
dtac
รายงานประจำาปี
2562

ปีแหง่จุดเปล่ียน



NEVER STOP...



สารบัญ

4 สารจากประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

6 จุดประสงค์ของเราและ
กลยุทธ์

8 จุดเด่นด้าน 
การดำาเนินงาน

10 จุดเปลี่ยน

32 คณะกรรมการบริษัท

38 คณะผู้บริหารบริษัท

43 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

45 โครงสรา้งกลุ่มบริษัท

50 การประกอบธุรกิจ 
และแนวโน้มธุรกิจ

55 การดำาเนินงาน 
ด้านความย่ังยืน

57 เหตุการณ์ส ำาคัญ

64 ปจัจัยความเส่ียง

69 โครงสรา้งการจัดการ

81 การก ำากับดูแลกิจการ

102 รายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

104 รายงานของ 
คณะกรรมการสรรหา

106 รายงานของคณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการ

108 รายงานของคณะกรรมการ 
กำาหนดค่าตอบแทน

110 รายการระหว่างกัน 
และเกี่ยวโยงกัน

121 โครงสรา้งการถือหุ้น

123 นโยบายเงินปนัผล

124 บทวิเคราะห์ 
ผลการดำาเนินงาน

130 รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

132 รายงานของผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต

138 งบการเงิน

148 หมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวม

220 คำานิยาม

3

สารบัญ. รายงานประจ�าปี 2562



จุดเปลีย่นของเรา
สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลกูคา้ตอ้งมากอ่น 

จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญอีกประการในบรกิารด้านโครงข่าย คือการที่ดีแทค

เปลี่ยนจากการใช้ตัวชี้วัดเชิงเทคนิค (เช่น ค่าเฉลี่ยโดยรวมและจ�านวน

สถานีฐาน) มาใช้ตัววัดผลที่ยึดประสบการณ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

(customer-centric metrics) ตัวอยา่งเชน่ ผลส�ารวจความพงึพอใจ

ของลกูคา้ดีแทคในดา้นเครอืขา่ย (Net Promoter Score หรอื NPS) 

และขอ้รอ้งเรยีนตา่ง ๆ เก่ียวกับเครอืขา่ย  

นอกจากน้ี เราไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากฝ่ายคอลเซ็นเตอร ์ฝ่ายขาย และ

ฝ่ายการตลาดและดิจิทัล ทุกครัง้ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเฝ้า

ติดตามประสบการณ์ของลกูคา้รว่มกันแบบเรยีลไทม์ ส่งผลใหค้วามพงึ

พอใจของลกูคา้ในดา้นเครอืขา่ย (NPS) นัน้เตบิโตเพิม่ขึน้ 4 เทา่จากเดอืน

มกราคมถงึธนัวาคม 2562 และในรายงานเกีย่วกบัประสบการณ์การใช ้

งานเครอืขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นทีจ่ากหนว่ยงานอสิระหลายแหง่ในชว่งครึง่ 

หลังของปี 2562 ระบุว่าดีแทคน้ันติดอันดับต้น ๆ ในด้านความเร็ว 

เครอืขา่ยและประสบการณ์การรบัชมวิดีโอ

ปี 2562 ถือเป็นจุดเปล่ียนส�าคญัส�าหรบัดีแทค ความไมแ่นน่อนทีเ่กิดขึน้ 

หลังการเปล่ียนผ่านจากระบบสัมปทานสู่ระบบใบอนุญาตในปี 2561  

ไดส่้งผลกระทบตอ่ความเชือ่มัน่ในหมูล่กูคา้ ผูถ้อืหุน้ และพนักงานของเรา 

เราไดใ้หค้�ามัน่สัญญาวา่จะไมห่ยุดท�าในส่ิงทีถ่กูตอ้งเพือ่ลกูคา้ของเรา ซ่ึง

การพัฒนาคุณภาพเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อเสนอที่มีความ

ยุติธรรมและตอบสนองตอ่ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูใ้ชบ้รกิารยิง่ขึน้

น้ัน ชว่ยใหเ้ราสามารถปลุกความเช่ือมัน่ของภาคส่วนตา่ง ๆ  กลับมาอยา่ง

รวดเรว็ การกลับมาเติบโตในไตรมาส 3 และ 4 ท�าใหเ้ราเช่ือเป็นอยา่งย่ิง

วา่เราไดว้างรากฐานที่แข็งแกรง่ไวแ้ลว้ส�าหรบัปี 2563 และในอนาคต 

เมือ่ยา่งเขา้สู่ตน้ปี 2562 แมดี้แทคจะมีชุดความคล่ืนความถ่ีอนัแขง็แกรง่

ดว้ยคุณสมบตัคิลืน่ท่ีหลากหลายและแตกตา่ง  แตย่งัมหีลายส่ิงทีเ่ราตอ้ง

ท�าเพือ่พฒันาเครอืขา่ยใหร้องรบักับคล่ืนความถี่ใหมเ่หลา่น้ี เราไดล้งทุน

ขยายสถานีฐานเครอืขา่ย 4G TDD กวา่ 17,000 สถานี และไดร้บัการ

จดัสรรคลื่นความถี่ยา่น 700 MHz ขนาด 2x10 MHz ซึ่งตอกย�้าความ

มุง่ม่ันของเราท่ีจะยกระดับประสบการณ์การใชง้านอยา่งราบรืน่ ไมส่ะดุด
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ด้วยวิถีแห่งการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราได้ประยุกต์กับบรกิารและ 

ข้อเสนอต่าง ๆ ท�าให้ทุกอย่างมีความเรียบง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และ

โปรง่ใสมากขึ้น การเริม่ต้นจากการฟงัข้อรอ้งเรยีนของลูกค้า ท�าให้เรา

สามารถระบุปญัหาท่ีใหญ่ที่สุดของผู้ใช้บริการและจัดการกับปญัหา

ไดต้รงจุด

หน่ึงในกรณีที่เกิดขึ้น ได้น�าไปสู่การเพิ่มความเข้มงวดในด้านมาตรฐาน

และความปลอดภัยส�าหรับบริการเสริมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีและการ

สมัครรบัโมบายคอนเทนต์ต่าง ๆ เราใช้ประโยชน์จากปญัญาประดิษฐ์  

(artificial intelligence) เพือ่ชว่ยตรวจจบัและป้องกนัการส่งขอ้ความ 

SMS หรอืกิจกรรมบนอินเทอรเ์น็ตอันเกิดจากมัลแวรห์รอืแรนซัมแวรท์ี่

เขา้ขา่ยหลอกลวง มาตรการดงักลา่วส่งผลใหร้ายไดข้องเราลดลงแตเ่รา

เลอืกท่ีจะปกป้องลกูคา้ของเราและปลอ่ยใหพ้วกเขาไตรต่รองอยา่งถ่ีถว้น

กอ่นตัดสินใจสมัครใชบ้รกิารเหลา่น้ี

ความพยายามในลักษณะน้ีเอง ส่งผลให้จ�านวนข้อร้องเรียนจากผู้ใช้

บรกิารนั้นลดลงเกือบครึง่ในปี 2562 แต่เราเชื่อว่าความคิดรเิริม่เหล่า

น้ีสะท้อนนัยยะมากกว่าเพียงความพึงพอใจของลูกค้า เรามุ่งม่ันที่จะ

สรา้งความแตกต่างชัดเจนระหว่างดีแทคและคู่แข่งของเรา ผ่านการท�า

ทุกอยา่งบนความซื่อสัตย์ (honest) เรยีบงา่ย (simple) และเป็นมิตร

กับผูใ้ช ้(human) 

เราจะไมห่ยุด

ในขณะทีเ่ราทา้ทายตวัเองทีจ่ะไมห่ยุดพฒันาคุณภาพบรกิาร เรากยั็งคง

ใหค้วามส�าคญัอยา่งย่ิงกบัฐานลกูคา้ระบบรายเดือนและระบบเติมเงนิ เรา

ไดย้กระดับศกัยภาพความรว่มมอืระหวา่งทมีฝา่ยขายและการตลาด ผา่น

การใชเ้ครือ่งมือและวิธกีารท�างานใหม ่ๆ  จนสามารถรน่ระยะเวลาในการ

พฒันาและน�าเสนอสินคา้และบรกิารจากสัปดาห์เป็นหลักวัน และท�าใหท้มี

ของเราเขา้ถึงขอ้มลูเชิงลกึไดแ้บบเรยีลไทม์ นอกจากน้ี เรายังไดส้รา้งแรง

กระตุน้ใหกั้บสมาชิกทมีขาย ผา่นการจดัฝกึอบรมและปรบัปรุงโครงสรา้ง

ทมีเพือ่เพิม่แรงจูงใจและพฒันาคุณภาพการบรกิารของดแีทคใหดี้ย่ิงขึน้

ความส�าเรจ็ในการดึงฐานลูกค้าในระบบเติมเงินกลับมา ถือเป็นอีกหน่ึง

จุดเปลี่ยนที่เราภาคภูมิใจมากท่ีสุดในปีน้ี เรายังคงเดินหน้าสร้างฐาน

อันมั่นคงในตลาดแรงงานอพยพ ลดความซับซ้อนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

และพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้เฉล่ียต่อ 

ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งตอ่เน่ือง

แม้จ�านวนผู้ใช้บรกิารท่ีย้ายจากระบบเติมเงินมาเป็นรายเดือนจะลดลง 

แต่เราก็ได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นจ�านวนมากในระบบรายเดือนจากนโยบาย

ส่วนลดคา่เครือ่ง (handset subsidy) ส่งผลใหจ้�านวนลกูคา้โดยรวม 

ของเราเพิม่ขึ้น และการเปิดตัวแพก็เกจรายเดือน dtac GO ซึ่งมาพรอ้ม

บรกิารข้ามแดนอัตโนมัติ น้ันได้รบัเสียงช่ืนชมในฐานะบรกิารแห่งแรกท่ี

ตอบโจทย์ผูใ้ชบ้รกิารในประเทศไทยท่ีตอ้งเดินทางไปยังตา่งแดน

ปีน้ียังถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าหรบัสินคา้และบรกิารของเราดว้ย เราเล็งเห็น

ศักยภาพในการพัฒนากลุ่มสินค้าและบรกิาร (product portfolio) 

และเข้าถึงลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์อันเรยีบง่าย โปรง่ใส และเป็นมิตรต่อ 

ผูใ้ช ้ความเปล่ียนแปลงทีเ่ราสรา้งข้ึนโดยเฉพาะในภาค SME ท�าใหเ้ราอยู่

ในสถานะที่แข็งแกรง่พอที่จะควา้โอกาสดังกลา่วน้ีในปี 2563 

ในขณะท่ีเราภาคภมิูใจกับความส�าเรจ็ในระยะแรกน้ี ความมุมานะของเรา

ในปี 2562 จะสะทอ้นใหเ้หน็มากย่ิงข้ึนในอนาคตขา้งหนา้ เราไดล้ดล�าดับ

ขั้นในองค์กร และเปิดตัวทีมซึ่งท�างานด้วยวิธีการอิสระและแปลกใหม ่

(การท�างานแบบอไจล์) รวมทั้งลงนามสัญญาพันธมิตรกับ Ericsson 

เพื่อด�าเนินงานหน่วยปฏิบัติการด้านโครงข่ายล�้าสมัยรว่มกับผู้น�าด้าน

เทคโนโลยีของโลก

การเตบิโตอยา่งยัง่ยืน

นอกเหนือจากบรกิารและการสรา้งแรงขับเคลื่อนให้กับภาคเศรษฐกิจ

แล้ว ดีแทคยังมุ่งมั่นจะท�าให้การส่ือสารน้ันส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

เชิงบวกต่อสังคมไทย โดยเราได้ก่อตั้งหลักสูตรออนไลน์แห่งแรกใน

ประเทศ เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตส�านึกในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน

ความรว่มมือกับภาคสังคมและเอกชน เด็กนักเรยีนและครูจ�านวนหลาย

หม่ืนคนได้ผ่านการฝึกอบรมและกลายเป็นผู้น�าการรณรงค์เรือ่งการใช้

อินเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภัย

ในขณะท่ีเราก�าลังก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี 5G เราเช่ือว่าบทบาทของผู้ให้

บรกิารโครงข่ายจะเติบโตไปในทิศทางใหม่ ๆ ท่ีน่าจับตามองยิ่งขึ้น ในปี 

2562 เราได้ริเริ่มโครงการเพื่อเตรียมความพรอ้มท้ังในแง่โครงข่าย

และเทคโนโลยี ด้วยการเปล่ียนผ่านจากระบบชุมสายไปสู่ระบบเสมือน 

(Virtual Core Network) อยา่งเต็มตัว และเดินหนา้พฒันาโครงขา่ย

ทางระบบสารสนเทศใหม้ีความปลอดภัยย่ิงขึ้น ขณะที่การผนึกก�าลังกับ

ภาคส่วนตา่ง ๆ และรูปแบบการท�างานใหม ่ ๆ จะมีส่วนส�าคัญย่ิงในการ 

ส่งเสรมิใหอ้นาคตดา้นเทคโนโลยี 5G ของไทยน้ันแข็งแกรง่ย่ิงขึ้น

เราขอแสดงความขอบคุณย่ิงแก่ทุก ๆ ท่าน ท้ังผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน พนัธมิตรทางธุรกิจและหนว่ยงานภาครฐั ที่ชว่ยท�าใหปี้ 2562 

น้ีกลายเป็น “จุดเปลีย่นส�าคญั” ส�าหรบัดีแทค เหนือส่ิงอ่ืนใด การรวมพลัง

ของทุกภาคส่วนจะท�าให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากการส่ือสารให้เกิด

คุณคา่สูงสุดแกสั่งคมไทย และดแีทคจะไมห่ยุดวิง่ตามเป้าหมายดงักลา่ว

เรามุง่มัน่ทีจ่ะสรา้ง
ความแตกตา่งชัดเจน

ระหว่างดแีทคและ 
คูแ่ขง่ของเรา  

ผา่นการท�าทุกอยา่ง
บนความซือ่สัตย ์ 

เรยีบงา่ย  
และเป็นมิตรกับผูใ้ช้

นายบุญชยั เบญจรงคกุล  
ประธานกรรมการ

นางอเล็กซานดรา ไรช ์
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

5

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร. รายงานประจ�าปี 2562



เชือ่มต่อส่ิงทีส่ำ�คัญทีสุ่ดสำ�หรบัคุณ  
และสร�้งสังคมไทยให้แข็งแกรง่

จุดประสงค์
ของเร�
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กลยุทธ์

การเติบโต: เช่นเดียวกับลูกค้าของเรา เราจะไม่หยุดพัฒนา

เรามองหาโอกาสในการเตบิโตและสรา้งรายไดใ้นตลาดของเราโดยการมอบ
ประสบการณ์รับชมวีดีโออย่างราบรื่นทุกท่ีทั่วประเทศในราคาท่ีเหมาะสม 
และยงัคงรกัษาจุดยืนของเราในการเป็นผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยมอืถอืทีม่คีวาม
เรยีบงา่ย ซื่อสัตย์ และเป็นมิตรต่อผู้ใช ้อีกท้ังสรา้งประสบการณ์การบรกิาร
อยา่งไรร้อยตอ่ดว้ยการผสานชอ่งทางการขายท้ังหมด (Omni Channel) 
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางด้ังเดิม ช่องทางดิจิทัล และการใช้ระบบ
ปญัญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งหมดนี้จะชว่ยใหเ้ราสามารถรกัษาและดึงฐานลกูคา้
เติมเงิน รวมถึงคงอัตราการเติบโตของลกูคา้รายเดือน และขยายฐานลกูคา้
องค์กรได้ นอกจากน้ีแล้ว เรายังมีการศึกษาจัดเตรียมบริการเทคโนโลยี 
5G, Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR)เพื่อมอบ
ประสบการณ์การใช้งานอย่างมีความสุขให้กับลูกค้าอีกด้วย

การลดความซ�้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ: เราพรอ้มส�าหรบัอนาคต

เราพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและจะไม่หยุด เพ่ือลดความซับซ้อนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พรอ้มกันน้ี เรายังมอบประสบการณ์การใช้
บรกิารที่ราบรืน่ไรก้ังวลแก่ลูกค้าของเรา ตลอดจนสรา้งการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนในระยะยาวส�าหรบัธุรกิจ เรามีการปรบัปรุงองค์กรและรูปแบบการ
ด�าเนินงานให้ทันสมัย ลดข้ันตอน เพิ่มขีดความสามารถ และบรหิารต้นทุน
อย่างสม�่าเสมอ

ทีมแห่งชัยชนะ: เรายึดวิถีการท�างานแห่งอนาคต

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เราใหค้วามส�าคัญกับลกูคา้ เราตอ้งตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าอย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ เราจึงสรา้งองค์กรท่ีแข็งแกรง่
และก้าวทันอนาคตท่ีเปล่ียนแปลง ด้วยการท�างานแบบคล่องตัว (agile) 
เรยีบงา่ย (simple) และ ลดล�าดับขั้น (lean) อีกท้ังท�างานภายใตห้ลักการ
ที่พนักงานมีความเช่ือในการท้าทายส่ิงที่เป็นอยู่ ให้ความส�าคัญกับลูกค้า 
ซื่อสัตย์ เรยีบง่าย และสนุกสนาน

การด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ: เรารว่มพัฒนาสังคมสรา้ง

เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่คนในสังคมไว้วางใจผ่านมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอันแข็งแกร่ง ลดความเหล่ือมล�้าในสังคม และยกระดับ
มาตรฐานการด�าเนินงานตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของเรา ควบคู่ไปกับการ
ด�าเนินนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า 

จุดประสงค์ของเราและกลยุทธ์.

7

รายงานประจ�าปี 2562



จุดเด่น 
ทางการเงิน

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์

รายไดร้วมจากการขายและการใหบ้รกิาร

กำาไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจำาหนา่ย* (EBITDA)

กำาไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุน้บรษิัท

สินทรพัยร์วม

หนีสิ้นรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม

อัตรากำาไร EBITDA MARGIN

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้

อัตราหนีสิ้นสุทธติอ่ EBITDA**

จำานวนหุน้ (ล้านหุน้)

กำาไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้)

ราคาตอ่หุน้ (บาท)***

68,083

78,275

30,446

2,115

114,501

85,266

29,235

38.9%

7.5%

0.8

2,368

0.89

49.00

63,333

81,167 

30,417

5,422

65,325

75,290

28,391

(4,369)

167,339

142,372

24,966

150,958

129,028

21,930

37.5%

23.1%

1.6

37.7%

-17.1%

1.2

2,368

2.29

53.25

2,368

(1.85)

43.25

ผลการดำาเนินงาน  
(หนว่ย:  ล้านบาท)

งบดุล  
(หนว่ย:  ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

ขอ้มลูหลักทรพัย์

2560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2562

* EBITDA ก่อนรายการพิเศษอ่ืนๆ
** EBITDA  ท่ีนำามาคำานวณเป็น EBITDA ก่อนรายการพิเศษอ่ืน ๆ ก่อนผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาปฏิบัติใช้ 
*** ณ วันทำาการสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทิน
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จุดเด่น 
ด้านการดำาเนินงาน

จำานวนผูใ้ชบ้รกิาร 
(ลา้นราย)

ปรมิาณการใชง้านขอ้มลู 
(GB ตอ่เดือน ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร)

จำานวนสถานีฐาน 
(พนัสถานี)**

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมาย*  
(บาทตอ่เดือน)

** สถานีฐานที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งรวมถึงที่ยังอยู่ภายใต้กระบวนการขอใบอนุญาต และที่อยู่ภายใต้คลื่นพันธมิตรทีโอที

สัดส่วนของผูใ้ชส้มารท์โฟน
(% ของผูใ้ชบ้รกิารรวม)

2559 2561 2562

ระบบเติมเงนิ (ลา้นราย)

ระบบรายเดือน (ลา้นราย)

230 242

2561

8.3

2562

11.1 251

2559 2562

33.5 37.0
26.9

43.6
37.9

49.5

2561

2562

85

2561

2559

78

73

2559

5.8

2559

2561

2562

22.7

21.2

20.6

* ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย โดยเป็นไปตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในแต่ละปี

 

 

3G

4G

สถานีฐาน 3G

สถานีฐาน 4G

9

จุดเด่นทางการเงินและจุดเด่นด้านการด�าเนินงาน. รายงานประจ�าปี 2562



พบกับลกูค้าและทีมงานของดีแทค 
ผูไ้ม่ยอมหยุดไลต่ามความฝันของตนเองในปี 2562

จุดเปลีย่น

10



สำ�หรับผู้ที่มีเป้�หม�ยหรือคว�มฝัน บททดสอบที่แท้จริงนั้นอยู่ที่คว�มมุม�นะของเร�ในก�รไล่ต�มเป้�หม�ยอย่�งไม่ลดละ เร�จึง

ขอใช้พื้นที่ในบทต่อไปนี้ เพื่อบอกเล่�เรื่องร�วอันน่�ยกย่องของทั้งลูกค้�และทีมง�นของดีแทค ผู้ซึ่งเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำ�คัญ

ใน พ.ศ. 2562 และให้พวกเข�ได้แบ่งปันทั้งสิ่งที่สร้�งแรงบันด�ลใจ อุปสรรคที่ต้องเผชิญ ช่วงเวล�ที่แย่ที่สุด และแรงผลักดัน

ที่ทำ�ให้พวกเข�พ�ตัวเองไปสู่เป้�หม�ยได้สำ�เร็จ โดยปี 2562 นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญของดีแทคเช่นเดียวกัน และบริก�ร 

ของดีแทคก็ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนผู้คนที่อ�ศัยก�รเชื่อมต่อเพื่อสร้�งโอก�สในก�รเรียนรู้ แบ่งปัน เติบโต และจะไม่หยุดไล่ต�ม

คว�มฝันของตน เช่นเดียวกับเรื่องร�วของบุคคลต่อไปนี้ที่ท่�นกำ�ลังจะได้อ่�น

จุดเปลีย่น.
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รายงานประจ�าปี 2562

เชาวฤทธิ์ พูนผล อดีตสถาปนิกแห่ง A49 บรษิัทออกแบบอาคารชั้นนำาของไทย เขาทำางานอยู่ที่
บรษิทัดังกลา่วเป็นเวลา 7 ปี โดยเริม่ตน้จากเด็กฝกึงาน กอ่นจะไตเ่ตา้ไปสู่ตำาแหนง่สถาปนิกอาวุโส 
ในขณะทีต่วัตนอกีดา้นนั้น เขาคอืชา่งภาพสถาปตัยกรรมอสิระผูซ้ึง่กำาลงัเป็นทีต่อ้งการตวัมากขึน้
เรือ่ย ๆ  กระน้ัน ภาระงานท้ังสองก็คอ่ย ๆ  ทวีความกดดัน จนเขาประสบกับภาวะหมดไฟ น่ีเองกลาย
เป็นชนวนของเรือ่งราวการตอ่สู้กับความทา้ทายครัง้ใหญเ่พือ่ใหเ้ขาไดท้ำาในส่ิงที่ฝนั

“ผมคิดไวต้ัง้แตเ่ม่ือ 3 ปีท่ีแลว้วา่จะลาออกมาเป็นชา่งภาพสถาปตัยกรรมเตม็ตวั แตผ่มไมแ่นใ่จวา่
มันจะไปไดแ้คไ่หน จนตอนหลังเริม่มีลกูคา้เขา้มาหาผมมากข้ึนเรือ่ย ๆ เราไมต่อ้งออกไปว่ิงหางาน
แลว้ ใครไมรู่จู้ ่ๆ  กโ็ทรหาผม บอกวา่ลกูคา้ของเราคนกอ่นหนา้นีแ้นะนำามา จนผมคอ่นขา้งมัน่ใจแลว้
วา่มนัจะไปได ้แตค่วามกดดนัของการทำางานสองทีพ่รอ้มกนักเ็ริม่ส่งผลตอ่ตวัผม” เชาวฤทธิก์ลา่ว

ในขณะน้ัน เชาวฤทธิท์ำางานเป็นสถาปนิกเตม็เวลาในชว่งวันจนัทรถ์งึศุกร ์และในชว่งสุดสัปดาห์ เขา
จะรบังานถา่ยภาพอาคารท่ีมชีือ่เสียงตา่ง ๆ  ท่ัวประเทศในฐานะฟรแีลนซ์ เม่ืออาชีพชา่งภาพอิสระของ 
เขาเริม่ประสบความสำาเรจ็มากข้ึน งานของเขาก็ไดร้บัการตีพมิพ์ตามหนา้หนังสือและนิตยสารตา่ง ๆ   
แตใ่นปี 2561 เขารูสึ้กวา่ตัวเองกำาลังตกเป็นเหย่ือของความสำาเรจ็ และไมส่ามารถรบัมือกับภาระ
งานที่หนักขึ้นจากทั้งงานประจำาและงานฟรแีลนซ์ไดอ้ีกตอ่ไป

FROM BURNOUT  
TO BALANCE

VIEWPOINT.

“ผมเชือ่วา่ดแีทคไดก้า้วผ่านจุดเปลีย่นส�าคญัเมือ่เราหนัมามุง่เน้นในเรือ่งมมุมองของผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ เราเปลีย่นจากการวดัผลแบบภายในองคก์ร 
(Internal Network Metrics) มาใชก้ารวดัผลแบบ Network NPS (Network Net Promoter Score) หรอืการวดัผลส�ารวจความพงึพอใจ
ของลูกค้าดีแทคในด้านเครือข่าย ท�าให้เรามองเห็นปัญหาหลายประการที่เราระบุไม่ได้ก่อนหน้า และสามารถวิเคราะห์หาต้นตอที่แท้จริงของปัญหา 
(Root Cause Analysis) เราได้เปลี่ยนแนวคิดจากการท�างานแบบ ‘ภายในสู่ภายนอก’ มาสู่แนวคิดแบบ ‘ภายนอกสู่ภายใน’ รวมทั้งหาทางแก้
ปัญหาที่เราพบ ในหลายๆ กรณีเราไม่เคยรู้ด้วยซ�้าว่ามีปัญหาแบบนี้อยู่! ผมมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริง แล้วมันสัมพันธ์กับทุกอย่างที่เราเห็น 
ตัง้แตจ่ดุยนืของแบรนด ์จ�านวนขอ้รอ้งเรยีนทีล่ดลง ไปจนถงึความพงึพอใจของลกูค้าทีเ่พิม่ขึน้ในดา้นเครอืขา่ย ผลประกอบการนัน้เป็นแค่ผลลัพธ์
ปลายทาง ถ้าลูกค้ามีความสุข ที่เหลือก็จะตามมาเอง”

ดลิิป ปาล
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่การเงนิ

เชาวฤทธิ ์พูนผล ช่างภาพสถาปัตยกรรม 
ผูก้้าวพ้นคอมฟอรต์โซนครัง้ใหญ่  
เพือ่ทำาในส่ิงทีต่นเองรกั

จุดเปลีย่น.
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ถ้�ที่ๆ เร�ไปมีสัญญ�ณโทรศัพท์ดี 
เร�ก็ส�ม�รถทำ�ง�นได้จ�กทุกที่

“ตอนชว่งปีสุดทา้ย เจา้นายผมบอกวา่คุณภาพงานของผมเริม่แยล่ง ผมเริม่ส่งงานฟรแีลนซ์ไมท่นั 
กอ่นหนา้น้ีผมไมเ่คยส่งงานชา้สักครัง้ เลยคน้พบวา่เราทำางานหนักเกนิไปและกำาลงัประสบภาวะหมด
ไฟจากการทำางาน ผมรูสึ้กวา่ตัวเองไมอ่ยากทำาอะไรหรอืยุง่กับใคร ไมอ่ยากต่ืนนอนเพือ่ไปตอกบัตร
เขา้ออฟฟิศตอนแปดโมงครึง่ ถงึขัน้ท่ีผมตอ้งไปหาจติแพทย์เพือ่ทานยาปรบัสมดุล แลว้ผมไมม่เีวลา
ใหค้รอบครวัดว้ย ซึ่งอยา่งหลังเป็นส่ิงที่ทำาใหผ้มรูสึ้กแยท่ี่สุด” เชาวฤทธินึ์กยอ้นไป

เมื่อรูต้ัวว่าต้องทำางานให้น้อยลง เชาวฤทธิ์ก็รวบรวมความกล้าและตัดสินใจลาออกจากอาชีพ
สถาปนิก หน่ึงเดือนตอ่มา เขารว่มกับเพือ่น ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของสตดิูโอสรา้งสรรค์งานภาพ 3 มิติใน
การกอ่ต้ัง SkyGround บรกิารรบัถา่ยภาพสถาปตัยกรรมท่ีครอบคลุมท้ังภาพน่ิงและวิดีโอสำาหรบั
ลกูคา้กลุม่อสังหารมิทรพัย์ ทุกวันน้ีเขารบัหนา้ที่ดแูลสมาชิกในทีมจำานวน 6 คน พรอ้มทั้งฝึกสอน
คนในทีมซึ่งมีทักษะดา้นคอมพวิเตอรก์ราฟฟิก ใหส้ามารถถา่ยภาพไดด้ว้ย

ในปีน้ี สตดิูโอของเขารบังานถา่ยภาพอาคารตา่ง ๆ  กวา่ 200 แหง่ นับตัง้แตตึ่กสูงระฟ้า โครงการท่ี
อยูอ่าศัยระดับลกัชวัร ีไปจนถึงโรงแรมบทีูค บรกิารของทางสตดิูโอยังครอบคลุมถึงงานถา่ยวิดีโอ 
อนัเป็นส่ิงทีเ่ชาวฤทธิก์ลา่ววา่คอ่นขา้งใหมใ่นแวดวงสถาปตัยกรรมไทย นอกจากนี้ เขายังมีโอกาส
ถา่ยภาพสถาปตัยกรรมที่ไดร้บัรางวัลตา่ง ๆ อาทิ คาเฟ่ของไรช่าฉุยฟงในจงัหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น
หน่ึงในงานที่เขาภาคภมูิใจท่ีสุดในปีน้ีดว้ย

“ปีน้ีเราได้ถ่ายวิดีโอให้อาคาร 3-4 แห่ง มันเป็นงานที่ใหม่สำาหรบัทั้งผมและทางทีม ถือเป็นอีก
หน่ึงจุดเปลีย่นในอาชพีชา่งภาพของผม ซึง่ผมมองวา่เป็นโอกาสทีดี่ใหเ้ราไดท้ดลองทำาส่ิงใหม ่และ
สุดทา้ยมันก็ออกมาประสบความสำาเรจ็” เขากลา่ว

ปจัจุบนั เชาวฤทธิด์ำารงตำาแหนง่ผูก้ำากบัภาพที ่SkyGround เขาตืน่แตเ่ชา้ตรูแ่ละรอคอยทีจ่ะไดเ้ริม่
ตน้วันใหม ่เขาไดอ้อกไปทำางานถา่ยภาพนอกสถานท่ีอยา่งนอ้ย 4 วันตอ่สัปดาห์ และไมต่อ้งจำากัด
ตัวเองอยูบ่นโตะ๊ส่ีเหลี่ยมตัวเดิมอีกตอ่ไปแลว้

VIEWPOINT.

“ในช่วงต้นปี 2562 ทีมขายของเรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งต่างๆ นัก แต่เราไม่ยอมแพ้ ถ้าคุณเปิดอกคุยกับทีมงาน และรู้จักรักษาค�าพูดและสร้าง
ก�าลังใจ คุณจะเร่ิมเห็นความส�าเร็จเล็กๆ น้อยๆ แล้วทีมงานของคุณก็จะเริ่มสังเกตเห็นเช่นเดียวกัน เม่ือพวกเขาค่อยๆ กลับมาชนะอีกครั้ง แม้จะ
เป็นเพียงชัยชนะเล็กๆ ก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้น เมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรก เรารู้สึกเหมือนก�าลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนบางอย่าง ทีมเวิร์ค
และสปริติการท�างานนัน้กลบัมาอกีครัง้ ทกุคนรว่มมอืกนัท�างานอยา่งไมรู่จ้กัเหนด็เหนือ่ย นัน่คือสปิรติการท�างานในแบบฉบับดแีทค เม่ือความรูส้กึ 
ดังกล่าวก่อตัวขึ้นในองค์กร เราจะสามารถท�าสิ่งที่เหลือเชื่อได้ จ�านวนโปรโมชันและแคมเปญต่างๆ ที่เราเปิดตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้เรารู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่าทีมงานของเรามาไกลเพียงใดในปีนี้”

ทิพยรตัน ์แกว้ศรงีาม
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่งานขาย
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รายงานประจ�าปี 2562

“ผมชอบโดนแดด ผมมีความสุขเวลาไดจ้บักลอ้งและถา่ยภาพสถานทีส่วย ๆ  ผมชอบชว่งเวลาในการ
ออกกองกบัคนในทมี เวลาไดน่ั้งกนิขา้วกบัทีมและเขา้ไปอยูใ่นบา้นสวย ๆ  สักวันหรอืสองวัน ตอนน้ี 
ผมมีวันเสารแ์ละอาทิตย์กลับมาเป็นของตัวเอง ผมกลับมาส่งงานตรงเวลา และได้มีเวลาทบทวน
หลายส่ิง ผมเริม่เห็นว่าแมแ่กล่งเยอะมาก แกเริม่จะเดินไมไ่หวแลว้ จนผมตอ้งสมัครฟิตเนสใหท้ั้ง
แมแ่ละตวัผมเอง ทุกสุดสัปดาห์ผมจะพาแมไ่ปเลน่ฟติเนส ทานขา้วนอกบา้น ผมเริม่ออกกำาลงักาย
มาตั้งแตต่น้ปี จนตอนน้ีรูสึ้กวา่รา่งกายแข็งแรงขึ้นและมีความสุขขึ้นดว้ย”

เชาวฤทธิ์เป็นลูกค้าดีแทคมานานกว่าสิบปี และในปี 2562 เขาสังเกตเห็นการพัฒนาในด้าน 
เครอืข่ายและความเรว็ในการรบัส่งข้อมูล การเช่ือมต่อท่ีราบรืน่น้ันจำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรบัเขาใน
การติดต่อส่ือสารกับลูกค้า แต่ส่ิงท่ีเปลี่ยนวิถีการทำางานของเขาไปโดยส้ินเชิง คือการเข้ามาของ
อินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง

“ปีน้ีผมเปล่ียนมาใช้แพ็กเกจมือถือท่ีสูงขึ้น เพื่อให้สามารถอัพโหลดภาพหลายรอ้ยภาพข้ึนไปบน
ระบบคลาวด์ของแอปตกแตง่ภาพบนสมารท์โฟนทีเ่รยีกวา่ Lightroom มคีรัง้หนึ่งผมเดินทางไป
ถา่ยภาพบา้นท่ีกาญจนบุร ีพอถา่ยเสรจ็ผมก็อพัโหลดทุกอยา่งข้ึนไปบนคลาวด์ไดทั้นท ีถา้ท่ี ๆ  เราไป 
มีสัญญาณโทรศัพท์ดี เราก็สามารถทำางานไดจ้ากทุกที่ ทุกวันน้ีผมแทบไมไ่ดพ้กแล็ปท็อปแลว้ ผม
มองว่าคลาวด์เป็นจุดเปล่ียนของอาชีพผมเหมือนกัน แต่ผมหวังว่าในอนาคตอันใกล้ สัญญาณ
โทรศัพท์มือถือจะใหค้วามเรว็ไดก้วา่สัญญาณอินเทอรเ์น็ตบา้น”

BY THE NUMBERS

รายไดเ้ฉล่ียของผูใ้หบ้รกิารตอ่ลกูคา้หนึง่ราย
เปรยีบเทียบระหว่างไตรมาส 4 ปี 2562  

กับชว่งเดยีวกันของปีกอ่นหนา้

จำานวนขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ทีล่ดลง 
จากเดอืนมกราคมถึงธนัวาคม 2562

พฒันาการทีเ่พิม่ขึน้ของ 
จำานวนลกูคา้ทีม่ีคุณภาพ  

(ลกูคา้ทีม่ีอายุการใชง้าน 3 เดอืนขึน้ไปนับจาก
วันทีส่มัครใชบ้รกิาร) เปรยีบเทียบระหว่าง
ไตรมาส 3/2561 และไตรมาส 4/2562

จุดเปลีย่น.
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THE DREAM  
TEAM
พนักงานตัวเลก็ๆ 6 คนเข้ารว่มแฮกกาธอนเพราะความใครรู่ ้ 
แต่ลงเอยด้วยการสรา้งแอปพลเิคชันทีใ่ห้ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง 
ในการพัฒนาโครงข่ายของดีแทคอย่างแท้จรงิ

ฐาปกรณ์ ดอกไม,้ วันจนัทร ์อิสรากำาพต, เอกบดินทร ์ดวงพมุเมศ, อรพรรณ แสงสวัสดิ์, ศิรนิทร ์
ภักดีศรศีักดา และมนตร ีหมั่นเขตกร ท้ัง 6 เป็นพนักงานของดีแทค ซึ่งทำางานอยูต่า่งแผนกตา่ง
สายงาน ไล่เรยีงต้ังแต่ฝ่ายการตลาดไปจนถึงทีมพัฒนาซอฟต์แวร ์แต่ส่ิงที่ชักนำาพวกเขามาเจอ
กันคือ “แฮกกาธอน” เวิรก์ช็อประยะเวลา 3 วันท่ีเปิดให้พนักงานระดมไอเดีย ก่อนจะนำาไปสรา้ง
เป็นตน้แบบและนำาเสนอแกค่ณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมชีือ่เสียงจากแวดวงสตารท์อัพ 

โปรเจกต์ของพวกเขาน้ันถือเป็นส่ิงใหม่ในแวดวงโทรคมนาคมทั่วโลก และได้เปิดตัวเฟสแรก 
ในอีก 10 เดือนถัดมา

“ตอนท่ีสมาชิกแตล่ะคนในทีมเจอกันครัง้แรก เราไมรู่ด้ว้ยซำา้วา่ดีแทคจะทำาตามสัญญาวา่จะไมห่ยุด
ยังไง แตพ่อมแีทกไลน์ทีว่า่ ‘เราจะไมห่ยุด’ ออกมา เรามองวา่มนัเป็นการแสดงถงึความซ่ือสัตย์และ
ความมุง่มั่นที่จะทำาตามสัญญา แลว้แสดงใหเ้ห็นวา่ดีแทคจะยังอยูต่อ่และสู้กลับ” ฐาปกรณ์กลา่ว

ด้วยความตระหนักในจุดน้ี ฐาปกรณ์และสมาชิกในทีมจึงมุ่งม่ันจัดการกับปญัหาอันดับหน่ึงใน 
มุมมองของพวกเขา นัน่กค็อืวิธกีารทีดี่แทครบัมอืกับขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ในดา้นคุณภาพเครอืขา่ย

“เราได้ยินเสียงบ่นจากทั้งเพื่อนและครอบครวั แต่เราไม่มีทางรูเ้ลยว่าปญัหาเกี่ยวกับเครอืข่ายท่ี
พวกเขาเจอน้ันเกดิขึน้ทีไ่หน ชว่งเวลาใด บนอุปกรณ์หรอืระบบปฏบิตักิารอะไร มนันา่หงุดหงดิมาก 
ขอ้รอ้งเรยีนเหลา่น้ีส่งผลเสียตอ่ภาพลกัษณ์ของแบรนด์เรา ทำาใหพ้อมโีฆษณา ‘Never Stop’ ออก
มา เราเลยคอ่นขา้งม่ันใจวา่ถา้บรษิทักลา้ออกมายอมรบัวา่เราตอ้งพัฒนา แปลวา่เขาพรอ้มสำาหรบั
ไอเดียใหม่ๆ  แลว้” วันจนัทรเ์ลา่

เมือ่ส้ินสุดแฮกกาธอน ทางทมีก็ไดม้โีอกาสขึน้รบัเงนิรางวลับนเวทกีบัอเลก็ซานดรา ไรช์ ซอีโีอของ 

ดีแทค ย่ิงไปกวา่น้ัน โปรเจกต์ที่พวกเขานำาเสนอยังถกูรบัเลือกใหน้ำามาพฒันาตอ่จรงิ โดยพวกเขา
ต้องการสรา้งแพลตฟอรม์เพื่อให้ลูกค้าสามารถรวิีวประสบการณ์การใช้งานเครอืข่ายบน dtac 
app ได้โดยตรง ไม่ว่าประสบการณ์น้ันจะดีหรอืรา้ย แม้ปจัจุบันจะมีแอปพลิเคชันจำานวนมากท่ี
เปิดใหผู้ใ้ชส้ามารถทดสอบความเรว็ของเครอืขา่ยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ แตน่ี่ดูจะเป็นครัง้แรกที่
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยน้ันเปิดใหผู้ใ้ชง้านเขา้ทดสอบและรวิีวประสบการณ์การใชง้านเครอืขา่ย ผา่น
แพลตฟอรม์ของตนเองโดยตรง
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VIEWPOINT.

“หลงัจากทีด่แีทคมชีดุคลืน่ความถีท่ีแ่ขง็แกรง่ดว้ยคณุสมบตัทิีห่ลากหลาย ท�าใหเ้ราสามารถแกป้ญัหาให้กบัลกูคา้ไดอ้ยา่งสุดความสามารถมากขึน้ 
เราได้เปลี่ยนตัวชี้วัดพื้นฐาน ซ่ึงเป็นตัวเลขท่ีใช้ในการพัฒนาคุณภาพสัญญาณ เป็นตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นประสบการณ์ใช้งานจริงของลูกค้า ด้วยระบบ
การวิเคราะห์ที่ล�้าสมัย เราจึงสามารถระบุปัญหาที่ลูกค้าเผชิญได้ ก่อนจะน�าโซลูชันที่เหมาะสมมาใช้ ความส�าเร็จของเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ผมจึง
รู้สึกภูมิใจกับทีมงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง”

ประเทศ ตนักุรานันท์
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่เทคโนโลยี 

จุดเปลีย่น.
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VIEWPOINT.

“ในป ี2562 เราผลักดันใหพ้นักงานของเราทุกคนต้องเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา เราต้องปรับตัวให้ทนักบัการเปลี่ยนผา่นสู่ยคุดจิิทัลและเทคโนโลย ี5G 
ที่ก�าลังจะมาถึง เราริเริ่มนโยบาย ‘The 40-Hour Challenge’ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกคนหมั่นพัฒนาตัวเองจากความรู้ทั้งบนออนไลน์และ 
ออฟไลน์ แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้น คือการรู้จักน�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการท�างานจริงภายในสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยโอกาส เวิร์กช็อป 
แฮกกาธอนที่ดีแทคจัดขึ้นในปีน้ี เป็นตัวอย่างท่ีดีของการน�าส่ิงท่ีเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ทันที ไม่ใช่แค่การระดมความคิดเท่าน้ัน เราน�าไอเดียที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและถูกน�ามาทดสอบกับลูกค้าจริง”

นาฎฤด ีอาจหาญวงศ์
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่บุคคล

“ตอนน้ันเราระดมความคิดกันเยอะมาก เพราะพยายามจะทำาให้มันสนุกและสรา้งสรรค์ แต่พอมา
รูว้่าซีอีโอเลือกไอเดียเราจรงิๆ เรารูสึ้กกลัวมาก มีคำาถามมากมายผุดข้ึนในหัว เราจะมาเจอกันได้
ยังไงในเม่ือเราทำางานคนละแผนก วิธีการทำางานเราจะเป็นอย่างไร บรษิัทจะให้การสนับสนุนเรา
หรอืเปลา่” ฐาปกรณ์กลา่ว

ทางทมีตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคหลายประการในระหวา่งการพฒันาแอปพลเิคชนั หนึง่ในนัน้คอืการ
บรหิารจดัการเวลา สมาชิกในทมีแตล่ะคนมีภาระงานประจำาลน้มอือยูแ่ลว้ แตยั่งตอ้งเจยีดเวลาส่วน
หน่ึงเพือ่เดินหนา้ใหโ้ปรเจกต์ดังกลา่วเกิดขึ้นจรงิ

นอกจากกรอบระยะเวลาที่กระชั้นชิด การสรา้งแพลตฟอรม์ดังกล่าวยังต้องอาศัยความรว่มมือ
จากภาคส่วนต่างๆ ในองค์กร ซ่ึงเมื่อการพัฒนาเสรจ็ส้ิน ฟีเจอร์ดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหน่ึง
ของ dtac app และเชื่อมต่อกับงานฝั่งคอลเซ็นเตอร์และฝ่ายปฏิบัติการด้านโครงข่าย ในช่วง
สัปดาห์แรกๆ แทบทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องบอกกับทางทีมว่าส่ิงท่ีพวกเขาพยายามสรา้งน้ันเป็นไปไม่
ได ้แตพ่วกเขาเลือกที่จะไมย่อมแพ้

“มันเป็นรูปแบบการทำางานที่ใหม่สำาหรบัทุกคน เราต้องการความช่วยเหลือเยอะมากจากหลาย
ภาคส่วนในดีแทค แลว้เราเป็นแคพ่นักงานธรรมดาๆ ไมใ่ชผู่บ้รหิารระดับสูง แตห่ลังจากไดพ้ดูคุย
กบัผูใ้หญท่างฝัง่ตา่งๆ แลว้ เรากไ็ดร้บัแรงสนบัสนุนจากผูใ้หญแ่ตล่ะทา่น ทำาใหไ้อเดยีของพวกเรา
สามารถเดินหนา้ตอ่ไปได”้ ฐาปกรณ์กลา่ว

“พอทุกคนเชื่อในส่ิงที่เราตอ้งการจะทำา ทุกคนก็พรอ้มจะชว่ยเหลือเรา ตอ่ใหม้ันยากแคไ่หน เพือ่น
รว่มงานของเราก็อยากเห็นเราสรา้งแพลตฟอรม์น้ีขึ้นมาไดส้ำาเรจ็” อรพรรณเสรมิ

สมาชิกในทีมใชวิ้ธกีารทำางานแบบอไจล์ (agile method) ซ่ึงถกูออกแบบมาเพ่ือใหค้นจากหลาย
สายงานสามารถทำางานรว่มกันจนเกิดเป็นผลลัพธ์ท่ีตอ้งการในเวลาส้ันๆ 

“สุดท้ายแล้ว ผมว่าเราโชคดีที่เรารูสึ้กสนุกเวลาได้อยู่ด้วยกันเป็นทีม ไม่เช่นน้ันเราคงไม่อยาก
พยายามให้มากข้ึนหรอืยอมทำางานดึกขึ้น ความสุขจากการทำางานเป็นทีมคือส่ิงที่ยึดโยงพวกเรา
ไว้ด้วยกัน” ฐาปกรณ์กล่าวถึงสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมที่ยินดีสละเวลาในแต่ละวันเพื่อทำาโปรเจกต์
ดังกลา่วใหลุ้ลว่ง

แพลตฟอรม์ Network Check & Share นั้นเปิดให้ผู้ใช้งานให้คะแนนประสบการณ์การใช้งาน
เครอืข่ายในสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้จะเห็นคะแนนของผู้ใช้บรกิารคนอื่นๆ ด้วย ลูกค้าของ 
ดีแทคจึงรูไ้ด้ในเบื้องต้นว่าพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ประสบปญัหาด้านเครอืข่าย หรอืปญัหานั้นเกิดขึ้น 

จากอุปกรณ์เคล่ือนทีข่องพวกเขาเอง นอกจากน้ี เน่ืองจากขอ้รอ้งเรยีนจะถกูส่งตรงมาจากอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีของผู้ใช้งานโดยตรง ทางคอลเซ็นเตอรแ์ละทีมงานปฏิบัติการด้านโครงข่ายจึงสามารถ
ใช้ข้อมูลเหล่าน้ี เพื่อสืบค้นสาเหตุและวิธีแก้ปญัหาให้กับผู้ใช้งาน รวมทั้งแก้ไขข้อบกพรอ่งที่เกิด
ขึ้นจากทางฝัง่ดีแทคเอง

“เราลุน้มากวา่ผลลพัธ์จะออกมาเป็นยงัไง แตเ่รากพ็รอ้มจะเส่ียง และยนิดีรบัฟงั เพือ่จะไดรู้ว้า่ตอ้ง
แกต้รงไหน ขอ้รอ้งเรยีนเหลา่น้ีจะเป็นขอ้มลูที่มีคา่มาก” วันจนัทรท์ิ้งทา้ย

ขณะท่ีดีแทคกำาลงัเดินหนา้ขยายและพฒันาโครงขา่ยใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนที ่แพลตฟอรม์ Network 
Check & Share จะเป็นเครือ่งมือสำาคัญที่ชว่ยใหก้ารขยายพืน้ที่การใหบ้รกิารน้ันขับเคลื่อนดว้ย
ประสบการณ์จรงิของผู้ใช้งานในพื้นที่ ไม่ใช่เพียงดัชนีชี้วัดด้านเครอืข่ายแบบเดิมๆ ยิ่งไปกว่านั้น 
สมาชิกในทีมยังแสดงให้เห็นด้วยว่าวิธีการทำางานรว่มกันในรูปแบบท่ีต่างออกไป อาจนำาไปสู่การ
ค้นพบหนทางแก้ปญัหาท่ีออกนอกกรอบและท้าทายวิธีการเดิมๆ รวมทั้งแสดงให้ผู้ใช้บรกิารเห็น
วา่ดีแทคจะไมห่ยุดพฒันาจรงิๆ

พอทุกคนเชื่อในสิ่งที่เร�ต้องก�รจะทำ�  
ทุกคนก็พร้อมจะช่วยเหลือเร�  
ต่อให้มันย�กแค่ไหน
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รายงานประจ�าปี 2562

BY THE NUMBERS

จำานวนทีมทีใ่ชวิ้ธกีารทำางานแบบอไจล์เตม็ตวัที่
กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2562 โดยสมาชิกจาก 

สายงานตา่งๆ ตอ้งทำางานรว่มกันภายใน 
กรอบการดำาเนินงาน (sprint)  

ระยะเวลา 2 สัปดาห ์ในการเสนอไอเดยี  
สรา้ง และทดสอบบรกิารใหม่ๆ  อยา่งรวดเรว็

เปอรเ์ซ็นตค์ำาตอบของพนักงาน 
ทีแ่สดงทัศนคตเิชิงบวกตอ่หัวขอ้  

“โอกาสในการพฒันานัน้มีสำาหรบัทุกคน”  
ในแบบสำารวจความผกูพนัของพนักงานกับ

องคก์ร ในปี 2562 ซึง่เพิม่ขึน้กว่า 15 คะแนน
เมือ่เทียบกับปี 2561 และสูงกว่าคา่เฉล่ียของ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมถึง 19 คะแนน

ความพงึพอใจของลกูคา้ในดา้นเครอืขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ 
จากเดอืนมกราคมถึงธนัวาคม 2562

จุดเปลีย่น.
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รายงานประจ�าปี 2562

THE GRADUATION  
YEAR
การเติบโตครัง้สำาคัญของ INSKRU ในปี 2562  
แพลตฟอรม์ทีมุ่่งมัน่ในการเสรมิสรา้งบุคลากรครูในประเทศไทย  
ผา่นการแบ่งปันเนื้อหาการเรยีนการสอนทีส่นุกยิง่ขึ้น 

ชลิพา ดุลยากร สำาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรม เธอช่ืนชอบการสอนมาโดยตลอด แตก็่รูสึ้กวา่เน้ือหาการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน
น้ันไม่ตอบโจทย์ความสนใจและจินตนาการของเด็กนัก ในปี 2560 เธอจึงก่อตั้ง INSKRU 
แพลตฟอรม์ออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทางให้ครูได้เข้าถึงส่ือการสอนท่ีน่าดึงดูดมากข้ึน และในปีน้ีเอง  

INSKRU ไดม้ีส่วนชว่ยเปล่ียนใหก้ารเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนของเด็กกวา่ 1 ลา้นคนสนุกย่ิงขึ้น

“เราอยากทำาอะไรที่มันเห็นผลจรงิ ที่เราสามารถทำาต่อไปได้หลังเรยีนจบ เราอยากให้นักเรยีนมี
ความสุขและแอคทฟีในหอ้งเรยีน แตมั่นเป็นงานยากสำาหรบัครู เราเลง็เหน็ความตอ้งการพืน้ท่ีเพือ่
ใหค้รูสามารถแบง่ปนัและตอ่ยอดไอเดียตา่งๆ รว่มกัน” เธอเลา่

INSKRU ทำาหนา้ท่ีเสมือนบล็อกยอ่มๆ ใหค้รูไดแ้บง่ปนัเทคนิคการสอนและเรือ่งราวความสำาเรจ็กบั
ครูคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นชุมชนออนไลน์ที่ช่วยจุดประกายให้ครูสรา้งบรรยากาศในห้องเรยีนที่สนุก
และกระตุน้การเรยีนรู ้โดยไอเดียตา่งๆ อาจเป็นไดต้ั้งแตก่ารสอนหลักการใช ้Tense ภาษาอังกฤษ
ผา่นลิปซิงค์แบทเทลิ หรอืการเรยีนรูเ้กีย่วกับบทบาททางสังคมตา่งๆ จากมิวสิควิดีโอยอดนิยม แต่
ชลิพากลา่ววา่ไอเดียที่นำามาใชต้อ้งมีความสอดคลอ้งและสามารถทำาตามไดจ้รงิ 

“ไอเดียดีๆ หลายครัง้มาจากครูในตา่งจังหวัด ซึ่งคนส่วนใหญเ่ขา้ถึงไดง้า่ย ถา้เรายกกรณีศึกษา
จากฟินแลนด์มา แล้วบอกให้ครูที่น่ีทำาตาม แม้หลายคนจะมองว่ามันเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุด
ในโลก เขาก็จะเช่ือวา่มันเป็นไปไดย้าก” เธอกลา่ว

สมัยอยู่โรงเรยีน ชลิพาเป็นเด็กเรยีนดี แต่เธอก็เล็งเห็นด้วยว่าส่ิงที่โรงเรยีนสอนนั้นขาดความ
น่าสนใจและไม่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้มากนัก จนเม่ือเธอได้เข้าเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย เธอจึงค้นพบว่าการทำาให้เรยีนการสอนสนุกและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวันน้ันเป็น
ไปได้

“สมัยเรยีนมหาวิทยาลัย มีอาจารย์อยู่คนหน่ึง เขาสอนวิชา Management Organization 
อาจารย์สอนเรือ่งการวิเคราะห์การประเมินองค์กร (SWOT Analysis) แลว้ใหเ้รากลับมาวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง หรอืให้นำาแนวคิดเรือ่งการพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงานให้เกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด มาประยุกต์ใชใ้นการคำานวณเส้นทางเดินไปคณะ ตอนน้ันเองท่ีเราคน้พบวา่การ
เรยีนหนังสือไมจ่ำาเป็นตอ้งนา่เบื่อ” เธออธบิาย

VIEWPOINT.

