท้ี่มีภำระดอกเบี้ยหักดว้ยเงนิสดหรอืเทียบเทำ่

อัตรำส่วนเงนิกูสุ้ทธติอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้  เงนิกูสุ้ทธหิำรดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้

อัตรำส่วนเงนิกูสุ้ทธติอ่ EBITDA   เงนิกูสุ้ทธหิำรดว้ย EBITDA

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรด�ำเนินงำน (OPEX)   คำ่ใชจ้ำ่ยกำรด�ำเนินงำนซึ่งส่วนใหญป่ระกอบดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นโครงขำ่ย ดำ้นกำรขำยกำรตลำด 
     และบรหิำรจดักำรทั่วไป

PCN 1800     ระบบกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจติอล จเีอสเอ็ม ในคลื่นควำมถ่ี 1800

Penetration Rate    อัตรำส่วนจ�ำนวนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ตอ่ประชำกรรวม

QoQ     ไตรมำสน้ีเทียบกับไตรมำสที่ผำ่นมำ

บัตรเติมเงนิ     บัตรเติมเงนิคำ่บรกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงนิ

ก.ล.ต.     คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์

ตลท.     ตลำดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

ตลำดหลักทรพัย์แหง่ประเทศสิงคโปร ์  Singapore Exchange Securities Trading Limited

ซิมกำรด์     Subscriber identity module card

สมำรท์โฟน     โทรศัพท์ที่รองรบัระบบปฏิบัติกำรตำ่ง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติกำรท�ำงำนเทียบเคียงกับคอมพวิเตอร์

SMS     บรกิำรรบัส่งขอ้ควำมตัวอักษร (Short Message Service)

คลื่นควำมถี่ (Spectrum)   คล่ืนควำมถ่ีที่ใชส้�ำหรบัใหบ้รกิำรโทรคมนำคม

Telecommunications Act   พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบับแกไ้ขเพิม่เติม)

ทีโอที     บรษิัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) (เดิมคือองค์กำรโทรศัพท์แหง่ประเทศไทย)

ทรูมฟู     บรษิัท ทรู มฟู จ�ำกัด

ศนูย์รบัฝำกหลักทรพัย์    บรษิัท ศนูย์รบัฝำกหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ยคูอม     บรษิัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชั่น อินดัสตร ีจ�ำกัด (มหำชน)

USO     กำรจดัใหมี้บรกิำรอยำ่งท่ัวถึง (Universal Service Obligation)

VAS     บรกิำรเสรมิ (Value Added Service)

VoIP     กำรใชบ้รกิำรเสียงผำ่นอินเทอรเ์น็ต (Voice over Internet Protocol)

WiFi     Wi-Fi ไวไฟ (Wireless Fidelity) เทคโนโลยีเครอืขำ่ยแบบไรส้ำยประเภทหน่ึง

YoY     ปีปจัจุบันเทียบกับปีท่ีแลว้

ค�ำนิยำม
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ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มลูของบรษิัทที่ออกหลักทรพัย์เพิม่เติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ�ำปี

(แบบ 56-1) ของบรษิัทที่แสดงไวใ้น www.sec.or.th หรอื www.dtac.co.th



บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์    (66 2) 202 8000 
โทรสาร    (66 2) 202 8296 
เว็บไซต์     www.dtac.co.th 
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