“หนา้ทีข่องเราไมใ่ชแ่คก่ารใหบ้รกิารการสือ่สาร แต่ยงัรวมถงึการสรา้งความเปลีย่นแปลงเชงิบวกตอ่สงัคมไทยดว้ย นัน่เปน็สาเหตท่ีุเรากอ่ตัง้คอรส์
ออนไลน์เพื่อสอนให้เยาวชนมีจิตส�านึกในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เราได้เปิดตัวเว็บไซต์ safeinternetforkid.com ในช่วง
ปลายปี 2562 และปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญให้ครูและนักเรียนหลายหมื่นคนรู้จักใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่
เป็นภัยคุกคาม เช่นเดียวกับเร่ืองเทคโนโลยี 5G เรามองความจ�าเป็นในด้านเครือข่าย แต่ขณะเดียวกันก็ค�านึงด้วยว่าจะท�าอย่างไรให้สังคมไทย
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีน้ี ประชากรหลายล้านคนยังอยู่บนเครือข่าย 2G ขณะที่ผู้ใช้เครือข่าย 3G และ 4G อาจไม่รู้วิธีใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเสมอไป ในปี 2562 เราจึงเดินหน้าท�างานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้พลังของการเชื่อมต่อน้ันช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยได้
จริงในระยะยาว”

ลารส์ มารคุ์ส แอดอัคทสูเซน่
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่กิจการองค์กร

จุดเปลีย่น.
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อกีหนึง่เหตุการณ์ทีจุ่ดประกายใหเ้ธอลุกขึน้มาสรา้งความเปลีย่นแปลง คอืเมือ่เธอมโีอกาสเดนิทาง
ไปสอนท่ีโรงเรยีนประถมแห่งหน่ึงในจังหวัดลพบุร ีในช้ันเรยีนดังกล่าว เธอให้นักเรยีนออกแบบ
กระเป๋านักเรยีนจากวัสดุที่หาได้ทั่วไป “มีนักเรยีนกลุม่หนึ่งทำากระเป๋าที่กางออกมาเป็นโตะ๊จากลัง
กระดาษ แลว้เขาอยูแ่คช่ั้นประถมเทา่น้ันเอง เรารูสึ้กทึ่งมาก”

น่ีเองทำาให้ชลิพาตระหนักได้ว่านักเรยีนไทยต้องได้รบัการปลดปล่อยศักยภาพผ่านการเรยีนการ
สอนที่สรา้งสรรค์ และดเูหมือนวา่อำานาจในการสรา้งความเปลี่ยนแปลงน้ีจะอยูใ่นมือของครูแตล่ะ
คน ไมใ่ชร่ะบบการศึกษา

“ถา้เราเปลี่ยนครูได้หนึ่งคน ส่ิงน้ีจะกระจายไปสู่เด็กอีกจำานวนมาก ตอนนี้มีครูหา้แสนคนในระบบ 
แล้วเราเข้าถึงครูได้แลว้ประมาณหน่ึงแสนคน ถา้ครูทุกคนเข้าถึงแพลตฟอรม์อินสครูได้เมื่อไร จะ
มีนักเรยีนอีกเป็นลา้นคนที่ไดป้ระโยชน์จากตรงจุดน้ี”

ในปี 2561 INSKRU สามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายของโครงการ “ดีแทคพลิกไทย” แพลตฟอรม์ที่
เชิญชวนให้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลนำาเสนอแนวคิดกิจกรรมท่ีนำาไปสู่การสรา้งความเปล่ียนแปลง
ในสังคมอยา่งย่ังยืน ชลิพานำาเงนิทุนจำานวน 100,000 บาท ท่ีไดร้บัจากโครงการ ไปจัดเวิรก์ช็อป
เรือ่งการคิดเชิงสรา้งสรรค์ใหก้ับครู 

ก�รเรียนก�รสอนที่ 
ครูและนักเรียน 
มีปฏิสัมพันธ์กัน 
จะช่วยลดช่องว่�ง
ระหว่�งครูและนักเรียน
ได้เยอะม�ก
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จำานวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับ 
การใหบ้รกิารคอนเทนตท์ีไ่มพ่งึประสงค ์

(ไตรมาสแรกของปี 2562 เทียบกับปี 2561) 
เนือ่งจากมาตรฐานทีเ่ขม้งวดและโปรง่ใส 

มากขึน้ในการแจง้ยอดคา่บรกิาร

จำานวนลกูคา้ดแีทคทีเ่ขา้รบับรกิารฟรทีีศ่นูย์
บรกิารดแีทคในระหว่างแคมเปญ  

“เช็คเครือ่งรบัโชค” เพือ่ตรวจเช็คว่าโทรศัพท์
เคล่ือนทีข่องตนนัน้รองรบักับเครอืขา่ย  

4G TDD แล้ว

จำานวนนักเรยีนและครทูีผ่า่นหลักสูตรฝึกอบรม
บนเว็บไซต ์safeinternetforkid.com  

ซึง่ชว่ยสรา้งภมูิคุม้กัน 
เมือ่ตอ้งเผชิญกับภัยคุกคามทางออนไลน์

“เราได้ไอเดียใหม่ๆ เยอะมากจากเวิรก์ช็อปดังกล่าว แล้วทำาให้เราเห็นด้วยว่าเวิรก์ช็อปน้ันเป็นที่
ตอ้งการมาก เราอยูไ่ดทุ้กวันน้ีเพราะดีแทคจรงิๆ” เธอกลา่ว

ในปีน้ี ชลิพาไดก้า้วเขา้สู่จุดเปลีย่นสำาคญัอกีครัง้ เมือ่ดีแทคชกัชวนใหอ้นิสครูเขา้มาเป็นพารท์เนอร์
ในการรณรงค์เรือ่ง Safe Internet for Kids เพ่ือจดัการกับปญัหาการกล่ันแกลง้บนโลกไซเบอร ์
(Cyberbullying) ในโรงเรียน โดย INSKRU มีส่วนช่วยเผยแพรส่ื่อการสอนของโครงการ
ผา่นชอ่งทางของตน รวมทั้งจดัเวิรก์ช็อปเพือ่นำาผลลัพธ์ท่ีไดไ้ปพฒันาส่ือการสอนของโครงการ

“อนิเทอรเ์น็ตอาจนำาไปสู่ภยัคุกคามกจ็รงิ แตม่นัก็เป็นเครือ่งมอืสำาคญัในการจดักจิกรรมทีน่า่สนใจ
ในห้องเรยีน บ่อยครัง้ครูต้องแชร์อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ของตัวเอง เพราะสัญญาณไวไฟใน
โรงเรยีนตามต่างจังหวัดหลายๆ ท่ีน้ันช้ามาก นอกจากน้ี การเรยีนการสอนท่ีครูและนักเรยีนมี
ปฏิสัมพนัธ์กันจะชว่ยลดชอ่งวา่งระหวา่งครูและนักเรยีนไดเ้ยอะมาก” เธอกลา่ว

ปี 2562 นับเป็นครัง้แรกท่ีอนิสครูสามารถเขา้ถึงนักเรยีนไดม้ากกวา่ 1.66 ลา้นคน รวมท้ังสามารถ
แบง่ปนัไอเดียไปมากกวา่ 782 ไอเดีย และสรา้งความเปลี่ยนแปลงใหก้ับหอ้งเรยีนจำานวน 6,919 
หอ้ง ชลิพายังคงตั้งมั่นจะตอ่ยอดการเติบโตอยา่งย่ังยืน “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจเป็นแค่
ส่วนเล็กๆ แตเ่ราจะเดินหนา้ทำาตอ่ไปไมห่ยุด” เธอท้ิงทา้ย

จุดเปลีย่น.
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MOVING IN  
AND MOVING UP
ในปีนี้ เมียว มิน อ ูผูอ้พยพชาวพม่าได้ก้าวขึ้นมาเป็นซูส์ เชฟ แห่งห้องอาหารสุพรรณิการ ์
หนึง่ในรา้นอาหารไทยซึง่ติดอนัดับในไกด์มิชลนิ

แรงงานชาวพม่าส่วนใหญ่ที่อพยพเข้ามาทำางานในเมืองไทย มักลงเอยในฐานะผู้ใช้แรงงานหนัก
และรายไดน้อ้ย แตอ่ยา่งนอ้ยที่สุด พวกเขาก็อุน่ใจวา่จะมีรายไดจ้ากการทำางานเพือ่ส่งกลับไปเป็น
ทุนการศึกษาลูกๆ ที่ประเทศบ้านเกิดและดูแลพ่อแม่ที่กำาลังแก่ตัวลง กระนั้น การเดินทางมายัง
ประเทศไทยสำาหรบัเมียว มิน อ ูกลับฟงัดคูลา้ยวัยรุน่หนีออกจากบา้นมากกวา่ ดว้ยในชว่งปีแรกๆ 
ที่เขาเดินทางมาทำางานในเมืองไทยน้ัน ความหวังที่เขาจะสามารถเป็นเสาหลักจุนเจอืครอบครวัได้
ฟงัดูรบิหรี ่ เช่นเดียวกับโอกาสที่เขาจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นซูส์ เชฟแห่งสุพรรณิการ ์รา้นอาหารไทย
ซึ่งติดอันดับในไกด์มิชลิน

ครอบครวัของเมียว มิน อู อยากให้เขาเรยีนจนจบชั้นมัธยม แต่ในขณะนั้น เพื่อนๆ รอบตัวเขา
ได้อพยพเข้ามาทำางานในเมืองไทยกันหมด เขาจึงตัดสินใจย้ายตามเพ่ือนคนอ่ืนๆ มาท่ีน่ี “พ่อผม
เสียใจมาก ตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุน่แล้วก็คิดแค่ว่าอยากอยู่กับเพื่อนๆ เราอยากรูด้้วยว่าชีวิตที่น่ี
เป็นอยา่งไร แตค่รอบครวัผมไมอ่ยากใหม้า วันท่ีผมมา พอ่ผมรอ้งไหเ้ลย” เขาเลา่

VIEWPOINT.

“ความหมายของการ ‘ไม่หยุดพัฒนา’ ของเราน้ัน คือการมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและกลับมาชนะใจลูกค้าของเราอีกครั้ง 
ปัจจุบันฐานลูกค้าของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน ซึ่งผมมองว่าจุดเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2562 เมื่อเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนเป้าหมาย
ดังกล่าวให้กลายเป็นจุดยืนและกลยุทธ์ที่ชัดเจนจับต้องได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนเต็มร้อยจากทีมผู้บริหาร เราปฏิญาณว่าจะพัฒนาประสบการณ์
การใช้งานเครือข่าย และชนะใจลูกค้ากลับมาให้ได้ รวมทั้งคว้าโอกาสใหม่ๆ จากลูกค้าในภาคธุรกิจ ซึ่งความส�าเร็จนั้นเกิดขึ้นเพราะเราท�าทุกอย่าง
บนความเรียบง่าย ซื่อสัตย์ และเป็นมิตรต่อผู้ใช้ การก�าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนช่วยให้เราสามารถจัดล�าดับความส�าคัญทรัพยากรได้ถูกต้อง สิ่ง
นี้นับเป็นความพยายามจากทุกภาคส่วนในองค์กร พวกเราทุกคนมีส่วนช่วยในการสร้างดีแทคให้กลับมาแข็งแกร่งและปลุกความเชื่อมั่นของผู้ใช้
บริการกลับคืนมาอีกครั้ง”

ฮาว ร ิเรน็
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่การตลาด
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พอรู้ว่�ได้เลื่อนตำ�แหน่ง  
ผมก็โทรไปบอกที่บ้�นทันที

ครอบครวัของเขาเป็นชาวไทใหญ ่ซ่ึงเป็นกลุม่ชาติพนัธ์ุทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับสองของพมา่ พวก
เขาอาศัยอยู่ใกล้กับพรมแดนแม่สอดและมีธุรกิจรา้นขายของชำาเล็กๆ และรับจ้างส่งของไปมา 
ระหว่างแม่สอด ขณะที่แม่ของเขานั้นอาศัยอยู่ในอีกจังหวัดซึ่งห่างออกไปราว 45 นาที และ 
การติดตอ่ส่ือสารกับแมข่องเขาน้ันเป็นเรือ่งยากลำาบาก

“แม่ผมอยู่ถัดเขาไปลูกนึง เมื่อก่อนที่น่ันสัญญาณโทรศัพท์ไปไม่ถึง ผมต้องเขียนจดหมายหาแม่
หรอืบางทีแมผ่มตอ้งไปยังท่ีที่เขาจะตอ่สายโทรศัพท์ให ้แลว้เราก็จา่ยเงินใหเ้ขา ตอนน้ันผมคิดถึง
บา้นมาก” เขาเลา่ยอ้นไป

งานแรกของเขาในประเทศไทยคืองานส่งของ ซ่ึงเขากล่าวว่าเป็นงานท่ีหนัก อีกทั้งในช่วงแรกๆ 
น้ัน การส่ือสารภาษาไทยยังเป็นอุปสรรคสำาคัญสำาหรับเขา และทุกอย่างดูจะยากขึ้นไปอีกเมื่อ
เขาไม่สามารถโทรศัพท์พูดคุยกับแม่ได้ตามที่ต้องการ และถึงแม้ในช่วงเวลาที่เครอืข่ายโทรศัพท์
เคล่ือนที่น้ันพฒันาขึ้นแลว้ ก็ยังมีเหตุผลอีกประการที่ทำาใหเ้ขาหลีกเลี่ยงการติดตอ่กับครอบครวั
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ส่วนแบง่ทางการตลาดของดแีทคในกลุ่ม 
ผูใ้ชช้าวพมา่เป็นผลจากการยึดขอ้มลูเป็น

ศนูยก์ลางและการเจาะฐานลกูคา้เฉพาะกลุ่ม

รายไดจ้ากบรกิารเสรมิตา่งๆ  
จากชอ่งทางดจิิทัลของดแีทค

จำานวนผูใ้ชง้านแอปพลิเคชันตอ่วันทีเ่พิม่ขึน้ 
(ธนัวาคม 2562 เทียบกับธนัวาคม 2561)

“ตอนน้ันผมแคอ่ยากเทีย่วเตรด็เตรก่บัเพือ่น ผมใชเ้งนิเดือนหมดไปกบัการด่ืมเหลา้ทุกวัน ไมม่เีงนิ
เหลอืส่งกลับบา้น ชว่งน้ันผมไมอ่ยากคุยกบัเขา มคีรัง้หน่ึงแมอ่ยากใหผ้มกลบับา้นเพราะคดิถงึผม 
แตผ่มไมม่ีเงนิคา่รถ แมก่็ส่งเงนิมาใหก้ลับบา้น ผมรูสึ้กแยม่ากตอนน้ัน”

เมียวมินอูยังจำาได้ดีถึงช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง ขณะนั้นเป็นช่วง
สงกรานต์ เขาใช้เงินจนหมดเกล้ียง จึงต้องต้มบะหม่ีกึ่งสำาเรจ็รูปหน่ึงชามแบ่งกันรบัประทานกับ
เพื่อน น่ันเป็นช่วงเวลาท่ีเขาตัดสินใจลาออกจากงานเดิม และมาสมัครงานท่ีรา้นสุพรรณิการใ์น
ฐานะสจว๊ต ซึ่งเป็นตำาแหนง่ที่ตำ่าที่สุดในรา้นอาหาร 

“พอไดเ้งินเดือนเดือนแรก ผมก็ส่งกลับบา้นเลย ตอนแรกเขาไมเ่ช่ือวา่ผมไดง้านท่ีรา้นอาหาร เขา
คิดวา่ผมทำาอะไรผิดกฎหมาย หลังจากน้ัน ผมก็ไตเ่ตา้ข้ึนมาเรือ่ยๆ จากสจว๊ตมาเป็นผูช้ว่ย มาเป็น
กุก๊ แลว้ก็เป็นซูส์ เชฟในที่สุด” เขาเลา่

ตอนน้ีเมียว มิน อู สามารถติดต่อส่ือสารกับครอบครวัของเขาได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะผ่านการ 
อัพเดทสเตตัสบนเฟสบุค๊หรอืวิดีโอคอลล์ ตัวเขาเองน้ันเป็นลกูคา้ดีแทคมาเกือบสิบปีแลว้ 

“ท่ีบ้านผมเขาใช้เทเลนอร์ ท่ีน่ีผมเป็นลูกค้าดีแทค เพื่อนๆ ผมก็ใช้ดีแทคกันหมด ผมว่าดีแทค
สัญญาณดขีึน้เรือ่ยๆ เวลาผมใชท้ีแ่มส่อด สัญญาณกดี็ปกตเิลย แลว้กม็พีวกโปรโมชนักับแพก็เกจ 

ที่นา่สนใจ อยา่งโทรไมอ้ั่นหรอือินเทอรเ์น็ตฟร ีแลว้ขอ้มลูที่ส่งมาเป็นภาษาพมา่หมด ทำาใหส้ามารถ
เลือกโปรโมชันที่เหมาะสมไดง้า่ย” 

เขากลับไปเย่ียมบา้นปีละ 3 ครัง้ โดยทีแ่มข่องเขาไมต่อ้งรบัผิดชอบเรือ่งคา่เดินทางอีกแลว้ นอกจากน้ี 
เขายังทำาอาหารไทยใหค้รอบครวัไดร้บัประทานแทบทุกครัง้อีกดว้ย

“ผมทำาตม้ยำากุง้นำา้ขน้ ไขยั่ดไส้ แลว้ก็อาหารไทยอ่ืนๆ ท่ีเขาไมเ่คยลอง เราอยูด่ว้ยกันเป็นครอบครวั
ใหญ่ ทุกคนชอบอาหารที่ผมทำา ตอนนี้พ่อกับแม่เช่ือแล้วว่าผมทำางานในรา้นอาหาร” เขากล่าว
พลางหัวเราะ

แมจ้ะทำางานหนัก แตเ่มียว มิน อ ูก็รูสึ้กซาบซ้ึงที่เจา้นายใหโ้อกาสเขาไดพ้สูิจน์ตัวเองในฐานะคนทำา
อาหาร ขณะที่ทางครอบครวัก็ไมรู่สึ้กผิดหวังกับทางเดินท่ีเขาเลือกอีกตอ่ไป

“พอรูว้า่ไดเ้ลื่อนตำาแหนง่ ผมก็โทรไปบอกท่ีบา้นทันที พอ่กับแมท่ี่ดีใจมาก แตก็่เสียใจที่เราไมไ่ดอ้ยู่
ด้วยกัน ถ้าผมเก็บเงินได้เยอะๆ เมื่อไร ผมจะกลับไปเปิดรา้นอาหารของผมเองที่พม่า ผมไม่เคย
คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดน้ี เราก็ไม่รูอ้นาคตจะเป็นยังไง แต่จะทำาให้ดีที่สุด ผมอยากจะดีขึ้นไป
เรือ่ยๆ” เขาทิ้งทา้ย

จุดเปลีย่น.
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THE SECRET SAUCE
“โจนส์สลดั” เชนรา้นสลดัเพือ่สุขภาพ ซึง่ก่อตั้งโดยคู่สามีภรรยาผูเ้ริม่ต้นทำาทุกอย่างจากศนูย์นั้น  
ได้เปิดตัวสาขาที ่10 ไปเป็นทีเ่รยีบรอ้ยในปี 2562
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สาขาแรกของรา้นโจนส์สลัด ซึ่งเพิง่เปิดตัวสาขาที่ 10 ไปเม่ือปี 2562 น้ี เป็นเพยีงเคาท์เตอรเ์ล็กๆ 
ตรงชั้นใต้ดินของจามจุรสีแควรส์ แต่ทุกอย่างนั้นเริม่ต้นจากเนื้องอกขนาดเท่าผลส้ม ในสมัยที่ 
อารยิะ คำาภิโล ตรวจพบเนื้องอกดังกล่าว เขายังเป็นเจ้าของรา้นชานมไข่มุกรว่มกันกับเพื่อนกว่า
สิบสาขา เขาตอ้งเขา้รบัการผา่ตดัเนื้องอก และแมสุ้ดทา้ยจะไดร้บัการวินิจฉยัวา่เป็นเพยีงเนื้องอก
ธรรมดา แต่แพทย์ก็ส่ังให้เขาระมัดระวังเรือ่งการรบัประทานอาหารมากขึ้น ซึ่งตอนน้ันเอง เขา 
คน้พบวา่ทางเลือกอาหารสุขภาพน้ันมีนอ้ยมากในเมืองไทย 

“ผมอยากเปิดรา้นอาหารสุขภาพของตัวเอง แตท่ำาอาหารไมเ่ป็น ความคิดดังกลา่วน้ันวนเวียนอยู่
ในหัวผมมาโดยตลอด” เขากลา่ว

อกีไมก่ีปี่ถดัมา เขาไดรู้จั้กกบัญาณนิ ผูซ้ึง่เป็นนักชมิตัวยงและภายหลังกลายเป็นภรรยาของเขา ท้ัง
คูต่กลงเป็นแฟนกนักอ่นทีญ่าณนิจะเดินทางไปศกึษาตอ่ทีป่ระเทศออสเตรเลีย เธออาศัยอยูก่บัสามี
ของนา้ทีช่ือ่มิสเตอรโ์จนส์ ผูซ่ึ้งมีฝมืีอขึน้ชือ่ในเรือ่งการทำานำา้สลดั เมือ่เธอบอกใหอ้ารยิะทราบ เขาก็
ตดัสินใจเดนิทางมายงัประเทศออสเตรเลยีเพือ่เรยีนสูตรทำานำ้าสลดักบัลุงของเธอ กอ่นจะเดนิทาง
กลับมายังกรุงเทพฯ เพือ่เปิดรา้นโจนส์สลัดสาขาแรกในปี 2556

“เดือนแรกท่ีเปิด ผมทำาทุกอยา่งคนเดียว ผมกังวลเพราะทำาแลว้ไมไ่ดก้ำาไร แตมี่ลกูคา้หลายคนเขา้
มาขอบคุณเราท่ีทำาอาหารแบบน้ีใหเ้ขากิน บางคนมีปญัหาเรือ่งนำา้หนักและเป็นโรคเบาหวาน พอกิน
สลดัของเราทุกวนั เขาลดลงมาไดสิ้บกโิล หรอืบางคนไมก่นิผกัเลย แตม่ากนิไดท้ีร่า้นเรา ส่ิงน้ีทำาให้
เรามีกำาลังใจที่จะสู้ตอ่” เขาเลา่

หลงัจากน้ันไมน่าน ญาณินก็ตดัสินใจเดินทางกลับจากประเทศออสเตรเลียเพือ่มาชว่ยอารยิะบรหิาร
รา้นโจนส์สลดั โดยเธอไดป้รบัการทำาบญัชใีหเ้ป็นระบบมากขึน้ รวมทัง้วางแผนขยายสาขาเพิม่เติม 
ขณะทีทุ่กอยา่งกำาลงัดำาเนินไปดว้ยดี พวกเขาก็ถกูบบีใหอ้อกจากพืน้ทีต่รงจามจุร ีวันทีท่ราบขา่วน้ัน
เป็นวันวาเลนไทน์และทัง้คูก่ำาลงัจะออกไปรบัประทานอาหารขา้งนอกดว้ยกนั “เรารูสึ้กชอ็กมาก แต่
ก็พยายามสู้และตอ่รองใหเ้ขาหาที่ที่ดีและใหญข้ึ่นใหเ้รา” ญาณินเลา่ 

เมื่อแบรนด์ค่อยๆ เติบโตข้ึน พวกเขาก็เริ่มทำาคอนเทนต์ให้ความรูเ้ก่ียวกับการดูแลสุขภาพบน
เฟสบุค๊ ซึ่งมีผูต้ิดตามเพิ่มขึ้นกว่า 1 ลา้นคนในระยะเวลาเพียง 3 ปี เม่ือไม่นานมาน้ี พวกเขายังได้
เพิ่มเมนูใหม่ๆ อาทิ อาหารจานเคียงอย่างเมนูยำา ไปจนถึงสเต๊ก และโปเกะโบวล์ เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายมากข้ึน 

 

จุดเปลีย่น.
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“พอมีเมนูใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ฐานลูกค้าเราก็กว้างข้ึนและครอบคลุมไปถึงกลุ่มครอบครวัด้วย ตัวเรา
เองก็มั่นใจย่ิงข้ึนเรือ่งการขยายสาขา เพราะไม่ต้องจำากัดตัวเองอยู่แค่ย่านกรุงเทพฯ ชั้นในแล้ว” 
อารยิะกลา่ว

พวกเขาวางแผนจะขยายสาขาเพิ่มอีก 5 เป็น 15 แห่งในปี 2563 และมุ่งมั่นจะเจาะตลาดในกลุ่ม
ธุรกิจจัดเลี้ยงมากขึ้นด้วย “ปี 2562 ถือเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำาคัญ เราขยายสาขาเพิ่มมา 4 แห่ง 
และเห็นการเติบโตในชอ่งทางการขายแบบเดลิเวอรี ่เรามองเห็นอนาคตชัดเจนตรงจุดน้ี” ญาณิน 

กลา่ว กอ่นจะเสรมิขึ้นวา่ “ความทา้ทายสำาคัญของ SME คือการหาคนเกง่ๆ เขา้มารว่มงานกับเรา 
เราฝนัจะเป็นองค์กรที่ใครก็อยากรว่มงานด้วย และทำาให้ท้ังลูกค้าและพนักงานของเรามีความสุข 
เรามีพนักงานคนหน่ึงที่เคยทำางานไดวั้นละสามรอ้ยบาท แลว้ตอนน้ีไดข้ึ้นมาเป็นผูจ้ดัการ”

VIEWPOINT.

“จุดเปล่ียนส�าคัญของดีแทคในปี 2562 คือการท่ีเราหันมาให้ความส�าคัญมากข้ึนกับตลาด B2B ซ่ึงถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีขับเคล่ือนโดยบริษัท
ขนาดเล็กและกลางเป็นหลัก และยังไม่มีบริการครอบคลุมเพียงพอ เราเปิดรับฟังความต้องการของลูกค้าในภาคส่วนดังกล่าว ท้ังในลักษณะท่ีไม่เป็น
ทางการและการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (focus group) ท�าให้เราได้ทราบว่าเจ้าของธุรกิจน้ันต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีเรียบง่ายและโปร่งใสมากข้ึน รวมท้ังไม่มี 
ค่าใช้จ่ายแอบแฝง ส่ิงน้ีกลายมาเป็น DNA ของเราในการท�าส่ิงต่างๆ ปัจจุบัน เราเร่ิมเห็นลูกค้ากลุ่มแรกๆ หันมาใช้บริการของเราเพราะผลิตภัณฑ์มี
ความเรียบง่าย ชัดเจน และสร้างความสบายใจให้กับผู้ใช้งาน”

ราจีฟ บาวา
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ธุรกิจ

เร�ฝันจะเป็นองค์กรที่ 
ใครก็อย�กร่วมง�นด้วย  
และทำ�ให้ทั้งลูกค้� 
และพนักง�นของเร� 
มีคว�มสุข
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BY THE NUMBERS

จำานวนแพก็เกจสำาหรบัลกูคา้ SME  
ทีล่ดลง จากเดมิทีม่ีจำานวนหลักพนั

ยอดรวมลกูคา้ใหมใ่นกลุ่มองคก์รทีเ่พิม่ขึน้
ระหว่างเดอืนธนัวาคมถึงเดอืนมกราคม 2562

จำานวนลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากกลุ่มลกูคา้องคก์ร

ในฐานะเชนรา้นอาหาร ความชัดเจนเรยีบง่ายและการส่ือสารอย่างราบรืน่น้ัน เป็นหัวใจสำาคัญ
ในการทำาธุรกิจ น่ีเองเป็นสาเหตุที่ในปี 2562 รา้นโจนส์สลัดทุกสาขาน้ันเปลี่ยนมาใช้บรกิารของ 
dtac SME Worry Free

“กอ่นหนา้น้ี แตล่ะสาขาเราเปิดเบอรก์ับตา่งคา่ย พอถึงส้ินเดือน เราตอ้งมาน่ังจา่ยบิลทีละใบ ตอ้ง
คอยกังวล คอยตาม มีอยูค่รัง้หน่ึง เราลืมจา่ยบิลไปหน่ึงสาขา ทำาใหโ้ทรศัพท์โดนตัด ทุกวันน้ีคา่ใช้
จา่ยทั้งหมดถกูรวมมาในบิลใบเดียว เราเลยไมต่อ้งกังวลแลว้” ญาณินกลา่ว

อารยิะและแมข่องเขาเองเป็นลกูคา้ของดแีทคมายาวนาน “ในชว่งปลายปี 2561 มกีระแสวา่ดแีทค
จะเลิกกิจการ ตอนน้ันผมกังวลหน่อยๆ เพราะใช้เบอรน้ี์มานานมากแล้ว แต่พอมาเห็นโฆษณาว่า 
ดีแทคเอาจรงิ ก็รูสึ้กมั่นใจและจะใชต้อ่ไป”

ในอกีไมก่ีเ่ดือนขา้งหนา้ ท้ังคูก่ำาลงัจะเริม่ตน้บทบาทในฐานะพอ่และแม ่ซ่ึงถือเป็นอีกจุดเปลีย่นสำาคญั
ในชีวิต โดยเฉพาะสำาหรบัญาณิน ผูซ่ึ้งปกติแลว้โหมงาน 7 วันตอ่สัปดาห์

“ตอนน้ีเราพยายามวางแผนแจกจ่ายงานให้คนอื่นและปรบัเปลี่ยนวิธีการทำางานให้เป็นระบบมาก
ขึ้น น่ีเป็นบทใหม่ของชีวิตที่กำาลังจะเกิดขึ้น ย่ิงช่วงหลังๆ เราย่ิงรูสึ้กตื่นเต้นกว่าเดิม เวลาเขาดิ้น 
เราสัมผัสไดเ้ลยวา่เวลาใกลเ้ขา้มาทุกทีแลว้ เราไมรู่เ้หมือนกันวา่จะเป็นยังไง แตค่งจะรูสึ้กเติมเต็ม
กับชีวิตมากขึ้น”

จุดเปลีย่น.
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คณะกรรมการ 
บรษิัท
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เพตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์
รองประธานกรรมการ

อายุ: 52 ปี 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 5 เดือน 

จ�านวนหุน้ท่ีถือ: ไมม่ี (0.00%) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา 
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)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2560 - ปจัจุบัน  รองประธานกรรมการ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอืน่
2562 – ปจัจุบัน  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร Telenor Norway AS

2560 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการ Grameenphone Ltd.

ประสบการณท์�างาน
2560 - 2562  Head of Emerging Asia Cluster, Telenor ASA

2560 - 2562  ประธานกรรมการ Telenor Myanmar Ltd.

2560 - 2562  ประธานกรรมการ Telenor Pakistan Ltd.

2560 - 2562  ประธานกรรมการ Telenor Microfinance Bank, Pakistan

2560 - 2562  กรรมการ Telenor Health

2558 - 2562  ประธานกรรมการ Digital Money Myanmar Limited, Myanmar

2559 – 2560  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, 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  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่การเงนิและบัญชี บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส  
คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2553 – 2555  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่พาณิชย์ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)

บุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ

อายุ:  65 ปี 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ: 29 ปี 2 เดือน 

จ�านวนหุน้ที่ถือ: 10 หุน้ (0.00%) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมมี่ (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา 
ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปรญิญาตร ีB.Sc. in Management, Northern Illinois University, USA

ประวัตกิารอบรม 
หลกัสูตร Role of the Chairman Program (11/2548) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2533 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอืน่
2541 - ปจัจุบัน  ประธานมลูนิธริว่มดว้ยชว่ยกันส�านึกรกับา้นเกิด

2533 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการ บรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จ�ากัด

2532 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการ บรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จ�ากัด

ประสบการณท์�างาน
2545 - 2558  กรรมการ บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด

2544 - 2549  ประธานมลูนิธอินุรกัษ์นกเงอืก

2545 - 2548  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชั่น 
อินดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน)

2544 - 2545  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2543 - 2544  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2527 - 2542  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชั่น อินดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน)

เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์
2558 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

2546 ตติยจุลจอมเกลา้วิเศษ (ต.จ.ว.)

2540 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

2537 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
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นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการก�ากับดแูลกิจการ

อายุ: 57 ปี 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ: 5 ปี 1 เดือน  

จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00 %) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงนิ) Western Illinois University, USA

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบัณฑิต ภาควิชาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร Harvard Executive Program, Harvard Business School, Harvard 
University, USA

ประกาศนียบัตร Stanford Executive Program, Stanford Center for Professional 
Development, Stanford University, USA

ประวัตกิารอบรม 
หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) (8/2561) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย (IOD)

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (29/2561) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD)

หลักสูตร Strategic Board Master Class Retreat (SBM) (2/2560) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ที่ 19

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (122/2552) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย (IOD)

หลกัสูตร Diploma Examination (Exam) (26/2552) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2561 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท ออรจิิ้น พรอ็พเพอรต์ี้ จ�ากัด (มหาชน)

2560 – ปจัจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2557 - ปจัจุบัน  กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน กรรมการก�ากับดแูลกิจการ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2557 – 2560  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2557 – ปจัจุบัน  กรรมการอิสระ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2560  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิัท ดิ เอราวัณ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณท์�างาน
2552 - 2553  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงนิ บรษิัท ดิ เอราวัณ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)

จุลจิตต ์บุณยเกตุ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

อายุ: 76 ปี 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ: 19 ปี 8 เดือน 

จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: 15,000 หุน้ (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา 
ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบัณฑิต Kent State University, USA

ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิารอบรม 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (38/2548) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2560 – ปจัจุบัน  ประธานกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2558 – ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน)

2557 – ปจัจุบัน  ประธานคณะกรรมการ บรษิัท ดับบลิวพ ีเอ็นเนอรย่ี์ จ�ากัด (มหาชน)

2556 – 2560  กรรมการก�ากับดแูลกิจการ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2549 – ปจัจุบัน  กรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2549 – 2560  ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2543 – ปจัจุบัน  กรรมการอิสระ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอืน่
2559 – ปจัจุบัน  ที่ปรกึษา กลุม่บรษิัท คิง เพาเวอร์

2555 – ปจัจุบัน  ประธานกรรมการ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด

2547 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท คิง เพาเวอร ์ดิวตี้ฟร ีจ�ากัด

2547 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท คิง เพาเวอร ์ดีเวลลอปเมน้ท์ จ�ากัด

2547 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท คิง เพาเวอร ์มาเก็ตติ้ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จ�ากัด

2547 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท คิง เพาเวอร ์โฮเทล เมเนจเมนท์ จ�ากัด

2547 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท คิง เพาเวอร ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จ�ากัด

2547 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท คิง เพาเวอร ์สุวรรณภมูิ จ�ากัด

2539 – ปจัจุบัน  กรรมการบรหิาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกชอ่ง 5

ประสบการณท์�างาน
2547 - 2559  รองประธานกรรมการบรหิาร กลุม่บรษิัท คิง เพาเวอร์

2541 - 2546  กรรมการอ�านวยการ บรษิัท ไทยออยล์ เพาเวอร ์จ�ากัด 

2541 - 2546  กรรมการอ�านวยการ บรษิัท ไทยออยล์ จ�ากัด

2537 - 2541  รองกรรมการอ�านวยการ บรษิัท ไทยออยล์ จ�ากัด
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ชนัญญารกัษ ์เพช็รร์ตัน์
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ กรรมการสรรหา และ

กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

อายุ: 56 ปี 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ: 8 ปี 3 เดือน 

จ�านวนหุน้ท่ีถือ: ไมม่ี (0.00 %) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา 
ปรญิญาโท สาขา Management Information System, มหาวิทยาลัยเวสท์เวอรจ์เินีย สหรฐัอเมรกิา

ประกาศนียบัตร Berkeley Executive Coaching Leadership

ประกาศนียบัตร ดา้นการจดัการ (Special Management Program) มหาวิทยาลัยมารแ์ชล 
สหรฐัอเมรกิา

รญิญาตร ีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัตกิารอบรม 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (162/2562) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ที่ 14

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (49/2547) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย (IOD)

Enhancing Strategic Competitiveness by IMD Switzerland

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2562 -  ปจัจุบัน  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  บรษิัท แม็คกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)

2560 – ปจัจุบัน  กรรมการสรรหา กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการก�ากับดแูลกิจการ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2554 - ปจัจุบัน  กรรมการอิสระ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอืน่
2558 – ปจัจุบัน  กรรมการ สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย

2557 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด

ประสบการณท์�างาน
2551 - 2562  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อินเตอรเ์นช่ันแนล (ประเทศไทย) 

จ�ากัด

2547 - 2551  กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี บรษิัท โมโตโรลา่ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

2541 - 2545  General Manager, Oracle Cooperation (Thailand)

สตเีฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

อายุ: 68 ปี 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ: 13 ปี 1 เดือน 

จ�านวนหุน้ที่ถือ: 10,000 หุน้สามัญ และ 6,000 หุน้เอ็นวีดีอาร ์(0.00 %) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมมี่ (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา 
MA Jurisprudence, Oxford University, UK

ประวัตกิารอบรม 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (203/2558) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2560 – ปจัจุบัน  กรรมการก�ากับดแูลกิจการ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2550 - ปจัจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอืน่
2560 - ปจัจุบัน  กรรมการ High Arctic Energy Services (Singapore) Pte Ltd 

2554 - ปจัจุบัน  กรรมการ Ceona Pte. Ltd.

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

2549 - ปจัจุบัน  กรรมการ Klaveness Asia Pte. Ltd.

2541 - ปจัจุบัน  กรรมการ Stockbridge Pte. Ltd.

2538 - ปจัจุบัน  ประธานกรรมการ Masterbulk Private Limited

ประสบการณท์�างาน
2550 – 2560  ประธานกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)

2550 - 2555  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน บรษิัท 
โทรเีซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

35

คณะกรรมการบรษิัท. รายงานประจ�าปี 2562



ซเวเร ่เพด็เดอรเ์ซ็น
กรรมการ

อายุ: 56 ปี 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 1 เดือน 

จ�านวนหุน้ท่ีถือ: ไมม่ี (0.00 %) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

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

MBA Norwegian School of Management (BI)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2560 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอืน่
2561 - ปจัจุบัน  กรรมการ Canal Digital AS

2560 - ปจัจุบัน  Senior Vice President, Head of Strategy, Telenor Group

ประสบการณท์�างาน
2561 - 2562  กรรมการ Telenor Broadcast Holding AS

2559 - 2560  กรรมการ บรษิัท เทเลแอสเสท จ�ากัด

2558 - 2560  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การเงนิ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)

2558 - 2560  กรรมการ บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ากัด

2558 - 2560  กรรมการ บรษิัท เพย์สบาย จ�ากัด

2558  ผูอ้�านวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การเงนิ บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2554 - 2558  Director M&A, Telenor Group

2550 - 2554  Vice President, Telenor Group

ทเูน ่รปิเปล
กรรมการ

อายุ: 49 ปี 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ: 3 ปี 8 เดือน 

จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00 %) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมมี่ (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา 
Master of Law, University of Oslo, Norway

ประวัตกิารอบรม 
หลักสูตร The Mandatory Accreditation Programme (MAP) by Bursa Malaysia Securities 
Berhad 

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2559 - ปจัจุบัน กรรมการ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอืน่
2558 - ปจัจุบัน  กรรมการ Telenor Networks Holding AS

2556 - ปจัจุบัน  Attorney at Law, Telenor ASA

ประสบการณท์�างาน
2561 - 2562  กรรมการ DiGi.com Berhad และ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2560 – 2562  กรรมการ Telenor Norge AS

2558 - 2559  กรรมการ Telenor Business Partner Invest AS

2542 - 2555  Associated attorney and senior attorney, Wiersholm Lawfirm

2539 - 2542  Higher executive officer, advisor and senior advisor, Norwegian 
Competition Authority
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ราเกซ เจน
กรรมการ กรรมการก�ากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา  

และกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

อายุ: 45 ปี 
จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 0 ปี 1 เดือน 

จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00 %) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา 
B.Tech Electronics & Communications, R.E.C Kurukshetra, Kurukshetra University, 
Haryana 

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2562 - ปจัจุบัน  กรรมการ กรรมการก�ากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการก�าหนดคา่

ตอบแทน บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอืน่
2561 – ปจัจุบัน  Senior Vice President, Global Network, Telenor ASA

ประสบการณท์�างาน
2557 – 2561  Senior Vice President, Network Asia, Telenor ASA 

2556 – 2557  Chief Technology Officer/ Network Head, Uninor, India

2555 – 2556  Planning Head, Uninor, India

2551 – 2555  Head of Radio Frequency Planning, Uninor, India

2550 – 2551  T-Mobile USA 3G Network Design for IL State, USA., CellCite Inc, 
USA

ครสิเตยีน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ 
กรรมการ กรรมการก�ากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา  

และกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

อายุ: 39 ปี 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ: 0 ปี 1 เดือน 

จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00 %) 
จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมมี่ (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา 
Master in Political Science, University of Copenhagen

Bachelor in Political Science, University of Copenhagen

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
2562 - ปจัจุบัน  กรรมการ กรรมการก�ากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา 

 และกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนบรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

การด�ารงต�าแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอืน่
2561 – ปจัจุบัน  Senior Vice President, Group Public and Regulatory Affairs, 

Telenor ASA 

ประสบการณท์�างาน
2560 – 2561  CCAO, Telenor Hungary

2559 – 2560  Vice President, Public and Regulatory Affairs, Europe, Telenor 
Group

2557 – 2559  Vice President, Public Affairs, Telenor Group

2556 – 2557  CEO, Radius Kommunikation

2555 – 2556  Director, Radius Kommunikation

2553 – 2555  Head of Corporate Communications, Telenor Denmark

2552 – 2553  Head of External Affairs, Telenor Denmark

2551 – 2552  Head of Public Affairs, Telenor Denmark

2550 – 2551  Assistant Political Advisor, Danish Embassy WDC

2547 – 2549  Senior Associate, Radius Kommunikation
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อเล็กซานดรา ไรช ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00 %)

จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมมี่ (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา  
Business Administration Degree, Vienna University of 
Economics and Business Administration

ประสบการณท์�างาน
2561 – ปจัจุบัน  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2561 – ปจัจุบัน  กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท  
ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด

2562  รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การ
ตลาด บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2561 – 2562  กรรมการ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)

2559 – 2561  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 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

ประเทศ ตนักุรานันท ์ 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่เทคโนโลยี
จ�านวนหุน้ที่ถือ: 10,000 หุน้ (0.00%)

จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรทียั่งไมบ่รรลุนิตภิาวะ: 9,400 หุน้ (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา
Master of Electrical Engineering, Massachusetts Institute 
of Technology

ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนักบรหิาร)  
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณท์�างาน
2558 - ปจัจุบัน  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่เทคโนโลยี 

บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2558 - ปจัจุบัน  กรรมการ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด

2556 - 2557  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่เทคโนโลยี 
Telenor Myanmar Ltd

2554 - 2556  ผูอ้�านวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการโครงขา่ย 
บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2553 - 2554  ผูอ้�านวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม บรษิัท  
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2552 - 2553  ผูอ้�านวยการ ฝ่ายออกแบบโครงขา่ยและระบบ
พืน้ฐาน บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)

2548 - 2552  ผูอ้�านวยการ ฝ่ายโครงขา่ยส่ือสัญญาณ บรษิัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (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

ดลิิป ปาล
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การเงนิ
จ�านวนหุน้ท่ีถือ: ไมม่ี (0.00%)

จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา
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

ประสบการณท์�างาน
2560 - ปจัจุบัน  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การเงนิ บรษิัท 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (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

คณะผูบ้รหิารบรษิทั*

* เป็นผูบ้รหิารตามค�านิยามของ ก.ล.ต.
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ราจีฟ บาวา
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ธุรกิจ
จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%)

จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมมี่ (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา
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

ประสบการณท์�างาน
2562 – ปจัจุบัน  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่ธุรกิจ บรษิัท 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2561 – 2562  รกัษาการรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
กลุม่งานขาย บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  
คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2560 – 2562  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่กิจการองค์กร 
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2559 - 2560  Head of Public & Regulatory Affairs, 
Telenor Group, Asia

2558 – 2559  รกัษาการรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 
Corporate Affairs บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (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

นาฎฤด ีอาจหาญวงศ์
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่บุคคล
จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%)

จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา
Master of Arts in Human Resources Development, 
Webster University, Missouri, USA

ปรญิญาตร ีคณะอักษรศาสตร ์ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณท์�างาน
2558 - ปจัจุบัน  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่บุคคล บรษิัท 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2552 - 2558  รองประธานกรรมการบรหิารฝ่ายทรพัยากร
บุคคล ประเทศไทย พมา่ กัมพชูา และลาว บรษิัท 
ยนิูลีเวอร ์ไทย โฮลด้ิงส์ จ�ากัด

2550 - 2552  Head of Human Resources, 
Sub-Region Asia North (Thailand, 
Bangladesh, Vietnam, Cambodia 
and Korea) บรษิัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิรค์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

2547 - 2550  Human Resources Manager for 
Indochina (Thailand, Vietnam, 
Cambodia & Laos) บรษิัท โนเกีย 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

2536 - 2547  Assistant Vice President, Human 
Resources, Retail Operations บรษิัท 
เอก-ชัย ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด

ทิพยรตัน ์แกว้ศรงีาม
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่งานขาย
จ�านวนหุน้ท่ีถือ: ไมม่ี (0.00%)

จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา
Master’s Degree in Business Administration, Saint Louis 
University, USA  

Bachelor’s Degree in Business Administration, Southern 
Illinois University, USA 

ประสบการณท์�างาน
2562 - ปจัจุบัน  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่งาน

ขาย บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 – ม.ค. 2562  Deputy Chief Executive Officer, 
Metro Wholesale Myanmar Ltd.

ส.ค. – ธค. 2559  ที่ปรกึษา บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ�ากัด 
(มหาชน)

ต.ค. 2558 – พ.ค. 2559  ที่ปรกึษาประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  บรษิัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558  รกัษาการรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
กลุม่People บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ก.ค. 2556 – เม.ย. 2558  Chief People Officer, Telenor 
Myanmar

ก.ค. 2554 – มี.ค. 2556  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
กลุม่People บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ก.พ. 2551 – มิ.ย. 2554  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่ลกูคา้ 
บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน)
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ฮาว ร ิเรน็  
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
กลุม่การตลาด
จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%)

จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมมี่ (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา
Senior Executive Programme at the London Business 
School 

Bachelor of Science (Honours) in Computer Science from 
Coventry University, UK 

ประสบการณท์�างาน
2562 - ปจัจุบัน  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การตลาด 

บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2554 – มี.ค. 2562  Head of iTelco, Digi 
Telecommunciations Sdn Bhd. 

2545 – 2554  Senior Manager, Deloitte Consulting

ลารส์ มารคุ์ส แอดอุรทุสซัน 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
กลุม่กิจการองค์กร
จ�านวนหุน้ที่ถือ: ไมม่ี (0.00%)

จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา
Master of Science (M.Sc.), Business/Management, 
Stockholm School of Economics (SSE) Stockholm, 
Sweden 

ประสบการณท์�างาน

2562 – ปจัจุบัน  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่กิจการองค์กร 
บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

2560 – 2562  Vice President Public & Regulatory 
Affairs and Corporate Communication, 
Region Asia, Telenor Group 
(Singapore)

2558 – 2560  Vice President Communications, 
Region Asia, Telenor Group 
(Singapore) 

2556 – 2558  Director Communications, 
Grameenphone Ltd. (Bangladesh)

2553 – 2556  Director Communications, Telenor 
Sweden AB (Sweden)

2551 – 2553  Press officer & Communications 
Strategist, Telenor Sweden AB 
(Sweden)

2548 – 2550  Communications Consultant, Diplomat 
Communications AB (Sweden)

2545 – 2548  Media Analyst, KREAB AB (Sweden)

2547  Intern, Swedish Ministry for Foreign 
Affairs (Sweden)

ฮากุน บรวัเช็ท เชิรล์ 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
กลุม่งานกลยุทธ์และการเปลี่ยนผา่นองค์กร
จ�านวนหุน้ท่ีถือ: ไมม่ี (0.00%)

จ�านวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ: ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิารศึกษา
Master of Business Administration (Executive), BI 
Norwegian Business School

Public Relations, BI Norwegian Business School (Norges 
Markeds Hoyskole)

หลักสูตรอบรม Director Certification Program (DCP) 
(284/2562) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

หลักสูตรอบรมกรรมการปี 2561:  INSEAD - Leading from the 
Chair Programme, Fountainbleu, France

ประสบการณท์�างาน
2562 – ปจัจุบนั  รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่งานกลยุทธ์

และการเปลีย่นผา่นองค์กร บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ 
คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

2562 - ปจัจุบนั  กรรมการ Telenor Health AS
2561 – ปจัจุบนั  Senior Vice President, Partner and 

External Relations Asia, Telenor Group
2560 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ DiGi 

Telecommunications Sdn Bhd
2560 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและประธาน

กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน DiGi.Com 
Berhad

2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ Telenor 
Myanmar Ltd.

2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ Telenor 
Pakistan Ltd.

2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการก�าหนด
คา่ตอบแทน Grameenphone Ltd.

2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ Telenor Asia Pte Ltd. 
2561 – 2561  Acting Executive Vice President and 

Chief Corporate Affairs Officer, Telenor 
Group (กรกฎาคม ถงึ พฤศจกิายน)

2559 – 2561  Senior Vice President, Head of Group 
Public and Regulatory Affairs, Telenor 
Group

2557 - 2562  กรรมการ กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนและ
กรรมการสรรหา บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็  
คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

2554 - 2556  กรรมการ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
จ�ากดั (มหาชน)

2551 - 2559  Senior Vice President, Corporate Affairs 
Asia, Telenor Group
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ข้อมูลทัว่ไป 
ของบรษิัท

ชือ่บรษิัท

ชือ่ยอ่   

เลขทะเบียนบรษิัท 

ประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน  

ทุนทีอ่อกและชำ�ระเตม็มลูค�่

ทีต่ัง้สำ�นักง�นใหญ่

โทรศัพท ์

เว็บไซต ์

บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)

DTAC  

0107538000037

ดำ�เนินธุรกิจใหบ้รกิ�รโทรคมน�คม และบรกิ�รอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4,744,161,260 บ�ท (ประกอบดว้ยหุน้ส�มัญ 2,372,080,630 หุน้ มลูค�่หุน้ละ 2 บ�ท)

4,735,622,000 บ�ท (ประกอบดว้ยหุน้ส�มัญ 2,367,811,000 หุน้ มลูค�่หุน้ละ 2 บ�ท)

319 อ�ค�รจัตุรสัจ�มจุร ี ช้ัน 41 ถนนพญ�ไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 
10330

(66 2) 202 8000

www.dtac.co.th

น�ยสิรวิชญ ์กลับด*ี
เลข�นุก�รบรษิัท
จำ�นวนหุน้ท่ีถือ:  300 หุน้ (0.00%)

จำ�นวนหุน้ของคูส่มรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภ�วะ:  ไมม่ี (0.00%)

•
ประวัตกิ�รศึกษ�
ปรญิญ�โท บรหิ�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�ก�รเงนิและก�รตล�ด 
(เกียรตินิยม) สถ�บันบัณฑิตบรหิ�รธุรกิจศศินทร ์จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย

ปรญิญ�ตร ีบรหิ�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�ก�รธน�ค�รและก�รเงนิ 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประสบก�รณท์ำ�ง�น
2562 – ปจัจุบนั เลข�นุก�รบรษิทั นักลงทุนสัมพนัธ์ และ 

ผูอ้ำ�นวยก�รอ�วุโส หวัหน�้ส�ยง�นนักลงทุน
สัมพนัธ์ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
จำ�กดั (มห�ชน)

2560 – 2562 ผูอ้ำ�นวยก�รอ�วุโส หวัหน�้ส�ยง�น Corporate 
Development บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็  
คอมมนิูเคชัน่ จำ�กดั (มห�ชน)

2560 ผูอ้ำ�นวยก�รอ�วุโส หวัหน�้ส�ยง�น Corporate 
Finance บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
จำ�กดั (มห�ชน)

2559 ผูอ้ำ�นวยก�รอ�วุโส หวัหน�้ฝ�่ย Strategic 
Finance บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
จำ�กดั (มห�ชน)

2556 – 2559 หวัหน�้ฝ�่ย Financial Planning & Analysis 
Telenor Myanmar Limited

2555 – 2556 ผูอ้ำ�นวยก�รอ�วุโส หวัหน�้ฝ�่ย Financial 
Planning & Controlling บรษิทั โทเทิล่  
แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จำ�กดั (มห�ชน)

2554 – 2555 ผูอ้ำ�นวยก�รอ�วุโส หวัหน�้ส�ยง�น Business 
Planning & Analysis บรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ 
คอมมนิูเคชัน่ จำ�กดั (มห�ชน)

2554 ผูอ้ำ�นวยก�รอ�วุโส ส�ยง�นว�ณชิธนกิจ กลุม่
ธรุกจิ Wholesale ธน�ค�รไทยพ�ณชิย์ จำ�กดั 
(มห�ชน)

2552 – 2554 ผูอ้ำ�นวยก�ร ส�ยง�น Corporate Finance 
กลุม่ธรุกจิ Wholesale ธน�ค�รไทยพ�ณชิย์ 
จำ�กดั (มห�ชน)

2551 – 2552 รองผูอ้ำ�นวยก�ร ฝ�่ย Corporate Finance 
บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพ�ณชิย์ จำ�กดั

* เป็นผูบ้รหิ�รต�มคำ�นิย�มของ ก.ล.ต.
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บุคคลอา้งองิ

นายทะเบียนหลักทรพัย์

ผูส้อบบัญชี  

นายทะเบียนหุน้กู ้
ของบรษิัท ดแีทค ไตรเน็ต จำากัด
ซึง่เป็นบรษิัทยอ่ยทีบ่รษิัทถือหุน้
รอ้ยละ 99.99 

บรษิัท ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากัด
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์     (66 2) 009 9000

โทรสาร    (66 2) 009 9991

ลกูคา้สัมพนัธ์    (66 2) 009 9999

เว็บไซต์    http://www.set.or.th/tsd

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4496

บรษิัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

ชั้น 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์    (66 2) 264 0777

โทรสาร    (66 2) 264 0789-90

เว็บไซต์    www.ey.com

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

EY Office Limited

โทรศัพท์    (66 2) 230 1478
โทรสาร    (66 2) 626 4545-6
เว็บไซต์    www.bangkokbank.com

44



45

โครงสรา้งกลุ่่�มบรษิัทั. รายงานประจํําป ี2562

โครงสรา้ง 
กลุม่บรษิัท



โครงสรา้งกลุ่่�มบรษิัทั

บริษัิัท โทเทิ�ล แอ็ค็เซ็ส็ คอ็มมนูิเิคชั่ั�นิ จำำ�กัดั (มห�ชั่นิ)

• บรษิัทั ดีีแทค แอ็็คเซเลุ่เรท จำำากดัี   (99.99%)

• บรษิัทั ดีีแทค ดิีจำติอ็ลุ่ มเีดีีย จำำากดัี  (99.99%)

• บรษิัทั เทเลุ่แอ็สเซท จำำากดัี   (99.97%)

• บรษิัทั อ็สีเทริน์์ บชิ จำำากัดี  (99.99%)

บรษิัทั ดีีแทค บรอ็ดีแบรน์ด์ี จำำากดัี 

(99.99%) 
บรษิัทั เพย์สบาย จำำากัดี 

(99.99%)

บรษิัทั ดีีแทค ไตรเเน็์ต จำำากดัี

(99.99%)
บรษิัทั แทค พรอ็็พเพอ็รต์ี� จำำากดัี 

(99.99%)

บรษิัทั ยไูน์เตด็ีคอ็มมนิู์เกชั�น์ อิ็น์ดัีสตร ีจำำากดัี (มหาชน์) 

(99.81%)

บรษิัทั เวิิลุ่ด์ีโฟน์ ช็อ็ป จำำากดัี 

(99.99%)
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บรษิัทัเป็น์หน่์�งใน์ผูู้น้์ำาธุร่กจิำการใหบ้รกิารโทรศัพัท์เคลุ่่�อ็น์ที�ใน์ประเทศัไทย ก�อ็ตั�งใน์ปี 
2532 ประกอ็บธุร่กจิำ ดีำาเนิ์น์ธุ่รกจิำใหบ้รกิารโทรคมน์าคม รวิมถ่ึงใหบ้รกิารโทรศัพัท์ 
เคลุ่่�อ็น์ที� แลุ่ะใหบ้รกิารอ็นิ์เทอ็รเ์น็์ตแบบ Wi-Fi

ใน์เด่ีอ็น์ธุัน์วิาคม 2555 บรษิััท ดีีแทค ไตรเน็์ต จำำากัดี “ดีีแทค ไตรเน็์ต” (เดิีมช่�อ็ 
บรษิัทั ดีีแทค เน์ทเวิอ็รค์ จำำากดัี) ซ่�งเป็น์บรษิัทัย�อ็ยขอ็งบรษิัทั ไดีร้บัใบอ็น่์ญาตใหใ้ช้
คลุ่่�น์ควิามถึี� IMT ย�าน์ 2100 MHz แลุ่ะใบอ็น่์ญาตใหป้ระกอ็บกจิำการโทรคมน์าคม
แบบที�สามเป็น์เวิลุ่า 15 ปี จำาก กสทช. เพ่�อ็ใหบ้รกิารโทรศัพัท์เคลุ่่�อ็น์ที�

ใน์ปี 2561 เทเลุ่แอ็สเสท ซ่�งเป็น์บรษิััทที�ดีีแทค ไตรเน็์ต ถึ่อ็ห่้น์รอ้็ยลุ่ะ 99.99 
พรอ้็มกับ ดีีแทค ไตรเน็์ต ไดี้ลุ่งน์ามใน์สัญญาเช�าเคร่�อ็งแลุ่ะอ่็ปกรณ์์โทรคมน์าคม 
แลุ่ะสัญญาการใชบ้รกิารขา้มโครงข�ายโทรศััพท์เคลุ่่�อ็น์ที�ภายใน์ประเทศัระบบ 2300 
MHz กบั บมจำ. ทโีอ็ท ีอ็ย�างเปน็์ทางการเรยีบรอ้็ย เพ่�อ็เปดิีใหบ้รกิาร 4G LTE-TDD 
คลุ่่�น์ 2300 MHz บน์แบน์ด์ีวิิดีท์ที�กวิา้งที�ส่ดีถ่ึง 60 MHz 

ใน์เด่ีอ็น์ ธุัน์วิาคม 2561 ดีีแทค ไตรเน็์ต ไดี้รับใบอ็น่์ญาตคลุ่่�น์ควิามถึี�ทั�ง 
900 MHz แลุ่ะ 1800 MHz จำาก กสทช. แลุ่ะใน์เดี่อ็น์ มิถ่ึน์ายน์ 2562 
ดีีแทค ไตรเน็์ต ไดี้รับการจัำดีสรรคลุ่่�น์ควิามถีึ�ย�าน์ 700 MHz ซ่�งจำัดีสรร 
โดีย กสทช. ทำาให้บริษััทสามารถึให้บริการไดี้บน์คลุ่่�น์ควิามถึี�ครบท่กย�าน์ 
ควิามถึี�  ทั�งคลุ่่�น์ควิามถึี�ตำ� าแลุ่ะควิามถึี� สูงโดียสามารถึให้บริการบน์คลุ่่�น์ 
ช�วิงดีาวิน์์โหลุ่ดีจำำาน์วิน์มากส่ดีถึ่ง 80 MHz จำากการให้บริการบน์แบน์ด์ีวิิดีท์ 
รวิม 130 MHz 

ณ์ สิ�น์ปี 2562 บรษิััทฯ มีบรษิััทย�อ็ยทั�งสิ�น์ 10 บรษิััท แลุ่ะถึ่อ็ห่้น์ใน์บรษิััทร�วิม  
(ตามน์ิยามที�กำาหน์ดีไวิ้ใน์ประกาศัขอ็งสำานั์กงาน์คณ์ะกรรมการกำากับหลุ่ักทรพัย์ 
แลุ่ะตลุ่าดีหลุ่ักทรพัย์) จำำาน์วิน์ 2 บรษิััท ไดี้แก� (1) บรษิััท ยูไน์เต็ดี ดิีสทรบิิวิชั�น์ 
บซิซเิน์ส จำำากดัี (หรอ่็ ยดีูี) แลุ่ะ (2) บรษิัทั ศันู์ย์ใหบ้รกิารคงสิทธุเิลุ่ขหมายโทรศัพัท์  
จำำากดัี* 

ทั�งนี์�ระหวิ�างปี 2562 มีบริษััทย�อ็ยซ่�งจำดีทะเบียน์เลุ่ิกแลุ่ะอ็ยู�ระหวิ�างชำาระบัญช ี
จำำาน์วิน์ 4 บรษิัทั ไดีแ้ก� (1) บรษิัทั ดีีแทค ดิีจำติอ็ลุ่ มีเดีีย จำำากดัี (2) บรษิัทั อ็สีเทริน์์ บิช 
จำำากดัี (3) บรษิัทั ดีีแทค บรอ็ดีแบน์ด์ี จำำากดัี แลุ่ะ (4) บรษิัทั เพย์สบาย จำำากดัี น์อ็กจำากนี์� 
บรษิััทย�อ็ยซ่�งจำดีทะเบียน์เลุ่ิกแลุ่ะชำาระบัญชีเสรจ็ำสิ�น์แลุ่้วิ จำำาน์วิน์ 2 บรษิััทไดี้แก�  
(1) บรษิัทั ดีีแทค เน็์คซ์ จำำากดัี แลุ่ะ (2) บรษิัทั ดีีแทค เซอ็รวิ์ิส จำำากดัี

บรษิััทยังคงม่�งมั�น์ใน์การใหบ้รกิารโทรศััพท์เคลุ่่�อ็น์ที�แลุ่ะลุ่งท่น์ใน์บรษิััทย�อ็ย โดียมี 
วัิตถ่ึประสงค์เพ่�อ็สนั์บสน่์น์การดีำาเนิ์น์ธุร่กิจำโทรศััพท์เคลุ่่�อ็น์ที�แลุ่ะการบรหิารจำดัีการ 
ทรพัย์สิน์ขอ็งบรษิัทัเป็น์หลุ่กั น์อ็กจำากนั์�น์ บรษิัทัยังเน์น้์การลุ่งท่น์ใน์กิจำการที�สามารถึ 
สรา้งมลูุ่ค�าใหก้บัผูู้ถ่้ึอ็ห่น้์ขอ็งบรษิัทัใน์ระยะยาวิไดี้
หมายเหตุ ุ *บรษิทัไมไ่ด้ม้อีิทิธิพิลอิย่างมนีัยัสำาคญัเหนัอืิกจิการนัี� ดั้งนัั�นั กจิการนัี�ไม่ได้ม้คีณุสมบตัุเิป็็นับรษิทั 
   รว่มตุามที�แสด้งในังบการเงินัขอิงบรษิทั

ข้อ้็มลูสรุิปข้อ็งบริษิัทัย่อ่็ย่และบริษิัทัริว่ม ณ วันิท่� 31 ธันัิว�คม 2562

บรษิัทั ที�ตั�งสำานั์กงาน์ ประเภทธุร่กจิำ ท่น์จำดีทะเบยีน์ 
(ลุ่า้น์บาท)

ประเภทห่น้์ จำำาน์วิน์ห่น้์ที�ถึอ่็ 
(%)

จำำาน์วิน์ห่น้์ 
ทั�งหมดี

บรษิัทั ดีีแทค บรอ็ดีแบน์ด์ี จำำากดัี เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 41 
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330 
โทรศััพท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0105549034424

ระหวิ�างชำาระบญัชี 175 ห่น้์สามัญ 99.99 1,750,000

บรษิัทั ดีีแทค ไตรเน็์ต จำำากดัี เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 41 
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330 
โทรศััพท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0105549034548

ใหบ้รกิารโทรคมน์าคม 1,160 ห่น้์สามัญ 99.99 11,600,000

บรษิัทั ดีีแทค ดิีจำติอ็ลุ่ มเีดีีย จำำากดัี เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 41 
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330 
โทรศััพท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0105549034467

ระหวิ�างชำาระบญัชี 100 ห่น้์สามัญ 99.99 
(ผู้�าน์บรษิััท 

ดีีแทค ไตรเน็์ต 
จำำากัดี)

1,000,000
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บรษิัทั ที�ตั�งสำานั์กงาน์ ประเภทธุร่กจิำ ท่น์จำดีทะเบยีน์ 
(ลุ่า้น์บาท)

ประเภทห่น้์ จำำาน์วิน์ห่น้์ที�ถึอ่็ 
(%)

จำำาน์วิน์ห่น้์ 
ทั�งหมดี

บรษิัทั ดีีแทค แอ็ค็เซเลุ่เรท จำำากดัี เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 2 
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330z 
โทรศััพท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0105557065767

ลุ่งท่น์แลุ่ะใหก้ารสนั์บสน่์น์ 
แก�บรษิััท Start-up ใน์การพฒัน์า
แอ็พพลุ่ิเคชั�น์ต�าง ๆ

15 ห่น้์สามัญ 99.99 
(ผู้�าน์บรษิััท 

ดีีแทค ไตรเน็์ต 
จำำากัดี)

150,000

บรษิัทั เพย์สบาย จำำากดัี เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 41  
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330 
โทรศัพัท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิัทั 0125547001804

ระหวิ�างชำาระบญัชี 200 ห่น้์สามัญ 99.99 2,000,000

บรษิัทั เทเลุ่แอ็สเซท จำำากดัี เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 41  
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330 
โทรศััพท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0105559061246

ใหเ้ช�าเคร่�อ็งม่อ็แลุ่ะอ่็ปกรณ์์
โทรคมน์าคม

1 ห่น้์สามัญ 99.97 
(ผู้�าน์บรษิััท 

ดีีแทค ไตรเน็์ต 
จำำากัดี)

10,000

บรษิัทั แทค พรอ็็พเพอ็รต์ี� จำำากดัี เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 41 
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330 
โทรศััพท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0105539049038

บรหิารสิน์ทรพัย์ 1 ห่น้์สามัญ 99.99 100,000

บรษิัทั อี็สเทริน์์ บชิ จำำากดัี เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 41 
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330 
โทรศััพท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0105532038740

ระหวิ�างชำาระบญัชี 80 ห่น้์สามัญ 99.99 
(ผู้�าน์บรษิััท 

แทค พรอ็็พเพอ็รต์ี� 
จำำากัดี)

800,000
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บรษิัทั ที�ตั�งสำานั์กงาน์ ประเภทธุร่กจิำ ท่น์จำดีทะเบยีน์ 
(ลุ่า้น์บาท)

ประเภทห่น้์ จำำาน์วิน์ห่น้์ที�ถึอ่็ 
(%)

จำำาน์วิน์ห่น้์ 
ทั�งหมดี

บรษิัทั ยไูน์เตด็ี คอ็มมนิู์เกชั�น์  
อ็นิ์ดัีสตร ีจำำากดัี (มหาชน์)

เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 41 
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330 
โทรศััพท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0107536000871

ระหวิ�างชำาระบัญชี 313.55 ห่น้์สามัญ 99.81 434,668,207

บรษิัทั เวิิลุ่ด์ีโฟน์ ชอ็็ป จำำากดัี เลุ่ขที� 319 อ็าคารจำต่ัรสัจำามจ่ำร ีชั�น์ 41 
ถึน์น์พญาไท แขวิงปท่มวัิน์ เขตปท่มวัิน์ 
กร่งเทพมหาน์คร 10330 
โทรศััพท์ +66 2202 8000 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0105539069969

ระหวิ�างชำาระบัญชี 450 ห่น้์สามัญ 99.99 4,500,000

บรษิััท ยไูน์เต็ดี ดิีสทรบิิวิชั�น์ 
บิซซิเน์ส จำำากัดี* (ยดีูี)

เลุ่ขที� 499 หมู�ที� 3 อ็าคารเบญจำจำนิ์ดีา 
ถึน์น์กำาแพงเพชร 6 แขวิงลุ่าดียาวิ 
เขตจำต่จำกัร กร่งเทพมหาน์คร 10900 
โทรศััพท์ +66 2953 2222 
โทรสาร +66 2953 1269 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิััท 0105545040951

จำดัีจำำาหน์�ายโทรศััพท์เคลุ่่�อ็น์ที�  
ซิมการด์ี บัตรเติมเงนิ์  
แลุ่ะอ่็ปกรณ์์ เสรมิต�าง ๆ

200 ห่น้์สามัญ 25 20,000,000

บรษิััท ศันู์ย์ใหบ้รกิาร คงสิทธุ ิ
เลุ่ขหมายโทรศััพท์ จำำากัดี

98 อ็าคารสาทร สแควิร ์อ็อ็ฟฟศิั ทาวิเวิอ็ร ์ 
หอ้็งเลุ่ขที� 403 ชั�น์ที� 4 ถึน์น์สาทรเหน่์อ็  
แขวิงสีลุ่ม เขตบางรกั กร่งเทพมหาน์คร 
10500 
โทรศััพท์ +66 2108 1544 
โทรสาร +66 2108 1544 
เลุ่ขทะเบียน์บรษิัทั 0115553001471

บรกิารระบบสารสน์เทศั 
แลุ่ะฐาน์ขอ้็มลูุ่กลุ่างประสาน์งาน์ 
การโอ็น์ยา้ยผูู้ใ้หบ้รกิาร
โทรคมน์าคมเพ่�อ็การคงสิทธุ ิ
เลุ่ขหมายโทรศััพท์

2 ห่น้์สามัญ 20 
(โดียดีีแทค  

แลุ่ะผู้�าน์บรษิััท 
ดีีแทค ไตรเน็์ต 

จำำากัดี)

20,000

หมายเหตุ ุ ส่วนัที�เหลอืิอิกีรอ้ิยละ 75 ถืือิหุ้นัโด้ย บรษิัท เบญจจินัด้า โฮลด้ิ�ง จำากัด้ แม้วา่ บรษิัท เบญจจินัด้า โฮลดิ้�ง จำากัด้ ซึ่่�งเป็็นับุคคลที�อิาจมีความขัด้แย้งกับบรษิัทได้้ถืือิหุ้นัในัยูดี้รอ้ิยละ 75 นัั�นัอิาจก่อิให้เกิด้ความขัด้แย้ง 
 ทางผลป็ระโยชน์ัตุอ่ิบรษิทั แตุ่อิยา่งไรกด็้ ีบรษิทัเหน็ัวา่โครงสรา้งการถือืิหุน้ัด้งักลา่วเป็็นัไป็เพื�อิป็ระโยชน์ัที�ด้ทีี�สุด้ขอิงบรษิทั เนัื�อิงจากบรษิทัไมไ่ด้มุ้ง่เนัน้ัในัการเป็็นัผูจ้ำาหน่ัายชุด้เลขหมายและบัตุรเตุมิเงินัใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร 
 โด้ยตุรง ซึ่่�งจะเป็็นัการเพิ�มภาระให้กับบรษิัทในัการจัด้การบรหิารสินัค้าคงคลัง รวมถื่งระบบการจัด้ส่งสินัค้า (Logistics) และการจัด้เก็บเอิกสารตุ่าง ๆ อินั่�ง บรษิัทมีมาตุรการป็้อิงกันัการถื่ายเททางผลป็ระโยชน์ั 
 และขั�นัตุอินัในัการควบคุมรายการระหวา่งกันัอิยา่งรดั้กมุ เป็็นัไป็ตุามกฎเกณฑ์์เรื�อิงการเขา้ทำารายการระหวา่งกนััขอิงตุลาด้หลกัทรพัย์แหง่ป็ระเทศไทย

 ทั�งนัี� ณ วนััที� 30 เมษายนั 2562 บรษิทั เบญจจินัด้า โฮลด้ิ�ง จำากัด้ มรีายชื�อิผูถ้ือืิหุน้ัและสัด้ส่วนัการถือืิหุน้ัดั้งตุอ่ิไป็นัี� 
 นัายบุญชัย เบญจรงคกุล รอ้ิยละ 40.0 
 นัายวชิัย เบญจรงคกุล รอ้ิยละ 30.0 
 นัางวรรณา จิรกติุ ิ รอ้ิยละ 15.0 
 นัายสมชาย เบญจรงคกุล รอ้ิยละ 15.0
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การประกอบธรุกิจ 
และแนวโน้มธรุกิจ
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การประกอบธุรุกจิและแนวโนม้ธุุรกิจ
ภาพรวมการดำำาเนินิิงานิ
ในปี 2562 ดีีแทคให้้ความสำำาคัญกับการปรบัปรุงและพััฒนาเครอืข่่าย ตลอดีจน 
ประสำบการณ์์การใช้้งานข่องลูกค้า โดียมีการข่ยายและปรับปรุงประสิำทธุิภาพั 
เครอืข่า่ย 2300 MHz เพัื�อให้ล้กูคา้มปีระสำบการณ์์การใช้ง้านทีดีีอยา่งตอ่เนื�องและ 
สำมำ�าเสำมอ ทั�งนี� ดัีช้นีช้ี�วัดีความพังึพัอใจข่องลกูคา้ที�มตีอ่เครอืข่า่ยและปรมิาณ์การ 
รอ้งเรยีนข่องลกูคา้เกี�ยวกบัเครอืข่า่ยมีการปรบัตวัไปในทิศทางที�ดีีข่ึ�นอยา่งมากใน
ปีนี� ณ์ สิำ�นปี 2562 ดีีแทคมสีำถานีฐานบนเครอืข่า่ย 4G-2300 MHz ที�ไดีร้บัการ 
ตดิีตั�งแลว้จำานวนทั�งสิำ�นประมาณ์ 17,400 สำถานฐีาน โดียเพัิ�มข่ึ�นเปน็จำานวนประมาณ์ 
4,700 สำถานีฐานในระห้วา่งปีนี�

ในปี  2562 ดีีแทคได้ีเข่้าร่วมการจัดีสำรรคลื�นความถี�ย่าน 700 MHz  
และไดี้รับจัดีสำรรคลื�นความถี�ย่าน 700 MHz จานวน 2x10 MHz ซึึ่�ง 
สำามารถใช้ง้านไดีน้าน 15 ปี โดียคาดีวา่ใบอนุญาตดัีงกลา่วจะมผีลในไตรมาสำ 4/63 
ทั�งนี� การไดี้รบัจัดีสำรรคลื�นความถี�ย่าน 700 MHz ยังส่ำงผลให้้ดีีแทคไดี้รบัสิำทธุิ
ในการยืดีระยะเวลาการช้ำาระเงินสำำาห้รบัคลื�นความถี�ย่าน 900 MHz ซึ่ึ�งดีีแทค 
ไดี้มีการบันทึกผลกระทบจากการยืดีระยะเวลาการช้ำาระเงินสำำาห้รับคลื�นความถี� 
ยา่น 900 MHz ดัีงกลา่วไวแ้ลว้ในปี 2562

การปรบัเปลี�ยนอุปกรณ์์คลื�นความถี�ย่าน 850 MHz ไปเป็นอุปกรณ์์คลื�นความถี� 
ยา่น 900 MHz คาดีวา่จะไดีข้่อ้สำรุปในปี 2563 เนื�องจากมกีารคาดีการณ์์ความ 
ลา่ช้า้ที�เกดิีข่ึ�นจากการตดิีตั�งอุปกรณ์์กรองสัำญญาณ์ข่อง กสำท รวมถงึการห้าข่อ้สำรุป 
เกี�ยวกบัเงนิทุนที�จะใช้ใ้นการตดิีตั�งอุปกรณ์์กรองสัำญญาณ์ดีงักลา่ว ทั�งนี� กระบวนการ 
ข่องทางห้นว่ยงานกำากบัดีแูลยังคงดีำาเนินอยู ่และคาดีวา่จะไดีใ้ช้ค้วามชั้ดีเจนภายใน 
ไตรมาสำ 1/63

ตลาดีมีการแข่่งข่ันที�สำมเห้ตุสำมผลมากข่ึ�นเมื�อเทียบกับปีก่อน ทั�งในส่ำวนข่องระบบ 
เตมิเงนิและระบบรายเดีอืน แตก่ส็ำามารถเตบิโตไดีอ้ยา่งตอ่เนื�องจากความตอ้งการ 
ใช้้งานข่้อมูล และแนวโน้มข่องลูกค้าที�จะเปลี�ยนไปใช้้บรกิารระบบรายเดืีอน ทั�งนี� 
ในปีนี� การแข่ง่ข่นัในระบบรายเดีอืนคอ่นข่า้งทรงตวั ในข่ณ์ะที�ในส่ำวนข่องการแข่ง่ข่นั
ในระบบเตมิเงนินั�น ผูใ้ห้บ้รกิารเครอืข่า่ยทุกรายไดีม้กีารยกเลกิแพัค็เกจระบบเตมิเงนิ 
ที�ให้บ้รกิารข่อ้มลูแบบไมจ่ำากดัีในไตรมาสำ 2/62 และมกีารออกแพัค็เกจระบบเตมิเงนิ 
ที�ให้้บรกิารข่้อมูลแบบจำากัดีแต่มีโควต้าในการใช้้บรกิารข่้อมูลจำานวนมาก และยัง 
รวมถึงบรกิารเสีำยงแบบไมจ่ำากดัีบนทุกเครอืข่า่ยในไตรมาสำ 3/62 ทั�งนี� ในไตรมาสำ 
4/62 มกีารแข่ง่ขั่นที�มากข่ึ�น โดียผูใ้ห้บ้รกิารเครอืข่า่ยทุกรายไดีม้กีารออกแพัค็เกจ 
ระบบเตมิเงนิที�ให้บ้รกิารข่อ้มลูแบบไมจ่ำากดัีออกมาสู่ำตลาดีทั�วประเทศอีกครั�ง 

ณ์ สิำ�นปี 2562 จำานวนผูใ้ช้บ้รกิารรวมเทา่กับ 20.6 ลา้นเลข่ห้มาย ลดีลง 560,000 
เลข่ห้มายจากสิำ�นปีก่อน จากการลดีลงข่องลูกค้าในระบบเติมเงินเนื�องมาจากการ 
สิำ�นสุำดีสัำญญาสัำมปทานและมาตรการเยยีวยา ตลอดีจนผลกระทบจากปจัจยัทางดีา้น 
ฤดีูกาลและการย้ายค่ายข่องลูกค้าเพัื�อให้้ไดี้มาซึ่ึ�งแพั็คเกจที�ดีีข่ึ�น ซึึ่�งถูกช้ดีเช้ย 
บางส่ำวนจากการเพัิ�มข่ึ�นข่องลกูคา้ในระบบรายเดืีอน ฐานลกูคา้ระบบเตมิเงนิเทา่กับ 
14.2 ล้านเลข่ห้มาย ลดีลงประมาณ์ 917,000 เลข่ห้มายจากปีก่อน แต ่
เพัิ�มข่ึ�นประมาณ์ 181,000 เลข่ห้มายในไตรมาสำ 4/62 จากไตรมาสำกอ่น ในข่ณ์ะที�ฐาน 
ลกูคา้ระบบรายเดืีอนเพัิ�มข่ึ�นประมาณ์ 357,000 เลข่ห้มายเป็น 6.4 ลา้นเลข่ห้มาย 
รายไดีเ้ฉลี�ยตอ่เลข่ห้มาย ไมร่วมคา่เช้ื�อมตอ่โครงข่า่ย (“ARPU”) สำำาห้รบัปี 2562 
เทา่กบั 254 บาทตอ่เดืีอน เพัิ�มข่ึ�นรอ้ยละ 5.0 จากปีกอ่น ลกูคา้ในระบบรายเดืีอน 
คดิีเป็นสัำดีส่ำวนประมาณ์รอ้ยละ 31 ข่องจำานวนลกูคา้รวม ณ์ สิำ�นปี 2562 รายไดีเ้ฉลี�ย 
ตอ่เลข่ห้มายข่องลกูคา้ระบบรายเดีอืนในปนีี�เทา่กบั 549 บาทตอ่เดืีอน เพัิ�มข่ึ�นรอ้ยละ 
3.1 จากปีกอ่น ข่ณ์ะที�รายไดีเ้ฉลี�ยตอ่เลข่ห้มายข่องลกูคา้ระบบเติมเงนิลดีลงรอ้ยละ 
4.1 จากปีกอ่น มาอยูที่� 137 บาทตอ่เดืีอน

ภาพรวมดำา้นิการเงนิิ
รายได้ีจากการให้้บริการที�ไม่รวมค่าเชื้�อมต่อโครงข่่ายในไตรมาสำ 4/62 
เพัิ�มข่ึ�นรอ้ยละ 3.1 จากไตรมาสำเดีียวกันข่องปีกอ่น ทำาให้ร้ายไดี้จากการให้บ้รกิาร 
ที�ไมร่วมคา่เชื้�อมตอ่โครงข่า่ยในปี 2562 ลดีลงเพัยีงรอ้ยละ 1.6 เมื�อเทียบกับปีกอ่น 
รายไดีจ้ากการให้บ้รกิารห้ลกั (รายไดีจ้ากการให้บ้รกิารเสีำยงและข่อ้มลู) ในปี 2562 
เพัิ�มข่ึ�นรอ้ยละ 0.1 เมื�อเทยีบกบัปีกอ่น

EBITDA (กอ่นรายการอื�น ๆ ) ลดีลงรอ้ยละ 9.3 จากปกีอ่น เนื�องจากจากการเปลี�ยน
แปลงข่องโครงสำรา้งตน้ทุนภายห้ลงัการสิำ�นสุำดีสัำญญาสัำมปทานและการเพัิ�มข่ึ�นข่อง
คา่ใช้จ้า่ยดีา้นโครงข่า่ย ซึึ่�งเกดิีจากการข่ยายโครงข่า่ย ตลอดีจนตน้ทุนที�เกี�ยวข่อ้งกบั 
CAT ภายใต้สัำญญาเช้่าสิำนทรพััย์สัำมปทาน อย่างไรก็ตาม ไดี้ถูกช้ดีเช้ยบางส่ำวน 
จากต้นทุนค่าธุรรมเนียมที�ลดีลง ทั�งนี�   EBITDA margin ข่องปี 2562 
เทา่กับรอ้ยละ 31.3 แต่เมื�อห้กัรายได้ีจาก CAT ภายใต้สัำญญาเช้า่สิำนทรพััย์สัำมปทาน 
และรายไดีค้า่เช้า่เครอืข่า่ย 2300 MHz จาก TOT จะเทา่กบัรอ้ยละ 35.6 นอกจากนี� 
กำาไรสุำทธุสิำำาห้รบัปี 2562 เทา่กับ 5,899 ลา้นบาท

ในปี 2562 นี� ดีีแทคไดี้ช้ำาระค่าตอบแทนเพัื�อการระงับข่้อพัิพัาททั�งห้มดีภายใต ้
สัำญญาระงบัข่อ้พัพิัาทให้แ้ก ่CAT เสำรจ็สิำ�นแลว้ ห้ลงัจากที�ศาลมีคำาสัำ�งถอนคดีี 

ณ์ สิำ�นปี 2562 ดีีแทคมีสิำนทรัพัย์รวมจานวน 143,049 ล้านบาท ลดีลงจาก 
150,958 ล้านบาท ณ์ สิำ�นปี 2561 เงินสำดีและรายการเทียบเท่าเงินสำดีเท่ากับ 
8,528 ล้านบาท ลดีลงจาก 14,090 ล้านบาท ณ์ สิำ�นปี 2561 จากการช้ำาระ 
ค่าตอบแทนเพัื�อการระงับข่้อพัิพัาทให้้แก่ CAT ในข่ณ์ะที�ห้นี�สิำนที�มีภาระดีอกเบี�ย 
เพัิ�มข่ึ�นจาก 47,000 ลา้นบาท ณ์ สิำ�นปี 2561 มาอยูที่�ระดัีบ 49,000 ลา้นบาท 
ทั�งนี�อัตราส่ำวนห้นี�สิำนสุำทธุิต่อ EBITDA อยู่ที�ระดัีบ 1.6 เท่า เพัิ�มข่ึ�นจาก 1.2 เท่า 
ณ์ สิำ�นปี 2561

รายจ่ายเพัื�อการลงทุนสำำาห้รับปีนี�เท่ากับ 13,006 ล้านบาท จากการข่ยาย 
เครอืข่า่ยอยา่งตอ่เนื�อง กระแสำเงนิสำดีจากการดีำาเนินงาน (คำานวณ์จาก EBITDA 
ห้กัดีว้ยรายจา่ยเพัื�อการลงทุน) เทา่กับ 12,735 ลา้นบาท

ภาพรวมดำา้นิการตลาดำ

ตลาดีโทรคมนาคมในประเทศไทยถือเป็นตลาดีที�มีความซึ่ับซึ่้อนและใช้้เทคโนโลยี 
เป็นตัวข่ับเคลื�อน ในข่ณ์ะเดีียวกัน ผู้บริโภคต้องการความสำะดีวกสำบายในการ 
ใช้้บริการ ผู้ให้้บริการที�มีความน่าเช้ื�อถือ และผู้ให้้บริการที�เห้็นคุณ์ค่าการใช้ ้
บรกิารข่องลกูคา้แตล่ะคน ดีว้ยเห้ตุนี� ดีีแทคจงึมุง่เนน้ที�จะนำาเสำนอความเรยีบงา่ย  
(Simple) ความซืึ่�อตรง (Honest) และการเข่้าถึงอย่างเข่้าใจ (Human)  
เพัื�อตอบสำนองกับลูกค้าในสิำ�งที�ลูกค้าต้องการ นอกจากนี� ดีีแทคยังมีจุดียืนที�จะ
นำาเสำนอประสำบการณ์์การใช้้งานวิดีีโอที�ลื�นไห้ล ไม่ติดีข่ัดี (unbuffered video 
experience) ทั�วประเทศ ซึ่ึ�งห้มายความว่าดีีแทคจะวางแผนการเพัิ�มข่ีดีความ 
สำามารถเครอืข่า่ยเพัื�อรบัประกนัคุณ์ภาพัการเลน่วิดีีโอ HD ในช้ั�วโมงเรง่ดีว่นที�ลื�นไห้ล 
ไม่ติดีข่ัดีเป็นอย่างน้อย และจะปรับปรุงเครือข่่ายให้้ครอบคลุมทั�งในอาคารและ 
นอกอาคารทั�วประเทศ ทั�งนี� การไดีสิ้ำทธุใิช้ง้านคลื�นความถี� 900 MHz และ 700 
MHz พัรอ้มทั�งการข่ยายเครอืข่่ายคลื�น 2300 MHz ข่องทีโอที จะทำาให้้ดีีแทค 
สำามารถสำรา้งประสำบการณ์์การใช้ง้านที�ดีีและไมต่ดิีข่ัดีให้แ้กล่กูคา้

ดีีแทคให้ค้ำามั�นวา่จะให้บ้รกิารที�ดีีที�สุำดีแกล่กูคา้ข่องดีีแทคดีว้ยการสืำ�อสำารที�โปรง่ใสำ 
และการดูีแลลกูคา้อยา่งดีี โดียให้ค้วามสำำาคญักบั 3 ยุทธุศาสำตรใ์นการขั่บเคลื�อนบรษิัทั 
ไดีแ้ก ่1) ประสำบการณ์์การใช้ง้านเครอืข่า่ยอยา่งตอ่เนื�องอนัมลีกูคา้เป็นศนูย์กลาง 
2) ช้นะใจลกูคา้อีกครั�ง และ 3) แสำวงห้าโอกาสำการเตบิโตข่องกลุม่ลกูคา้ธุรุกจิ
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1) ประสำบการณ์์การใช้้งานเครือข่่ายอย่างต่อเนื�องอันมีลูกค้า 
เป็นศนูย์กลาง

การข่ยายเครือข่่ายให้้มีเสำาสัำญญาณ์ที�ห้นาแน่นข่ึ�น เป็นส่ำวนห้นึ�งที�ดีีแทคให้้
ความสำำาคัญเพัื�อให้้ประสำบการณ์์การบริการที�ดีีที�สุำดีแก่ลูกค้า ในปีที�ผ่านมา 
ดี้วยการเป็นพัาร์ทเนอร์กับทีโอที ดีีแทคไดี้เลือกข่ยายการให้้บรกิารบนเครอืข่่าย 
2300 MHz ข่องทีโอที และย้ายลูกค้าให้้ไปใช้้บรกิารบนเครอืข่่าย TDD ซึึ่�งเป็น 
เทคโนโลยีที�มีประสิำทธุิภาพัสูำง ทำาให้้สำามารถใช้้งานอินเทอรเ์น็ตไดี้อย่างไม่ติดีข่ัดี 
แมใ้นสำถานที�ที�แออัดีและมผีูใ้ช้ง้านจำานวนมาก ทั�งนี� การใช้ง้านคลื�นความถี� 2300 
MHz ข่องทีโอที รว่มกันกับ 2100 MHz และ 1800 MHz รวมไปถึงการได้ีรบั 
สิำทธุใินการใช้ง้านคลื�นความถี� 700 MHz และ 900 MHz ล่าสุำดี จะช้ว่ยเสำรมิให้ ้
ดีีแทคมีศักยภาพัที�แข่็งแกรง่ในการให้้ประสำบการณ์์ใช้้งานเครอืข่่ายข่้อมูลอย่าง 
ตอ่เนื�องและตอบสำนองความตอ้งการข่องลกูคา้ไดีอ้ยา่งดีีเยี�ยม ทั�งนี� ดีีแทคเช้ื�อวา่
การให้้ความสำำาคัญกับการลดีช้่องว่างจากคู่แข่่งเกี�ยวกับเครอืข่่ายนี�จะทำาให้้ดีีแทค 
สำามารถเพัิ�มส่ำวนแบง่ทางการตลาดีไดีอ้กีครั�ง

2) ช้นะใจลกูคา้อกีครั�ง (win back B2C)

ดีีแทคมุ่งเน้นรกัษัาการเติบโตข่องธุุรกิจระบบรายเดืีอน สำรา้งเสำถียรภาพัในธุุรกิจ 
ระบบเติมเงนิ และพัฒันาประสำบการณ์์ข่องลกูคา้ในทุกช้อ่งทางเพัื�อให้ล้กูคา้กลับมา 
ใช้้งานดีีแทคอีกครั�ง ดีีแทคเช้ื�อว่าการนำาเสำนอข่้อเสำนอที�เห้มาะสำมแก่ลูกค้าและ 
วิธุีการข่ายอย่างเห้มาะสำมจะทำาให้้ดีีแทคสำามารถช้นะใจลูกค้า และสำรา้งผลการ 
ดีำาเนินงานในเช้งิบวกไดีอ้กีครั�ง

บรกิารระบบรายเดำอืนิ
ฐานลูกค้าและรายไดี้จากบริการระบบรายเดืีอนมีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง 
ในปี 2562 เป็นผลมาจากข่้อเสำนอการให้้บริการข่้อมูลและอุปกรณ์์สืำ�อสำารที� 
แตกตา่ง และการพัฒันาประสำบการณ์์การใช้ง้านเครอืข่า่ย ทั�งนี� ตลอดีปีที�ผา่นมา 
ดีีแทคไ ด้ี ให้้ ให้้บริการโดียคำ า นึงถึงประสำบการณ์์ข่องลูกค้ า เ ป็นสำำ าคัญ 
โดียออกแบบข่้อเสำนอที�เข่้าใจง่าย ง่ายต่อการใช้้งาน และให้้ลูกค้าใช้้งานไดี้อย่าง 
ไรก้งัวล 

ในไตรมาสำที� 3 ข่องป ี2562 ดีีแทคเปดิีตัวแพัค็เกจอนิเตอรเ์น็ตรายเดีอืนให้ม ่“dtac 
GO” และแพัค็เกจเสำรมิ “GO Travel” ซึึ่�งเป็นการทา้ทายตลาดีโรมมิ�งระห้ว่างประเทศ 
เพัื�อตอบสำนองความตอ้งการข่องนักทอ่งเที�ยวช้าวไทยที�ช้อบทอ่งเที�ยว ซึึ่�งถือเป็น 
ครั�งแรกในประเทศไทยที�แพั็คเกจรายเดืีอนรวมการใช้้อินเทอรเ์น็ตในประเทศและ 
ต่างประเทศไว้ดี้วยกัน ทำาให้้ลูกค้าสำามารถใช้้บรกิารเครอืข่่ายทั�งในประเทศและ 
ต่างประเทศอย่างไร้รอยต่อ สำะดีวกทุกที� ทุกเวลาทั�วโลกโดียไม่ต้องเปลี�ยนซึ่ิม 
นอกจากนั�น ดีีแทคยังไดี้ทดีลองออกแคมเปญให้ม่โดียนำาเสำนอโปรโมชั้�นให้้ลูกค้า 
สำามารถซึ่ื�อสำมารท์โฟนรุน่ท็อปไดี้โดียผ่อนกับดีีแทคแบบไม่ต้องใช้้บัตรเครดิีตและ 
ไมต่อ้งจา่ยคา่บรกิารลว่งห้นา้ ทั�งนี� เพัื�อสำรา้งความแตกตา่งในตลาดีและทำาให้ล้กูคา้ 
สำามารถเป็นเจา้ข่องสำมารท์โฟนไดีง้า่ยข่ึ�น

นอกจากนี� ดีีแทคยังดีแูลลกูคา้ดีว้ยการลงทุนในโปรแกรมสำรา้งความภักดีีระห้วา่ง 
ลูกค้ากับแบรนด์ี (Loyalty Program) ดี้วยสิำทธุิพัิเศษัสำำาห้รับไลฟ์สำไตล์ 
ที�ห้ลากห้ลาย ซึึ่�งจะช้่วยให้้ดีีแทครกัษัากลุ่มลูกค้าที�มีคุณ์ภาพัสูำง (High Value 
Customer) ไว้ไดี้ โดียลูกค้าข่องดีีแทคจะสำามารถแลกรบัสิำทธุิประโยช้น์ต่าง ๆ  
ตามระดัีบสำมาช้กิไดีง้า่ยและไมยุ่ง่ยาก โดียไมต่อ้งใช้ค้ะแนนสำะสำม

บรกิารระบบเตมิเงนิิ
ทา่มกลางการแข่ง่ขั่นที�รุนแรงในตลาดีระบบเติมเงิน ดีีแทคสำามารถรกัษัาระดัีบรายได้ี
รายวันจากการให้บ้รกิารระบบเตมิเงนิให้ค้งที�ตั�งแตต่น้ปี 2562 อยา่งไรกดี็ี ดีีแทค 
มุง่มั�นที�จะสำรา้งฐานลกูคา้ระบบเตมิเงนิที�มคุีณ์ภาพัเพัื�อสำรา้งความมั�นคงให้ก้บัธุรุกจิ 
เติมเงนิ  โดียดีีแทคยังคงนำาเสำนอข่อ้เสำนอตา่ง ๆ ที�สำามารถแข่ง่ขั่นไดี ้และเปิดีตัว 
แคมเปญจำานวนมากตลอดีทั�งปี 

ในไตรมาสำที� 3 ข่องปี 2562 ดีีแทคเปิดีตัว “ใจดีีแจกสุำข่” ซึ่ึ�งถือเป็นโปรแกรม 
ดีูแลลูกค้าระบบเติมเงินโดียเฉพัาะเป็นโปรแกรมแรก ลูกค้าระบบเติมเงินสำามารถ 
แลกสิำทธุิพัิเศษัต่าง ๆ และลุ้นรางวัลพัิเศษัจำานวนกว่า 20 ล้านบาท เมื�อเติมเงิน 
ห้รอืใช้้เบอรดี์ีแทคอย่างต่อเนื�อง นอกจากนั�น ดีีแทคยังเปิดีตัวซึ่ิมให้ม่ 3 ประเภท
สำำาห้รบักลุม่เป้าห้มายคนไทยที�แตกตา่งกนั ไดีแ้ก ่ซึ่มิแฮปปี�เน็ตสำำาห้รบัคนช้อบเน็ต 
ซึ่ิมแฮปปี�คอลสำำาห้รับคนช้อบโทร และเกมเมอร์ซึ่ิมสำำาห้รับลูกค้าที�ช้อบเล่นเกม  
โดียดีีแทคไดี้ร่วมมือกับการีนาซึ่ึ�งเป็นผู้ ให้้บริการเกมส์ำออนไลน์รายให้ญ ่
รายห้นึ�งข่องโลกรายห้นึ�ง เสำนอโปรโมช้ั�นพัิเศษัที�สำามารถเล่นเกม Free Fire ฟร ี
โดียไมเ่สีำยคา่บรกิารข่อ้มลู และรบัไอเทมเกมส์ำพัเิศษัสำำาห้รบัลกูคา้ดีีแทคโดียเฉพัาะ

นอกจากนี� ดีีแทคยังคงรกัษัาความเป็นผูน้ำาตลาดีในกลุม่ลกูคา้เฉพัาะ 2 กลุม่ ไดีแ้ก ่
กลุ่มคนต่างดี้าว และกลุ่มนักท่องเที�ยว โดียดีีแทคยังคงให้้บรกิารซึ่ิมและแพั็คเกจ 
เตมิเงนิที�ตอบโจทย์ทั�ง 2 กลุม่ โดียมกีารจดัีกจิกรรมที�ห้ลากห้ลายเพัื�อส่ำงเสำรมิการ
รบัรูแ้ละสำรา้งความผกูพันัที�แข่็งแกรง่ระห้วา่งลกูคา้และแบรนด์ีดีีแทค

ยกระดัีบประสำบการณ์์การใช้ง้านข่องลกูคา้ดีว้ยการวิเคราะห์้ข่อ้มลูและการสืำ�อสำาร 
อยา่งตอ่เนื�อง

ดีีแทคผสำมผสำานการใช้้งานระบบดีิจิทัลและการให้้บรกิารโดียพันักงาน เพัื�อการ 
สำร้างประสำบการณ์์ที�ดีีที� สุำดีทั�งในช้่องทางดิีจิทัลและศูนย์บริการข่องดีีแทค 
นอกจากนี� ดีีแทคยังคงพััฒนาประสำบการณ์์การใช้้งานผ่านแอปพัลิเคชั้�นสำำาห้รบั 
ลูกค้า dtac App และแอปพัลิเคช้ั�นสำำาห้รบัคู่ค้า dtac ONE อย่างต่อเนื�อง เพัื�อ 
เช้ื�อมตอ่กบัลกูคา้ไดีอ้ยา่งราบรื�นและสำมำ�าเสำมอในทุกช้อ่งทาง 

ดีีแทคยังใช้ก้ารวิเคราะห์้ข่อ้มลู (Data analytics) เพัื�อนำาเสำนอแพัค็เกจที�ตรงกบั
ความตอ้งการข่องลกูคา้ (Personalized offers) ทั�งแบบเตมิเงนิและรายเดืีอน 
ตลอดีอายุการใช้้งานข่องลูกค้า โดียผสำมผสำานข่้อเสำนอให้้มีความราบรื�นในทุก 
ช้่องทาง ลูกค้าแต่ละคนสำามารถเห้็นข่้อเสำนอส่ำวนบุคคลในช้่วงเวลาและช้่องทางที� 
เห้มาะสำม ทั�งนี� นอกจากการนำาข่อ้มลูมาใช้เ้พัื�อนำาเสำนอแพัค็เกจส่ำวนบุคคลแลว้ ดีีแทค
ยังนำาการวิเคราะห์้ข่อ้มลูมาใช้ใ้นห้ลายดีา้นเพัื�อปรบัปรุงประสิำทธุภิาพั ลดีความเสีำ�ยง 
และสำรา้งมลูคา่เพัิ�ม เช้น่ การตดิีตั�งเสำาสัำญญาณ์ การคาดีการณ์์การซึ่อ่มบำารุง การ
นำาเสำนอสิำทธุพิัเิศษัที�ตรงกบัไลฟส์ำไตล์ และการปรบัโครงสำรา้งข่องคา่คอมมชิ้ช้ั�น ฯลฯ 

ในแง่ข่องการสืำ�อสำาร ดีีแทคไดี้พััฒนาแบรนด์ีดีีแทคให้้แข่็งแกรง่ข่ึ�นโดียใช้้คำาว่า 
“จะไม่ห้ยุดี” ผ่านช้่องทางการสืำ�อสำารและกิจกรรมต่าง ๆ ที�สำะท้อนตัวตนข่อง 
ดีีแทคและสิำ�งที�ดีีแทคต้องการสืำ�อสำารกับลูกค้า โดียเน้นการนำาเสำนอภาพัลักษัณ์์ที� 
แตกต่าง สำรา้งความผูกพัันระห้ว่างแบรนด์ีและลูกค้า ให้้ดีีแทคเป็นแบรนด์ีที�อยู่ใน
ใจและเป็นที�ช้ื�นช้อบตอ่ไป
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3) แสำวงห้าโอกาสำการเตบิโตข่องลกูคา้ธุรุกจิ (B2B)

ในปี 2562 ดีีแทคไดี้วางกลยุทธ์ุโดียมุ่งเน้นไปที�ธุุรกิจกลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่ึ�งในปี
ที�ผ่านมาการดีำาเนินธุุรกิจข่องบริษััทไดี้มุ่งเน้นการเติบโตข่องกลุ่มลูกค้าองค์กร 
โดียปรบัปรุงประสำบการณ์์ข่องลกูคา้ และลดีความซัึ่บซึ่อ้นข่องกลุม่ผลติภณั์ฑ์์ การ
เปลี�ยนแปลงเน้นห้นักไปที�การประช้าสัำมพันัธ์ุเรื�องความโปรง่ใสำ และเพิั�มความมั�นใจ 
ให้้แก่ลูกค้าและเพัิ�มความเช้ื�อมั�นในสิำ�งที�ดีีแทคนำาเสำนอ ดีีแทคไดี้พััฒนาแนวทาง 
ข่องผู้บริโภค  (customer journey) ผลิตภัณ์ฑ์์ และโซึ่ลูช้ั�นต่าง ๆ 
ข่ององค์กร อาทิ แนวคิดีแพั็กเกจ “สำบายใจ” สำำาห้รับกลุ่มลูกค้าข่นาดีเล็ก 
และข่นาดีกลาง (SMEs) การเพัิ�มการลงทุนในดี้านการพััฒนาโซึ่ลูช้ั�นให้ม่ ๆ 
เพัื�อองค์กรที�มีความซึ่ับซึ่้อน ทบทวนและเพัิ�มช้่องทางการข่ายเพัื�อตอบสำนอง 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข่ อ ง ลู ก ค้ า ธุุ ร กิ จ ใ ห้้ ดีี ยิ� ง ขึ่� น  ดี้ ว ย ค ว า ม เ ป ลี� ย น แ ป ล ง นี�  
ดีีแทคเริ�มมองเห็้นการเติบโตข่องกลุ่มลูกค้าธุุรกิจมากขึ่�น ไม่ว่าจะเป็นการข่ยาย 
ฐานลูกค้าที�มากขึ่�นอย่างก้าวกระโดีดีในทุกช้่องทางการข่าย และความพัึงพัอใจ 
ข่องลกูคา้องค์กรที�เพัิ�มมากข่ึ�นเช้น่กนั

การแข่ง่ข่นัิและแนิวโนิม้ธุรุกจิ
อุตสำาห้กรรมโทรคมนาคมข่องไทยยังคงเติบโตอย่างตอ่เนื�องตามการเพัิ�มข่ึ�นข่อง 
รายไดีเ้ฉลี�ยตอ่เลข่ห้มาย (ARPU) และการข่ายซึ่มิการด์ีที�เตบิโตข่ึ�นปานกลางในส่ำวน 
ข่องรายได้ีจากบรกิารเสีำยงและข่อ้ความตัวอกัษัร (SMS) ยังคงลดีลงอยา่งตอ่เนื�อง 
เช้่นเดีียวกับปีที�ผ่านมา ทั�งนี� การเติบโตส่ำวนให้ญ่มาจากการเปลี�ยนลูกค้าระบบ 
เติมเงินเป็นลูกค้าระบบรายเดืีอนที�เป็นผลมาจากการส่ำงเสำริมการข่ายข่องผู้ให้ ้
บรกิารโทรศัพัท์เคลื�อนที� และความต้องการใช้้ข่้อมูล (data) ที�มากข่ึ�น ภาพัรวม 
อุตสำาห้กรรมโทรคมนาคมมีการแข่่งข่ันสูำงโดียเฉพัาะอย่างยิ�งในกลุ่มลูกค้าระบบ 
เติมเงินที�แข่่งข่ันเพัื�อเพัิ�มจำานวนลูกค้าดี้วยแพั็คเกจใช้้เน็ตแบบไม่จำากัดีและใช้ ้
บรกิารเสีำยงครอบคลุมทุกเครอืข่่ายแบบไม่จำากัดี และมีการเปลี�ยนแปลงทุกเดืีอน 
เพัื�อดึีงดีูดีลูกค้า ค่าใช้้จ่ายดี้านการตลาดีและโฆษัณ์ามีการเพัิ�มข่ึ�นเพัียงเล็กน้อย 
เมื�อเทยีบกบัปี 2561 ดีว้ยประสิำทธุภิาพัที�มากข่ึ�นจากการเปลี�ยนแปลงการใช้สื้ำ�อจาก 
แบบดีั�งเดีิมสู่ำแบบออนไลน์ อยา่งไรก็ดีี โปรโมช้ั�นส่ำวนลดีเครื�องโทรศัพัท์ยังคงเป็น 
เครื�องมือสำำาคญัในการเพัิ�มจำานวนลกูคา้

แม้ว่าราคาประมูลคลื�นความถี�อยู่ในอัตราที�สูำงและสำภาพัการแข่่งข่ันยังคงรุนแรง 
ตลาดีโทรคมนาคมข่องไทยยังคงเป็นธุรุกจิที�มกีำาไร และคาดีวา่รายไดีใ้นปี 2562-
2564 นา่จะมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง ในปี 2562 บรษิัทัสำามารถสำรา้งเสำถยีรภาพั 
ข่องผลประกอบการและเริ�มเห้็นผลการดีำาเนินงานที�ดีีข่ึ�นตั�งแต่ไตรมาสำที� 2 
เป็นต้นมา ทั�งห้มดีนี�เป็นผลมาจากความมุ่งมั�นที�จะเพัิ�มความพัึงพัอใจข่อง 
ลูกค้าที�มีต่อเครือข่่ายผ่านแผนการข่ยายเครือข่่ายคลื�นความถี� 2300 MHz 
ข่องทโีอทอียา่งตอ่เนื�อง การติดีตั�งสำถานีฐานให้มเ่พัิ�มเตมิ และการเพัิ�มความสำามารถ 
ข่องเครอืข่า่ยเพัื�อรองรบัการใช้ง้าน นอกจากนี� ดีีแทคยังไดีป้รบัปรุงการให้บ้รกิาร 
ให้เ้รยีบงา่ยข่ึ�น เข่า้ใจงา่ย พัฒันาช้อ่งทางการข่าย และนำาเสำนอข่อ้เสำนอที�ตอบโจทย์
ลกูคา้แบบเฉพัาะบุคคลโดียใช้ร้ะบบการวิเคราะห์้ข่อ้มลู (Data analytics)

ปัจจุบัน ดีีแทคเป็นผู้ เล่นที�มีแถบคลื�นความถี�ที� ใช้้ในการดีาวน์โห้ลดีข่้อมูล  
(download bandwidths) สูำงที�สุำดีในตลาดีโทรคมนาคม และดีว้ยการไดีม้าซึ่ึ�ง 
คลื�นความถี�ยา่น 700 MHz จะช้ว่ยให้ดี้ีแทคมคีลื�นยา่นความถี�ตำ�าที�จะช้ว่ยเพัิ�มความ 
ครอบคลุมข่องสัำญญาณ์ไดีอ้ยา่งมีนัยสำำาคัญ ในไตรมาสำที� 4 ข่องปี 2562 ดีีแทค 
ไดี้เริ�มปรบัเปลี�ยนอุปกรณ์์ที�ใช้ก้ับคลื�นความถี� 850 MHz เป็นอุปกรณ์์ที�สำามารถ
รองรบัคลื�นความถี�ทั�งยา่น 700 และ 900 MHz เพัื�อเตรยีมความพัรอ้มสำำาห้รบั
การสิำ�นสุำดีระยะเวลาผ่อนผันให้้ใช้้คลื�นความถี� 850 MHz ทั�งนี� เมื�อคลื�นความถี� 
700 MHz พัร้อมที�จะใช้้งาน ดีีแทคจะสำามารถเพัิ�มความครอบคลุมข่อง 
สัำญญาณ์ 4G ได้ีอย่างมีนัยสำำาคัญ นอกจากนี� ดีีแทคไดี้มีการเตรยีมความพัรอ้ม 
สำำาห้รบัการให้บ้รกิารเทคโนโลย ี5G ที�กำาลงัจะมาถงึ เช้น่ เครอืข่า่ยห้ลกัดีา้นข่อ้มลูไดีร้บั 
การปรบัปรุงให้เ้ป็นระบบเสำมือนแลว้ทั�งห้มดี มกีารทดีสำอบโครงข่า่ยห้ลกั 5G EPC 
แลว้ สำถานีฐานมากกวา่ 90% มีการตดิีตั�งไฟเบอร ์และมกีารนำาเทคโนโลยี Phase 
synchronization มาใช้ ้นอกจากนี� อุปกรณ์์ที�ดีีแทคจะลงทุนเพัื�อข่ยายเครอืข่า่ย 
700 และ 900 MHz ยังจะเป็นอุปกรณ์์ที�พัรอ้มสำำาห้รบัการให้บ้รกิาร 5G ดีว้ย

โอกาสำและความท้าทายที�อาจเป็นปจัจยัสำำาคัญอย่างมากตอ่ผลการดีำาเนินงานข่อง 
ดีีแทคในปี 2563 มดัีีงนี�
• ลกูคา้เริ�มให้ค้วามสำนใจในบรกิารดิีจทิลัและผา่นช้อ่งทางการข่ายแบบดิีจทิลัมากข่ึ�น 

ซึ่ึ�งช้ว่ยเพัิ�มรายไดีจ้ากการข่ายแบบออนไลน์และลดีตน้ทุนจากการลดีจำานวนช้อ่ง 
ทางการข่ายและการบรกิารแบบดัี�งเดิีม ในข่ณ์ะเดีียวกนั ดีีแทคยังคงให้ค้วามสำำาคญั
กบัการรกัษัาความสัำมพันัธ์ุกบัลกูคา้ผา่นการผสำมผสำานช้อ่งทางการข่ายทั�งห้มดีเพัื�อ
ให้ล้กูคา้ไดีร้บัการบรกิารที�ดีีที�สุำดี

• การพััฒนาโครงสำรา้งพัื�นฐานห้ลักให้้เป็นรูปแบบดีิจิทัลจะช้่วยให้้ดีีแทคสำามารถ 
ดีำาเนินงานไดีอ้ยา่งมปีระสิำทธุภิาพัมากยิ�งข่ึ�นและให้บ้รกิารลกูคา้ไดีอ้ยา่งห้ลากห้ลาย 
ดี้วยการปรบัการบรกิารให้้เข่้ากับลูกค้าแต่ละคนทั�งในดี้านการข่าย การตลาดี 
และการบรกิารห้ลงัการข่าย

• การประมลูคลื�นความถี�ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ mmWave 
ในต้นปี 2563 จะเป็นตัวกำาห้นดีวิธุีการที�ดีีแทคจะสำามารถข่ยายการบริการ 
เทคโนโลยี 5G ให้แ้กล่กูคา้

ดี้วยการปรบัปรุงและพััฒนาเครอืข่่ายข่องดีีแทค ความผกูพัันระห้ว่างแบรนด์ีและ 
ลกูคา้ที�แข่ง็แกรง่ ตลอดีจนความมุง่มั�นอยา่งตอ่เนื�องในการสำรา้งประสำบการณ์์การ 
บรกิารอย่างไรร้อยต่อ และการวิเคราะห์้ข่้อมูลเพัื�อนำาเสำนอข่้อเสำนอให้้ลูกค้าแบบ 
เฉพัาะบุคคล ดีีแทคมั�นใจวา่ดีีแทคจะสำามารถเติบโตไปพัรอ้มกับตลาดีและมีกระแสำ 
เงินสำดีที�แข่็งแกร่ง ซึ่ึ�งรวมถึงการโอกาสำในการเติบโตจากนวัตกรรมที�กำาลังจะ 
เกดิีข่ึ�น เช้น่ 5G, IoT, Fixed Wireless, Data as a Service, AI & Machine 
Learning
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เป้้าหมายระยะยาวในิอีก 3-5 ปี้ข่า้งหนิา้
ดีีแทคมุ่งมั�นที�จะเปิดีโอกาสำให้ม่อันน่าอัศจรรย์ให้้แก่ลูกค้าบนพัื�นฐานความเข้่าใจ 
ที�ลึกซึ่ึ�งถึงความต้องการข่องลูกค้า ดีีแทคมีความเชื้�อในการท้าทายสิำ�งที�เป็นอยู ่ 
การให้ค้วามสำำาคญักบัลกูคา้ ความซึ่ื�อตรง ความเรยีบงา่ย และความสำนุกสำนาน

ในอีก 3-5 ปีข่า้งห้นา้ ดีีแทคจะให้ค้วามสำำาคญักบัเรื�องดัีงตอ่ไปนี�

1. การเติบโต

ดีีแทคจะมุ่งมั�นในการสำร้างความสัำมพัันธ์ุที�แน่นแฟ้นกับลูกค้าต่อไปผ่านการ 
สืำ�อสำารทั�งทางดีิจทิลัและทางกายภาพั ทั�งนี� การถอืครองคลื�นความถี� 700 MHz 
900MHz 1800 MHz 2100 MHz ตลอดีจนการใช้้งานคลื�นความถี� 2300 
MHz โดียความรว่มมอืทางธุุรกจิกบั TOT และคลื�นความถี�สำำาห้รบัเทคโนโลยี 5G 
ที�จะเข่า้มาในอนาคต จะเป็นตวัข่ับเคลื�อนคอยสำนับสำนุนให้บ้รษิัทัเตบิโตอยา่งมั�นคง 
การลงทุนอย่างต่อเนื�องในดี้านคุณ์ภาพัสัำญญาณ์การให้้บรกิารจะช้่วยให้้ดีีแทค 
สำามารถมอบประสำบการณ์์การใช้ง้านวิดีีโอที�ลื�นไห้ล ไมต่ดิีข่ดัี (unbuffered video 
experience) ทั�วประเทศด้ีวยราคาที�เห้มาะสำมได้ี ภายใตจุ้ดียืนในการเป็นผูใ้ห้บ้รกิาร 
เครอืข่า่ยโทรศพััท์เคลื�อนที�ที�เรยีบงา่ย ซึ่ื�อตรง และเข่า้ถึงอยา่งเข่า้ใจ ดีีแทคจะมอบ 
บรกิารที�เข่า้ถึงและเข่า้ใจในความแตกตา่งข่องลกูคา้ พัรอ้มทั�งการห้าพันัธุมติรที�จะ 
ช้ว่ยเพัิ�มเตมิการให้บ้รกิารเสำรมิสำรา้งผลติภัณ์ฑ์์ที�ครบครนั และสำรา้งประสำบการณ์์ 
การบรกิารอยา่งไรร้อยตใ่นทุกช้อ่งทางเพัื�อตอบโจทย์ความตอ้งการข่องลกูคา้ 

ดีีแทคยังมีเป้าห้มายที�จะห้าโอกาสำสำร้างความร่วมมือกับองค์กรข่นาดีให้ญ่และ 
ยกระดัีบเครื�องมือดิีจิทัลสำำาห้รบัการพััฒนาการให้้บรกิารองค์กรข่นาดีกลางและ 
ข่นาดียอ่ม (SME) โดียดีีแทคมแีผนที�จะเป็นผูน้ำาในเทคโนโลยี 5G โดียมุง่เนน้ในดีา้น 
Internet of Things (IoT) ซึ่ึ�งจะเริ�มจากอตุสำาห้กรรมที�ดีีแทคเห้น็โอกาสำสูำงสุำดี ซึ่ึ�ง 
ไดีม้กีารเตรยีมพัรอ้มสำำาห้รบัที�จะให้บ้รกิารเทคโนโลยี 5G เช้น่ เครอืข่า่ยห้ลกัดีา้นข่อ้มลู
ไดีร้บัการปรบัปรุงให้เ้ป็นระบบเสำมือนแลว้ทั�งห้มดี มกีารทดีสำอบโครงข่า่ยห้ลัก 5G 
EPC แลว้ สำถานีฐานมากกวา่ 90% มีการตดิีตั�งไฟเบอร ์มีการนำาเทคโนโลยี Phase 
synchronization มาใช้้ และอุปกรณ์์ที�จะลงทุนเพัื�อข่ยายเครอืข่่าย 700 และ 
900 MHz ยังจะเป็นอุปกรณ์์ที�พัรอ้มสำำาห้รบัการให้บ้รกิาร 5G ดีว้ย

2. การลดีความซึ่ำ�าซึ่อ้นและเพัิ�มประสิำทธุภิาพั

ดีีแทคเป็นผู้ให้้บริการเครือข่่ายโทรศัพัท์เคลื�อนที�ที�มีประสิำทธุิภาพัมากที�สุำดีใน 
ประเทศไทยและจะไมห่้ยุดีการพัฒันา การลดีความซึ่บัซึ่อ้นและการพัฒันาประสิำทธุภิาพั
ข่องระบบและกระบวนการต่าง ๆ จะนำาไปสู่ำประสำบการณ์์การใช้้บรกิารข่องลูกค้า 
และการพััฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ที�ง่ายขึ่�น ส่ำงต่อถึงมือลูกค้าไดี้รวดีเรว็ข่ึ�น ซึึ่�งจะช้่วยให้ ้
เกิดีการเติบโตที�มีประสิำทธุิภาพั เพัิ�มความสำามารถในการสำรา้งกระแสำเงินสำดี และ 
เพัิ�มโอกาสำในการเสำรมิสำรา้งเทคโนโลยีและความสำามารถในการแข่ง่ขั่นไดี้

3. ทีมแห้ง่ช้ัยช้นะ

ภายใต้การแข่่งขั่นที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวดีเรว็ ดีีแทคต้องทำาให้้ลูกค้าเช้ื�อมั�นและ 
ใกล้ช้ิดีกับเราโดียการตอบสำนองอย่างรวดีเรว็ต่อความต้องการและการให้้บรกิาร 
อยา่งมปีระสิำทธุภิาพั เพัื�อให้เ้ป้าห้มายนี�ทำาไดีส้ำำาเรจ็ การทำางานแบบ Agile จงึเป็นสิำ�ง
สำำาคัญและพันกังานข่องดีีแทคจำาเป็นตอ้งมีความรูท้ี�กวา้ง (Generalist) และมุง่เนน้ 
ในการทำางานแบบอิงข่้อมูล ดีีแทคจึงมีการลงทุนเพัื�อพััฒนาความสำามารถข่อง 
พันักงานในด้ีานตา่ง ๆ  อาทิ การวิเคราะห์้ข่อ้มลู (Data analytics) การตลาดีออนไลน์ 
(Digital marketing) การพััฒนาสิำนค้า ตลอดีจนการยึดีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  
รวมถึงการปรับโครงสำร้างองค์กรอย่างต่อเนื�องเพัื�อให้้มีความซึ่ับซึ่้อนน้อยลง 
และทันสำมัยมากขึ่�น เพัื�อเตรยีมพัรอ้มสู่ำการทำางานแบบ Agile ผ่านความเชื้�อใน 
การท้าทายสิำ�งที�เป็นอยู่ การสำรา้งบรรยากาศการทำางานที�เน้นให้้ความสำำาคัญกับ 
ลกูคา้ เรยีบงา่ย ซืึ่�อตรง และสำนุกสำนาน

4. การดีำาเนินธุุรกิจอยา่งมีความรบัผิดีช้อบ

ดีีแทคมีความมุง่มั�นที�จะเป็นองค์กรที�นา่เชื้�อถอื สำรา้งความแข็่งแกรง่ให้ก้บัสัำงคม เป็น 
ส่ำวนห้นึ�งในการพัฒันาระบบเศรษัฐกิจและสัำงคม ดีีแทคเชื้�อวา่การใช้เ้ทคโนโลยีดิีจทิลั 
จะช้่วยลดีความเห้ลื�อมลำ�าและสำนับสำนุนนโยบายประเทศไทย 4.0ข่องรฐับาล ซึ่ึ�งม ี
เป้าห้มายในการเปลี�ยนผ่านสู่ำยุคดิีจิทัล เช้่น ระบบการพัิสูำจน์และยืนยันตัวตนผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ำ (E-KYC) ระบบข่้อมูลดิีจิทัล (Data digitalization) และ 
การสำรา้งประสำบการณ์์ที�เช้ื�อถือไดี้ผ่านนโยบายความมั�นคงทางไซึ่เบอร์และการ 
คุม้ครองข่อ้มลูส่ำวนบุคคล ดีีแทคจะยงัคงเดีนิห้นา้การบรหิ้ารจดัีการห้ว่งโซึ่อุ่ปทาน 
ให้ยั้�งยืน การจดัีการข่ยะอเิลก็ทรอนกิส์ำ ตลอดีจนสำนบัสำนุนแนวคดิีโครงสำรา้งพัื�นฐาน 
รว่มข่องอุตสำาห้กรรมเพัื�อการให้บ้รกิารเทคโนโลยี 5G นอกจากนี� ดีีแทคจะยังคง 
ยึดีแนวปฏิิบัติตามมาตรฐานสูำงสุำดี รวมถึงการสำร้างบรรษััทภิบาลเชิ้งรุกผ่าน 
โปรแกรมและกจิกรรมตา่ง ๆ เพัื�อสำรา้งวัฒนธุรรมในการ “ทำาสิำ�งที�ถกูตอ้ง”
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การดำาเนินงาน 
ด้านความยัง่ยืน

การดำำาเนินิิงานิด้ำานิความยั่่�งยั่นืิ . รายั่งานิประจํำาป ี2562
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การดำำาเนิินิงานิดำา้นิความย่ั่�งยืั่นิ
ดีำแทคไดำจ้ำำาทำานิโยั่บายั่การดำำาเนิินิงานิดำา้นิความย่ั่�งยืั่นิ โดำยั่ใช้ม้าตรฐานิระด่ำบสากล อาทิ UN Global Compact, UN Universal Declaration of Human Rights, 
ILO Core Conventions เป็็นิต้นิ รว่มก่บการศึึกษาป็ระเดำ็นิดำ้านิความยั่่�งยืั่นิที�สำาค่ญก่บกล่่มผู้้้มีส่วนิไดำ้ส่วนิเสียั่ (stakeholders) ในิการจำ่ดำทำานิโยั่บายั่ดำ่งกล่าว  
เพื่ื�อให้้การดำำาเนิินิธุ่รกิจำของบริษ่ทสามารถสร้างผู้ลกระทบเช้ิงบวกทางเศึรษฐกิจำ ส่งคม และสิ�งแวดำล้อมไดำ้อยั่่างแท้จำริง โดำยั่มีห้ล่กการป็ฏิิบ่ติที�สำาค่ญในินิโยั่บายั่ 
การดำำาเนิินิงานิดำา้นิความย่ั่�งยืั่นิ ด่ำงตอ่ไป็นีิ�

1. ป็ระเด็ำนิเรื�องความย่ั่�งยืั่นิจำะตอ้งครอบคล่มท่�งกระบวนิการดำำาเนิินิธุ่รกิจำของบรษิ่ท

2. ใช้ห้้ล่กการการดำำาเนิินิธุ่รกิจำอยั่า่งมีความรบ่ผู้ิดำช้อบ (Responsible Business Practice) และความโป็รง่ใส

3. การดำำาเนิินิธุ่รกิจำห้ล่ก (core business) ที�ม่ง่สรา้งป็ระโยั่ช้น์ิและผู้ลกระทบเช้ิงบวกแกส่่งคม

4. มีการป็ระเมินิความเสี�ยั่งและโอกาสที�เกี�ยั่วขอ้งก่บป็ระเด็ำนิความย่ั่�งยืั่นิตามระยั่ะเวลาที�เห้มาะสม

การดำำาเนิินิงานิดำ้านิความย่ั่�งยืั่นิอยั่้่ภายั่ใต้การควบค่มดำ้แลของคณะกรรมการกำาก่บดำ้แลกิจำการ โดำยั่มีห้นิ่วยั่งานิห้ล่กที�ข่บเคลื�อนิงานิดำ้านิความย่ั่�งยืั่นิคือ 
“ฝ่า่ยั่การพื่ฒ่นิาอยั่า่งย่ั่�งยืั่นิ” โดำยั่มกีลย่ั่ทธ์ุในิการดำำาเนิินิงานิ ด่ำงตอ่ไป็นีิ�

1. ท�ำในส่ิงทีถ่กูตอ้ง (Do the Right Thing)

ดีำแทคให้้ความสำาค่ญต่อการต่อต้านิการท่จำรติคอรร์ป่็ช้่นิท่กร้ป็แบบ รวมถึงการ 
กระทำาที�ผู้ิดำกฎห้มายั่และจำรรยั่าบรรณทางธุ่รกิจำ พื่รอ้มก่บกำาห้นิดำนิโยั่บายั่และ 
แนิวป็ฏิิบ่ติในิการค่้มครองข้อม้ลส่วนิต่วและการบริห้ารห้่วงโซ่่อ่ป็ทานิให้้เป็็นิไป็ 
ตามกฎห้มายั่และตามมาตรฐานิสากล นิอกจำากนิี� ดีำแทคย่ั่งส่งเสรมิให้ม้กีารแขง่ขน่ิ 
ที�เป็็นิธุรรมและมีการป็ระเมินิความเสี�ยั่งการละเมิดำสิทธุิมน่ิษยั่ช้นิอยั่่างสมำ�าเสมอ 
เพื่ื�อลดำความเสี�ยั่งที�อาจำเกดิำขึ�นิจำากการดำำาเนิินิธุร่กจิำ ซ่ึ�งการดำำาเนิินิธุร่กจิำบนิพื่ื�นิฐานิ 
ของความถก้ตอ้งและโป็รง่ใสนีิ�ไดำส้รา้งค่ณคา่ให้แ้กก่ล่ม่ผู้้มี้ส่วนิไดำส่้วนิเสียั่ท่กกล่ม่ 
ของดีำแทค โดำยั่เฉพื่าะอยั่่างยิั่�งกล่ม่บรษิ่ทค้ค่า้ที�ไดำ้รบ่การป็ระเมินิและการทำาธุ่รกิจำ 
รว่มก่นิอยั่่างเป็็นิธุรรม และส่งคมไทยั่ที�จำะไดำ้รบ่ป็ระโยั่ช้น์ิจำากการขยั่ายั่โครงข่ายั่ 
การสื�อสารอย่ั่างเต็มเม็ดำเต็มห้นิ่วยั่ เพื่ิ�มขีดำความสามารถในิการแข่งข่นิของ 
ป็ระเทศึในิระด่ำบภม้ภิาค

2. สรำ้งศักยภำพแกสั่งคมไทย (Empower Societies)

การสรา้งศึก่ยั่ภาพื่แกส่่งคมไทยั่ ห้รอื Empower Societies เป็็นิวิส่ยั่ทศ่ึน์ิของดีำแทค 
ซ่ึ�งสะท้อนิการดำำาเนิินิงานิที�ม่่งม่�นิและท่่มเทความเช้ี�ยั่วช้าญดำ้านิเทคโนิโลยีั่ดิำจำิท่ล 
นิว่ตกรรม องค์ความร้ ้ ทรพ่ื่ยั่ากรต่างๆ รวมไป็ถึงเครอืข่ายั่พื่่นิธุมิตร เพื่ื�อช้่วยั่ 
แก้ป็ญัห้าส่งคมอยั่่างย่ั่�งยืั่นิ โดำยั่เนิ้นิที�การลดำความเห้ลื�อมลำ�า และการยั่กระด่ำบ 
มาตรฐานิของส่งคมไทยั่และเพื่ิ�มค่ณภาพื่ชี้วิตของป็ระช้าช้นิโดำยั่รวม

ดีำแทคยึั่ดำม่�นิในิห้ล่กธุรรมาภิบาลที�เนิ้นิความโป็รง่ใส การแสดำงข้อม้ลที�ตรงตามความเป็็นิจำรงิ และการสรา้งความมีส่วนิรว่มก่บกล่่มผู้้้มีส่วนิไดำ้ส่วนิเสียั่ท่�งห้มดำ และเพื่ื�อ 
เป็็นิการสะทอ้นิให้เ้ห้น็ิห้ลก่ธุรรมาภบิาลดำง่กลา่ว ดีำแทคจำงึแสดำงผู้ลการดำำาเนิินิงานิดำา้นิความยั่่�งยืั่นิผู้า่นิกระบวนิการรายั่งานิตามมาตรฐานิสากลของ Global Reporting 
Initiative (GRI) Standards ขอ้มล้การดำำาเนิินิงานิและผู้ลลพ่ื่ธ์ุเกี�ยั่วกบ่งานิดำา้นิความย่ั่�งยืั่นิของดีำแทคในิปี็ พื่.ศึ. 2562 อยั่้ใ่นิ “รายั่งานิความย่ั่�งยืั่นิป็ระจำำาปี็ 2562”
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เหตุกุารณ์์สำำาคัญั. รายงานประจํำาป ี2562

เหตุการณ์สำาคัญ



เหตุการณ์ส�าคัญ

2533

2545

2537

2546

2538

2543

2539

2542

2544

เหตุการณ์ส�าคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง พฒันาการและกิจกรรมของบรษิัทในแตล่ะปีมีดังน้ี

พฤศจกิายน

บรษิัทไดเ้ขา้ท�าสัญญารว่มการงานกับ กสท เพือ่ใหบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ตามสัญญารว่มการงานประเภท “สรา้ง-โอน-ด�าเนินงาน  
(Build-Transfer-Operate)”

เมษายน

บรษิัทปลดล็อก IMEI Codes ซึ่งท�าใหล้กูคา้สามารถน�าเครือ่งโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ทุกชนิดมาใชบ้นโครงขา่ยของบรษิัทได้

กุมภาพนัธ์

บรษิัทไดเ้ขา้ท�าสัญญาเชื่อมโยงโครงขา่ยกับบรษิัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)  
(เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แหง่ประเทศไทย)

มกราคม

ภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้

ตุลาคม

บรษิัทไดร้บัรางวัล “Disclosure Report Award 2003”  
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

กุมภาพนัธ์

บรษิัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ�ากัด

พฤษภาคม

บรษิัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชั่น อินดัสตร ีจ�ากัด (มหาชน)  
ขายหุน้ของบรษิัท จ�านวน 5.5 ลา้นหุน้ใหแ้ก ่บรษิัท เทเลนอร ์เอเชีย พทีีอี 

พฤศจกิายน

กสท ตกลงขยายระยะเวลาการด�าเนินการภายใตสั้ญญารว่มการงาน  
ส่งผลใหสั้ญญารว่มการงานส้ินสุดในปี 2561

กรกฎาคม

บรษิัทเปิดใหบ้รกิารในระบบเติมเงนิ ภายใตช่ื้อบรกิาร “Prompt”

มีนาคม

บรษิัทเริม่ใชช้ื่อทางการคา้ “ดีแทค” และนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ ่
ในวิธกีารด�าเนินธุรกิจของบรษิัท

ตุลาคม

บรษิัทเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ13  
ของทุนช�าระแลว้ และน�าหุน้ของบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์
สิงคโปร ์

สิงหาคม

บรษิัทขายหุน้ใหมเ่พิม่ทุนจ�านวน 48.5 ลา้นหุน้ใหแ้กเ่ทเลนอร ์ 
เป็นผลใหเ้ทเลนอรถ์ือหุน้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 29.94 ของทุนช�าระแลว้ 
ของบรษิัท

เมษายน

ทโีอทตีกลงแกไ้ขวิธกีารค�านวณคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยส�าหรบับรกิาร 
ในระบบเตมิเงนิจาก 200 บาทตอ่เลขหมายตอ่เดือนเป็นรอ้ยละ 18  
ของมลูคา่บัตรเตมิเงนิทีข่ายได้

พฤศจกิายน

บรษิัทเริม่ใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นโครงขา่ย GPRSพฤศจกิายน

บรษิัทออกหุน้ใหมจ่�านวน 42.8 ลา้นหุน้ใหแ้กท่ีโอที  
และทีโอทีตกลงใหส่้วนลดคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยแกบ่รษิัท
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2550

2547

2551

2548

2552

2549

มิถุนายน

• บรษิทัน�าหุน้เพิม่ทุนเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยเป็นครัง้แรก  
จ�านวน 82 ลา้นหุน้ ซึ่งเป็นบรษิัทแรกในประเทศไทยที่มีหุน้ซื้อขาย 
อยูใ่น 2 ตลาด (dual listing) คือตลาดหุน้ไทยและสิงคโปร์

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

สิงหาคม

บรษิัทไดร้บัรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence  
ประเภทความเป็นเลิศดา้นการตลาด จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจ 
แหง่ประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์
แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตุลาคม

บรษิทัปรบัภาพลกัษณ์แบรนด์ดแีทค โดยเนน้การสรา้งความรูสึ้กทีดี่ใหแ้กล่กูคา้  
(feel goood)

ธนัวาคม

บรษิทัไดร้บัรางวัล “Technology Fast 500 Asia Pacific 2004 Award”  
จากการจดัอันดับของ Deloitte

มกราคม

• บรษิัทลงทุนในเพย์สบาย ซึ่งเป็นบรษิัทใหบ้รกิารระบบช�าระเงนิออนไลน์

• บรษิัทรว่มกับ กสท ทดลองใหบ้รกิาร 3G บนคลื่นความถ่ี 850 MHz  
ที่ จ.มหาสารคาม

มิถุนายน

ทีโอทีตกลงใหบ้รษิัทด�าเนินการลดทุนโดยลดจ�านวนหุน้ท่ีทีโอทีถืออยู ่
จ�านวน 16.4 ลา้นหุน้

มกราคม

• ATM SIM ไดร้บัรางวัล Project of the Year จากงาน Thailand ICT  
Excellence Awards 2008

• โครงการ *1677 บรกิารทางดว่นขอ้มลูการเกษตรไดร้บัรางวัล 
การขับเคลื่อนธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดีเดน่แหง่ปี  
(Business Enabler) จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

มิถุนายน

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

มีนาคม

บรษิัทรว่มกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “ATM SIM”  
เพือ่ใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิบนมือถือ

พฤศจกิายน

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

กรกฎาคม

บรษิัทยา้ยส�านักงานใหญจ่ากอาคารชัย ไปยังอาคารจตุัรสัจามจุร ี

สิงหาคม

• บรษิัทเสรจ็ส้ินกระบวนการลดทุนโดยลดจ�านวนหุน้ที่ทีโอทีถืออยู ่
จ�านวน 16.4 ลา้นหุน้

• กทช. อนุมัติอัตราและหลักการเชื่อมตอ่โครงขา่ยเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ 
สามารถเริม่ตน้เจรจาอัตราที่จะใชร้ะหวา่งกันได้

สิงหาคม

บรษิทัเปิดทดลองใหบ้รกิาร โมบายล์ อนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้ทคโนโลยี 3G HSPA  
บนยา่นความถี ่850 MHz มีพืน้ทีใ่หบ้รกิารครอบคลุมใจกลางกรุงเทพฯ

พฤศจกิายน

โครงการท�าดีทุกวันจากดีแทค ไดร้บัรางวัลยอดเย่ียม  
บรษิัทจดทะเบียนดีเดน่ดา้น CSR จากงาน SET Awards 2009

กันยายน

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

พฤศจกิายน

บรษิัทเขา้ท�าสัญญาขอ้ตกลงคา่เชื่อมตอ่โครงขา่ยระหวา่งกันกับทรูมฟู 
และเอไอเอส

ธนัวาคม

บรษิัทเขา้ท�าสัญญาขอ้ตกลงคา่เชื่อมตอ่โครงขา่ยระหวา่งกัน 
กับทรปิเป้ิลที บรอดแบนด์
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2556

กันยายน

บรษิัทไดร้บัรางวัลผูบ้รหิารระดับสูงที่ส่งเสรมินักลงทุนสัมพนัธ์ที่ดีที่สุด 
และนโยบายปนัผลที่มีความตอ่เน่ืองมากท่ีสุด จาก อัลฟา เซาท์อีสต์ เอเชีย  
ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงดา้นการลงทุน

ตุลาคม

บรษิัท ดีแทค เนทเวอรค์ จ�ากัด (ปจัจุบันชื่อ ดีแทค ไตรเน็ต)  
เขา้รว่มการประมลูคลื่นความถ่ี IMT ยา่น 2100 MHz ซึ่งจดัโดย กสทช.  
และเป็นผูช้นะการประมลูคลื่นความถ่ีดังกลา่วจ�านวน 2x15 MHz

ธนัวาคม

• บรษิัท ดีแทค เนทเวอรค์ จ�ากัด (ปจัจุบันชื่อ ดีแทค ไตรเน็ต)  
ไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี IMT ยา่น 2100 MHz ซึ่งมีอายุ 15 ปี  
และใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช.

• บรษิัทด�าเนินการยกระดับเครอืขา่ยทั้งหมดท่ัวประเทศแลว้เสรจ็ รวมถึง 
การติดต้ังสถานีฐานของ 3G 850 MHz ครอบคลุมทุกจงัหวัดหลัก 
ทั่วประเทศ

พฤษภาคม

บรษิัทเปิดตัว “ดีแทค ไตรเน็ต” ภายใตแ้นวคิดการใหบ้รกิารผา่น 3 เครอืขา่ย  
1800 MHz 850 MHz และ 2100 MHz

กรกฎาคม

บรษิัทใหบ้รกิาร 3G HSPA บนคล่ืน 2100 MHz

สิงหาคม

บรษิัทไดร้บัรางวัลผูบ้รหิารระดับสูงที่ส่งเสรมินักลงทุนสัมพนัธ์ที่ดีที่สุด 
และนโยบายปนัผลที่มีความตอ่เน่ืองมากท่ีสุด จาก อัลฟา เซาท์อีสต์ เอเชีย  
ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงดา้นการลงทุนเป็นปีที่ 2 ติดตอ่กัน

2553

2554

2555

มีนาคม

ดีแทค อนิเทอรเ์น็ต ไดร้บัรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี”  
(Commart Innovation Awards 2010)

กรกฎาคม

บรษิัทเขา้ท�าสัญญาขอ้ตกลงคา่เชื่อมตอ่โครงขา่ยระหวา่งกันกับ กสท/ฮัทช์

พฤศจกิายน

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

ธนัวาคม

• บรษิัทรว่มกับผูใ้หบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก 4 ราย  
เปิดทดลองใหบ้รกิารคงสิทธเิลขหมาย หรอืบรกิาร MNP

• พรบ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช ้ 
ซึ่งจะน�าไปสู่การจดัตั้ง กสทช.

สิงหาคม

บรษิัทใหบ้รกิาร 3G HSPA บนคลื่น 850 MHz

ตุลาคม

• คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ  
แตง่ตั้งอยา่งเป็นทางการ

• บรษิัทไดร้บัรางวัล “Hall of Fame: A Decade of Excellence  
2001 -2010” ในฐานะหน่ึงในสิบองค์กรธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทย 
ที่มีการบรหิารจดัการเป็นเลิศมาตลอดหน่ึงทศวรรษ  
จากการเก็บขอ้มลูโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA)  
รว่มกับสถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนัวาคม

โครงการท�าดีทุกวันจากดีแทค ไดร้บัรางวัลยอดเย่ียม บรษิัทจดทะเบียนดีเดน่ 
ดา้น CSR จากงาน SET Awards 2011 เป็นปีที่ 3 ติดตอ่กัน

มีนาคม

บรษิัทเปิดใหบ้รกิาร WiFi ภายใตแ้นวคิด “เดินเลน่สนุก ทั่วศนูย์การคา้”  
ในศนูย์การคา้และบนสถานีรถไฟฟ้า BTS

กรกฎาคม

บรษิัทประกาศนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลใหม ่ซึ่งจะจา่ยในระดับที่ไมต่�่ากวา่ 
รอ้ยละ 80 ของก�าไรสุทธขิองบรษิัท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่ับสถานะทางการเงนิ 
ของบรษิัทและโครงการประกอบธุรกิจของบรษิัทในอนาคต  
ดว้ยความต้ังใจที่จะจา่ยเงนิปนัผลทุกไตรมาส

สิงหาคม

บรษิัทไดร้บัรางวัลรษัฏากรพพิฒัน์ ประจ�าปี 2554  
ซึ่งจดัขึ้นโดยกรมสรรพากรเพือ่เชิดชูเกียรติผูเ้สียภาษีคุณภาพ 
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มิถุนายน

• บรษิัทเปิดตัวแบรนด์ “ดีแทคเติมเงนิ” เพือ่ใชก้ับตลาดระบบเติมเงนิ

• บรษิัทเปิดตัวซิมระบบเติมเงนิ “ดีแทค ซูเปอร ์4G” (dtac Super 4G) 
ที่เนน้ลกูคา้กลุม่ดิจทิัลเจนเนอเรชั่น

2556

กันยายน

บรษิัทไดร้บัรางวัล Thailand’s Corporate Brand Rising Star 2013  
จากการวิจยัโดยสาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานน้ีไดจ้ดัขึ้นเพือ่ประกาศผลรางวัล 
และท�าพธิมีอบรางวัลเกียรติยศใหก้ับบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
ที่มีมลูคา่แบรนด์องค์กรสูงสุด

2557

พฤษภาคม

บรษิัทเปิดใหบ้รกิาร 4G ในยา่นใจกลางกรุงเทพมหานคร

มิถุนายน

คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมัติเพกิถอนหุน้ของบรษิัท 
จากการเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์สิงคโปร์

ธนัวาคม

บรษิทัลงนามในบันทกึความเขา้ใจ (MoU) กบับรษิทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั  
(มหาชน) เพือ่การเป็นพนัธมติรทางธรุกจิในระยะยาวและส่งเสรมิแนวคดิ 
การใชโ้ครงขา่ยรว่มกนัในประเทศไทย

2558

เมษายน

บรษิทัขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 4G ทัว่กรุงเทพฯ และในอีก 40 เมอืงใหญ่

มิถุนายน

บรษิัทเปิดตัว “ซิมแฮปปี้ 4G” ซิมระบบเติมเงนิเพือ่กระตุน้การใชง้าน 4G  
ในตลาดบรกิารระบบเติมเงนิ

สิงหาคม

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด บรรลุขอ้ตกลงความรว่มมือกับบรษิัท แอดวานซ์  
ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ�ากัด ในการใชโ้ครงสรา้งเสาสัญญาณรว่มกัน 
จากทั้ง 2 ฝ่ายรวมทั้งส้ิน 2,000 เสาภายในปี 2558

กันยายน

• บรษิัทเปิดตัวกิจกรรมลกูคา้สัมพนัธ์ “Blue Member”  
ส�าหรบัลกูคา้ระดับพรเีมี่ยม

• บรษิทัน�าเสนอแคมเปญใหม ่“เขา้ถงึอยา่งเขา้ใจ” (Reach Everywhere  
Understand Every Heart) เพือ่ส่งเสรมิภาพลกัษณ์และสรา้งความเชือ่ม่ัน 
ในการส่งตอ่ประสบการณ์ทีดี่ใหก้บัลกูคา้ 

พฤศจกิายน

• บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด เขา้รว่มการประมลูใบอนุญาตคลื่นความถี่  
1800 MHz ซึ่งจดัโดย กสทช.

• บรษิัทใหบ้รกิาร 4G บนคลื่นความถ่ี 1800 MHz ภายใตสั้ญญา 
รว่มการงานโดยครอบคลุมพืน้ที่กรุงเทพและปรมิณฑล

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

ธนัวาคม

• บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด เขา้รว่มการประมลูใบอนุญาตคลื่นความถี่  
900 MHz ซึ่งจดัโดย กสทช.

• บรษิทัเพิม่แบนด์วิดท์ 4G คลืน่ 1800 MHz เป็น 15 MHz  
และเพิม่สถานีขึน้เป็น 2,200 สถานี ครอบคลุมพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล 

2559

กุมภาพนัธ์

บรษิัทเปลี่ยนนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลเป็น “บรษิัทมีนโยบาย 
การจา่ยเงนิปนัผลไมต่�่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก�าไรสุทธขิองบรษิัท  
ขึ้นอยูก่ับฐานะทางการเงนิและแผนการประกอบธุรกิจของบรษิัทในอนาคต  
โดยมีเป้าหมายจะพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลทุกครึง่ปี”

มีนาคม

บรษิทัเปิดใหบ้รกิารเทคโนโลย ีWiFi Calling หรอื VoWiFi (Voice Over WiFi)  
ชว่ยใหล้กูคา้สามารถรบัสายหรอืโทรออกผา่นสัญญาณ WiFi ได้

พฤษภาคม

บรษิัทเปิดใหบ้รกิารดิจทิัล “dtac MUSIC INFINITE”  
(ดีแทค มิวสิค อินฟินิท) ที่ชว่ยใหล้กูคา้ฟงัเพลงสตรมีม่ิง 
ผา่นแอพพลิเคชั่นชั้นน�าแบบไมหั่กคา่อินเทอรเ์น็ตจากแพก็เกจ
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สิงหาคม

• บรษิัทเปิดตัวรา้นคา้แฟลกชิพสโตรรู์ปแบบใหม ่“ดีอินฟินิท” (dInfinite)  
เพือ่สรา้งประสบการณ์ดิจทิัลใหก้ับลกูคา้ที่ใชบ้รกิารที่รา้น

• บรษิัทไดร้บัประกาศนียบัตรผูผ้า่นกระบวนการรบัรองและเป็นสมาชิก 
แนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจรติจากคณะกรรมการ 
แนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ตุลาคม

บรษิัทรว่มกับเอไอเอสเปิดใหบ้รกิารโทร VoLTE ขา้มโครงขา่ย 4G ระหวา่งกัน

2559

2560

กุมภาพนัธ์

บรษิัทรบัรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016  
หรอืหุน้ย่ังยืน ในฐานะบรษิัทจดทะเบียนที่ด�าเนินธุรกิจอยา่งย่ังยืน 
จากตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

มีนาคม

บรษิัทเปิดตัวแอป “dtac WiFi Calling” เพือ่ใหล้กูคา้ใชง้านบรกิาร  
WiFi Calling ไดบ้นสมารท์โฟนทุกรุน่

มิถุนายน

พรบ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

กรกฎาคม

ประกาศการควบรวมระหวา่งบรษิัท Omise กับเพย์สบาย

พฤษภาคม

• บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดับเป็นหน่ึงในบรษิทัทีดี่เย่ียมดา้นการแสดง 
ความรบัผดิชอบทีม่ตีอ่สังคม นอกจากน้ี คุณลารส์ นอรล์ิง่  
และคุณซเวเร ่เพด็เดอรเ์ซน็ ยังไดร้บัการยอมรบัเป็นหน่ึงใน CEO ยอดเย่ียม  
และ CFO ยอดเย่ียม ตามล�าดับ จากนิตยสารไฟแนนซ์เอเชยี

• บรษิัทยอ่ยของบรษิัทเขา้เจรจาสัญญากับทีโอทีในการเป็นคูค่า้ 
ในการใหบ้รกิารไรส้ายคลื่นความถี่ 2300 MHz

กันยายน

• “LINE MOBILE” เปิดใหบ้รกิาร

• บรษิทัเปิดตัวซมิ GO! อนิเตอร ์ส�าหรบัลกูคา้ทีเ่ดินทางไปตา่งประเทศ

พฤศจกิายน

บรษิัทเปิดตัวแอป “dtac call” ท่ีชว่ยใหส้มารท์โฟนรองรบัการใชง้านสูงสุด  
5 หมายเลขในเครือ่งเดียว

เมษายน

บรษิทัยอ่ยของบรษิทัลงนามในสัญญาการเป็นคูค่า้กับ ทโีอที  
ในการใหบ้รกิารไรส้ายบนคลืน่ความถ่ี 2300 MHz

มิถุนายน

บรษิทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากดั เริม่ใหบ้รกิารไรส้ายบนคลืน่ความถี ่2300 MHz  
จากความรว่มมอืกบั ทโีอท ีภายใตแ้บรนด์ “dtac Turbo”

สิงหาคม

บรษิทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากดั เป็นผูช้นะในการประมลูคลืน่ความถี ่1800 MHz  
ทีจ่ดัโดย กสทช จ�านวน 2 x 5 MHz

ตุลาคม

บรษิทั ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากดั เป็นผูช้นะในการประมลูคลืน่ความถี ่900 MHz  
ทีจ่ดัโดย กสทช จ�านวน 2 x 5 MHz

กันยายน

• สัญญาสัมปทานส�าหรบัการใหบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหวา่ง บรษิัท  
และ กสท ส้ินสุดลง

• บรษิัทไดร้บัความคุม้ครองจากศาลปกครองใหค้งสิทธใิชค้ลื่นภายใตสั้ญญา 
สัมปทานเพือ่ใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองภายหลังสัญญาสัมปทาน 
ส้ินสุดลงตอ่ไปอีก 90 วัน

ธนัวาคม

• สิทธใินการใหบ้รกิารตามค�าส่ังของศาลปกครองส้ินสุดลง

• บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด ไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ี 
ยา่น 900 MHz และ 1800 MHz จาก กสทช
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กรกฎาคม

• บรษิัทประกาศใชม้าตรฐาน ISO 26000 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล 
ที่วา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สังคม

• บรษิัทเพิม่ความกวา้งแบนด์วิดท์ส�าหรบัการใหบ้รกิาร 4G  
บนคลื่น 1800 MHz เป็น 20 MHz ในพืน้ที่กรุงเทพและปรมิณฑล  
รวมทั้งบรษิัทยังไดข้ยายบรกิาร 4G บนคลื่น 1800 MHz  
ดว้ยแบนด์วิดท์ 15 MHz ในทุกจงัหวัดทั่วไทย 
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พฤษภาคม

• ศาลปกครองกลางไดม้ีค�าพพิากษายกฟ้องขอ้เรยีกรอ้งของทีโอที 
เกี่ยวกับคา่เช่ือมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมจากบรษิัท

• ทีโอทีไมไ่ดอุ้ทธรณ์ค�าพพิากษาศาลปกครองกลางภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายก�าหนด มีผลใหค้ดีถึงที่สุด

มิถุนายน

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด ไดร้บัการจดัสรรคลื่นความถ่ี 700 MHz  
จ�านวน 2 x 10 MHz ผา่นกระบวนการจดัสรรคลื่นความถี่โดย กสทช.  
โดยก�าหนดระยะเวลาเริม่ตน้การอนุญาตวันที่ 1 ตุลาคม 2563  
หรอืจนกวา่ กสทช. จะก�าหนดเป็นอยา่งอื่น

กันยายน

• เปิดตัวบรกิาร “dtac GO” โดยถือเป็นผูใ้หบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่รายแรก 
ในประเทศไทยท่ีมกีารรวมการใชบ้รกิารขา้มแดนอตัโนมตัเิขา้ไวใ้นแพค็เกจหลกั

• เปลี่ยนชื่อ “Line Mobile” เป็น “Finn Mobile” เน่ืองจากการเลิกสัญญา 
กับ Line

ตุลาคม

• บรษิัทไดร้บัประกาศรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบัติภาคเอกชนไทย 
ในการตอ่ตา้นการทุจรติ

• บรษิัทลงนามสัญญาพนัธมิตรกับอีรคิสันเพือ่ด�าเนินงานหนว่ยปฏิบัติการ 
ดา้นโครงขา่ยล�้าสมัยเพือ่ผูใ้ชบ้รกิารของดีแทค คาดเริม่ด�าเนินการ 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ธนัวาคม

• บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด รว่มมือเป็นพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ 3BB  
โดยการลงนามในบันทึกความเขา้ใจเรือ่งความรว่มมือในการใหบ้รกิาร

• บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด เขา้ท�าสัญญาการเชื่อมตอ่โครงขา่ย 
โทรคมนาคมกับ ทีโอที

มกราคม

บรษิัทและบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด เข้าท�าสัญญาระงับข้อพิพาทกับ กสท  
เพือ่ระงบัขอ้พพิาทตา่ง ๆ  ซึง่เกดิขึน้ภายใตก้ารด�าเนินการใหบ้รกิารภายใตสั้ญญา 
สัมปทานที่บรษิัทมีกับ กสท

เมษายน

ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของบรษิัทประจ�าปี 2562 ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้รษิัท 
ระงบัขอ้พพิาทตามสัญญาระงบัขอ้พพิาทกับ กสท
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การบรหิารความเส่ี่�ยงของบรษิััทนัั้�นั้ม่วัตถุุประสี่งค์เพื่่�อระบุ ประเมินั้ และจััดการ 
ความเส่ี่�ยงท่�ไดค้าดการณ์์ไวใ้นั้เชิงิรุกมป่ระสิี่ทธิภิาพื่ และเหมาะสี่มกับวัตถุุประสี่งค์ 
ของบริษััท การบริหารความเส่ี่�ยงจัะชิ่วยให้บริษััทสี่ามารถุดำาเนิั้นั้งานั้ให้บรรลุ 
จุัดมุง่หมายและวัตถุุประสี่งค์ท่�ตอ้งการไดโ้ดยการบรหิารความเส่ี่�ยงแบบองค์รวม 
ทั�วทั�งองค์กร เช่ิ�อมโยงกับวัตถุุประสี่งค์ท่�เก่�ยวขอ้ง รกัษัาความเส่ี่�ยงใหอ้ย่ใ่นั้ระดับท่�
ยอมรบัได ้จัดัการกบัภยัคุกคามท่�สี่ำาคญั และใชิป้ระโยชิน์ั้ท่�โอกาสี่ท่�สี่ำาคัญ

ปจััจััยความเส่ี่�ยงซ่ึ่�งอาจัส่ี่งผลกระทบอย่างม่นัั้ยสี่ำาคัญต่อการดำาเนิั้นั้งานั้ของ 
บรษิัทัและบรษิัทัยอ่ย มดั่งน่ั้�

1. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย  
กฎ ระเบียีบี และนโยบีายของรฐัหรอืหนว่ยงานกำากบัี
ดูแูล

1.1 ความเส่ี่�ยงจัากการเปล่�ยนั้แปลงทางกฎหมาย กฎระเบ่ยบ 
และนั้โยบายของรฐั หรอ่หนั้ว่ยงานั้กำากบัดแ่ล

ก. ความไม่ชััดูเจนในการกำากับีดูแูลและการบัีงคับีใชัก้ฎระเบีียบีทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัีกจิการโทรคมนาคม

การประกอบกิจัการโทรคมนั้าคมอย่่ภายใต้กฎหมายหลักสี่องฉบับ ได้แก่ พื่.ร.บ. 
องค์กรจัดัสี่รรคล่�นั้ความถุ่� และ พื่.ร.บ. การประกอบกจิัการโทรคมนั้าคม

กสี่ทชิ. ม่อำานั้าจัออกหลักเกณ์ฑ์์ต่าง ๆ เพื่่�อกำากับด่แลการประกอบกิจัการโทรคม
นั้าคม เชิ่นั้ การจััดประม่ลคล่�นั้ความถุ่� การกำาหนั้ดโครงสี่รา้งและอัตราค่าบรกิาร 
การกำาหนั้ดหลักเกณ์ฑ์์และมาตรการต่าง ๆ เพื่่�อคุ้มครองประโยชิน์ั้ของผ่้บรโิภค  
การแกไ้ขปญัหาการรบกวนั้กนัั้ของคล่�นั้ความถุ่� เป็นั้ตน้ั้ ซ่ึ่�งหลักเกณ์ฑ์์ตา่ง ๆ  ดังกลา่ว 
อาจัทำาให้ความสี่ามารถุในั้การทำากำาไรของบรษิััทและบรษิััทย่อยลดลง และ/หรอ่  
ต้นั้ ทุ นั้ ใ นั้ ก า ร ใ ห้บ ริก า ร ข อ ง บ ริษัั ท แ ล ะ บ ริษัั ท ย่อ ย ส่ี่ ง ข่� นั้  แ ล้ว แ ต่ก ร ณ่์ 
ในั้ทางตรงกนัั้ขา้ม แมว้า่ กสี่ทชิ. จัะได้ประกาศใชิก้ฎเกณ์ฑ์์ตา่ง ๆ แตก่ารบังคบัใชิ้
กฎเกณ์ฑ์์ดังกลา่วอาจัยังไมม่ค่วามชิดัเจันั้ในั้ทางปฏิบิตั ิเกดิความลา่ชิา้ เชิน่ั้ ความ 
ล่าชิ้าในั้การบังคับใชิ้กฎเกณ์ฑ์์เก่�ยวกับการแก้ไขปญัหาการรบกวนั้กันั้ของคล่�นั้ 
ความถุ่� เป็นั้ต้นั้ สิี่�งเหล่าน่ั้�อาจัเป็นั้อุปสี่รรคต่อการดำาเนิั้นั้งานั้ของบรษิััท ซึ่่�งหาก 
กรณ่์ดังกล่าวเกิดข่�นั้อาจัส่ี่งผลกระทบต่อความสี่ามารถุของ ด่แทค ไตรเน็ั้ต  
ในั้การขยายโครงข่ายบนั้คล่�นั้ความถุ่�ยา่นั้ 900 MHz รวมถุ่งคล่�นั้ความถุ่�ยา่นั้ตา่ง ๆ   
ท่�ด่แทค ไตรเน็ั้ต ใชิง้านั้อย่ไ่ด้

ข. ความเส่ียงจากความไม่ชััดูเจนของการใช้ับีังคับีกฎหมายที่เกี่ยวกับีการ 
ถือืห้น้ของนกัลงท้นต่า่งดูา้ว

กฎหมายหลัก ๆ ซ่ึ่�งกำาหนั้ดข้อจัำากัดเก่�ยวกับสัี่ดส่ี่วนั้การถุ่อหุ้นั้ของคนั้ต่างด้าวไว ้ 
ไดแ้ก่

• ประมวลกฎหมายท่�ดินั้ ซึ่่�งม่บทบัญญัติหา้มมิใหค้นั้ตา่งดา้ว (ตามคำานิั้ยามท่�
กำาหนั้ดไวใ้นั้ประมวลกฎหมายท่�ดินั้) 

• ถุ่อครองท่�ดินั้เว้นั้แต่จัะได้รับอนุั้ญาตตามกฎหมาย สี่ำาหรับคนั้ต่างด้าวท่� 
ถุอ่ครองท่�ดินั้โดยไมไ่ดร้บัอนุั้ญาตจัะตอ้ง

• จัำาหนั้่ายท่�ดินั้ดังกล่าวภายในั้ระยะเวลาท่�กำาหนั้ดซึ่่�งไม่นั้้อยกว่า 180 
วันั้และไมเ่กินั้ 1 ปี

• พื่.ร.บ. การประกอบธุิรกิจัของคนั้ต่างด้าว ซ่ึ่�งม่บทบัญญัติห้ามมิให ้
“คนั้ต่างด้าว” (ตามคำานิั้ยามท่�กำาหนั้ดไว้ ในั้ พื่.ร.บ.การประกอบ 
ธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าว) ประกอบธิุรกิจับางประเภท ซึ่่�งรวมถุ่งการ 
ให้บริการส่ี่�อสี่ารโทรคมนั้าคม เ ว้นั้แต่จัะได้รับอนุั้ญาตจัากอธิิบด่ 
กรมพื่ฒันั้าธิรุกจิัการคา้กระทรวงพื่าณ์ชิิย์

• พื่.ร.บ. การประกอบกิจัการโทรคมนั้าคม ซึ่่�งม่บทบัญญัติห้ามมิให ้
“คนั้ต่างด้าว” (ตามคำานิั้ยามท่�กำาหนั้ดไว้ในั้ พื่.ร.บ.การประกอบธุิรกิจั 
ของคนั้ตา่งดา้ว) ประกอบกิจัการโทรคมนั้าคมแบบท่�สี่องและแบบท่�สี่าม

การฝ่่าฝื่นั้สัี่ดส่ี่วนั้การถุ่อหุ้นั้ของคนั้ต่างด้าวอาจัส่ี่งผลให้ม่การยกเลิกใบอนุั้ญาต
ประกอบกิจัการโทรคมนั้าคม หรอ่บอกเลิกสัี่ญญารว่มการงานั้และส่ี่งผลใหบ้รษิััท 
และ/หรอ่บรษิัทัยอ่ยไมส่ี่ามารถุประกอบกิจัการโทรคมนั้าคมตอ่ไปได้

บริษััทเชิ่�อว่าบริษััทมิได้เป็นั้ “คนั้ต่างด้าว” ตามคำานิั้ยามท่�กำาหนั้ดไว้ในั้ พื่.ร.บ. 
การประกอบธุิรกิจัของคนั้ต่างด้าว ประมวลกฎหมายท่� ดินั้ และ พื่.ร.บ. 
การประกอบกิจัการโทรคมนั้าคม รวมทั�งไดด้ำาเนิั้นั้การตามแนั้วปฏิิบัติตา่ง ๆ ของ
ประเทศไทยอยา่งครบถุว้นั้และถุก่ตอ้ง

บริษััทเห็นั้ว่ารัฐบาลไม่ม่นั้โยบายท่�ชิัดเจันั้ในั้เร่�องการต่ความและการใชิ้บังคับ 
พื่.ร.บ. การประกอบธุิรกิจัของคนั้ตา่งดา้วในั้เร่�องท่�เก่�ยวกบัการถุอ่หุน้ั้ของนัั้กลงทุนั้ 
ตา่งชิาติ ทำาใหบ้รษิััทต้องเผชิิญกับความเส่ี่�ยงดังกลา่วในั้การประกอบกิจัการของ 
บรษิัทั เน่ั้�องจัาก พื่.ร.บ. การประกอบธุิรกจิัของคนั้ตา่งดา้วแมว้า่จัะม่การใชิบ้งัคบั 
มากวา่ 10 ปี แตยั่งไมม่่แนั้วคำาพื่พิื่ากษัาของศาลฎ่กาหรอ่แนั้วปฏิิบัติท่�ชิัดเจันั้ของ
กระทรวงพื่าณ์ชิิย์ในั้เร่�องท่�เก่�ยวกบัการถุ่อหุน้ั้แทนั้ (Nominee) ตามมาตรา 36 
แห่ง พื่.ร.บ. การประกอบธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าว เพื่่�อให้บรษิััทสี่ามารถุนั้ำามาใชิ้ในั้ 
การประเมนิั้หรอ่ คาดการณ์์ผลกระทบจัากการใชิบ้งัคบั หรอ่ การตค่วามบทบญัญตั ิ
ดังกลา่วท่�อาจัม่ตอ่บรษิัทัและบรษิัทัยอ่ยได้

จัากปญัหาความไม่ชิดัเจันั้ในั้เร่�องการตค่วามและการใช้ิบงัคบั พื่.ร.บ. การประกอบ 
ธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าวดังกล่าว ทำาให้ เม่�อวันั้ท่� 14 มิถุุนั้ายนั้ 2554 ผ่้ประกอบ 
กิจัการโทรคมนั้าคมรายหนั้่�งย่�นั้ขอ้กลา่วหากับสี่ำานัั้กงานั้ตำารวจัแหง่ชิาติใหด้ำาเนิั้นั้
คด่อาญากับบรษิััท (รวมทั�งกรรมการ ผ่้ถุ่อหุ้นั้บางรายของบรษิััท และกรรมการ 
ของผ่้ถุ่อหุ้นั้ดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่าบรษิััทประกอบกิจัการโทรคมนั้าคมฝ่่าฝื่นั้  
พื่.ร.บ.การประกอบธิรุกิจัของคนั้ตา่งดา้ว และวันั้ท่� 22 กนัั้ยายนั้ 2554 ผ่ถุ้อ่หุน้ั้ราย 
ยอ่ยรายหน่ั้�งของบรษิัทั (ซ่ึ่�งถุอ่หุน้ั้จัำานั้วนั้ 100 หุน้ั้) ไดย่้�นั้ฟ้อ้งหนั้ว่ยงานั้ของรฐั 
ซึ่่�งรวมถุง่ กสี่ทชิ. ตอ่ศาลปกครอง โดยกลา่วหาวา่ บรษิัทัเป็นั้ “คนั้ตา่งดา้ว” ตาม 
พื่.ร.บ. การประกอบธิุรกิจัของคนั้ตา่งดา้ว ซ่ึ่�งทั�งสี่องกรณ์่ดังกลา่วยังอย่ร่ะหวา่ง 
การพื่จิัารณ์าของหนั้ว่ยงานั้รฐัและศาลปกครองส่ี่งสุี่ด

ปจััจัยัความเส่ี่�ยง

ปัจัจัยความเส่ี่�ยง.
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บริษััทยังคงเช่ิ�อว่าบริษััทมิได้เป็นั้ “คนั้ต่างด้าว” และได้ปฏิิบัติตาม พื่.ร.บ. 
การประกอบธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าวอย่างถุ่กต้องครบถุ้วนั้ อย่างไรก็ ด่ 
หากท้ายท่�สุี่ดบริษััทถุ่กตัดสิี่นั้ (โดยคำาพื่ิพื่ากษัาของศาลฎ่กาซ่ึ่�งถุ่งท่�สุี่ดแล้ว) 
ว่าไม่ม่สี่ถุานั้ะเป็นั้บริษััทไทยตาม พื่.ร.บ. การประกอบธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าว 
และ พื่.ร.บ. การประกอบกิจัการโทรคมนั้าคม และเหตุดังกล่าวไม่ได้รบัการแก้ไข 
อาจัถุอ่เป็นั้เหตุใหบ้รษิัทั และ/หรอ่ ด่แทค ไตรเน็ั้ต ไมส่ี่ามารถุประกอบกจิัการตอ่ไปได้

ค. ความเส่ียงจากความไม่ชััดูเจนของการใชั้บีังคับีกฎหมายที่เกี่ยวกับีการ 
ครอบีงำากจิการโดูยคนต่า่งดูา้ว

กสี่ทชิ. ได้ออกประกาศ กสี่ทชิ. เร่�อง การกำาหนั้ดข้อห้ามการกระทำาท่�ม่ลักษัณ์ะ 
เป็นั้การครอบงำากจิัการโดยคนั้ตา่งดา้ว พื่.ศ. 2555 (“ประกาศครอบงำากจิัการ”)  
ซึ่่�งม่ผลใชิ้บังคับเม่�อวันั้ท่� 24 กรกฎาคม 2555 ซ่ึ่�งประกาศครอบงำากิจักา
รได้กำาหนั้ดว่า “การครอบงำากิจัการ” หมายถุ่ง การท่�คนั้ต่างด้าวม่อำานั้าจั 
ควบคุมหร่อม่อิทธิิพื่ลในั้การกำาหนั้ดนั้โยบายการบริหารจััดการกิจัการ 
โทรคมนั้าคมของผ่้ขอรับใบอนุั้ญาต โดยการถุ่อหุ้นั้ท่�ม่สิี่ทธิิออกเส่ี่ยงตั�งแต ่
ก่�่งหน่ั้�งของจัำานั้วนั้สิี่ทธิิออกเส่ี่ยงทั�งหมด ในั้เร่�องน่ั้� บริษััทม่ความเห็นั้ว่าบริษััท 

มิไดด้ำาเนั้ินั้การใด ๆ ท่�ขัดแยง้กับประกาศครอบงำากิจัการ รวมถุ่งบรษิััทและด่แทค  
ไตรเน็ั้ตยังได้จััดทำาหนัั้งส่ี่อรับรองย่�นั้ต่อ กสี่ทชิ. เม่�อม่หนั้้าท่�ตามท่�กฎหมาย 
กำาหนั้ดว่า บรษิััทและด่แทค ไตรเน็ั้ต จัะปฎิบัติตามประกาศครอบงำากิจัการ ทั�งน่ั้� 
บริษััทเป็นั้เพื่่ยงผ่้รับใบอนุั้ญาตการให้บริการอินั้เทอร์เน็ั้ตแบบท่�หน่ั้�งมาตั�งแต ่
เด่อนั้กนัั้ยายนั้ 2561

อน่ั้�ง กสี่ทชิ. อาจัไมเ่หน็ั้พื่อ้งดว้ยกับแนั้วทางการต่ความของบรษิัทัตามท่�ระบุขา้งตน้ั้  
และสี่ำาหรบักรณ่์ของด่แทค ไตรเน็ั้ต นัั้�นั้ ยังม่ความเส่ี่�ยงจัากความไม่ชิัดเจันั้ของ
การใชิ้บังคับกฎหมายท่�เก่�ยวกับการครอบงำากิจัการโดยคนั้ต่างด้าว อย่างไรก็ด่ 
ตามแนั้วทางคำาอธิิบายท่� กสี่ทชิ. ชิ่�แจังต่อประชิาชินั้ในั้การรับฟ้งัความคิดเห็นั้ 
สี่าธิารณ์ะเก่�ยวกบัความมุง่หมายและวัตถุุประสี่งค์ของประกาศครอบงำากจิัการและ 
โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งคำานิั้ยาม “การครอบงำากจิัการ” ในั้ป ี2555 นั้ั�นั้ ท่�ปรก่ษัากฎหมาย 
ของบรษิััทได้ให้ความเห็นั้ว่า บรษิััทและด่แทค ไตรเน็ั้ต ไม่เข้าข่ายเป็นั้บรษิััทท่�ถุ่ก 
ครอบงำากิจัการโดยคนั้ต่างด้าวตามแนั้วทางคำานิั้ยาม “การครอบงำากิจัการ” 
ของ กสี่ทชิ. อย่างไรก็ด่ ความเส่ี่�ยงจัากความไมช่ิัดเจันั้ของการใชิบ้ังคับกฎหมาย 
ท่�เก่�ยวกับการครอบงำากิจัการโดยคนั้ต่างด้าว อาจัส่ี่งผลกระทบอย่างม่นัั้ยสี่ำาคัญ 
ตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิัและโอกาสี่ทางธิรุกจิัของบรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต

ง. ความเส่ียงอันเนือ่งมาจากขอ้พิพิิาทเกีย่วกบัีการจัดูเกบ็ีภาษีสีรรพิสามิต่ 
และส่วนแบีง่รายไดู้

นั้โยบายของรฐับาลยังไมม่ค่วามแนั้น่ั้อนั้เก่�ยวกบัการเรย่กเกบ็ภาษัส่ี่รรพื่สี่ามติสี่ำาหรบั
บรกิารโทรคมนั้าคม นั้อกจัากนั้่� ในั้เร่�องท่�เก่�ยวกบัภาษัส่ี่รรพื่สี่ามติ เม่�อวันั้ท่� 11 มกราคม 
2551 กสี่ท ไดย่้�นั้คำาเสี่นั้อขอ้พื่พิื่าทตอ่สี่ถุาบนัั้อนุั้ญาโตตุลาการเรย่กรอ้งใหบ้รษิัทั 
ชิำาระคา่ผลประโยชิน์ั้ตอบแทนั้ในั้ปสัีี่มปทานั้ท่� 12 ถุ่ง 16 เพื่ิ�มเติมพื่รอ้มเบ่�ยปรบัและ 
ภาษ่ัมล่คา่เพื่ิ�ม รวมเป็นั้เงินั้ทั�งสิี่�นั้ประมาณ์ 23,164 ล้านั้บาท เน่ั้�องจัากในั้ชิว่งปีสัี่มปทานั้ 
ดังกลา่ว บรษิัทัไดน้ั้ำาคา่ภาษัส่ี่รรพื่สี่ามติท่�ไดช้ิำาระใหแ้กก่รมสี่รรพื่สี่ามติไปแลว้มาหกั
ออกจัากผลประโยชิน์ั้ตอบแทนั้ท่�จัะตอ้งนั้ำาส่ี่งใหแ้ก ่กสี่ท ตามมติของคณ์ะรฐัมนั้ตร ่
และตามหนัั้งส่ี่อของ กสี่ท และเม่�อวันั้ท่� 28 พื่ฤษัภาคม 2555 คณ์ะอนุั้ญาโตตุลาการ 
ได้ม่คำาชิ่�ขาดให้ยกคำาเสี่นั้อข้อพื่ิพื่าทของ กสี่ท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบรษิััทได ้
ชิำาระหนั้่�ผลประโยชิน์ั้ตอบแทนั้ใหแ้ก ่กสี่ท เสี่รจ็ัสิี่�นั้แลว้ และหน่ั้�ทั�งหมดดงักลา่วไดร้ะงบั 
ไปแลว้ ตอ่มา กสี่ท โตแ้ยง้คำาวินิั้จัฉยัของคณ์ะอนุั้ญาโตตุลาการดังกลา่วตอ่ศาลปกครอง 
กลาง ซึ่่�งศาลปกครองกลางพื่พิื่ากษัาไมเ่พื่กิถุอนั้คำาชิ่�ขาดของอนุั้ญาโตตุลาการ ปจััจุับนัั้ 
คด่ดังกลา่วอย่ร่ะหวา่งการพื่จิัารณ์าของศาลปกครองส่ี่งสุี่ด

จ. ความเส่ียงจากการขอ้พิพิิาทต่า่ง ๆ

บรษิัทัและบรษิัทัยอ่ยม่ขอ้พื่พิื่าทตา่ง  ๆ   โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งกบั กสี่ท ท่�เคยเป็นั้ค่สั่ี่ญญา 
สัี่มปทานั้กบับรษิัทั โดยขอ้พื่พิื่าทดงักลา่วปรากฏิตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิั้ 
รวม ซึ่่�งหากบรษิัทัหรอ่บรษิัทัยอ่ยแพื่ค้ด่ อาจัส่ี่งผลกระทบในั้ทางลบอยา่งมนั่ั้ยสี่ำาคญั 
ตอ่ธุิรกจิั ฐานั้ะทางการเงนิั้ และผลการดำาเนิั้นั้งานั้ของบรษิัทัได้

2. ความเส่ียงที่เกิดูจากการแข่งขันในการประกอบี 
ธุร้กจิ

2.1 กจิัการโทรคมนั้าคมของไทยม่การแขง่ขันั้ส่ี่งและม่ความออ่นั้ไหว 
ตอ่การแขง่ขนัั้ดา้นั้ราคา

ธิรุกจิัใหบ้รกิารโทรคมนั้าคมผา่นั้โทรศพัื่ท์เคล่�อนั้ท่�ของประเทศไทยนั้บัเปน็ั้ธิรุกจิัท่�ม่
การแขง่ขันั้ส่ี่ง และม่ความออ่นั้ไหวตอ่การแขง่ขันั้ดา้นั้ราคาเน่ั้�องจัากม่ผ่ใ้ชิบ้รกิารท่�
มซ่ึ่มิการด์ใชิง้านั้อย่แ่ลว้จัำานั้วนั้มาก ส่ี่งผลใหม้ข่อ้จัำากดัในั้การจัะดง่ดด่ผ่ใ้ชิบ้รกิาร 
รายใหม ่อก่ทั�งปรมิาณ์การใชิข้อ้มล่และการเขา้ถุ่งสี่มารท์โฟ้นั้ในั้ปจััจุับนัั้กม็ป่รมิาณ์
ส่ี่ง จั่งม่ข้อจัำากัดในั้การท่�จัะเพื่ิ�มรายได้จัากการใชิ้งานั้เส่ี่ยงและข้อม่ลจัากท่�ม่อย่่ในั้ 
ปจััจุับนัั้ โดยในั้ปี 2562 ผ่ใ้หบ้รกิารโทรศัพื่ท์เคล่�อนั้ท่�รายตา่ง ๆ  ไดน้ั้ำาเสี่นั้อแพื่คเกจัการ 
ใชิอ้นิั้เตอรเ์น็ั้ตดว้ยความเรว็คงท่�แบบไมจ่ัำากดัในั้ราคาตำ�าเพื่่�อด่งดด่ลก่คา้มาเป็นั้ระยะ ๆ  
 โดยเฉพื่าะลก่คา้ในั้ระบบเตมิเงนิั้ หากการแขง่ขันั้ทว่ความรุนั้แรงมากยิ�งข่�นั้และบรษิัทั 
ไมส่ี่ามารถุตอบสี่นั้องต่อการแขง่ขนัั้ดังกลา่วไดท้นัั้ทว่งทแ่ละดว้ยตน้ั้ทุนั้ท่�เหมาะสี่ม 
อาจัส่ี่งผลกระทบตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิัและโอกาสี่ทางธิรุกจิัของบรษิัทัได้
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3. ความเส่ียงเกีย่วกับีการดูำาเนินงาน

3.1 ความเส่ี่�ยงท่�เกิดจัากการเปล่�ยนั้แปลงจัำานั้วนั้คล่�นั้ความถุ่�ตำ�า 
ท่�บรษิัทัถุอ่ครอง

ในั้การติดตั�งอุปกรณ์์เสี่าสัี่ญญาณ์ 900 MHz นัั้�นั้จัำาเป็นั้ท่�จัะต้องม่การดับ 
สัี่ญญาณ์ของ 850 MHz เดิมและบรเิวณ์ใกลเ้คย่งเพื่่�อลดการรบกวนั้การใชิง้านั้ 
ของล่กค้าท่�จัะใชิ้งานั้ในั้ย่านั้ 900 MHz แต่การดำาเนิั้นั้การดังกล่าวอาจัเป็นั้ 
การลดพื่่�นั้ท่�ให้บริการในั้ระยะเวลาอันั้สัี่�นั้หากในั้บริเวณ์นัั้�นั้ไม่ม่คล่�นั้ความถุ่�ย่านั้ 
อ่�นั้ให้บรกิารแก่ผ่้ใชิ้บรกิาร ทั�งน่ั้� ด่แทค ไตรเนั้็ต ได้ทำาการวางแผนั้การกระจัาย 
สัี่ญญาณ์คล่�นั้ความถุ่�ย่านั้ 900 MHz อย่างรอบคอบเพ่ื่�อลดปญัหาการรบกวนั้ 
ท่�อาจัเกิดข่�นั้กับผ่้ใชิ้บรกิาร นั้อกจัากน่ั้� ล่กค้าท่�ม่อุปกรณ์์ท่�ไม่รองรบัการใชิ้งานั้ 
คล่�นั้ความถุ่�ยา่นั้ 900 MHz กอ็าจัจัะมป่ญัหาการเขา้ใชิง้านั้ได ้ โดยเฉพื่าะบรเิวณ์ 
ท่�ไม่ม่คล่�นั้สัี่ญญาณ์อ่�นั้กรณ์่ดังกล่าวอาจัส่ี่งผลกระทบต่อความสี่ามารถุของ 
บรษิัทั และด่เทค ไตรเน็ั้ต ในั้การแขง่ขันั้ในั้ตลาด และอาจัมผ่ลกระทบตอ่การดำาเนิั้นั้
ธิรุกจิั และโอกาสี่ทางธิรุกจิัของบรษิัทั

3.2 ความเส่ี่�ยงจัากความไม่ปลอดภัยของเทคโนั้โลย่และ 
สี่ารสี่นั้เทศ

ปรมิาณ์ของขอ้มล่เตบิโตเพื่ิ�มข่�นั้อยา่งมหาศาลเชิน่ั้เด่ยวกนัั้กบัการอตัราการส่ี่งตอ่ 
ข้อม่ลของบริษััทผ่านั้ระบบออนั้ไลน์ั้ อ่กทั�งการท่�เคร่อข่ายม่อถุ่อม่การเชิ่�อมต่อ 
ทุกสิี่�งทุกอย่าง (IoT) เข้าด้วยกันั้ไม่ว่าจัะเป็นั้แท็บเล็ต สี่มาร์ทโฟ้นั้ ต่้เอท่เอ็ม 
เซึ่น็ั้เซึ่อร ์และอ่�นั้ ๆ  ทำาใหเ้กดิการพื่่�งพื่ากนัั้เพื่ิ�มข่�นั้อยา่งทว่คณ่์ บรษิัทัไดเ้ชิ่�อมตอ่ระบบ 
สี่าระสี่นั้เทศไปยงัอุปกรณ์์ท่�หลากหลายมากข่�นั้และไมส่ี่ามารถุควบคมุความปลอดภยั
ของขอ้มล่โดยตรงได้ การคุกคามทางไซึ่เบอรจ์ัง่อย่ใ่นั้ภาวะท่�มค่วามเส่ี่�ยงส่ี่ง เพื่่�อเป็นั้
การรบัม่อกับการคุกคามทางไซึ่เบอรท์่�มส่่ี่งข่�นั้ ด่แทค ไตรเน็ั้ต ไดด้ำาเนิั้นั้การพื่ฒันั้า 
โครงข่ายทางระบบการป้องกันั้ พื่ัฒนั้าระบบความปลอดภัยรวมถุ่งการพื่ัฒนั้า 
ศน่ั้ย์ปฏิบิตักิารดา้นั้ความปลอดภยั (SOS) อยา่งตอ่เน่ั้�อง อยา่งไรกต็าม ความเส่ี่�ยง 
จัากความไม่ปลอดภัยของเทคโนั้โลย่และสี่ารสี่นั้เทศ ก็ยังเป็นั้ปจััจััยหน่ั้�งซึ่่�งอาจั 
กระทบตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิัและโอกาสี่ทางธุิรกจิัของบรษิัทั

3.3 ความเส่ี่�ยงจัากการรบกวนั้กันั้ของคล่�นั้ความถุ่�

คล่�นั้ความถุ่�ยา่นั้ 890-895/935-940 MHz (หรอ่ยา่นั้ 900 MHz) ท่�ด่แทค
ไตรเน็ั้ตชินั้ะการประมล่จัากการประมล่ในั้วันั้ท่� 28 ตุลาคม 2561 นัั้�นั้เป็นั้ชิว่งคล่�นั้
ท่�มพ่ื่่�นั้ท่�กนัั้ชินั้หรอ่การด์แบนั้ด์ (Guard Band) ไมม่ากนัั้ก จัง่อาจัทำาใหเ้กดิปญัหา 
คล่�นั้รบกวนั้กันั้ได ้ซึ่่�งหากเกดิข่�นั้แลว้ยอ่มจัะม่ผลกระทบตอ่คุณ์ภาพื่การใหบ้รกิาร 
คล่�นั้ความถุ่�ย่านั้ 900 MHz แม้ว่าผ่้รบัใบอนุั้ญาตแต่ละรายจัะม่หนั้้าท่�ท่�จัะต้อง 
ติดตั�งระบบป้องกันั้คล่�นั้สัี่ญญาณ์รบกวนั้ (filters) ของตนั้เอง รวมถุ่งรว่มกันั้ 
ป้องกันั้และแก้ไขปญัหาเพื่่�อไม่ให้เกิดการรบกวนั้กันั้ของคล่�นั้ความถุ่� แต่หากผ่้รบั 
ใบอนุั้ญาตไมป่ฏิบิตัติามกเ็ป็นั้อำานั้าจัหนั้า้ท่�ของ กสี่ทชิ. ในั้การจัะบงัคบัใชิก้ฎหมาย 
เพื่่�อแกไ้ขปญัหาการรบกวนั้กันั้ของคล่�นั้ดังกลา่ว ทั�งน่ั้� ด่แทค ไตรเน็ั้ต ไดป้ระสี่านั้งานั้ 

กับหนั้ว่ยงานั้ท่�เก่�ยวขอ้งเพื่่�อป้องกันั้ปญัหาดังกลา่วท่�อาจัเกิดข่�นั้เพื่่�อใหม้ั�นั้ใจัวา่จัะ 
สี่ามารถุบริหารจััดการคล่�นั้ 900 MHz ได้อย่างม่ประสิี่ทธิิภาพื่และเกิด 
ประโยชิน์ั้ส่ี่งสุี่ด อย่างไรก็ด่ หากปัญหาการรบกวนั้ของคล่�นั้ความถุ่�ไม่ได ้
รับการแก้ไขอย่างทันั้ท่วงท่ ย่อมส่ี่งผลต่อคุณ์ภาพื่การให้บริการของบริษััท 
และอาจักระทบตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิั และโอกาสี่ทางธิรุกจิัของบรษิัทั

3.4 ความเส่ี่�ยงจัากการหยุดชิะงกัของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ย 
และระบบสี่ำาคญัอ่�นั้ ๆ ซึ่่�งส่ี่งผลกระทบตอ่การใหบ้รกิาร

บรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต ตระหนัั้กถุง่ความเส่ี่�ยงตา่ง ๆ  ท่�อาจัเกดิข่�นั้จัากการหยุดชิะงกั 
ของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและระบบสี่ำาคญัอ่�นั้ ๆ ซ่ึ่�งอาจัส่ี่งผลกระทบต่อการ 
ใหบ้รกิาร ดังนัั้�นั้ บรษิัทัและดแ่ทค ไตรเนั้ต็ จัง่ไดม้ก่ารเตรย่มความพื่รอ้มและพื่ฒันั้า 
แผนั้เพื่่�อรองรบัเหตุฉกุเฉนิั้และการหยุดชิะงกัของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ยและ 
ระบบสี่ำาคัญอ่�นั้ ๆ อยา่งตอ่เน่ั้�อง

บรษิััทและด่แทค ไตรเน็ั้ต ได้จััดทำาระบบการบรหิารจััดการโครงข่าย (Network  
Management System) ควบคุมและกำาหนั้ดขั�นั้ตอนั้การบำารุงรกัษัาโครงขา่ยและ 
อุปกรณ์์ เพื่่�อให้โครงข่ายและอุปกรณ์์ทั�งหมดอย่่ในั้สี่ภาพื่ท่�สี่ามารถุให้บริการ 
ด้านั้โทรคมนั้าคมแก่ล่กค้าได้อย่างม่ประสิี่ทธิิภาพื่โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง บรกิารเส่ี่ยง 
และบรกิารขอ้มล่ และไดป้รบัปรุงระบบเครอ่ขา่ยส่ี่งสัี่ญญาณ์สี่ำารองใหด่้ข่�นั้โดยการ 
เพื่ิ�มการส่ี่�อสัี่ญญาณ์ดว้ยเส้ี่นั้ใยนั้ำาแสี่ง และเครอ่ขา่ยระบบส่ี่�อสัี่ญญาณ์แสี่งหลายชิอ่ง
แบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ท่�มป่ระสิี่ทธิภิาพื่ส่ี่ง 
รวมถุ่งได้จััดทำาและพื่ฒันั้าแผนั้รองรบัการหยุดชิะงักของระบบท่�สี่ำาคัญอ่�นั้ ๆ เชิน่ั้ 
ระบบการจัดัเกบ็ขอ้มล่ ระบบการจัดัเกบ็คา่บรกิาร และการใหบ้รกิารลก่คา้ เพื่่�อให ้
สี่ามารถุดำาเนิั้นั้การและใหบ้รกิารลก่คา้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ั้�อง นั้อกจัากน่ั้� บรษิัทัและด่แทค 
ไตรเน็ั้ต ยังไดก้ำาหนั้ดแผนั้สี่ำารองเพื่่�อรองรบัเหตุฉกุเฉนิั้ ซึ่่�งครอบคลุมถุง่การลงทุนั้ 
เพื่ิ�มเตมิในั้อุปกรณ์์สี่ำาคัญและระบบป้องกนัั้ภยัตา่ง ๆ เชิน่ั้ ระบบป้องกนัั้เพื่ลงิไหม ้และ
ระบบควบคุมการใชิง้านั้โครงขา่ยและอุปกรณ์์แบบ Real Time โดยบรษิัทัและด่แทค 
ไตรเน็ั้ต ได้จััดให้ม่การฝ่ึกฝ่นั้พื่นัั้กงานั้อย่างสี่มำ�าเสี่มอเพื่่�อให้พื่นัั้กงานั้ตระหนัั้กถุ่ง 
หนั้า้ท่�ความรบัผิดชิอบขั�นั้ตอนั้การปฏิิบัติตา่ง ๆ รวมถุ่งม่การทดสี่อบแผนั้รองรบั 
ตา่ง ๆ อยา่งเขม้งวด

นั้อกจัากน่ั้� บรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต ไดท้ำาสัี่ญญาประกันั้ภยัเพื่่�อคุม้ครองกรณ่์ท่�เกดิ 
เหตุทำาใหโ้ครงขา่ยและอุปกรณ์์ของบรษิัทัไดร้บัความเส่ี่ยหายเพื่่�อลดผลกระทบของ 
ปจััจัยัความเส่ี่�ยงดังกลา่วท่�จัะม่ตอ่บรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต

ปัจัจัยความเส่ี่�ยง.
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3.5 การตอ้งพื่่�งพื่าบุคคลภายนั้อกเก่�ยวกบัโครงขา่ยโทรคมนั้าคม

ด่แทค ไตรเน็ั้ต ต้องให้บริการโทรศัพื่ท์เคล่�อนั้ท่�ผ่านั้อุปกรณ์์โทรคมนั้าคมท่�ม ่
ความสี่ลับซึ่บัซึ่อ้นั้ ซ่ึ่�งรวมถุง่โครงขา่ยโทรศัพื่ท์เคล่�อนั้ท่�และสี่ถุาน่ั้ฐานั้ 2G/3G/4G 
ทั�วประเทศ ดังนัั้�นั้ ความสี่ำาเรจ็ัของธุิรกจิัของบรษิัทัและของด่แทค ไตรเน็ั้ต จัง่ข่�นั้อย่่
กบัการบำารุงรกัษัาและซึ่อ่มแซึ่มโครงขา่ยและอุปกรณ์์อยา่งมป่ระสิี่ทธิภิาพื่

ปจััจุับนัั้ บรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต ไดว้า่จัา้งบุคคลภายนั้อกเพื่่�อใหบ้รกิารบำารุงรกัษัา 
และซึ่อ่มแซึ่มอุปกรณ์์ของสี่ถุาน่ั้ฐานั้และระบบเครอ่ขา่ยส่ี่งสัี่ญญาณ์บางส่ี่วนั้ ผ่ใ้ห ้
บรกิารเหล่าน่ั้�ได้ผ่านั้กระบวนั้การคัดเล่อก และการทบทวนั้การปฏิิบัติงานั้อย่าง 
สี่มำ�าเสี่มอเพื่่�อให้แนั้่ใจัได้ว่าการให้บรกิารตรงตามมาตรฐานั้ท่�กำาหนั้ด หากบุคคล 
ภายนั้อกไม่สี่ามารถุปฏิิบัติหนั้้าท่�ตามสัี่ญญาได้ หรอ่ไม่สี่ามารถุปฏิิบัติหนั้้าท่�ได้ทันั้ 
ทว่งท่และดว้ยตน้ั้ทุนั้ท่�เหมาะสี่ม ซ่ึ่�งอาจัส่ี่งผลกระทบตอ่คุณ์ภาพื่และความเรว็ของ 
การใหบ้รกิารของบรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต เพื่่�อรกัษัาคุณ์ภาพื่ในั้การใหบ้รกิารบรษิัทั 
และด่แทค ไตรเน็ั้ต อาจัเปล่�ยนั้ผ่ใ้หบ้รกิารถุง่แมว้า่จัะทำาใหต้น้ั้ทุนั้การดำาเนิั้นั้การส่ี่งข่�นั้ 
กต็าม  

นั้อกจัากนั้่�  การให้บริการโทรคมนั้าคมของด่แทค ไตรเนั้็ต ต้องเชิ่าใชิ ้
โครงขา่ยพื่่�นั้ท่�เป็นั้ของ กสี่ท และตอ้งโรมมิ�งบนั้โครงขา่ยคล่�นั้ความถุ่� 2300 MHz 
ของท่โอท่ ปญัหาการบริการจััดการโครงข่ายโทรคมนั้าคมเหล่าน่ั้�โดยค่่สัี่ญญา 
อาจักระทบตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิั สี่ถุานั้ะทางการเงินั้ และโอกาสี่ทางธุิรกจิัของบรษิัทัได้

4. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัต่ราแลกเปล่ียน 
เงนิต่ราต่า่งประเทศ

บรษิััทม่รายได้หลักเป็นั้สี่กุลเงินั้บาท ในั้ขณ์ะท่�ค่าใชิ้จั่ายหลักส่ี่วนั้ใหญ่เป็นั้เจั้าหน่ั้� 
การค้าท่�เกิดจัากซ่ึ่�อเคร่�องม่อและอุปกรณ์์ ซ่ึ่�งบรษิััทได้ตกลงกับค่่ค้าในั้การชิำาระ 
คา่เคร่�องม่อและอุปกรณ์์เป็นั้สี่กุลเงนิั้บาท

สี่ำาหรบัในั้ส่ี่วนั้ท่�เหลอ่ บรษิัทัมร่ายไดส่้ี่วนั้หน่ั้�งท่�เป็นั้เงนิั้ตราตา่งประเทศจัากการให ้
บรกิารข้ามแดนั้อัตโนั้มัติ ซ่ึ่�งบรษิััทได้นั้ำารายได้ส่ี่วนั้น่ั้�มาบรหิารให้สี่อดคล้องกับ 
รายจัา่ยท่�เกดิข่�นั้ (Natural Hedge) และเขา้ทำาธิรุกรรมป้องกนัั้ความเส่ี่�ยงดา้นั้ 
อตัราแลกเปล่�ยนั้ตามท่�เหน็ั้สี่มควร

5. ถืือห้้นรายใหญ่อาจมีอิทธุิพิลต่่อการดูำาเนินการ 
ต่ดัูสินใจต่า่ง ๆ ของบีรษิีทั

เทเลนั้อรแ์ละบรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากดั ตา่งเป็นั้ผ่ถุ้อ่หุน้ั้รายใหญข่องบรษิัทั 
โดยถุอ่หุน้ั้รวมกันั้คดิเป็นั้รอ้ยละ 65.05  ของจัำานั้วนั้หุน้ั้ท่�จัำาหนั้า่ยไดแ้ลว้ทั�งหมด 
ของบรษิัทั (ขอ้มล่ ณ์ วันั้ท่� 30 กรกฎาคม 2562)

อน่ั้�ง บรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากดั ไดม้ก่ารปรบัโครงสี่รา้งการถุ่อหุน้ั้เม่�อเด่อนั้ 
กรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจัรงคกุล ซ่ึ่�งเป็นั้ผ่้ก่อตั�งบรษิััทได้เข้ามาถุ่อหุ้นั้ในั้ 
บรษิัทั ผา่นั้การถุ่อหุน้ั้ในั้ บรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากดั โดยถุอ่หุน้ั้ทั�งสิี่�นั้รอ้ยละ 
51 ของจัำานั้วนั้หุน้ั้ท่�จัำาหนั้า่ยไดแ้ลว้ทั�งหมดของ บรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากัด

ดังนัั้�นั้ เทเลนั้อรแ์ละบรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากดั (รวมถุง่กลุม่เบญจัรงคกุล) 
อาจัม่อิทธิิพื่ลต่อการดำาเนิั้นั้การตัดสิี่นั้ใจัต่าง ๆ ของบรษิััท เว้นั้แต่ กรณ่์ท่�บุคคล 
ดังกล่าวไม่ม่สิี่ทธิิออกเส่ี่ยงลงคะแนั้นั้เน่ั้�องจัากบุคคลดังกล่าวม่ส่ี่วนั้ได้เส่ี่ย 
เป็นั้พื่เิศษัหรอ่มส่่ี่วนั้ไดเ้ส่ี่ยในั้เร่�องดังกลา่ว
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โครงสรา้งการจััดการของบรษิััทประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิััท คณะกรรมการตรวจัสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ 
กำากบัดแูลกจิัการ และฝ่า่ยบรหิาร นอกจัากน้� ยังมค้ณะกรรมการอ่�น ๆ ในระดบับรหิารอ้กหลายชุุดเพื่่�อทำาหนา้ท้�ควบคุมดแูลนโยบายภายในองค์กรเพื่่�อใหเ้กดิประสิทธิภิาพื่สูงสุด
ในการดำาเนินงาน

คณะกรรมการบรษิัทั
ในระหวา่งปี 2562 มก้รรมการลาออกจัากตำาแหนง่ 3 ทา่น และมก้รรมการเขา้ใหม ่2 ทา่น ดังนั�น ณ วันท้� 31 ธินัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัทัมจ้ัำานวน 10 ทา่น 
ประกอบดว้ย

• กรรมการท้�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 10 ทา่น (โดยเป็นกรรมการอิสระจัำานวน 4 ทา่น ซึ�งคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของคณะกรรมการบรษิััท)

• ไมม่้กรรมการท้�เป็นผูบ้รหิาร

รายชุ่�อกรรมการและการถ่ือครองหุน้ของบรษิัทั ณ วันท้� 31 ธินัวาคม 2562 มดั้งน้�

ลำาดับ รายชุ่�อ ตำาแหนง่ จัำานวนหุน้ท้�ถือ่ ณ  
วันท้� 31 ธิ.ค. 61

จัำานวนหุน้ท้�ถือ่ ณ  
วันท้� 31 ธิ.ค. 62 เพื่ิ�ม/ลด

1 นายบุญชัุย เบญจัรงคกุล ประธิานกรรมการ 10 หุน้ 10 หุน้ -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

2 นายเพื่ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บริค์ รองประธิานกรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

3 นายจุัลจัติต์ บุณยเกตุ กรรมการอสิระ - - -

คูส่มรส 15,000 หุน้ 15,000 หุน้ -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

4 นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอสิระ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

5 นายสตเ้ฟน่ วดูรุฟ ฟอรด์แฮม กรรมการอสิระ 10,000 หุน้ 
6,000 NVDR

10,000 หุน้ 
6,000 NVDR

-

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

6 นางชุนัญญารกัษ์ั เพื่ช็ุรร์ตัน์ กรรมการอสิระ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

7 นางทเูน ่รปิเปล กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

โครงสรา้งการจัดัการ
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ลำาดับ รายชุ่�อ ตำาแหนง่ จัำานวนหุน้ท้�ถือ่ ณ  
วันท้� 31 ธิ.ค. 61

จัำานวนหุน้ท้�ถือ่ ณ  
วันท้� 31 ธิ.ค. 62 เพื่ิ�ม/ลด

8 นายซเวเร ่เพื่ด็เดอรเ์ซ็น กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

9 นายครสิเตย้น วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (1) กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

10 นายราเกซ เจัน (1) กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

หมายเหตุุ: (1) นายครสิเตุียน วูฟู ซอนเดอรก์ารด์ และ นายราเกซ เจน เข้้าดำารงตุำาแหน่งกรรมการเข้้าใหม่แทน นายฮากุน บรวัูเซ็ท เชิิรล์ และ นายกุนน่าร ์ โจฮนั เบอรเ์ทลเซ่น ซ่�งลาออกจากการเป็็นกรรมการ มีผลตุั�งแตุ่วูนัที�  
   9 ธันัวูาคม 2562 ตุามมติุคณะกรรมการบรษิัทัครั�งที� 10/2562 ซ่�งป็ระชุิมเม่�อวูนัที� 9 ธันัวูาคม 2562

โดยม้ขอ้มลูเก้�ยวกบักรรมการท้�ลาออกระหวา่งปี 2562 รวมทั�งการถือ่ครองหุน้ของบรษิัทัของกรรมการดังกลา่ว ดังน้�

ลำาดับ รายชุ่�อ ตำาแหนง่ จัำานวนหุน้ท้�ถือ่ ณ  
วันท้� 31 ธิ.ค. 61

จัำานวนหุน้ท้�ถือ่ ณ  
วันท้� 31 ธิ.ค. 62 (1) เพื่ิ�ม/ลด

1 Mrs. Alexandra Reich(2) ประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

2 Mr. Gunnar Johan Bertelsen(3) กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

3 Mr. Haakon Bruaset Kjoel(4) กรรมการ - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

หมายเหตุ:ุ (1) ไมม่กีารเป็ลี�ยนแป็ลงการถ่ือครองหุน้ / ซ่�อข้ายหุน้ในระหวูา่งป็ ี2562

 (2) นางอเล็กซานดรา ไรช์ิ ได้แจ้งควูามป็ระสงค์ไม่ข้อรบัการแตุ่งตุั�งกลับเข้้าดำารงตุำาแหน่งกรรมการอีกวูาระหน่�ง โดยยังคงดำารงตุำาแหน่งป็ระธัานเจ้าหน้าที�บรหิารตุ่อไป็ ตุามมตุิการป็ระชุิมผู้ถื่อหุ้นสามัญ 
   ป็ระจำาป็ ี2562 เม่�อวูนัที� 4 เมษัายน 2562 

 (3) นายกนุน่าร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซน่ ลาออกจากการเป็็นกรรมการเม่�อวูนัที� 9 ธันัวูาคม 2562

 (4) นายฮากุน บรวัูเซท็ เชิิรล์ ลาออกจากการเป็็นกรรมการเม่�อวูนัที� 9 ธันัวูาคม 2562 โดยยงัคงดำารงตุำาแหนง่รองป็ระธัานเจ้าหน้าที�บรหิาร กลุม่งานกลยุทธัแ์ละการเป็ลี�ยนผา่นองค์กรตุอ่ไป็
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คณะผู้้�บรหิาร

รายชุ่�อผูบ้รหิารและการถือ่ครองหุน้ของบรษิัทั ณ วันท้� 31 ธินัวาคม 2562 ม้ดังน้�

ลำาดับ รายชุ่�อ ตำาแหนง่ จัำานวนหุน้ท้�ถือ่ ณ  
วันท้� 31 ธิ.ค. 61

จัำานวนหุน้ท้�ถือ่ ณ  
วันท้� 31 ธิ.ค. 62 เพื่ิ�ม/ลด

1 นางอเลก็ซานดรา ไรช์ุ ประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร - - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

2 นายดิลปิ ปาล รองประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร 
กลุม่การเงนิ

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

3 นายประเทศ ตนักุรานันท์ รองประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร 
กลุม่เทคโนโลย้

10,000 หุน้ 10,000 หุน้ -

คูส่มรส 9,400 หุน้     9,400 หุน้ -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

4 นางสาวนาฎฤด้ อาจัหาญวงศ์ รองประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร 
กลุม่บุคคล

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

5 นายราจัฟ้ บาวา รองประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร 
กลุม่ธิรุกจิั

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

6 นางสาวทพิื่ยรตัน์ แกว้ศรง้าม(1) รองประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร 
กลุม่งานขาย

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

7 นายฮาว ร ิเรน็ (2) รองประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร 
กลุม่การตลาดr

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

8 นายลารส์ มารคุ์ส แอดอรุทุสซนั (3) รองประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิารกลุม่ 
กจิัการองค์กร

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

9 นายฮากนุ บรวัเชุท็ เชุริล์ (4) รองประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร  
กลุม่งานกลยุทธ์ิและการเปล้�ยน 

ผา่นองค์กร

- - -

คูส่มรส - - -

บุตรท้�ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ - - -

หมายเหตุ ุ : ในปี 2562 มก้ารเปล้�ยนแปลงโครงสรา้งองค์กรซึ�งมผ้ลตอ่การเปล้�ยนแปลงตำาแหนง่ผูบ้รหิาร ดังน้�

 (1) นางสาวูทพิยรตัุน์ แกวู้ศรงีาม ได้รบัการแตุ่งตุั�งให้เข้า้ดำารงตุำาแหน่งรองป็ระธัานเจ้าหน้าที�บรหิารกลุม่งานข้าย เม่�อวูนัที� 1 กมุภาพนัธั ์2562

 (2) นายฮาวู ร ิเรน็ ไดร้บัการแตุ่งตุั�งให้เข้า้ดำารงตุำาแหน่งรองป็ระธัานเจ้าหน้าที�บรหิารกลุม่การตุลาด เม่�อวูนัที� 1 เมษัายน 2562

 (3) นายลารส์ มารค์สุ แอดอรุทสุซนั ไดร้บัการแตุ่งตุั�งให้เข้า้ดำารงตุำาแหน่งรองป็ระธัานเจ้าหน้าที�บรหิารกลุม่กจิการองค์กร เม่�อวูนัที� 2 กนัยายน 2562

 (4) นายฮากุน บรวัูเชิ็ท เชิิรล์ ไดร้บัการแตุง่ตุั�งให้เข้า้ดำารงตุำาแหน่งรองป็ระธัานเจ้าหน้าที�บรหิาร กลุม่งานกลยุทธัแ์ละการเป็ลี�ยนผา่นองค์กร เม่�อวูนัที� 1 ธันัวูาคม 2562
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ผู้บรหิารข้างต้นเป็นผู้บรหิารตามคำานิยามของ ก.ล.ต. ซึ�งหมายถึืง ผู้จััดการ หรอ่ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบรหิารส้�รายแรกนับต่อจัากผู้จััดการลงมา ผู้ซึ�งดำารงตำาแหน่ง 
เท้ยบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบรหิารรายท้�ส้�ทุกราย และหมายความรวมถึืงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชุ้หรอ่การเงินท้�เป็นระดับผู้จััดการฝ่่ายขึ�นไป 
หรอ่เทย้บเทา่ ทั�งน้� ผูบ้รหิารของบรษิัทัไมเ่คยเป็นพื่นักงานหรอ่หุน้ส่วนของบรษิัทัสอบบัญชุภ้ายนอกท้�บรษิัทัใชุบ้รกิารอยูใ่นชุว่ง 2 ปีท้�ผา่นมา

โครงสร�างการบรหิารจััดการของบรษิัทั ณ วัันท่� 31 ธันัวัาคม 2562

ฝ่า่ยกำากบัดแูลและจัรยิธิรรมองค์กร

ฝ่่ายตรวจัสอบภายใน

ฝ่า่ยวัฒนธิรรมและวิธิก้ารทำางาน

ประธัานเจั�าหน�าท่�บรหิาร

กลุม่กลยุทธ์ิ

กลุม่เทคโนโลย้

กลุม่ธิรุกจิั

กลุม่กจิัการองค์กร

กลุม่งานขาย

กลุม่การเงนิ

กลุม่การตลาด

กลุม่บุคคล
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เลขานุการบรษิัทั

คณะกรรมการบรษิัทัไดแ้ตง่ตั�ง นายสิรวิชุญ์ กลบัด้ ผูอ้ำานวยการอาวุโสสายงานนักลงทุนสัมพื่นัธ์ิ ใหด้ำารงตำาแหนง่เลขานุการบรษิัทั โดยใหม้อ้ำานาจัหนา้ท้�ตามท้�กำาหนดไว้
ในพื่ระราชุบญัญตัหิลกัทรพัื่ย์และตลาดหลักทรพัื่ย์ ทั�งน้� ประวัตกิารศกึษัา การทำางาน และการอบรมของเลขานุการบรษิัทั แสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ขอ้มลูทั�วไปของบรษิัทั” 

อนึ�ง รายละเอ้ยดเก้�ยวกับอำานาจั หน้าท้� และความรับผิดชุอบของคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการชุุดย่อย ประธิานเจ้ัาหน้าท้�บริหาร และเลขานุการบริษััท 
แสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “การกำากบัดแูลกิจัการ” และในเว็บไซต์ของบรษิัทัท้� www.dtac.co.th

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้้�บรหิาร
คา่ตอบแทนกรรมการ

ในการกำาหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทัและคณะกรรมการชุุดยอ่ย ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจัสอบ คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา 
และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจัการนั�น คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจัะพื่ิจัารณาจัากปจััจััยต่าง ๆ หลายประการ เชุ่น ธิุรกิจัและผลการประกอบการของบรษิััท 
บรรทดัฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษัฐกิจั ตลอดจันหนา้ท้�และความรบัผดิชุอบของคณะกรรมการบรษิัทัและคณะกรรมการชุุดยอ่ย เป็นตน้ คณะกรรมการ 
กำาหนดคา่ตอบแทนจัะพื่จิัารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทัและท้�ประชุุมผูถ้ือ่หุน้เพื่่�อพื่จิัารณาและอนุมตัทุิกปี นอกจัากน้� คณะกรรมการ 
กำาหนดคา่ตอบแทนจัะพื่จิัารณาทบทวนโครงสรา้งคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทัและคณะกรรมการชุุดยอ่ยทุก ๆ 3 ปี ทั�งน้� เพื่่�อใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของตลาด
และอุตสาหกรรม

ปจััจุับัน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษััทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเด่อน บริษััทไม่ม้ค่าตอบแทนในรูปสิทธิิประโยชุน์อ่�น ๆ หร่อในรูปของหุ้นให้แก่กรรมการ 
ของบรษิััท โครงสรา้งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิััทและคณะกรรมการชุุดย่อย แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจัการ”

ในปี 2562 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรษิัทัมจ้ัำานวนทั�งสิ�น 13,572,000 บาท โดยม้รายละเอย้ดคา่ตอบแทนกรรมการดังน้�

รายชุ่�อ

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)*

คณะกรรมการ 
บรษิัทั

คณะกรรมการ 
ตรวจัสอบ

คณะกรรมการ 
กำาหนด 

คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ 
สรรหา

คณะกรรมการ 
กำากบัดแูล 

กจิัการ

รวม

นายบุญชุยั เบญจัรงคกุล 3,840,000.00 - - - - 3,840,000.00

นายเพื่ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บริค์ - - - - - -

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

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

นางชุนัญญารกัษ์ั เพื่ช็ุรร์ตัน์ 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

นางอเลก็ซานดรา ไรช์ุ - - - - - -

นายฮากุน บรวัเซท็ เชุริล์ - - - - - -

นายกุนนา่ร ์โจัฮนั เบอรเ์ทลเซน่ - - - - - -

นางทเูน ่รปิเปล - - - - - -

นายซเวเร ่เพื่ด็เดอรเ์ซน็ - - - - - -

นายครสิเตย้น วฟู ซอนเดอรก์ารด์ - - - - - -

นายราเคชุ เจัน - - - - - -

รวม 9,120,000.00 2,004,000.00 816,000.00 816,000.00 816,000.00 13,572,000.00

* ตุารางคา่ตุอบแทนกรรมการแสดงผลทศนยิมสองตุำาแหนง่

74



คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร

โครงสรา้งคา่ตอบแทนของประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิารและผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย

โครงสรา้งคา่ตอบแทน เป้าหมายหลัก

1. เงนิเด่อน การบรหิารคา่ตอบแทนใหส้ามารถืแขง่ขันกบัตลาดโดยรวมได้

2. คา่ตอบแทนตามผลปฏิบิตังิานระยะสั�น พื่ฒันาการบรหิารจัดัการทม้ของหวัหนา้งาน และผลกัดันใหก้ารปฏิบิตังิานบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ิของบรษิัทั

3. คา่ตอบแทนตามผลปฏิบิตังิานระยะยาว ดูแลใหผ้ลประโยชุน์ของประธิานเจัา้หน้าท้�บรหิารและผูบ้รหิารสอดคลอ้งกับผลประโยชุน์ของผูถ้ื่อหุน้เพื่่�อท้�จัะสรา้งคุณคา่
ในระยะยาวใหก้บับรษิัทั

4. สวัสดิการและผลประโยชุน์อ่�น เสนอแผนประกนัและสิทธิปิระโยชุน์ตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ท้�เกดิขึ�นในแตล่ะชุว่งชุวิ้ต 
โดยพื่จิัารณาจัากสภาพื่เศรษัฐกจิั และมาตรฐานการครองชุพ้ื่

1. เงินเดอืน

ระดับคา่ตอบแทนดังกลา่วจัะไดร้บัการทบทวนเปน็ประจัำาทุกปี โดยขึ�นอยูกั่บขอบเขต 
หน้าท้�ความรับผิดชุอบ สภาพื่เศรษัฐกิจั ระดับค่าตอบแทนเม่�อเท้ยบกับตลาด 
โดยรวม และผลการปฏิบิตังิานท้�ผา่นมา

โดยหลกัเกณฑ์์การพื่จิัารณาผลการปฏิบิตังิาน จัะพื่จิัารณาดังตอ่ไปน้�

• การยึดถื่อผลประโยชุน์ของธิุรกิจัเป็นหลัก

• การแสดงออกซึ�งภาวะผูน้ำาและเป็นไปตามคา่นิยมขององค์กร

• การเสรมิสรา้งและพื่ฒันาศักยภาพื่ทางธิุรกิจั

2. คา่ตอบแทนตามผู้ลปฏิบิตังิานระยะสั�น

คา่ตอบแทนตามผลปฏิบิตังิานระยะสั�นไดร้บัการออกแบบมาเพื่่�อส่งเสรมิการปฏิบิตั ิ
งานของผู้บริหารให้บรรลุตามเป้าหมายท้�กำาหนดไว้ในระยะสั�น ค่าตอบแทน 
ประเภทน้�เป็นค่าตอบแทนท้�เป็นตัวเงิน โดยให้ค่าตอบแทนแปรผันตามผลสำาเรจ็ั 
ของงาน ซึ�งวัดจัากดัชุน้ชุ้�วัด

ดัชุน้ชุ้�วัดความสำาเรจ็ัของงาน สำาหรบัประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิารและผูบ้รหิารทุกทา่น  
ประกอบดว้ย

• ดัชุน้ชุ้�วัดดา้นการเงนิ เพื่่�อส่งเสรมิใหเ้กิดการเติบโตดา้นผลกำาไร 
กระแสเงนิสด กำาไรขั�นตน้ คา่ใชุจ้ัา่ยการดำาเนินงาน และกระแสเงนิสดสุทธิ ิ

• ดัชุน้ชุ้�วัดดา้นการดำาเนินงาน เพื่่�อส่งเสรมิประสิทธิภิาพื่ในการดำาเนินงาน  
และตามวัตถุืประสงค์ของการเปล้�ยนแปลงไปสู่ดิจัทิลั 

• การดำาเนินธิุรกิจัท้�ม้ความรบัผิดชุอบ เพื่่�อผลักดันใหเ้กิดการดำาเนินธิุรกิจั 
อยา่งยั�งย่นและถืกูตอ้งตามหลกัจัรยิธิรรม

3. คา่ตอบแทนตามผู้ลการปฏิบิตังิานระยะยาวั

การจั่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิิบัติงานประเภทน้� ม้วัตถุืประสงค์เพื่่�อมุ่งเน้น 
สร้างคุณค่าในระยะยาว ส่งเสริมและสร้างการเติบโตท้� ยั�งย่นให้กับบริษััท  
ประธิานเจั้าหน้าท้�บรหิารและผู้บรหิารของบรษิััทม้สิทธิิท้�จัะได้รบัค่าตอบแทนตาม
ผลการปฏิิบัติงานระยะยาว โดยกำาหนดระยะเวลา 4 ปีเพื่่�อวัดผลการปฏิิบัติงานน้� 
ซึ�งหากลาออกจัากบรษิััทก่อนกำาหนดชุ่วงระยะเวลาดังกล่าวจัะถื่อว่าไม่ได้รบัสิทธิ ิ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณ้ลาออกเน่�องจัากเกษั้ยณอายุ ทุพื่พื่ลภาพื่ หร่อเส้ยชุ้วิต 
จัะยังคงไดร้บัคา่ตอบแทนประเภทน้�

4. สวััสดกิาร และผู้ลประโยชนอื์�น

เป้าหมายของสวัสดิการ และผลประโยชุน์ตา่ง ๆ  เพื่่�อใหเ้กดิความมั�นคงใหก้บัผูบ้รหิาร 
ในระดับท้�เหมาะสม เชุน่ รถืยนต์ประจัำาตำาแหนง่ แพื่ก็เกจัการใชุโ้ทรศัพื่ท์รายเด่อน 
กองทุนสำารองเล้�ยงชุ้พื่ แผนประกันสุขภาพื่และประกันชุ้วิต และสวัสดิการต่าง ๆ  
อนัเป็นไปตามแนวทางปฏิบิตัขิองตลาดแรงงานโดยรวม

คา่ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารของบรษิัทั ในปี 2562 ม้จัำานวนทั�งสิ�น 82,258,221 บาท

บุคลากร
การบรหิารคา่ตอบแทนของบรษิัทั

หลักการบรหิารค่าตอบแทนของบรษิััท เพื่่�อดึงดูด จูังใจั และรกัษัาพื่นักงานท้�ม ้
ศักยภาพื่ไว้ในองค์กร เพื่่�อท้�จัะพื่ัฒนาบรษิััทให้เติบโตอย่างยั�งย่น สรา้งมูลค่าแก ่
ผู้ถื่อหุ้นตามหลักการดำาเนินงานของบริษััท หลักการบริหารค่าตอบแทนของ 
บรษิััทได้รบัการออกแบบเพื่่�อท้�จัะนำาเสนอค่าตอบแทนรวมท้�ยุติธิรรม และแข่งขัน 
ไดท้ั�งภายในและภายนอกบรษิัทั

โครงสร้างค่าตอบแทนรวม ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท้�เป็นตัวเงิน และ 
ท้�ไม่ใชุ่เป็นตัวเงิน สวัสดิการ และผลประโยชุน์ต่าง ๆ การฝึ่กอบรมโอกาสความ 
กา้วหนา้ในอาชุพ้ื่ และการใหค้วามสำาคัญแกพ่ื่นักงานโดยการชุ่�นชุม

คา่ตอบแทน

ค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงินจัะม้ทั�งค่าตอบแทนแบบคงท้� และค่าตอบแทน 
ตามผลการปฏิิบัติงาน ซึ�งการจั่ายค่าตอบแทนแบบคงท้�จัะม้ความสัมพื่ันธ์ิกับ
ค่างาน โดยพื่ิจัารณาจัากองค์ประกอบหลายด้าน เชุ่น หน้าท้�ความรับผิดชุอบ 
ในงานและผลลัพื่ธ์ิทางธิุรกิจัท้�เกิดจัากงานนั�น ๆ งานท้�ม้ค่างานใกล้เค้ยงกันจัะถืูก 
จััดไว้ในโครงสรา้งการจั่ายค่าตอบแทนเด้ยวกัน ทั�งน้� เพื่่�อให้บรษิััทสามารถืรกัษัา 
ความเสมอภาคภายในบรษิัทั และความยุตธิิรรมในการจัา่ยคา่ตอบแทนของงานท้�ม ้
คา่งานใกลเ้ค้ยงกนั สำาหรบัความสามารถืในการแขง่ขันกบัภายนอก คา่ตอบแทนจัะ 
ไดร้บัการพื่จิัารณาทบทวนอยูเ่ป็นประจัำา ผา่นการทำาสำารวจัคา่จัา้งและคา่ตอบแทน 
กับบริษััทท้�ปรึกษัาภายนอก นอกจัากน้� การบริหารค่าตอบแทนจัะคำานึงถืึง 
สภาวการณ์ เศรษัฐกจิัมหภาค และผลการดำาเนินงานทางธิรุกจิัของบรษิัทัดว้ย
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คา่ตอบแทนตามผลการปฏิิบัติงาน ม้หลักการจัา่ยโดยพื่จิัารณาจัากผลการปฏิิบัต ิ
งานส่วนบุคคลของพื่นักงาน และผลประกอบการของบริษััท ซึ�งม้การกำาหนด 
เป้าหมายเชิุงกลยุทธ์ิไว้ และส่�อสารไปยังพื่นักงานเป็นประจัำาทุกปี ค่าตอบแทน 
ประเภทน้�ถื่อเป็นรางวัลตอบแทนความสำาเรจ็ัของพื่นักงานในระยะสั�น และสะท้อน 
มายังความสำาเรจ็ัในการดำาเนินธิรุกจิัของบรษิัทั

การใหค้วามสำาคญัแกพ่ื่นักงาน และผลประโยชุน์ตา่ง ๆ

การให้ความสำาคัญแก่พื่นักงานโดยการชุ่�นชุม เป็นการแสดงออกถืึงการยอมรบั 
ในผลงาน และความพื่ยายามท้�เหน่อความคาดหมายเพื่่�อให้บรรลุเป้าหมายและ 
ค่านิยมของบรษิััท การให้ความสำาคัญดังกล่าวอาจัเป็นการแสดงออกอย่างเป็น 
ทางการ หรอ่ไมเ่ป็นทางการกไ็ดใ้นชุว่งเวลาท้�เหมาะสม การใหค้วามสำาคญัโดยการ 
ยกย่องชุมเชุยพื่นักงานม้ส่วนชุ่วยให้วัฒนธิรรมองค์กรแข็งแกร่ง และสร้าง 
ความรว่มมอ่ระหวา่งหนว่ยงานภายในบรษิัทั

นอกจัากนั�นบรษิััทได้จััดสวัสดิการ และผลประโยชุน์ต่าง ๆ เพื่่�อให้สอดคล้องกับ 
แนวทางปฏิิบัติทั�วไปในตลาดแรงงาน ซึ�งบรษิััทม้การพื่ิจัารณาทบทวนสวัสดิการ 
และผลประโยชุน์ตา่ง ๆ อยูเ่ป็นประจัำาเพื่่�อใหส้ามารถืแขง่ขันไดใ้นตลาด

สวัสดิการ และผลประโยชุน์ตา่ง ๆ ประกอบดว้ย

• ผลประโยชุน์แบบคงท้�ในรูปของตัวเงิน และโปรแกรมการส่งเสรมิความเป็นอยู ่
ท้�ด้ของพื่นักงานท้�ไม่ใชุ่ตัวเงิน เชุ่น สิ�งอำานวยความสะดวกภายในสำานักงาน 
สถืานท้�ออกกำาลงักาย 

• ผลประโยชุน์ท้� ให้ตามลักษัณะงาน เชุ่น เงินชุ่วยเหล่อในการเดินทาง 
เคร่�องแบบสำาหรบัปฏิิบัติงาน และสิทธิิประโยชุน์ส่วนบุคคลสำาหรบัพื่นักงาน  
เชุ่น กองทุนกู้ย่มเงินฉุุกเฉุิน การลาคลอดสำาหรบัพื่นักงานหญิง และการลา 
เม่�อภรรยาคลอดบุตรสำาหรับพื่นักงานชุาย ซึ�งชุ่วยให้พื่นักงานม้เวลาดูแล 
ทารกแรกเกดิไดน้านขึ�น 

• ผลประโยชุน์ระยะสั�น เชุ่น แผนประกันสุขภาพื่และการตรวจัรา่งกายประจัำาปี  
และผลประโยชุน์ระยะยาว เชุ่น กองทุนสำารองเล้�ยงชุ้พื่ ซึ�งถื่อเป็นเงินออม 
ของพื่นักงานหลงัเกษัย้ณ

ณ วันท้� 31 ธินัวาคม 2562 บรษิัทัมพ้ื่นักงาน (เฉุพื่าะพื่นักงานท้�รบัอตัราคา่จัา้งเป็นเงนิเด่อนประจัำา) จัำานวนทั�งสิ�น 3,915 คน โดยแบง่ตามสายงานหลักได ้ดังน้�

สายงาน จัำานวนพื่นักงาน – ประจัำา - พื่นักงานชุาวตา่งชุาติ (คน)

กลุม่การเงนิ 181

กลุม่การตลาด 257

กลุม่การขาย 2,252

กลุม่เทคโนโลย้ 977

กลุม่บุคคล

กลุม่กจิัการองค์กร และพื่ฒันาธิรุกจิั 53

กลุม่พื่ฒันาธิรุกจิั 90

กลุม่งานกลยุทธ์ิและการเปล้�ยนผา่นองค์กร 34

สำานักประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร 15

รวม 3,915

ในปี 2562 คา่ตอบแทนรวมของพื่นักงานประกอบดว้ยเงนิเด่อนและโบนัสเป็นเงนิจัำานวนทั�งสิ�น 4,400,977,688 บาท และเงนิสมทบเขา้กองทุนสำารองเล้�ยงชุพ้ื่เป็นเงนิ
จัำานวนทั�งสิ�น 108,388,934 บาท

การพัฒันาและควัามก�าวัหน�าทางอาชพ่ั
การพื่ัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชุ้พื่เป็นปจััจััยท้�สำาคัญประการหนึ�งท้�จัะสามารถืรกัษัาและสรา้งความผูกพื่ันกับพื่นักงาน เพื่่�อให้พื่นักงานสามารถืปฏิิบัติงานได้อย่าง 
เต็มประสิทธิิภาพื่และพื่ฒันาเติบโตในสายงานพื่รอ้มไปกับองค์กร ในเด่อนกันยายน 2562 บรษิััทได้เริ�มใชุร้ะบบ PromptGROW ซึ�งเป็นระบบการพื่ฒันาความกา้วหน้า 
ทางอาชุพ้ื่แบบใหมท่้�จัะชุว่ยใหพ้ื่นักงานสามารถืพื่ฒันาความกา้วหนา้ทางอาชุพ้ื่ของตนเองไดด้ว้ยตนเอง ทั�งน้�ขึ�นอยูก่บัความปรารถืนาทางอาชุพ้ื่และความตอ้งการทางธิรุกจิั 
ของบรษิััท บรษิััทให้โอกาสแก่พื่นักงานท้�จัะม้ความก้าวหน้าทางอาชุ้พื่มากมายหลายรูปแบบ เชุ่น การเป็นผู้ชุำานาญการในสายงานหรอ่การเป็นหัวหน้างาน ความก้าวหน้า 
ทางอาชุ้พื่ท้�เตบิโตสูงขึ�นสู่ตำาแหนง่ท้�มห้นา้ท้�ความรบัผิดชุอบท้�สูงขึ�น หรอ่ความกา้วหนา้ทางอาชุ้พื่ในระดับพื่นักงานขั�นเดิมแตไ่ดท้ำางานในสายงานใหม่ท้�เปล้�ยนไปหรอ่แตกตา่ง 
ออกไป นอกจัากน้�พื่นักงานยังสามารถืเติบโตจัากการได้รบัขอบเขตหน้าท้�ความรบัผิดชุอบในตำาแหน่งปจััจุับันของตนท้�เพื่ิ�มขึ�น รวมไปถึืงการทำางานข้ามกลุ่มธุิรกิจัทั�งใน 
ตา่งประเทศและระดับภมูภิาค ทั�งหมดน้�ลว้นเป็นความกา้วหนา้ทางอาชุพ้ื่ท้�พื่นักงานสามารถืท้�จัะเลอ่กไดเ้องทั�งสิ�น แนวคดิ PromptGROW น้� ประกอบดว้ย 4 ขั�นตอนหลกั 
หรอ่ 4D ซึ�งเป็นระบบและเคร่�องมอ่ท้�จัะชุว่ยใหพ้ื่นักงานมค้วามกา้วหนา้ในอาชุพ้ื่ได ้ดังน้�
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1. Discover ทราบความมุ่งหมายในสายอาชุ้พื่และศักยภาพื่ของตน: 
การพื่ดูคุยกับหัวหนา้งานและ/หรอ่ โคชุ้ (Career Coach) จัะชุว่ยใหพ้ื่นักงาน 
คน้หาความปรารถืนาก้าวหนา้ทางอาชุ้พื่ของตนโดยการวิเคราะห์ความสามารถื 
ของตนเอง รวมทั�งทราบถึืงสมรรถืนะ ความรู ้ความสามารถืท้�พื่นักงานตอ้ง 
พื่ฒันาเพื่ิ�มเตมิตามกรอบสมรรถืนะและความตอ้งการของตำาแหนง่งาน

2. Design ตั�งเป้าหมายงาน ออกแบบสายอาชุ้พื่และแผนพื่ัฒนาตนเอง: 
ระบบการบรหิารผลงาน PMS ซึ�งเนน้ People Dialogue and Performance  
with Impact (การพื่ดูคุยเพื่่�อพื่ฒันาและการปฏิิบตังิานท้�มุง่เน้นผลลัพื่ธ์ิและ 
คุณคา่) จัะชุว่ยใหพ้ื่นักงานสามารถืออกแบบเปา้หมายผลงานท้�ตอ้งส่งมอบและ 
แผนการพื่ฒันาทกัษัะ ความรูค้วามสามารถืและเสรมิสรา้งจุัดแขง็ของตนเอง 
(Individual Development Plan (IDP)) ทั�งระยะสั�นสำาหรบัตำาแหนง่งาน 
ปจััจุับัน และระยะยาวสำาหรบัการเติบโตและกา้วหนา้ในสายอาชุ้พื่ท้�พื่นักงาน 
ปรารถืนา

3. Develop พื่ัฒนาตนเองตามแผน โดยวิธิ้ 3E+1: วิธิ้การเร้ยนรู้แบบ 
3E+1 จัะชุ่วยให้พื่นักงานได้เรย้นรูแ้ละพื่ัฒนาอย่างต่อเน่�อง ประกอบด้วย 
การฝึ่กอบรม (Education) 10% การเร้ยนรู้จัากผู้อ่�น (Exposure) 
20% การเรย้นรูแ้ละพื่ฒันาจัากการปฏิิบัติงานจัรงิ (Experience) 70% 
รวมถืึงการสรา้งระบบและบรรยากาศในการแลกเปล้�ยนเรย้นรูแ้ละพื่ัฒนา 
(Environment: Ecosystem for Learning & Development) รวม
ทั�งการโคชุ้จัากหัวหนา้งานอยา่งสมำ�าเสมอ

4. Deploy แสดงผลงานและก้าวไปสู่ตำาแหน่งงานตามเป้าหมาย: หลังจัากท้�
พื่นักงานทราบระดับความสามารถืของตนเองและพื่ัฒนาตนเองเพื่่�อเตรย้ม 
พื่ร้อมสำาหรับตำาแหน่งงานท้�ตนตั�งเป้าหมาย เม่�อตำาแหน่งท้�ต้องการว่าง 
พื่นักงานสามารถืสมคัรงานผา่นระบบไดด้ว้ยตนเองโดยไมต่อ้งแจัง้ใหห้วัหนา้ 
งานปจััจุับนัทราบ การคดัเลอ่กจัะม้คณะกรรมการคดัเลอ่กเพื่่�อใหแ้นใ่จัวา่การ 
เลอ่กผูส้มคัรเป็นไปอยา่งเหมาะสม หวัหนา้งานปจััจุับนัจัะทราบเก้�ยวกบัการ
สมัครงานของพื่นกังานเม่�อพื่นักงานไดร้บัการตอบรบัเพื่่�อทำางานในตำาแหนง่ 
งานใหม่ สิ�งเหล่าน้�จัะชุ่วยให้เกิดการโยกย้ายงานภายในและเรย้นรูพ้ื่ัฒนา 
ตามท้�พื่นักงานไดอ้อกแบบสายอาชุ้พื่ตนเองไว้

ในทางธิุรกิจั การพื่ัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชุ้พื่ของพื่นักงานดังกล่าว 
นับเป็นการเสรมิสรา้งข้ดความสามารถืทางธุิรกิจัให้สามารถืดำาเนินงานได ้
บรรลุเป้าหมายของบริษััททั�งในระยะสั�นและระยะยาวเพื่่�อเสริมสร้างข้ด 
ความสามารถืในการแขง่ขันและการเติบโตใหแ้กบ่รษิัทัอยา่งตอ่เน่�อง

“dtac Academy” – ศนูย์กลางแหง่การพื่ฒันาบุคลากร

dtac Academy ส่งเสรมิโอกาสในการเรย้นรูแ้ละมบ้ทบาทหนา้ท้�รบัผดิชุอบในการ 
จััดหลักสูตรการพื่ัฒนาบุคลากรท้�ม้ความหลากหลายและครอบคลุมพื่นักงานทั�ง 
บรษิัทั เพื่่�อใหม้ั�นใจัไดว้า่พื่นักงานจัะสามารถืพื่ฒันาทกัษัะ ความรู ้ความสามารถืของ 
ตนเองตลอดจันศกัยภาพื่ในการปฏิบิตังิาน ซึ�งทั�งตอบสนองความตอ้งการท้�จัะพื่ฒันา 
ของพื่นักงานเอง และตอบสนองต่อความตอ้งการทางธุิรกิจัของบรษิัทั พื่นักงานทุกคน 
จัะไดร้บัโอกาสในการเรย้นรูผ้า่นหลากหลายทางเล่อก ทั�งการเรย้นในแบบผสมผสาน 
ท้�รวมการเร้ยนรู้แบบออนไลน์ และการเข้ารับการฝ่ึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
ตามแผนพื่ฒันาส่วนบุคคล ซึ�งมาจัากความตอ้งการพื่ฒันาท้�เก้�ยวขอ้งกบัเน่�องานหรอ่ 
ตำาแหนง่งาน รวมถึืงความตอ้งการพื่ฒันาเพื่่�อเสรมิสรา้งความกา้วหนา้ในสายอาชุพ้ื่

dtac Academy ได้จััดทำาการประเมินศักยภาพื่องค์กร (Organization  
Capability Assessment) โดยเริ�มจัากกลุ่มผู้บรหิารระดับผู้อำานวยการฝ่่าย 
(VP) ขึ�นไป และกลุม่ผูบ้รหิารในกลุม่งานขาย รวมทั�งสิ�น 381 คน โดยผลจัากการ 
ประเมนิศกัยภาพื่ไดน้ำามาใชุใ้นการออกแบบแผนพื่ฒันาหลกัสูตรซึ�งประกอบดว้ยการ 
พื่ฒันาสมรรถืนะหลกั การพื่ฒันาความเป็นผูน้ำา และการพื่ฒันาความพื่รอ้มปรบัตวั 
กับการเปล้�ยนแปลง (Agility Readiness) และกลุม่ผูบ้รหิารในกลุม่งานขายได ้

เขา้รว่มการอบรมในรูปแบบ Bootcamp เพื่่�อพื่ฒันาและยกระดับความสามารถืและ 
ศกัยภาพื่ในการแขง่ขนัใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท้�และความคาดหวงัท้�เปล้�ยนไป 
โดยมร้ะยะเวลาการอบรมรุน่ละ 3 วัน เป็นจัำานวน 3 รุน่ รวมผูเ้ขา้อบรมทั�งสิ�น 127 คน

นอกเหน่อจัากการฝึ่กอบรมในรูปแบบของการเรย้นรูใ้นห้องเรย้น (Classroom 
Training) บรษิััทยังจััดการอบรมในรูปแบบของการเรย้นผ่านส่�ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรอ่ E-learning เพื่่�อใหพ้ื่นักงานสามารถืวางแผนและจัดัสรรเวลาท้�สะดวกสำาหรบั 
การเรย้นรูไ้ดด้ว้ยตัวเอง อก้ทั�งยังมก้ารจัดักจิักรรมการพื่ฒันาบุคลากรในรูปแบบ 
อ่�น  ๆ   อก้ดว้ย เชุน่ การเรย้นรูจ้ัากการลงม่อปฏิบิตังิานจัรงิ (On the Job Training)  
การมอบหมายให้พื่นักงานเข้ารว่มปฏิิบัติงานในโครงการท้�สำาคัญ การแลกเปล้�ยน 
ความรู้กับวิทยากรท้�เชุ้�ยวชุาญจัากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้นบริษััทยังได้นำา 
เทคโนโลย้ใหม ่ ๆ   มาใชุเ้พื่่�อใหเ้กิดประสิทธิภิาพื่สูงสุดในการพื่ฒันาบคุลากร ดว้ยการจัดั 
โครงสรา้งการเรย้นรูผ้า่นดิจัทิลัแพื่ลตฟอรม์ และการเรย้นรูผ้า่นอุปกรณ์โทรศพัื่ท์มอ่ถือ่  
ซึ�งอำานวยความสะดวกให้พื่นักงานสามารถืเปิดประสบการณ์การเรย้นรูท้้�ม้ความ 
ย่ดหยุน่มากขึ�น โดยสามารถืเรย้นรูไ้ดทุ้กท้�ทุกเวลาและไมม่ต้ารางเวลากำาหนดตายตัว

หลกัสูตรการพื่ฒันาภาวะผูน้ำาและพื่นักงานท้�มศ้กัยภาพื่

การพื่ัฒนาผู้นำารุ่นใหม่และพื่นักงานท้�ม้ศักยภาพื่เป็นสิ�งท้�บริษััทให้ความสำาคัญ 
อย่างต่อเน่�อง โดยบรษิััทจััดให้ม้หลักสูตรการพื่ัฒนาภาวะผู้นำาเพื่่�อให้มั�นใจัได้ว่า 
ผู้บริหารในทุกระดับได้ม้การเตร้ยมความพื่ร้อมและพื่ัฒนาทักษัะ ความรู ้ 
ความสามารถืท้�จัำาเป็นในการท้�จัะบรหิารจััดการท้มของตนเองและองค์กรเพื่่�อให ้
บรรลุเป้าหมายท้�กำาหนด ทั�งน้�การจััดฝ่ึกอบรมยังม้เน่�อหาครอบคลุมถืึงการ 
บรหิารเชิุงธิุรกิจัและการบรหิารบุคลากรซึ�งม้ทั�งในรูปแบบการเรย้นในห้องเรย้น  
การเรย้นรูผ้า่นส่�ออเิลก็ทรอนิกส์ การสัมมนาเชุงิปฏิบิตักิาร และการสอนงานแบบ
ตวัตอ่ตัวอยา่งสมำ�าเสมอตอ่เน่�อง

บริษััทได้ร่วมม่อกับ International Institute for Management  
D e v e l o p m e n t  ( I M D )  ซึ� ง เ ป็ น ส ถื า บั น ก า ร ศึ ก ษั า ชุั� น นำ า ร ะ ดั บ โ ล ก 
ในการออกแบบหลักสูตร Future Leaders Program เพื่่�อพื่ัฒนาผู้บริหาร 
ระดับผู้อำานวยการอาวุโส (SVP) และผู้ใต้บังคับบัญชุาผ่านการเร้ยนรู้ใน 
ห้องเร้ยนและการโค้ชุ โดยม้ระยะเวลาการอบรมและการโค้ชุอย่างสมำ�าเสมอ 
เป็นระยะเวลา 3 เด่อน เพื่่�อปรับรูปแบบภาวะผู้นำา (Leadership Style) 
การปรบัตัวกับการเปล้�ยนแปลง (Agility) และความรว่มม่อระหว่างหน่วยงาน 
(Cross-functional collaboration) ให้เหมาะกับบรบิทและรูปแบบการทำางาน 
ของบรษิัทัท้�เปล้�ยนแปลงไป

นอกจัากน้�บรษิัทัยังจัดัใหม้ห้ลกัสูตรการพื่ฒันาพื่นักงานท้�มศ้กัยภาพื่สูง (Talent 
Development) โดยออกแบบเพ่ื่�อท้�จัะส่งเสรมิพื่นักงานท้�ม้ความสามารถืในการ 
ทำางานท้�โดดเด่นให้สามารถืพื่ัฒนาศักยภาพื่ของตนเองได้อย่างสูงสุด หลักสูตร 
พื่ิเศษัเหล่าน้�ได้รบัการพื่ัฒนารว่มกับสถืาบันต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมุ่งเน้นการพื่ัฒนาทั�งความรูท้างด้านการบรหิารธิุรกิจั ความรูเ้ฉุพื่าะทาง และ 
การทำาหน้าท้�เป็นแรงขับเคล่�อนสำาคัญท้�จัะผลักดันให้เกิดการเปล้�ยนแปลงท้� 
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ิและทศิทางของบรษิัทั

ในปี 2562 น้� บรษิัทัไดจ้ัดัสรรงบประมาณด้านการพื่ฒันาบุคลากรเป็นจัำานวน ทั�งสิ�น 
61.14 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ 31 ธัินวาคม 2562) ซึ�งครอบคลุมจัำานวนบุคลากรถืงึ 
100% ของพื่นักงานในบริษััททั�งหมด ซึ�งคิดเป็นค่าเฉุล้�ยเวลาในการฝ่ึกอบรม 
เทา่กับ 61.5 ชัุ�วโมงตอ่คนตอ่ปี (ขอ้มลู ณ 31 ธินัวาคม 2562)
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ปฏิิบตัติอ่เจัา้หนา้ท้�กำากบัดแูลและจัรยิธิรรมองค์กร (Ethics and Compliance 
Officer) โดยตรง ทั�งน้� การกำาหนดนโยบายและจัดัใหม้ห้ลกัในการปฏิบิตัดัิงกลา่ว 
อยู่บนพื่่�นฐานท้�คำานึงถืึงความเป็นธิรรมต่อผู้ม้ส่วนได้เส้ย และเพื่่�อประโยชุน์ของ 
บรษิัทัในระยะยาว

บรษิััทได้จััดตั�งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพ่ื่�อกำากับ
ดูแลและส่งเสรมิการควบคุมภายในในการจััดทำารายงานทางการเงิน (Internal 
Control over Financial Reporting หรอ่ ICFR) และจัดัตั�งหนว่ยงาน Ethics 
and Compliance เพ่ื่�อพื่ัฒนาและปรบัใชุน้โยบายและระเบ้ยบวิธิ้การปฏิิบัติงาน 
การกำากับดูแลกิจัการของบรษิััท โดยหน่วยงานควบคุมภายในทำาหน้าท้�กำากับดูแล 
และรายงานสถืานะของการควบคุมภายในในการจััดทำารายงานทางการเงินต่อ 
ฝ่า่ยบรหิารคณะกรรมการตรวจัสอบและคณะกรรมการบรษิัทัอยา่งสมำ�าเสมอ ทั�งน้�
เพื่่�อใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิัทัมค้วามถืกูตอ้งและนา่เชุ่�อถือ่

นอกจัากน้� บริษััทได้จััดให้ม้หน่วยงานเพื่่�อดูแลรับผิดชุอบด้านอาชุ้วอนามัย 
ความปลอดภัย การรกัษัาความปลอดภัย และสิ�งแวดล้อม (Health, Safety, 
Security & Environment หรอ่ HSSE) โดยไดยึ้ดแนวคดิตามหลกัมาตรฐาน 
สากล ISO14001 & OHSAS18001 เป็นกรอบในการปฏิบิตังิาน 

(2) การบรหิารความเส้�ยง

การบรหิารความเส้�ยงของบรษิััทนั�นม้วัตถุืประสงค์เพื่่�อระบุ ประเมิน และจััดการ 
ความเส้�ยงท้�ได้คาดการณ์ไว้ในเชิุงรุก ม้ประสิทธิิภาพื่ และเหมาะกับวัตถุืประสงค์ 
ของบรษิัทั บรษิัทันำาขอ้มลูท้�ไดจ้ัากกระบวนการบรหิารความเส้�ยงตา่ง  ๆ   มาใชุใ้นการ 
บรหิารความเส้�ยงองค์กรแบบองค์รวมซึ�งเป็นกระบวนการท้�ม้การดำาเนินการซำ�า 
และตอ่เน่�อง โดยมวั้ตถุืประสงค์เพื่่�อ

• ชุว่ยสนับสนุนใหบ้รษิััทบรรลุจุัดมุง่หมายและวัตถุืประสงค์ท้�กำาหนดไว้

• ชุว่ยใหบ้รษิัทัรกัษัาสถืานะความเส้�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัท้�ยอมรบัไดโ้ดยการจัดัการ
ภัยคุกคามท้�สำาคัญและการใชุป้ระโยชุน์จัากโอกาสท้�สำาคัญ

• ชุ่วยให้บรษิััทสามารถืพื่ิจัารณาถืึงความเส้�ยงได้อย่างชุัดเจันในการตัดสินใจั 
โดยการนำาการบรหิารความเส้�ยงเขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการตดัสินใจั

• ชุ่วยให้บริษััทมั�นใจัว่าได้ปฏิิบัติตามข้อกำาหนดและมาตรฐานภายนอกด้าน 
ความเส้�ยง

• ชุ่วยให้บริษััทกำาหนดการดำาเนินการเพ่ื่�อลดภัยคุกคามและส่งเสริมโอกาส 
ท้�สำาคัญไดอ้ยา่งทนัทว่งท้

• ชุ่วยเพื่ิ�มความตระหนักในการบริหารความเส้�ยงและส่งเสริมวัฒนธิรรม 
ดา้นความเส้�ยงภายในบรษิัทั

การควับคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทัเป็นกระบวนการท้�กำากบัดแูลโดยคณะกรรมการ 
บรษิัทัและฝ่า่ยบรหิาร เพื่่�อใหเ้ชุ่�อมั�นไดว้า่บรษิัทัจัะไดบ้รรลุวัตถุืประสงค์ดังตอ่ไปน้�

•  การดำาเนินงานอยา่งม้ประสิทธิภิาพื่และประสิทธิผิล

•  การรบัรองความนา่เชุ่�อถื่อของรายงานทางการเงนิ และ

• การปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจัการของบริษััท กฎหมาย และ 
กฎระเบย้บท้�เก้�ยวขอ้ง

บริษััทใชุ้กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในท้�สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) แนวทางของ Sarbanes Oxley Act Section 404  
(SOX) และแนวทางท้�สำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัื่ย์และตลาดหลกัทรพัื่ย์ 
กำาหนด โดยบรษิัทัไดด้ำาเนินการตามแนวทางของ SOX มาตั�งแตปี่ 2549 เพื่่�อให ้
มั�นใจัวา่การดำาเนนิการตา่ง ๆ   ท้�เก้�ยวขอ้งกบัการควบคมุภายในในการจัดัทำารายงาน 
ทางการเงนิ (Internal Control over Financial Reporting หรอ่ ICFR) จัะ 
ผสานเขา้กบัการดำาเนินงานทางธิรุกจิัของบรษิัทัได้

ระบบการควบคมุภายในของบรษิัทั ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ โดยมร้ายละเอย้ด 
ดังตอ่ไปน้�

(1) สภาพื่แวดลอ้มภายในองค์กร

บรษิััทม้การจััดโครงสรา้งองค์กรท้�เอ่�ออำานวยต่อการบรหิารงานของฝ่่ายบรหิาร 
และการปฏิิบตังิานของพื่นักงานอย่างมป้ระสิทธิภิาพื่ และมก้ารกำาหนดเป้าหมายการ 
ดำาเนินธุิรกิจัท้�ชุัดเจันและเหมาะสม โดยคำานึงถึืงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท้� 
กำาหนด และจััดให้ม้การส่�อสารเป้าหมายดังกล่าวไปยังพื่นักงานอย่างน้อยปีละ 
หนึ�งครั�ง เพื่่�อเป็นแนวทางในการปฏิิบตังิานของพื่นักงาน

บริษััทยึดมั�นในการสร้างธุิรกิจัท้�ยั�งย่นและวัฒนธิรรมองค์กรท้�แข็งแกร่งโดย
ม้ “ด้แทคธิรรมาภิบาล” (Code of Conduct) เป็นมาตรฐานทางจัรยิธิรรมท้� 
ใชุ้ในการทำางาน ซึ�งครอบคลุมข้อกำาหนดห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร และพื่นักงาน 
ของบรษิััทปฏิิบัติตนในลักษัณะท้�อาจัก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชุน์กับ
บรษิััท แนวทางการปฏิิบัติตอ่ผูม้้ส่วนได้เส้ยตา่ง ๆ ทั�งภายในและภายนอกองค์กร 
การปฏิิบัติต่อพื่นักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งและหน่วยงานราชุการ รวมถึืง
ข้อกำาหนดท้�เก้�ยวข้องกับสิ�งแวดล้อม ทรัพื่ย์สิน การควบคุมภายใน บัญชุ ้
การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การบรหิารข้อมูลสารสนเทศและการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคล พื่นักงานสามารถืปรกึษัาหรอ่แจั้งเหตุการณ์ฝ่่าฝื่นหลักในการ 

78



บรษิัทัไดก้ำาหนดนโยบายและระเบ้ยบวิธิก้ารปฏิบิตังิานการบรหิารความเส้�ยง รวมทั�ง 
ได้ทบทวนนโยบายและระเบ้ยบวิธิ้การปฏิิบัติงานดังกล่าวอย่างสมำ�าเสมอ บรษิััท 
บริหารความเส้�ยงตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 31000 และ COSO II  
Enterprise Risk Management โดยบรษิััทจัะต้องระบุ ประเมิน และจััดการ 
ความเส้�ยงท้�อาจัส่งผลกระทบตอ่จุัดมุง่หมายและวัตถุืประสงค์ของบรษิัทั

ผู้บรหิารสายงานม้หน้าท้�รบัผิดชุอบดูแลให้แน่ใจัว่าม้การจััดการความเส้�ยงท้�ม้อยู ่
ในกระบวนการทางกลยุทธ์ิและกระบวนการทางธุิรกิจัในแต่ละวัน พื่นักงานทุกคน 
มห้นา้ท้�และความรบัผดิชุอบในการจัดัการความเส้�ยงท้�อยูใ่นขอบเขตงานท้�แตล่ะคน 
รบัผดิชุอบ ฝ่า่ยบรหิารมห้นา้ท้�ประเมนิความเส้�ยงของบรษิัทัอยา่งสมำ�าเสมอ โดยเปน็ 
ผู้รบัผิดชุอบโดยตรงและบรหิารจััดการความเส้�ยงท้�สำาคัญของบรษิััท ทั�งน้� ฝ่่าย 
บรหิารจัะรายงานความเส้�ยงท้�สำาคญัดังกลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิัทัทุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบิตังิาน

บรษิััทได้จััดให้ม้กิจักรรมการควบคุมเพื่่�อตอบสนองต่อความเส้�ยงอย่างเหมาะสม 
โดยคำานึงถืึงลักษัณะงาน ความซับซ้อน รวมถืึงสภาพื่แวดล้อมและลักษัณะเฉุพื่าะ 
ของบริษััท โดยบริษััทม้การจััดทำานโยบายและระเบ้ยบวิธิ้การปฏิิบัติงานสำาหรับ 
การบรหิารจัดัการในดา้นตา่ง  ๆ   รวมถืงึการทำาธิรุกรรมด้านการเงนิ การจัดัซ่�อจัดัจัา้ง 
และการบรหิารทั�วไป รวมถืงึการจัดัการความมั�นคงปลอดภยัสารสนเทศซึ�งบรษิัทั 
ยึดแนวปฏิิบตัติามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 นอกจัากน้� บรษิัทัไดก้ำาหนด 
อำานาจัหน้าท้�และวงเงินอนุมัติของฝ่่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัุดเจันและ 
เหมาะสมตามนโยบายการมอบอำานาจั (Policy on Delegation of Authority) 
ซึ�งไดร้บัการอนุมตัจิัากคณะกรรมการบรษิัทั รวมทั�งการจัดัใหม้ก้ารแบง่แยกหนา้ท้� 
ท้�เหมาะสม เชุ่น แบ่งแยกหน้าท้�ในการอนุมัติออกจัากหน้าท้�ในการบันทึกรายการ 
บัญชุ้และข้อมูล แบ่งแยกหน้าท้�ในการดูแลจััดเก็บทรพัื่ย์สินออกจัากกันเพื่่�อเป็น 
การตรวจัสอบซึ�งกนัและกนั

ทั�งน้� ในการทำาธุิรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถื่อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอ่ผู้ท้� 
เก้�ยวขอ้งกบับุคคลดังกลา่ว บรษิัทัมม้าตรการท้�รดักุมในการตดิตามดแูลเพื่่�อใหม้ั�นใจั 
วา่การทำาธิรุกรรมนั�น ๆ ดำาเนินการตามระเบย้บวิธิก้ารปฏิบิตังิานและผา่นขั�นตอน 
การอนุมตัทิ้�กำาหนด เพื่่�อป้องกนัมใิหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชุน์และโดยคำานึง 
ถืงึผลประโยชุน์สูงสุดของบรษิัทัเป็นสำาคญั

(4) ระบบสารสนเทศและการส่�อสารขอ้มลู

บรษิััทให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่�อสารข้อมูล เพื่่�อให้การส่�อสาร
ข้อมูลเป็นไปอย่างถืูกต้องและเพื่้ยงพื่อต่อการตัดสินใจัของคณะกรรมการบรษิััท 
ผู้บรหิาร ผู้ถื่อหุ้น และผู้ท้�เก้�ยวข้อง โดยบรษิััทได้ใชุ้นโยบายบัญชุ้ตามมาตรฐาน
การบัญชุ้ท้�รบัรองทั�วไปและเหมาะสมกับธิุรกิจัของบรษิััท ม้การจััดเก็บบัญชุ้และ 
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชุ้อย่างเหมาะสมและสามารถืตรวจัสอบได้ ม้การ 
จััดทำาหนังส่อเชุิญประชุุมพื่รอ้มเอกสารประกอบการประชุุม รวมทั�งรายงานการ 
ประชุุมคณะกรรมการบริษััทและรายงานการประชุุมผู้ถื่อหุ้น เพื่่�อเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิััทและผู้ถื่อหุ้น (แล้วแต่กรณ้) เพื่่�อพื่ิจัารณาก่อนการประชุุม 
ภายในระยะเวลาท้�เหมาะสมและตามท้�กฎหมายกำาหนด

(5) ระบบการติดตาม

บรษิััทม้กระบวนการท้�ชุัดเจันในการติดตามระบบการควบคุมภายในและรายงาน 
ข้อผิดพื่ลาดและจุัดอ่อนในการควบคุมภายในท้�สำาคัญ พื่ร้อมทั�งรายละเอ้ยด 
ในการดำาเนินการแกไ้ข ซึ�งฝ่า่ยบรหิารจัดัใหม้ก้ารตดิตามอยา่งตอ่เน่�อง (Ongoing 
Monitoring) และทำาการประเมนิเป็นระยะ (Period Evaluation) เพื่่�อใหม้ั�นใจั 
ไดว้า่บรษิัทัมร้ะบบการควบคุมภายในท้�มั�นคงและใชุง้านไดจ้ัรงิ

ทั�งน้� การติดตามอย่างต่อเน่�อง (Ongoing Monitoring) รวมถึืงการทบทวน 
ผลการดำาเนินงานและข้อมูลทางการเงินท้�สำาคัญเป็นประจัำา การวิเคราะห์และการ 
ติดตามรายงานการดำาเนินงานท้�อาจัระบุความผิดปกติท้�บ่งบอกถึืงความล้มเหลว 
ในระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ นอกจัากน้� ฝ่่ายบริหารม้หน้าท้�รายงานให ้
คณะกรรมการตรวจัสอบและคณะกรรมการบริษััททราบถึืงกรณ้ท้�ม้หร่อสงสัย 
ว่าม้การฉุ้อโกง การกระทำาผิดกฎหมาย หรอ่การประพื่ฤติผิดท้�อาจัส่งผลกระทบ 
อยา่งรา้ยแรงตอ่ชุ่�อเส้ยงและสถืานะทางการเงนิของบรษิัทั

การประเมนิเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถืงึ

(1) การทดสอบการควบคุมภายในในการจััดทำารายงานทางการเงินของฝ่่าย 
บรหิาร การทดสอบถืูกจััดทำาขึ�นในปี 2561 และไม่พื่บข้อบกพื่รอ่งในการ 
ควบคุมภายในท้�เป็นสาระสำาคัญท้�อาจัส่งผลกระทบอย่างม้นัยสำาคัญต่อ 
รายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้ม้การสรุปและรายงาน 
ตอ่คณะกรรมการตรวจัสอบอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั�ง

(2) การดำาเนินงานของหน่วยงานตรวจัสอบภายในซึ�งตรวจัสอบขั�นตอนการ 
ดำาเนินธิรุกจิัของบรษิัทัตามแผนการตรวจัสอบท้�ไดร้บัการอนุมตัโิดยรายงาน 
จุัดออ่นในการควบคุมภายในและใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขจุัดออ่นเหลา่นั�น  
โดยหน่วยงานตรวจัสอบภายในจัะรายงานผลการตรวจัสอบโดยตรง 
ต่อคณะกรรมการตรวจัสอบ ติดตามการดำาเนินการแก้ไขกับฝ่่ายบริหาร  
และจััดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินการดังกล่าวให้กับคณะกรรมการ 
ตรวจัสอบเป็นประจัำา อยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึ�งครั�ง 

(3) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในท้�ตรวจัพื่บโดยผู้สอบบัญชุ้ 
ภายนอกของบรษิััท

อนึ�ง บรษิััท สำานักงาน อ้วาย จัำากัด ซึ�งเป็นผู้สอบบัญชุ้ของบรษิััทได้ทบทวนและ 
ประเมนิการควบคมุทางการบญัชุข้องบรษิัทัและบรษิัทัยอ่ยและไมพ่ื่บขอ้บกพื่รอ่งท้�
เป็นสาระสำาคัญท้�อาจัส่งผลกระทบอย่างม้นัยสำาคัญต่อความเห็นของผู้สอบบัญชุ ้
เก้�ยวกบังบการเงนิของบรษิัทัและบรษิัทัยอ่ยสิ�นสุดวันท้� 31 ธินัวาคม 2562 โดย
คณะกรรมการตรวจัสอบของบรษิััทม้ความเห็นสอดคลอ้งกับความเห็นของผูส้อบ 
บัญชุ้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิััทม้ความเพื่้ยงพื่อและเหมาะสมต่อการ 
ดำาเนินธิุรกิจัของบรษิััท และสามารถืป้องกันทรพัื่ย์สินของบรษิััทจัากการนำาไปใชุ้
โดยมิชุอบหรอ่โดยไม่ม้อำานาจัของฝ่่ายบรหิาร ทั�งน้� ในการประชุุมคณะกรรมการ 
บรษิััทครั�งท้� 2/2563 ซึ�งจััดขึ�นเม่�อวันท้� 28 มกราคม 2563 คณะกรรมการ 
บริษััทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจัสอบเก้�ยวกับความเพื่้ยงพื่อ 
ของระบบการควบคุมภายในของบรษิัทั
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การตรวัจัสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจัสอบภายในม้พื่ันธิกิจัในการปฏิิบัติงานให้ความเชุ่�อมั�นอย่างอิสระ  
และเท้�ยงธิรรม รวมทั�งใหค้ำาปรกึษัาเพื่่�อเพื่ิ�มมลูคา่ และปรบัปรุงการปฏิบิตังิานของ 
บรษิััทให้บรรลุวัตถุืประสงค์ และเป้าหมายทางธิุรกิจั หน่วยงานตรวจัสอบภายใน 
ม้ความเป็นอิสระจัากฝ่่ายจััดการโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจัสอบ 
ในดา้นการปฏิบิตังิานตรวจัสอบภายใน

วัตถุืประสงค์ อำานาจัหน้าท้� และความรบัผิดชุอบของหน่วยงานตรวจัสอบภายใน  
รวมถืงึหนา้ท้� และความรบัผดิชุอบของหัวหนา้หนว่ยงานตรวจัสอบภายใน ม้กำาหนดไว ้
อยา่งชุดัเจันในกฎบตัรของหนว่ยงานตรวจัสอบภายใน ซึ�งไดร้บัการสอบทาน และ 
อนุมตัโิดยประธิานเจัา้หนา้ท้�บรหิาร และคณะกรรมการตรวจัสอบอยา่งเป็นทางการ 
อย่างน้อยปีละหนึ�งครั�ง เพื่่�อให้มั�นใจัว่าความรบัผิดชุอบท้�ระบุในกฎบัตร และการ 
ปฏิิบัติหน้าท้�ของหน่วยงานตรวจัสอบภายในม้ความสอดคล้องกัน นอกจัากน้�  
หัวหน้าหน่วยงานตรวจัสอบภายในม้การย่นยันความเป็นอิสระในการปฏิิบัติงาน 
ตรวจัสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจัสอบเป็นประจัำาทุกปี

บรษิััทได้แต่งตั�งนายกิติ วิจัิตรสว่างวงศ์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจัสอบภายใน  
ปฏิิบัติหน้าท้�เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจัสอบ เพื่่�อสนับสนุนให ้
คณะกรรมการตรวจัสอบปฏิบิตังิานบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมป้ระสิทธิภิาพื่

การแตง่ตั�ง โยกยา้ย หรอ่เลิกจัา้งหัวหนา้หนว่ยงานตรวจัสอบภายใน และหน่วยงาน 
อ่�นใดภายใตห้นว่ยงานตรวจัสอบภายใน จัะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิัากคณะกรรมการ 
ตรวจัสอบ

หน่วยงานตรวจัสอบภายในยึดมั�นในแนวทางการปฏิิบัติงานตรวจัสอบภายใน 
ของสมาคมผู้ตรวจัสอบภายในสากล (รวมถึืงคำาจัำากัดความของการปฏิิบัติงาน 
ตรวจัสอบภายใน หลักจัริยธิรรม และการปฏิิบัติงานตามมาตรฐานสากลของ 
การปฏิิบัติงานวิชุาชุ้พื่ตรวจัสอบภายใน) และของสมาคมผู้ตรวจัสอบและควบคุม 
ระบบสารสนเทศ คูม่อ่การปฏิบิตังิานตรวจัสอบภายในของบรษิัทั

หน่วยงานตรวจัสอบภายในจััดทำาแผนการตรวจัสอบภายในท้�ม้ความย่ดหยุ่น  
โดยประเมินจัากทิศทางกลยุทธ์ิทางธิุรกิจั และความเส้�ยงท้�สำาคัญท้�ส่งผลกระทบ 
ต่อการดำาเนินงานของบริษััท โดยแผนการตรวจัสอบภายในประจัำาปีจัะได้รับ 
การสอบทาน และอนุมตัจิัากคณะกรรมการตรวจัสอบ นอกเหน่อจัากการปฏิิบตังิาน 
ตามแผนการตรวจัสอบท้�ได้รับอนุมัติแล้วนั�น หน่วยงานตรวจัสอบภายในยัง 
ปฏิิบัติงานพื่ิเศษัอ่�นตามการรอ้งขอของผู้บรหิาร และคณะกรรมการตรวจัสอบ 
ตามความเหมาะสม

อนึ�ง ตามแผนการตรวจัสอบภายในประจัำาปีนั�น หน่วยงานตรวจัสอบภายใน 
จัะพื่ิจัารณา และทบทวนความเส้�ยงท้�อาจัเกิดขึ�น สอบทานความเพื่้ยงพื่อ และ 
ความม้ประสิทธิผิลของการควบคุมภายใน และรายงานจุัดบกพื่รอ่งของการควบคุม 
ภายในท้�เป็นสาระสำาคัญ การไมป่ฏิบิตัติามกฎระเบ้ยบ และแนวทางในการปรบัปรุง 
กระบวนการปฏิิบตังิานตอ่ผูบ้รหิาร โดยหน่วยงานตรวจัสอบภายในม้การติดตามผล 
อยา่งตอ่เน่�องเพื่่�อใหม้ั�นใจัวา่ผูบ้รหิารไดด้ำาเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
ของหนว่ยงานตรวจัสอบภายใน รวมถืงึผูต้รวจัสอบภายนอกอ่�น  ๆ   ทั�งน้� คณะกรรมการ 
ตรวจัสอบจัะไดร้บัรายงานผลการตรวจัสอบ รวมถืงึความคบ่หนา้ในการดำาเนินการ 
แกไ้ขปรบัปรุงของผูบ้รหิาร และความคบ่หนา้ของการปฏิิบตังิานตรวจัสอบภายใน 
เป็นประจัำาอยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึ�งครั�ง

นอกจัากน้� หน่วยงานตรวจัสอบภายในยังรับผิดชุอบในการสอบทานรายการ 
ท้�เก้�ยวโยงกนัตามระเบย้บภายในของบรษิัทั เพื่่�อใหแ้นใ่จัวา่การทำารายการระหวา่งกนั 
นั�นเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และประกาศของตลาดหลักทรพัื่ย์แหง่ประเทศไทย  
พื่ร้อมทั�งรายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการตรวจัสอบเป็นประจัำา 
ทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจัสอบภายในม้ส่วนรว่มในการดำาเนินการตรวจัสอบ 
การกระทำาท้�อาจัเก้�ยวข้องกับการทุจัรติภายในบรษิััท และรายงานผลให้ผู้บรหิาร  
และคณะกรรมการตรวจัสอบทราบ นอกจัากน้� หน่วยงานตรวจัสอบภายในยังให ้
คำาปรกึษัาเพื่่�อชุว่ยใหผู้บ้รหิารสามารถืบรรลุวัตถุืประสงค์ และกลยุทธ์ิทางธิรุกจิั

พื่นักงานของหนว่ยงานตรวจัสอบภายในไดร้บัการสนบัสนุนใหม้ก้ารพื่ฒันาความรู ้ 
ความสามารถื ความชุำานาญอยา่งตอ่เน่�อง โดยเขา้รบัการฝ่กึอบรมท้�หลากหลายทั�งท้� 
จััดขึ�นภายใน และภายนอกบรษิััท รวมถืึงการสัมมนาในต่างประเทศ นอกจัากน้�  
พื่นักงานของหนว่ยงานตรวจัสอบภายในยงัมโ้อกาสพื่ฒันาตนเองโดยการเขา้รว่ม 
โครงการแลกเปล้�ยนประสบการณ์การทำางานของบรษิัทั

อนึ�ง เพื่่�อให้แน่ใจัว่าหน่วยงานตรวจัสอบภายในม้คุณภาพื่การปฏิิบัติงาน 
ตามมาตรฐานสากลของการปฏิิบัติงานวิชุาชุ้พื่ตรวจัสอบภายใน และปฏิิบัติงาน 
ตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจัสอบภายใน และความคาดหวังของผู้บริหาร  
หนว่ยงานตรวจัสอบภายในไดจ้ัดัใหม้ก้ารประเมนิคุณภาพื่ดา้นการตรวจัสอบภายใน 
โดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจัำาทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมินให้แก ่
คณะกรรมการบรษิัทั และคณะกรรมการตรวจัสอบทราบ

หน่วยงานตรวจัสอบภายในได้รบัการประเมินคุณภาพื่ด้านการตรวจัสอบภายใน 
โดยท้�ปรกึษัาภายนอกทุก ๆ 5 ปี ครั�งล่าสุดได้จััดทำาในเด่อนพื่ฤศจัิกายน 2559  
ผลการประเมินสรุปได้ว่า หน่วยงานตรวจัสอบภายในได้ปฏิิบัติงานตรวจัสอบ 
ตามมาตรฐานสากล เร่�องการปฏิิบัติงานวิชุาชุ้พื่ตรวจัสอบภายในซึ�งกำาหนด 
โดยสมาคมผูต้รวจัสอบภายในสากล
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คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี ส�าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย เพือ่
รกัษาและเสรมิสรา้งมลูคา่สูงสุดใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง  
การก�าหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัท�าหลักในการปฏิบัติ “ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใชบ้ังคับ
กับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระท�าการ
ในนามของบรษิัท โดยเริม่ใชบ้ังคับตั้งแตปี่ 2549 และมีการปรบัปรุงแกไ้ขเรือ่ยมา  
โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพ อนามัย  
ความปลอดภยั การรกัษาความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การใชข้อ้มลูภายใน การควบคุมภายใน การเปิดเผยขอ้มลู การทุจรติคอรร์ปัชัน่ ฯลฯ 
ทั้งน้ี ตามหลักมาตรฐานสากล

บรษิัทได้จัดให้มีการเผยแพรน่โยบายการก�ากับดูแลกิจการและหลักในการปฏิบัติ
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบส่ือสารภายใน
ของบรษิัท (Intranet) เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน
ของบริษัทในการเข้าถึงและใช้ในการอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการ 
เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการและหลักในการ
ปฏบิตัอิยา่งตอ่เน่ือง อาท ิจดัท�าเอกสารดีแทคธรรมาภบิาลและคูม่อืใหแ้กพ่นักงาน  
จัดปฐมนิเทศส�าหรบัพนักงานใหม่ และจัดการอบรมเพิ่มเติมในเรือ่งดังกล่าวเป็น
ครัง้คราวไป รวมทั้ง จดัท�าส่ือการเรยีนรูเ้รือ่งดีแทคธรรมาภบิาลในรูปแบบการต์นู
เพื่ออธิบายหัวข้อต่าง ๆ ท่ีส�าคัญและเพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ อาทิเช่น  
ผลประโยชน์ทบัซอ้น การคอรร์ปัชัน่ การตดิสินบน ของขวัญและสินน�้าใจทางธรุกจิ 
ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ การเป็น
ผู้สนับสนุนหรอืการบรจิาค การส่ือสารภายนอกองค์กร รวมถึงเรือ่งอื่นๆ ซึ่งเป็น
เรือ่งใกลต้ัวที่พนักงานควรทราบ นอกจากน้ี บรษิัทไดจ้ดัท�าส่ือการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
(Interactive e-Learning Program) เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความเขา้ใจของ
พนักงานในเรือ่งธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้านคอรปัชั่น ทั้งน้ี การติดตามให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการน้ัน ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารมีหน้าท่ี
ประเมินผลการบังคับใชเ้อกสารการก�ากับดแูลกิจการ รวมทั้งระดับของการปฏิบัติ
ตาม และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครัง้

บรษิทัใหค้วามส�าคญัอยา่งย่ิงในการถอืปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ ซึง่
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัทได้อ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี จากการส�ารวจตาม
โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบียนซึ่งประเมินโดยสมาคมส่ง
เสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทยบรษิัทได้รบัคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนน
ระหว่างรอ้ยละ 90 ข้ึนไป) โดยเป็นหน่ึงใน 193 บรษิัทที่ได้รบัคะแนนดีเลิศ จาก
บรษิัทจดทะเบียนท่ีได้รบัการประเมินทั้งหมด 677 บรษิัท จึงเป็นเครือ่งยืนยันว่า 
บรษิัทยึดม่ันในหลักการของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
รายละเอยีดของหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ของบรษิทัแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดังน้ี

การก�ากับดแูลกิจการ
หมวดที ่1 สิทธขิองผูถ้ือหุน้
คณะกรรมการบรษิัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น  
อนัไดแ้ก ่การซือ้ขายและการโอนหุน้ การไดร้บัส่วนแบง่ในผลก�าไรของบรษิทั การเขา้
รว่มประชุมเพือ่ใชสิ้ทธอิอกเสียงในการประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งเป็นอสิระและเทา่เทยีม
กัน การรว่มตัดสินใจเรือ่งส�าคัญของบรษิัท การแต่งต้ังหรอืถอดถอนกรรมการ  
การก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ การแตง่ต้ังผูส้อบบัญช ีการก�าหนดคา่ตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและ 
เพียงพอผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
อยา่งเต็มที่ผา่นการประชุมผูถ้ือหุน้ (บรษิัทมีหุน้สามัญเพยีงประเภทเดียวโดยหน่ึง
หุน้สามัญมีสิทธอิอกเสียงหน่ึงเสียง) ท้ังน้ี เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตัดสินใจ 
ในเรือ่งที่กระทบหรอืเกี่ยวขอ้งกับสิทธแิละผลประโยชน์ของตน

บรษิัทมีนโยบายส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน
สถาบัน ในการเขา้รว่มการประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งบรษิัทไดม้ีการแจง้ก�าหนดวันประชุม
ล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้ังแต ่
วันที่ 28 มกราคม 2562 และก�าหนดวันก�าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารว่มประชุม 
(Record Date) และก�าหนดวันปิดสมุดทะเบยีนเพือ่รวบรวมรายชือ่ผูถื้อหุน้ในวัน
ที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยบรษิัทคัดเลือกสถานที่จดัการประชุมซึ่งมีระบบขนส่ง
มวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้ารว่มการประชุมได้
อยา่งสะดวก และก�าหนดเวลาจดัประชุมในชว่งเวลาบา่ยเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาเตรยีม
ตัวในการเดินทาง บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้ารว่ม
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารใน 
วันประชุม และบรษิัทยังได้จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุม
ส�าหรบัผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยบรษิัทได้น�า
ระบบบารโ์คด (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพือ่ชว่ยให้
ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเรว็
ย่ิงขึน้ และไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการมอบฉนัทะ ทัง้น้ี เพือ่อ�านวย
ความสะดวกใหแ้กผู่ถ้ือหุน้

บรษิัทด�าเนินการประชุมอย่างโปรง่ใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ รวมท้ัง
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ
และสรุปไวใ้นรายงานประชุม นอกจากน้ียังสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดับสูง 
ที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพรอ้มเพรยีงกันเพื่อตอบ
ค�าถามและรบัทราบความคิดเห็นของผูถ้ือหุน้

อน่ึง บรษิทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2562  
ณ หอ้ง แอทธนีิ ครสิตลั ฮอลล์ ช้ัน 3 โรงแรม ดิ แอทธนีิ โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูร ี
คอลเลค็ชัน่ โฮเทล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมกีรรมการและผูบ้รหิารระดบั
สูงเขา้รว่มการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 ทั้งหมด 23 ทา่น

บรษิทัไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซ่ึงเป็นนาย
ทะเบียนของบรษิัท เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ตั้งแตวั่นที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นเวลาลว่งหนา้ 
21 วันกอ่นการประชุม และบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพรห่นงัสือเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
และเอกสารประกอบการประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของ
บรษิัทที่ www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน (ต้ังแต่วัน
ที่ 4 มีนาคม 2562) เพือ่ใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประชุม
ผูถื้อหุน้ได้สะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึ้นโดย หนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้มีรายละเอียด
ประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอและครบถ้วน พร้อมความเห็นของ 
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คณะกรรมการบรษิัท พรอ้มท้ังระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรือ่งเสนอเพ่ือทราบหรอื
เพือ่พจิารณา และแนบหนังสือมอบฉนัทะตามแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด  
รวมท้ังเสนอรายชือ่กรรมการอสิระจ�านวน 3 ทา่น ในหนังสือมอบฉนัทะเพือ่เป็นทาง
เลือกใหกั้บผูถ้ือหุน้ในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระทา่นใดทา่นหน่ึง

บรษิัทได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค�าถามที่เกี่ยวขอ้งกับวาระการประชุมรวมถึงเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรือ่งเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบรษิัท ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 ในระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2561 
โดยบรษิัทได้เผยแพรร่ายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการ
ดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
และทางเว็บไซต์ของบรษิัทที่ www.dtac.co.th ต้ังแตวั่นที่ 28 กันยายน 2561 
อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเสนอวาระการ
ประชุม หรอืเสนอบุคคลเขา้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด

บรษิัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนเริม่การประชุม ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวน
หุ้นโดยในแต่ละวาระท่ีไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเว้นผู้รบัมอบฉันทะตาม
แบบ ค. บรษิทัยังไดจ้ดัใหมี้ทีป่รกึษากฎหมายท่ีเป็นอสิระจากภายนอก (Inspector) 
ท�าหนา้ท่ีก�ากบัดแูลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บังคับของบรษิทั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในท่ีประชุมได้
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และตัง้ค�าถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั
และวาระการประชุมไดอ้ยา่งเต็มที่ 

บรษิัทไดแ้จง้มติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2562 โดยระบุผลการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยภายในวันเดียวกันหลังจากการประชุมผูถ้ือหุน้เสรจ็ส้ิน

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส�าคญัและดแูลใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่ง
เทา่เทียมกันและเป็นธรรม โดยไดด้�าเนินการตา่ง ๆ ดังน้ี

บรษิทัมีนโยบายท่ีจะรกัษาสิทธขิองผูถื้อหุน้ทุกราย โดยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ�าปี 2562 ประธานในทีป่ระชุมไดด้�าเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม
ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และไมมี่การเพิม่วาระการประชุมโดยไมแ่จง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้แตอ่ยา่งใด ท้ังน้ี ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกรายมีสิทธอิอกเสียง
ลงคะแนนตามจ�านวนหุน้ที่ตนถืออยู ่โดยหน่ึงหุน้มีสิทธอิอกเสียงเทา่กับหน่ึงเสียง

บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองไดส้ามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัทหรอืบุคคลอื่นเข้ารว่มประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทนตนได้ โดยบรษิัทได้จัดเตรยีมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวง
พาณชิย์ประกาศก�าหนด ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางการออกเสียงลงคะแนน
ได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉนัทะไดท้างเว็บไซต์ของบรษิทั
ที่ www.dtac.co.th

บรษิทัไดม้อบหมายใหบ้รษิทัภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ท�างาน
กบับรษิทั ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ด�าเนินการแทนบรษิทัในการ

ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซ่ึงบรษิัทได้จัดเตรยีมบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรบั 
ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ  โดยในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปรง่ใส และมีการจัดเก็บ 
บัตรลงคะแนนเสียงไวส้�าหรบัการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 และจัดให้มี
การเผยแพรแ่ถบวิดีทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบรษิัทที่  
www.dtac.co.th ภายใน 14 วันภายหลังการประชุม

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
(1) การดแูลสิทธขิองผูม้ีส่วนไดเ้สีย

บรษิทัตระหนกัถึงสิทธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สียทุกกลุม่ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั และ
ดูแลเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รบัการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งน้ี เพื่อ
สรา้งความเขา้ใจอันดีและความรว่มมือระหว่างบรษิัทและผูม้ีส่วนได้เสีย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน สร้างความเช่ือม่ันและความม่ันคงให้แก่บริษัทและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมท้ังเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขันของบรษิัทในระยะยาว

สิทธขิองผูถ้ือหุน้

บรษิทัตระหนักและใหค้วามส�าคญัตอ่สิทธขิองผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิทั บรษิทั
ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยจัดให้
มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง โปรง่ใส และทันตอ่เวลาและจัดใหมี้การดูแลรกัษาไว้
ซึง่ทรพัย์สินของบรษิทั บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิงานเพือ่สรา้งผลก�าไร และ 
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว  
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธขิองผูถื้อหุน้แสดงอยูใ่นหมวดที่ 1 สิทธขิองผูถื้อหุน้ และ
หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอ่ผูถ้ือหุน้อยา่งเทา่เทียมกัน

สิทธขิองพนักงาน

บรษิทัตระหนักเสมอวา่พนักงานเป็นทรพัยากรท่ีมคุีณคา่ และเป็นรากฐานของความ
ส�าเรจ็ของบรษิัท ดังน้ัน บรษิัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอด 
เส้นทางการท�างาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู ้และความสามารถของพนักงาน รวมท้ัง 
มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการท�างานให้แก่พนักงานทุกคนโดย 
เทา่เทยีมกนั และใหค้า่ตอบแทนแกพ่นักงานในอตัราทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัศกึษาและ
ทบทวนโครงสรา้งองค์กร บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของแตล่ะหนว่ยงาน 
ประเมนิผลการท�างานและความกา้วหนา้ในการท�างานของพนักงานอยา่งสม�า่เสมอ 
ทัง้น้ี เพือ่สรา้งศักยภาพและความพรอ้มภายในองค์กรเพ่ือพฒันาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรทีดี่ รวมถงึใหค้วามส�าคัญในการก�าหนดนโยบายคา่ตอบแทนของพนกังานให้
สอดคลอ้งกับผลการด�าเนินงานของบรษิัททั้งในระยะส้ันและระยะยาว

บรษิัทใหค้วามส�าคัญในเรือ่งสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยบรษิัท
ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายก�าหนด อาทิ ชั่วโมง
การท�างาน วันหยุด วันหยุดพกัผอ่นประจ�าปี และวันลาหยุดประเภทตา่ง ๆ รวมถึง
วันลาคลอด 6 เดือนโดยไดร้บัคา่ตอบแทน วันลาเพือ่ท�าหนา้ท่ีบดิาในระหวา่งภรรยา 
คลอดบุตร (paternity leave) การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพนัธ์สิทธปิระโยชน์ตา่ง ๆ ใหก้ับพนักงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง
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บรษิัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนดอีกด้วย อาทิ 
การประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและ
ทนัตกรรม การประกนัชวิีต การประกนัอุบัตเิหตุ การตรวจสุขภาพประจ�าปี และการ
รกัษาพยาบาลภายในส�านักงานโดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจ�าส�านักงานใน
ชว่งเวลาปฏิบตังิาน รวมถึงจดัใหม้มีาตรการดแูลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ 
การประชาสัมพนัธ์แนวทางการป้องกนัโรคระบาด และการจดัหาหนา้กากอนามยัและ
แอลกอฮอล์เจลส�าหรบัลา้งมือใหแ้กพ่นักงานและบุคคลภายนอก เป็นตน้ นอกจาก
น้ี บรษิัทยังส่งเสรมิให้พนักงานออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีดี โดยได้จัดสถานท่ี 
อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมตา่ง ๆ ส�าหรบัการออกก�าลังกาย เชน่ โยคะและแอโรบิค 
เป็นตน้ และส่งเสรมิเรือ่งความสัมพนัธ์ในครอบครวั โดยไดจ้ดัสถานทีแ่ละกจิกรรม
ตา่ง ๆ  อาทิ หอ้งเด็กเลน่ หอ้งสมุด หอ้งใหน้มบุตร และกิจกรรมในชว่งปิดเทอม เพือ่
รองรบักรณีทีพ่นักงานมคีวามจ�าเป็นตอ้งน�าบุตรหลานมาทีท่�างาน นอกจากน้ี บรษิทั
ไดจ้ดัใหมี้เงนิชว่ยเหลือพนักงานในกรณีตา่ง ๆ เชน่ การสมรส การคลอดบุตร การ
อุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกลช้ิด การประสบภัยพบิัติทางธรรมชาติ เป็นตน้

บรษิทัส่งเสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังานมส่ีวนรว่มในการพฒันาองค์กรโดยจดัใหม้ี
การเลอืกตัง้ “สภาผูแ้ทนพนักงาน” เพือ่เป็นตวัแทนของพนักงานและเป็นส่ือกลางใน
การประสานงานกบับรษิทั เพือ่ชว่ยเหลอืและบรรเทาความเดอืดรอ้นของพนกังานใน
เรือ่งตา่ง ๆ  เพิม่เตมิจากทีบ่รษิทัไดจ้ดัใหใ้นรูปแบบของสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์
ที่พนักงานไดร้บัอยูแ่ลว้ รวมทั้งใหค้�าปรกึษา และรบัฟงัขอ้คิดเห็นของพนักงาน

บรษิทัไดด้�าเนนิการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัทีส่อดคลอ้งและเป็น
ไปตามมาตรฐานระบบการบรหิารจดัการส่ิงแวดลอ้มสากล โดยไดจั้ดใหมี้หนว่ยงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อก�าหนด
นโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย 
และส่ิงแวดล้อม โดยก�าหนดและส่งเสรมิให้มีการดูแลและรกัษาสุขภาพอนามัยที่ดี 
และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีปลอดภัย ซ่ึงรวมถึงควบคุมภยันตราย
และด�าเนินการที่จ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยจากการท�างานให้
กับพนักงานทุกคนตามมาตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัในนานาประเทศ อีกทั้งจดัใหมี้
การอบรมและจดักิจกรรมดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน
การท�างานเพือ่ส่งเสรมิวัฒนธรรมความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน
ในองค์กร ทั้งน้ี เพือ่สรา้งจติส�านึกและหลักในการปฏิบัติในเรือ่งดังกลา่ว รวมท้ังมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�างานจ�านวน 3 คณะในพื้นที่ตา่ง ๆ ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนของพนักงาน
และผู้บรหิารเข้าท�างานรว่มกัน โดยท�าหน้าท่ีรายงานและเสนอแนวทางการแก้ไข
และปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภัย และส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมดา้นความปลอดภัยในการท�างาน

อน่ึง เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
พนักงานได้อย่างแท้จรงิ บรษิัทได้จัดให้พนักงานท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทุกปีผ่านช่อง
ทางออนไลน์ โดยแบบส�ารวจความคิดเห็นดังกล่าวครอบคลุมเรือ่งความคิดเห็น
ที่พนักงานมีตอ่หัวหนา้งาน ทีมงาน และบรษิัท รวมไปถึงแนวทางและขอ้เสนอแนะ
ตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยพฒันาศักยภาพของบรษิัท ทั้งน้ี พนักงานสามารถแสดงความรูสึ้ก
และความคิดเห็นของตนเองผา่นแบบส�ารวจความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มที่ โดยขอ้มลู
ที่ไดจ้ากการท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นจะถกูเก็บเป็นความลับ

สิทธขิองชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

ดีแทคตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยและให้ความส�าคัญกับความ
รบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม จึงได้สรา้งแนวทางการด�าเนินงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ี  

โดยแนวทางการด�าเนินงานดังกลา่วเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ดา้นความย่ังยืน
ของบรษิัท กล่าวคือ “การท�าในส่ิงที่ถูกต้อง” และ “การสรา้งไทยให้แกรง่เพื่อลด
ความเหล่ือมล�้าและยกระดับมาตรฐานในสังคม” โดยบรษิัทได้ค�านึงถึงความเส่ียง
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม และการประเมินผลกระทบ รวมถึงการมีส่วนรว่มของ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาก�าหนดเป้าหมายและการน�าแนวทางการ
ด�าเนินงานไปปฏิบัติจรงิ

หน่ึงในแนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทเพื่อการพัฒนาสังคม คือ  
การส่งเสริมความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อการใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีส่ือสาร โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเส่ียงจาก
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว บรษิัทจึงได้ด�าเนินงานโครงการ Safe Internet โดย
มีเป้าหมายสูงสุดคือการสรา้งภูมิคุ้มกันจากภัยรา้ยต่างๆ ในโลกออนไลน์แก่เด็ก
และเยาวชน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายนอกจากจะเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 5-16 ปีแล้ว  
ยังรวมถึงพอ่แมผู่ป้กครองและครูดว้ย

ในด้านส่ิงแวดล้อม บริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดขึ้นแกชุ่มชนและสภาพ
แวดลอ้มของประเทศไทยโดยรวม ระบบดงักลา่วยังท�าใหบ้รษิทัสามารถควบคุมและ
บรหิารจดัการกจิกรรมทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มไดอ้กีดว้ย โดยประเด็นที่
บรษิัทใหค้วามส�าคัญสูงสุด คือ การก�าจดัขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรอื e-waste และ
ขยะอันตรายอื่นๆ ทั้งที่เกิดจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจภายใน เช่น แบตเตอรีท่ี่
เส่ือมสภาพจากสถานีฐาน เป็นตน้ และจากบุคคลภายนอก เชน่ เครือ่งโทรศัพท์มือ
ถือ ซิมการด์ และอุปกรณ์เสรมิตา่งๆ ท่ีเส่ือมสภาพ เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การด�าเนินธุรกิจ โดยมีการออกแบบส�านักงานในอาคารจัตุรสัจามจุรใีห้ประหยัด
พลังงาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และส่งเสริม digital 
workplace คือมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ส่ือสารและการท�างานร่วมกันให ้
มากขึ้น เช่น การประชุมทางไกล (e-conference) ซ่ึงจะช่วยลดการปล่อย 
กา๊ซคารบ์อนไดออ๊กไซด์จากการใชพ้ลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทาง เป็นตน้

สิทธขิองลกูคา้

บรษิัทมุ่งมั่นในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการให้บรกิาร รวมทั้งน�าเสนอสินค้าและ
บรกิารเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ ตลอดจนด�าเนินการตา่ง ๆ เพือ่
ใหล้กูคา้มีความมัน่ใจและพงึพอใจในบรกิารของบรษิทั โดยบรษิทัมีนโยบายก�าหนด
ไว้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าทุกรายจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
ด้วยความเคารพและกิรยิามารยาทท่ีดี บนหลักการ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรอื
การให้ความส�าคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรือ่งการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและ
ให้พนักงานทุกคนยึดหลักการนี้ในการด�าเนินการในเรือ่งต่าง ๆ โดยบรษิัทได้จัด
ให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
ได้เรยีนรูแ้ละแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยบรษิัทจะน�าข้อคิดเห็นของพนักงานมา
ปรบัปรุงและส่งเสรมิการท�างานรว่มกันในทุกส่วนงานเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์แกล่กูคา้
ไมท่างตรงก็ทางออ้ม

ปจัจุบัน บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางบริการเพื่อรองรับการติดต่อจากลูกค้า 
กล่าวคือ ส�านักงานบริการลูกค้า (Service Center) และคอลเซ็นเตอร ์ 
(Call Center) โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งท�ารายการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ รวมถึงรอ้งเรยีนปญัหาผ่านส�านักงานบรกิารลูกค้าซ่ึงตั้งอยู่
ในท�าเลส�าคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และต่างจังหวัด และผ่านคอล
เซ็นเตอร ์ โทรศัพท์หมายเลข 1687 ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง รวมท้ังบรษิัทได้พฒันา
ช่องทางการติดต่อในรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ แอปพลิชันดีแทค เว็บไซต์ อีเมล 
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หรอืสังคมออนไลน์ เชน่ Line dtac Connect หรอื Facebook เป็นตน้ เพือ่ให้
ความชว่ยเหลือแกล่กูคา้ในเรือ่งตา่ง ๆ 

บรษิทัมนีโยบายเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ โดยก�าหนดใหก้าร
ด�าเนินการเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งกระท�าดว้ยความระมัดระวังและรอบคอบ 
และให้จ�ากัดเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การให้บรกิารแก่
ลกูคา้ และการด�าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวขอ้งเพือ่ประโยชน์ของลกูคา้ตาม
ที่กฎหมายก�าหนดเทา่น้ัน

สิทธขิองคูค่า้

บรษิัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยบรษิัทได้
ก�าหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรง่ายต่อการเข้าใจ และ
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพือ่ใหคู้ค่า้ของบรษิทัสามารถเชือ่มัน่ในกระบวนการพจิารณา
คดัเลือกคูค่า้ของบรษิทัไดใ้นทุกกรณีโดยบรษิทัมนีโยบายในการจัดใหมี้การแขง่ขัน
การประกวดราคาไวอ้ยา่งชัดเจน ทั้งน้ี การเจรจาตกลงเขา้ท�าสัญญาระหวา่งคูค่า้
และบรษิัทเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้ปกติทั่วไป

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า  
(Supplier Code of Conduct) ในเรือ่งต่าง ๆ เช่น แรงงาน สุขภาพ อนามัย 
ความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และการทุจรติคอร์รปัชั่น 
เป็นตน้ โดยก�าหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนักบับรษิทั ซ่ึงเป็นมาตรฐานทีไ่ด้
รบัการยอมรบัในนานาประเทศ อน่ึง เพือ่ตดิตามตรวจสอบการด�าเนินงานของคูค่า้
ตามหลกัในการปฏิบตัสิ�าหรบัคูค่า้บรษิทัไดจ้ดัใหมี้การเย่ียมชมสถานทีป่ระกอบการ
ของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอเพื่อติดตามการปฎิบัติตาม
หลักในการปฏิบัติส�าหรบัคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ของคู่ค้า ทั้งน้ี 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพื่อสรา้งความม่ันคงอย่างย่ังยืน
ใหแ้กคู่ค่า้ของบรษิัท

นอกจากนี้ บรษิัทให้ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิในทรพัย์สินทางปญัญาของ 
คูค่า้และบุคคลอ่ืน โดยมีนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใดที่
กระท�าการในนามของบรษิทั หลกีเลีย่งการลว่งละเมดิสิทธใินทรพัย์สินทางปญัญา
ของคู่ค้าและบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และบุคคลอื่น
ใดที่กระท�าการในนามของบรษิัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรพัย์สินทาง
ปญัญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ี ตามท่ีก�าหนดไว้ในหลักในการ
ปฏิบัติ “ดีแทคธรรมาภิบาล”

สิทธขิองคูแ่ขง่

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ
โดยเปิดเผย และบรษิัทจะไมก่ระท�าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืขัดตอ่กฎหมายท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการแขง่ขันทางการคา้ หรอืที่อาจท�าใหเ้กิดความเส่ือมเสียตอ่ชื่อเสียง
ของคู่แข่ง ท้ังน้ี บรษิัทด�าเนินการแข่งขันในตลาดโดยน�าเสนอสินค้าและบรกิารที่
ดีและในราคาที่เหมาะสมและบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซื่อตรงและด้วย
ความเป็นมืออาชีพ

สิทธขิองเจา้หนี้

บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหน้ีอยู่
เสมอ บรษิัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดย
ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง โปรง่ใสและตรวจสอบได้แกเ่จา้หนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเครง่ครดั ทั้งในเรือ่งการช�าระ
คนืเงนิตน้ ดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียม การด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิ และเงือ่นไข
อื่น ๆ เป็นต้น ทั้งน้ี บรษิัทจะได้แจง้ให้เจา้หน้ีของบรษิัทรบัทราบในทันที่ทีบรษิัทไม่
สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ เพื่อให้ท้ังสองฝ่ายได้พิจารณาหาทางออกในการ
แกไ้ขปญัหารว่มกัน

ในอดีตที่ผ่านมา บรษิัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาท่ีมีกับเจ้าหน้ี
ของบรษิัทมาโดยตลอด

(2) การเคารพหลักสิทธมินุษยชนสากล

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศซ่ึงรวม
ถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ท้ังน้ี 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัท ตลอดจนบุคคลอื่นใดท่ีกระท�าการใน
นามของบรษิัทจะตอ้งเคารพในศักดิ์ศรส่ีวนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธขิอง
แตล่ะบุคคลทีต่นไดม้กีารตดิตอ่ดว้ยในระหวา่งการปฏบิตังิาน โดยจะตอ้งไมก่ระท�า
การใด ๆ หรอืส่งเสรมิใหม้ีการละเมิดหรอืลว่งเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ ทั้งน้ี ตามที่
ก�าหนดไวใ้นหลักในการปฏิบัติ “ดีแทคธรรมาภิบาล”

(3) การตอ่ตา้นทุจรติและการจา่ยสินบน

บรษิัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั่นครัง้แรกในปี 2549 และปรบัปรุง
เป็นครัง้คราวเรือ่ยมา จนกระทั่งในชว่งปลายเดือนตุลาคม ปี 2561 บรษิัทไดม้ีการ
ประกาศใช้ดีแทคธรรมาภิบาลฉบับปรบัปรุงใหม่ ซ่ึงได้กล่าวถึงหัวข้อของ การต่อ
ตา้นการคอรร์ปัช่ัน (Anti-Corruption) เน้ือหาหลักของหัวขอ้ดังกลา่วเป็นการ
ยกระดับวิธีปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจที่ชัดเจนและท�าให้พนักงานตระหนักถึง
นโยบายของบรษิัท โดยมีเน้ือหาส่วนหน่ึงก�าหนดไว้ชัดเจนว่า “ดีแทคจะไม่ทนและ
จะต่อต้านการคอร์รปัชั่นในทุกรูปแบบ” ท้ังน้ี เพื่อเป็นการให้ค�ามั่นสัญญาต่อว่า 
เราจะด�าเนินธุรกิจของเราอย่างเปิดกว้าง และโปรง่ใส ดังน้ัน ดีแทคจะไม่ทนต่อ  
“การติดสินบน (Bribery)” หรอื “การจา่ยเงินหรอืใหป้ระโยชน์ท่ีไมถ่กูตอ้งเหมาะสม  
(Improper Payments or Advantages)” ทุกประเภท เพราะบรษิัทเล็งเห็น
วา่การตดิสินบนเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย และกอ่ใหเ้กดิความเส่ียงดา้นชือ่เสียง
และดา้นกฎหมายตอ่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและตอ่บรษิัท ซึ่งการติดสินบนอาจมีไดห้ลายรูป
แบบ รวมถงึ “การจา่ยคา่อ�านวยความสะดวก (Facilitation Payments)“ “การ
จา่ยเงนิหรอืใหผ้ลประโยชน์ในภายหลัง” (Kick-back Schemes) ท้ังน้ี บรษิทัยังได้
เพิม่เตมิขอบเขตหรอืบรบิท ในการสรา้งเสรมิวัฒนธรรมองค์กรในการตอ่ตา้นการ
คอรร์ปัชั่น ไปยังผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวของในการท�าธุรกิจของบรษิัท กลา่วคือ “เจา้หนา้ที่
รฐั” ซ่ึงบรษิทัตอ้งตดิตอ่ประสานงานหรอืรว่มด�าเนินธรุกจิดว้ย โดยกลุม่บุคคลดัง
กลา่วอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์การตอ่ตา้นการทุจรติทีเ่ขม้งวด ดังน้ัน บรษิทัจงึปฏิบตักิบั
เจา้หนา้ที่รฐัโดยใชค้วามระมัดระวังเป็นพเิศษ นอกจากน้ี บรษิัทยังใหค้วามสนใจใน
เรือ่งการทุจรติในหว่งโซอุ่ปทาน (Supply Chain) ที่บรษิัทเป็นส่วนหน่ึงดว้ย โดย
บรษิัทจะตอ้งคัดเลือก “คูค่า้ทางธุรกิจ” อยา่งระมัดระวัง และติดตามตรวจสอบวา่
คู่ค้าทางธุรกิจน้ันได้ปฏิบัติตามหลักจรยิธรรม และกฎหมายอย่างถูกต้องหรอืไม ่
เพราะหากมีการกระท�าผดิอันขัดตอ่กฎหมายเกิดข้ึน อาจกอ่ใหเ้กิดความเส่ียงอยา่ง
เป็นนยัส�าคญัตอ่บรษิทัได ้แมว้า่บรษิทัจะไมเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงก็ตาม นอกจากน้ีบรษิทั
มองวา่สินน�า้ใจทางธรุกจิบางอยา่ง เชน่ การใหข้องขวญั การดแูลดว้ยไมตรจีติ และ
การใหค้า่ใชจ้า่ยเดินทาง อาจท�าใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซอ้นหรอือาจถือไดว้า่เป็นการ
ติดสินบนในบางสถานการณ์ บรษิัทยังให้ความส�าคัญต่อการบรจิาคหรอืการเป็น 
สปอนเซอรเ์พือ่การกุศล ซึง่อาจถกูมองหรอืสงสัยวา่เป็นการตดิสินบนได ้ถา้เป็นการ
กระท�าเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบทางธุรกิจขององค์กร 
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ทั้งน้ี เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของทางรัฐบาลในเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
บรษิัทยังได้ให้ความส�าคัญถึงผลกระทบของคอร์รปัชั่นและความส�าคัญของการ
ด�าเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไดป้ฏิบตัิ
ตนเป็นแบบอย่างและส่ือสารไปยังพนักงานภายในองค์กรตามหลักการให้เห็นเป็น
ตัวอยา่ง (Tone from the top) วา่ บรษิัทมีพนัธะสัญญายึดมั่นตอ่วัฒนธรรมที่
มจีรยิธรรมขององค์กรในการพัฒนาสังคมอยา่งย่ังยืน ปจัจุบันบรษิทัยังคงด�าเนิน
นโยบายพิจารณาการให้การสนับสนุนและการบรจิาคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทมีส่วนรับผิดชอบต่อประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรอง
เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ภายใต้โครงการสรา้งแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ  
(Collective Action Coalition) ในปี 2562 บรษิัทไดร้บัการตรวจประเมินและ
ไดร้บัการตอ่อายุการรบัรองตอ่ไปอีก 3 ปี

(4) การด�าเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้ง 
        เบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.
ethicspoint.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และรอ้งเรยีนโดยตรงตอ่คณะกรรมการบรษิทัในกรณไีดร้บัความไมเ่ป็นธรรมหรอื
ความเดือดรอ้นจากการกระท�าของบรษิทั พนักงานมหีนา้ท่ีทีจ่ะตอ้งรายงานถึงการ 
กระท�าใด ๆ ทีอ่าจเป็นการฝา่ฝนืดีแทค

ธรรมาภิบาลผ่านทางสายด่วนก�ากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Integrity 
Hotline: http://dtac.ethicspoint.com) หากพนักงานต้องการค�าแนะน�า
อันเก่ียวข้องกับการรายงานการฝ่าฝืน พนักงานสามารถติดต่อขอค�าแนะน�าจาก
เจา้หนา้ที่ก�ากับดแูลและจรยิธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer) 
หรอื หวัหนา้งานของพนกังาน สายดว่นก�ากบัดแูลและจรยิธรรมองค์กร (Integrity 
Hotline) คอื ระบบการรบัเรือ่งผา่นทางเวบ็ไซต์โดยขอ้มลูถอืเป็นความลบั ระบบนี้
จะมบุีคคลทีส่ามซึง่เป็นอิสระจากบรษิทัเป็นผูด้�าเนินการ รายงานทัง้หมดจะไดร้บัการ
ดแูลโดยเจา้หนา้ที่สอบสวน (Investigation Officer) ของหนว่ยงานสอบสวนที่
ตั้งขึ้นใหม ่ท้ังน้ี ขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอืน่ ๆ   
จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสรา้งความม่ันใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส นอกจากน้ี เจ้าหน้าท่ี

ก�ากับดูแลและจริยธรรมองค์กรมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงครัง้ เพือ่รายงานถึงกิจกรรมการควบคุมดแูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานก�ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร และเพื่อรบัข้อเสนอแนะใน 
กรณีใด ๆ ที่มีความส�าคัญตอ่บรษิัทจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส
บรษิทัปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของ ก.ล.ต. ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์แหง่
ประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญ โดยได้ด�าเนินการเปิดเผย
ขอ้มลูทางการเงนิ พฒันาการของบรษิัท ขอ้มลูการประกอบกิจการ ผลการด�าเนิน
งาน และขา่วสารตา่ง ๆ ท่ีส�าคัญของบรษิัทผา่นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน 
นอกจากนี ้บรษิทัไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ รายงานประจ�าปี นโยบาย
และกจิกรรมเพือ่สังคม และแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ท้ังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ผา่นทางเว็บไซต์ของบรษิทัที ่www.dtac.co.th โดยบรษิทัได้
ด�าเนินการปรบัปรุงขอ้มลูดังกลา่วใหเ้ป็นปจัจุบันอยา่งสม�่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิัท
ไดจ้ดัประชุมแถลงขอ้มลูผลการด�าเนินงานในแตล่ะไตรมาสใหแ้กผู่ถื้อหุน้ นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ ผูจั้ดการกองทุน และผูท่ี้สนใจ โดยมีผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้รว่มประชุม
ชี้แจงและตอบขอ้ซักถาม

บรษิัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบรษิัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมี
ผลตอ่การตัดสินใจของผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทั่วไป ดังน้ัน เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู
ที่ส�าคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรว็ และโปรง่ใส บรษิัทได้จัดให้มีหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�าหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปอย่าง
สม�า่เสมอ ทัง้น้ี ผูส้นใจสามารถติดตอ่ขอรบัขอ้มลูของบรษิทัจากหนว่ยงานนักลงทุน
สัมพนัธ์ไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท์ +66 2202 8882 หรอืทางอเีมล IR@dtac.co.th

ในรอบปี 2562 บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผา่นทางระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ จ�านวน 
36 ครัง้ และจดักิจกรรมเพือ่พบและใหข้อ้มลูกับผูถื้อหุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน 
ในโอกาสตา่ง ๆ โดยสรุปไดดั้งน้ี

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ชอ่งทางใน 
การสานสัมพนัธ์ จ�านวนครัง้/ความถี่ ความคาดหวัง การปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ผูถื้อหุน้/นักลงทุน • การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
ประจ�าปี

• 1 ครัง้ตอ่ปี • การปฏิบัติตอ่ผูถ้ือหุน้ทุกราย
อยา่งเทา่เทียม 

• การเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง  
ทนัตอ่เวลา เขา้ถึงงา่ย

• มีผลการด�าเนินงานที่เติบโต
สรา้งผลก�าไรใหแ้กผู่ถ้ือหุน้

• การจา่ยเงนิปนัผลอยา่ง
สม�่าเสมอ

• ปฏิบัติตามแนวทางและ กฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยและ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

• ด�าเนินธุรกิจตามธรรมาภิบาลและ 
รบัผิดชอบตอ่สังคม

• มีการลงทุนเพือ่สรา้งความเจรญิเติบโต
• ด�าเนินการตามนโยบายการจา่ย

เงนิปนัผล
• มีชอ่งทางส�าหรบัส่ือสารกับ
• ผูถ้ือหุน้และนักลงทุนที่หลากหลาย
• เขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ รวมถึง Road-

show และConference เพือ่พบนัก
ลงทุนทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
อยา่งสม�่าเสมอ

• การประชุมทางโทรศัพท์เพือ่
แถลงผลประกอบการประจ�า
ไตรมาส

• 1 ครัง้ตอ่ไตรมาส

• ประชุม Roadshow หรอื 
Conference เพือ่พบผูถื้อหุน้/
นักลงทุนทั้งในและตา่งประเทศ

• 12 ครัง้ในปี 2562

• การประชุมกับนักลงทุนหรอื
ประชุมทางโทรศัพท์ที่บรษิัท

• 60 ครัง้ในปี 2562

• เว็บไซต์ส่วนของนักลงทุน
สัมพนัธ์

• มีการปรบัปรุงขอ้มลูบน
เว็บไซต์อยา่งสม�่าเสมอ

• อีเมลนักลงทุนสัมพนัธ์ • ทุกวัน
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หมวดที ่5 ความรบัผิดชอบของกรรมการ
(1) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท

ปจัจุบัน คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการท้ังหมด 10 ทา่น โดยกรรมการ
ทัง้หมดมใิชผู่บ้รหิารของบรษิทั และประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ�านวน 4 ทา่น โดย
มีกรรมการอิสระซึ่งเป็นสุภาพสตรจี�านวน 2 ทา่น นอกจากน้ี ยังมีกรรมการสุภาพ
สตรซีึ่งเป็นกรรมการที่ไมใ่ชผู่บ้รหิารอีก 1 ทา่น รวมบรษิัทมีกรรมการที่เป็นสุภาพ
สตร ี3 ทา่น คิดเป็น 30% ของจ�านวนกรรมการที่พงึมีได ้อน่ึง บรษิัทไมม่ีกรรมการ
และกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บรษิัท โดยใน
ปจัจุบัน ไม่มีกรรมการคนใดในบรษิัทเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนมากกว่า 
3 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการในบรษิทัอืน่และบรษิทัจดทะเบียนมากกวา่ 2 บรษิทั ทั้งน้ี ไมนั่บรวมบรษิทั
ยอ่ย บรษิัทในเครอื และบรษิัทรว่มทุนของบรษิัทซึ่งบรษิัทมีความจ�าเป็นตอ้งเขา้ไป
ก�ากับดแูลการบรหิารจดัการเพือ่ประสิทธภิาพของบรษิัท ทั้งน้ี บรษิัทมีกรรมการที่
ไมใ่ชผู่บ้รหิารมากกวา่ 1 ทา่นที่มีประสบการณ์การท�างานเก่ียวกับธุรกิจของบรษิัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมีหน้าที่ความรบัผิดชอบแยกต่าง
หากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกต้ัง
ของกรรมการบรษิัทและท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมโดยควบคุมการประชุม
ของคณะกรรมการบรษิัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้
กรรมการทุกทา่นมส่ีวนรวมในการประชุม เชน่ ตัง้ค�าถามหรอืขอ้สังเกต ใหค้�าปรกึษา
และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บรหิารและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบรษิัท แต่จะไม่
กา้วกา่ยในการบรหิารจัดการกิจการของบรษิัท ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารท�าหน้าที่
บรหิารจัดการกิจการของบรษิัทและก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบรษิัทเป็นไป
ตามขอ้บังคับ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการบรษิัท นโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัท และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คุีณสมบตั ิความรู ้ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ดา้นการเงนิการบญัช ีการบรหิารจดัการ กฎหมาย 
และกจิการโทรคมนาคม โดยกรรมการอสิระของบรษิทัมคุีณสมบตัสูิงกวา่ขอ้ก�าหนด
ขั้นต�่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดง
อยูภ่ายใตหั้วขอ้ “การก�ากับดแูลกิจการ – กรรมการอิสระ”

อน่ึง บรษิัทมิได้ก�าหนดให้ประธานกรรมการบรษิัทเป็นกรรมการอิสระเนื่องจาก
กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อนและมีการก�ากับ
ดแูลอยา่งเขม้งวด บรษิทัเหน็วา่ประธานกรรมการและกรรมการของบรษิทัมคีวามรู ้
ความสามารถ และมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถงึลักษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั 
ซึง่จ�าเป็นตอ่การตัดสินใจเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม และถึง
แมป้ระธานกรรมการจะไมใ่ชก่รรมการอิสระ แตค่ณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นวา่ 
บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมทัง้มกีลไกซึง่สามารถสรา้งความเช่ือมัน่ตอ่
ผูถ้อืหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝา่ยวา่การตัดสินใจในเรือ่งตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการ
บรษิทัไดใ้ชดุ้ลยพนิิจทีเ่ป็นอสิระ ระมดัระวัง รอบคอบ และปราศจากการครอบง�าหรอื
การชี้น�าในทางความคิดในระหวา่งการพจิารณา

(2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง
และนโยบายในการด�าเนินงาน แผนการประกอบธรุกิจ และงบประมาณประจ�าปีของ
บรษิัท และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ประกอบธุรกิจที่ก�าหนดไวภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และขอ้บังคับ
ของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ ทั้งน้ี เพื่อสรา้งความ
มั่นคงอย่างย่ังยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย 
คณะกรรมการบรษิัทก�าหนดใหมี้การพจิารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในวิสัย
ทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ์ ทศิทางและนโยบายในการด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นประจ�าทุก
ปี เพือ่ใหเ้ขา้กับสถานการณ์และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเก่ียวกับ
อ�านาจ หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั แสดงอยูภ่ายใตหั้วขอ้ 
“การก�ากับดแูลกิจการ– คณะกรรมการบรษิัท”

คณะกรรมการบรษิัทก�ากับดแูลใหม้ีการปฏิบัติตามขอ้ก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ด�าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงาน
ก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท�าหนา้ทีพ่จิารณา
และอนุมัติ และใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นอกจากน้ี บรษิทัไดก้�าหนดระเบียบปฏิบตัแิละจัดท�าขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคล
ทีม่ส่ีวนไดเ้สีย (General Mandate for Interested Person Transactions) 
โดยก�าหนดประเภทและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ซึง่เป็นรายการทีบ่รษิทักระท�าเป็นปกตใินการประกอบธุรกจิ อน่ึง การเขา้
ท�ารายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญห่รอืมีนัยส�าคัญตอ่
การด�าเนินธุรกิจของบรษิัทจะต้องได้รบัอนุมัติโดยคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทได้
มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทในการเขา้ท�าธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้
เสียหรอืรายงานการเขา้ท�าธรุกรรมกับบุคคลท่ีมส่ีวนไดเ้สียใหค้ณะกรรมการบรษิทั
ทราบ ทั้งน้ี ตามท่ีนโยบายของบรษิัทก�าหนด 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการท่ี
เป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพือ่ใหก้รรมการ
ได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายบรหิาร และบรษิัท  
รวมถึงพจิารณาและอภิปรายประเด็นตา่ง ๆ เกี่ยวกับการบรหิารจดัการหรอือยูใ่น
ความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารรบัทราบ เพือ่พจิารณาและปรบัปรุงตอ่ไป ท้ังน้ี ในปี 2562 คณะกรรมการ
บรษิัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและ 
ฝ่ายบรหิารเข้ารว่มประชุมจ�านวน 1 ครัง้ นอกจากน้ี คณะกรรมการยังก�าหนดให้
ผู้สอบบัญชีของบรษิัทเข้าประชุมหารอืกับคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผู้บรหิารและฝ่ายบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการก็ได้
ด�าเนินการประชุมกับผูส้อบบัญชีดังกลา่วจ�านวน 1 ครัง้ 
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คณะกรรมการบรษิัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board of  
Directors) การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director 
Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจ�าทุกปีเพือ่เปิดโอกาส
ใหก้รรมการแตล่ะทา่นแสดงความคดิเหน็ตอ่ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
และเพือ่ชว่ยในการพจิารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและอุปสรรคตา่ง ๆ  ในการปฏบิตัิ 
งานในปีท่ีผา่นมา ทัง้น้ี ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมินผล 
การปฏิบัติงานดังกลา่วขา้งตน้ สรุปผลไดดั้งน้ี

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ัง 
คณะเป็นประจ�าทุกปีเพือ่ประเมินประสิทธภิาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตามแนวทางการก�ากับดแูลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปไดดั้งน้ี

เลขานุการบรษิทัจดัท�าและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตังิานใหมี้ความถกูตอ้ง 
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขานุการ
บรษิัทด�าเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อที่
ควรปรบัปรุง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและด�าเนินการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น

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
มากกวา่รอ้ยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกวา่รอ้ยละ 65 = ดี คะแนนมากกวา่รอ้ย
ละ 50 = พอใช ้และต�่ากวา่รอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรุง ทั้งน้ี ผลการประเมินสรุปได้
วา่ คณะกรรมการบรษิทัปฏิบตัหินา้ทีต่ามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่และหลกัใน
การปฏบิตั ิ“ดีแทคธรรมาภิบาล” ของบรษิทั โดยมผีลการปฏิบตังิานส่วนใหญอ่ยูใ่น
ระดับดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 95.53

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย

ในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ท้ังน้ี  
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 
3 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) หน้าที่ความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่ง 
ผลการประเมินพบวา่ผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะมคีะแนน
สูงกวา่ในปีที่แลว้

การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลเป็น
ประจ�าทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดียว
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะตามท่ีได้กล่าว
ไว้ข้างต้น ท้ังน้ี แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่ง
การประเมินเป็น 5 หัวขอ้ ไดแ้ก ่ (1) การเขา้รบัต�าแหนง่กรรมการ (2) จรยิธรรม
ของการเป็นกรรมการ (3) ความรบัผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะ
กรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ ซ่ึงผลการประเมินพบ
วา่คะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่รอ้ยละ 97.17 จงึสามารถสรุปผลการประเมินไดว้า่กรรมการ
ของบรษิัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าท่ีและความรบัผิดชอบอย่างดีเย่ียม
และเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

(3) การประชุมคณะกรรมการบรษิัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้ง
ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบรษิัทให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพ่ือให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเขา้รว่มประชุมไดอ้ยา่งพรอ้มเพรยีงกัน ในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัมกีารก�าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยบรษิทัจะจดัส่งหนังสือ
เชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแ้กก่รรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน 
เพือ่ใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่มการประชุม การประชุม
แตล่ะครัง้ใชเ้วลาไมต่�า่กวา่ 3 ชัว่โมง โดยมผีูบ้รหิารระดับสูงเขา้รว่มการประชุมเพือ่ชีแ้จง
รายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี ประธานกรรมการเปิด
โอกาสใหก้รรมการทุกทา่นไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยกอ่นการลงคะแนน และ
สรุปมตขิองทีป่ระชุมในแตล่ะวาระการประชุม กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สียไมว่า่โดยทางตรง
หรอืทางออ้มไมมี่สิทธอิอกเสียงลงคะแนนและจะตอ้งออกจากการประชุมในระหวา่ง
การพจิารณาวาระน้ัน ๆ

บรษิทัจดัท�าบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจดัเก็บตน้ฉบับรว่ม
กบัหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และจัดเก็บส�าเนาในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่ความสะดวกส�าหรบักรรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการตรวจสอบ

เน่ืองดว้ยในบางครัง้กรรมการบางทา่นอาจไมอ่ยูใ่นประเทศไทย บรษิทัจงึไดจ้ดัใหมี้
อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการประชุมผา่นวิดีทศัน์ (Video Conference) หรอื
โทรศัพท์ (Teleconference) เพือ่ใหก้รรมการเหลา่น้ันสามารถเขา้รว่มการประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บรหิาร
หรอืการด�าเนินงานของบรษิทัได ้ โดยไมนั่บเป็นองค์ประชุมและไมมี่สิทธอิอกเสียงลง
คะแนนในการประชุม

บรษิัทก�าหนดนโยบายให้องค์ประชุมส�าหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษิัทต้อง
ประกอบดว้ยกรรมการกรรมการไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด
ถึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้กับการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระด้วย อย่างไร
กต็าม หากการประชุมใดมอีงค์ประชุมไมถ่งึสองในสามกใ็หเ้ป็นดุลยพนิิจของประธาน
กรรมการทีจ่ะด�าเนินการประชุมโดยใชอ้งค์ประชุมตามขอ้บงัคับบรษิทั (ไมน่อ้ยกวา่
กึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมด)

88



ในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัรวม 10 ครัง้ และมีอตัราการเขา้รว่มประชุมของกรรมการดว้ยตนเอง คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 77 โดยมรีายละเอยีด
การเขา้รว่มประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังน้ี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหนง่ วันที่แตง่ตั้งครัง้
แรก

วันที่แตง่ตั้งครัง้
สุดทา้ย

การเขา้รว่มประชุม

รวม ดว้ย
ตนเอง

ผา่นส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์

นายบุญชยั เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ตุลาคม 2533 26 มนีาคม 2558 10/10 10 -

นายเพต็เตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บริค์ รองประธานกรรมการ 13 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 5/10 3 2

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ กรรมการอสิระ 6 มนีาคม 2543 31 มนีาคม 2560 10/10 10 -

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอสิระ 8 ธนัวาคม 2557 26 มนีาคม 2558 8/10 8 -

นายสตเีฟน่ วดูรุฟ ฟอรด์แฮม กรรมการอสิระ 17 พฤศจกิายน 2549 26 มนีาคม 2558 8/10 5 3

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ กรรมการอสิระ 5 กนัยายน 2554 26 มนีาคม 2558 10/10 10 -

นางทเูน ่รปิเปล กรรมการ 30 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 9/10 8 1

นายซเวเร ่เพด็เดอรเ์ซน็ กรรมการ 8 ธนัวาคม 2560 8 ธนัวาคม 2560 8/10 3 5

นายครสิเตยีน วฟู ซอนเดอรก์ารด์1 กรรมการ 9 ธนัวาคม 2562 9 ธนัวาคม 2562 1/1 1 -

นายราเกซ เจน2 กรรมการ 9 ธนัวาคม 2562 9 ธนัวาคม 2562 1/1 1 -

หมายเหตุ: 1 นายครสิเตียน วูฟ ซอนเดอร์การ์ด เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายฮากุน บรวัเซ็ท เชิร์ล (ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562) โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562  
  ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่10/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 

 2 นายราเกซ เจน เขา้ดำารงตำาแหน่งกรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายกุนนา่ร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซ่น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบรษัิท  
  ครัง้ที ่10/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 

โดยมีขอ้มลูการเขา้รว่มประชุมของกรรมการที่ลาออกระหวา่งปี 2562 ดังน้ี

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหนง่ วันที่แตง่ตั้งครัง้แรก วันที่แตง่ตั้งครัง้
สุดทา้ย

การเขา้รว่มประชุม

รวม ดว้ย
ตนเอง

ผา่นส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์

นางอเลก็ซานดรา ไรช์1 กรรมการ 14 กนัยายน 2561 14 กนัยายน 2561 3/3 3 -

นายกุนนา่ร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซน่ กรรมการ 27 เมษายน 2553 1 กุมภาพนัธ์ 2561 8/9 8 -

นายฮากุน บรวัเซท็ เชริล์ กรรมการ 5 กนัยายน 2554 30 มีนาคม 2559 9/92 8 1

หมายเหตุ: 1 นางอเลก็ซานดรา ไรช์ ไดแ้จง้ความประสงค์ไมข่อรบัการแตง่ตัง้กลบัเขา้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ แต่จะยังคงดำารงตำาแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารต่อไป ทัง้น้ี ตามมติทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2562  
  ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่4 เมษายน 2562

 2 นายฮากนุ บรวัเซท็ เชิรล์ ไดเ้ขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่10/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 จนกระทัง่ถงึวาระการแตง่ตั้งกรรมการใหมแ่ละไดอ้อกจากทีป่ระชุมหลงัจากทีน่ายครสิเตยีน วฟู  
  ซอนเดอรก์ารด์ ได้รบัการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์
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(4) คณะกรรมการชุดยอ่ย

ในปี 2562 คณะกรรมการชุดยอ่ยไดป้ฏิบตัหินา้ที ่ดังน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ทา่น โดยคุณสมบัติของประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบัญชีและการเงนิอยา่ง 
มืออาชีพ และเคยด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารฝ่ายการเงินของบรษิัทชั้นน�ารวมถึงบรษิัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บรหิาร 
ฝา่ยการเงนิในสถาบนัการเงนิหลายแหง่ ความเช่ียวชาญดังกลา่วมปีระโยชน์และชว่ยสนับสนุนอุตสาหกรรมธรุกจิโทรคมนาคม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัขึ้นโดยเฉล่ียเดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 10 ครัง้ โดยมกีรรมการตรวจสอบ 
เขา้รว่มประชุมดังน้ี

รายชื่อ จ�านวนครัง้ท่ีเขา้ประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งปี 2560

 นางกมลวรรณ วิปุลากร (ประธานและกรรมการอสิระ) 9/10

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) 10/10

 นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) 8/10

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทาน 
กระบวนการรายงานทางการเ งินของบริษัท  ระบบการควบคุมภายใน 
และระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัท พิจารณาคัดเลือก (รวมท้ังเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของบริษัท  
และสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกัน ธรุกรรมของผูม้ส่ีวนไดเ้สียหรอืรายการทีอ่าจ 
มคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้

อน่ึง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณา 
คัดเลือก (รวมท้ังเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของบริษัทน้ัน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบรษิัท  
ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ผลการด�าเนินงาน ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 
โทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบริษัทโทรคมนาคม  
รวมถึงความเป็นอิสระในการด�า เ นินงานของผู้สอบบัญชี ในปีที่ผ่ านมา  
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 
ผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันที ่ 
4 เมษายน 2562 นางกิง่กาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน  
4496 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  
5419 นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบียน 3516  
และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521  
ผูส้อบบัญชจีากบรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากดั ไดร้บัการแตง่ตั้งใหเ้ป็นผูส้อบบญัช ี
ของบรษิัทและบรษิัทย่อย ท้ังน้ี นางกิ่งกาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์ เป็นผู้รบัผิดชอบ  
ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2562

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานระบบ 
การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบ 
จะนัดประชุมกบัผูส้อบบัญชขีองบรษิทัตามล�าพงัโดยไมม่ผีูบ้รหิารของบรษิทัเขา้รว่ม 
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาเห็นว่าจ�าเป็น และเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค�าชี้แจง  
และความเหน็จากหนว่ยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)  
และผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการเงินและบัญชีเพื่อให ้
การท�าหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ย่ิงขึ้น

คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น โดยมกีรรมการอิสระ 
เกนิกวา่กึง่หน่ึงคือจ�านวน 3 ทา่น และกรรมการท่ีมใิชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น โดยประธาน 
คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทนจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2562 บรษิัทได้จัดประชุม 
คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนรวม 6 ครัง้ โดยมกีรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนเขา้รว่ม 
ประชุมดังน้ี
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รายชื่อ
จ�านวนครัง้ที่เขา้ประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งปี 2562

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (ประธานและกรรมการอิสระ) 6/6 5 1

นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) 5/6 3 2

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) 6/6 5 1

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์1 (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) 0/0 - -

นายราเกซ เจน2 (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) 0/0 - -

หมายเหตุ : 1 นายครสิเตยีน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ เขา้ดำารงตำาแหน่งกรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายฮากนุ บรวัเซท็ เชิรล์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562) โดยมผีลตั้งแตว่นัที ่9 ธนัวาคม 2562 ตามมต ิ
  คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 10/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ทั้งนี้ หลงัจากนายครสิเตยีน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนยงัไมม่กีารจัดประชุมคณะกรรมการ 
  กำาหนดค่าตอบแทน 

 2 นายราเกซ เจน เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายกนุนา่ร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซน่ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562) โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่9 ธนัวาคม 2562 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั  
  ครัง้ที ่10/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ทั้งนี ้หลงัจากนายราเกซ เจน เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนยงัไมม่กีารจัดประชุมคณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ท�าหน้าที่รบัผิดชอบในการพิจา
รณาให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับค่าตอบแทนส�าหรบัประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน 
ๆ สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนและโบนัสของประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร สัญญาจ้
างประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และให้การสนับสนุนให้บรษิัทมีแนวทางและนโยบายใ
นการก�าหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับทิศทางของบรษิัทและแผนพัฒนาบุคลา
กรของบรษิทั ฯลฯ

อน่ึง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่
าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรบัปี 2562 
เป็นจ�านวนไมเ่กนิ 13,572,000 บาท ซึง่นอ้ยกวา่คา่ตอบแทนในป ี2561 ทีผ่า่นมา  
อันเป็นผลเน่ืองมาจากการที่กรรมการซึ่งเป็นผูแ้ทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ได้ลาออกจากคณะกรรมการแล้วโดยเหตุการส้ินสุดของสัญญาสัมปทาน  
โดยบริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอ่ืนใดอีก รายละเอียดของ 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยมีดังน้ี

ต�าแหนง่
โครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)

คา่ตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ 320,000

กรรมการอิสระ 110,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 67,000

กรรมการตรวจสอบ 50,000

ประธานกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธาน
กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

34,000

กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการก�ากับดแูลกิจการ 17,000

ในการพจิารณาคา่ตอบแทนของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาจากผลการด�าเนินงานของประธานเจา้หน้าที่บรหิารในปีที่ผา่นมา 
โดยประเมนิตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ท่ีก�าหนดไว ้ซึง่ในแตล่ะหมวดจะมกีารใหน้�้าหนักทีแ่ตกตา่งกนั
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ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาไดท้�าหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพือ่เสนอช่ือใหแ้ตง่ต้ังเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังท�าหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรบัทราบการปรบัโครงสรา้งองค์กรและ 
แผนสืบทอดต�าแหนง่ผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิทั ฯลฯ

คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น โดยมกีรรมการอสิระ3 ทา่น และกรรมการทีม่ใิชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น โดยประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 
เป็นกรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ โดยในปี 2562 บรษิัทได้จัดประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
รวม 3 ครัง้ โดยมกีรรมการก�ากบัดแูลกิจการเขา้รว่มประชุมดังน้ี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น โดยมีกรรมการอิสระ 3 ทา่น และกรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น โดยประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการ
อิสระ การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2562 บรษิัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหารวม 7 ครัง้ โดยมีกรรมการสรรหา 
เขา้รว่มประชุมดังน้ี

รายชื่อ
จ�านวนครัง้ที่เขา้ประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งปี 2562

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (ประธานและกรรมการอิสระ) 7/7 2 5

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) 6/7 4 2

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) 7/7 6 1

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์1 (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) 0/0 - -

นายราเกซ เจน2 (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) 0/0 - -

หมายเหตุ : 1 นายครสิเตยีน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ เขา้ดำารงตำาแหน่งกรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายฮากนุ บรวัเซท็ เชิรล์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562) โดยมผีลตั้งแตว่นัที ่9 ธนัวาคม 2562 ตามมต ิ
  คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่10/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ทั้งนี้ หลงัจากนายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหายังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา

 2 นายราเกซ เจน เขา้ดำารงตำาแหน่งกรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายกุนนา่ร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซ่น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบรษัิท  
  ครัง้ที ่10/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ทั้งนี้ หลงัจากนายราเกซ เจน เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหายังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา

รายชื่อ
จ�านวนครัง้ที่เขา้ประชุม/จ�านวนการประชุมทั้งปี 2562

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (ประธานและกรรมการอิสระ) 3/3 3 -

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) 2/3 2 -

นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) 3/3 3 -

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์1 (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) 0/0 - -

นายราเกซ เจน2 (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) 0/0 - -

หมายเหตุ: 1 นายครสิเตยีน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ เขา้ดำารงตำาแหน่งกรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายฮากนุ บรวัเซท็ เชิรล์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562) โดยมผีลตั้งแตว่นัที ่9 ธนัวาคม 2562 ตามมต ิ
  คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2562 ทั้งนี้ หลงัจากนายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการ 
  กำากบัดแูลกิจการ

 2 นายราเกซ เจน เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายกนุนา่ร ์โจฮนั เบอรเ์ทลเซน่ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562) โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่9 ธนัวาคม 2562 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั  
  ครัง้ที ่10/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2562 ทั้งนี ้หลงัจากนายราเกซ เจน เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการกำากบัดแูลกจิการยงัไมม่กีารจัดประชุมคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการ

ในปี 2562 คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการไดท้�าหนา้ท่ีพฒันาและส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลักการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบั 
ของผูถื้อหุน้ นักลงทุน หนว่ยงานก�ากบัดแูล และผูมี้ส่วนไดเ้สียอืน่ ๆ
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(5) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร

ในการแตง่ตั้งกรรมการใหม ่ บรษิัทจะจัดเตรยีมข้อมลูที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนิน 
ธุรกิจและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบรษิัทให้แก่กรรมการรวมทั้งจัดให้ม ี
การประชุมรว่มกับผูบ้รหิาร เพือ่ใหก้รรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมม่คีวามคุน้เคย 
กบัธุรกิจและการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยังส่งเสรมิใหก้รรมการ 
ของบรษิัทเข้ารว่มอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญ 
อืน่ ๆ  โดยบรษิทัจะแจง้ใหก้รรมการทราบเกีย่วกบัหลกัสูตรการฝกึอบรมตา่ง ๆ  ซ่ึงจะ 
เป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรษิัทได้ดีย่ิงขึ้น 
ปจัจุบนั บรษิทัมีกรรมการเขา้รบัการฝกึอบรมในหลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั 
กรรมการบรษิทัไทยแลว้จ�านวน 5 ทา่น โดยมีกรรมการ 2 ทา่น (รวมถงึกรรมการท่ี 
ลาออกจากต�าแหนง่ในปีน้ีดว้ย) ไดเ้ขา้รบัการอบรมในปีน้ี ทัง้น้ี รายละเอยีดเกีย่วกบั
การอบรมของกรรมการแสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “ประวัตขิองคณะกรรมการ”

อน่ึง บรษิทัมีการประเมินผลงานและทกัษะของผูบ้รหิารอยา่งสม�า่เสมอ โดยผลจาก
การประเมินจะถกูน�าไปใชใ้นการจัดท�าแผนการพฒันาของผูบ้รหิารแตล่ะราย ท้ังน้ี 
ในการพฒันาผูบ้รหิาร บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีลกัสูตรการฝกึอบรมตา่ง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกบรษิทั รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการพฒันาทรพัยากรบุคคลแสดงอยู่
ภายใตห้วัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ – นโยบายการพฒันาทรพัยากรบุคคล”

(6) แผนสืบทอดต�าแหนง่ส�าหรบัผูบ้รหิารระดับสูง

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้กลุ่มบุคคล (People Group) มีหน้าท่ีในการ
จัดใหมี้แผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ส�าหรบัการสืบทอดต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และความ
สามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ฝ่ายบริหารจะเป็น
ผู้น�าเสนอแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของ 
แผนสืบทอดต�าแหนง่ดังกลา่ว

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนด 
คา่ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ โดยมขีอบเขต
อ�านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดังน้ี

คณะกรรมการบรษิัท

อ�านาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทก�าหนดไวโ้ดยอา้งอิง
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ขอ้บังคบัของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย และขอ้บังคบัของ
บรษิัทอ�านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท รวมท้ังอ�านาจ
ในการพจิารณาอนุมัติ มีดังน้ี

(1) ปฏิบัติและรบัผิดชอบหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์
สุจรติ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผูถ้ือหุน้

(2) มีหน้าที่รบัผิดชอบในการบรหิารจัดการกิจการของบรษิัท ก�าหนดกลยุทธ์
และแผนการด�าเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสรา้งองค์กรที่เหมาะสม 
และก�ากับดแูลผูบ้รหิารในการด�าเนินธุรกิจในแตล่ะวัน

(3) ก�าหนดทศิทาง วิสัยทศัน์ มลูคา่ และความคาดหวังในการเป็นผูน้�าของบรษิทั

(4) พิจารณาอนุมัติตัดสินใจในการเข้าท�าธุรกรรมที่ส�าคัญและด�าเนินการใด 
ๆ และในบางกรณี มอบอ�านาจในการตัดสินใจให้บุคคลอื่นโดยเป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง วัตถุประสงค์ของบรษิทั ขอ้บังคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุม
ผูถ้ือหุน้ รวมถึงนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิัท

(5) ด�าเนนิการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์อนัเป็นทีย่อมรบัทัว่ไปเกีย่วกบัการ
ก�ากับดแูลและการควบคุมกิจการอยา่งมีประสิทธภิาพ

(6) อนุมตัใิหค้วามเหน็ชอบและควบคุมดแูลเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการด�าเนนิ
งาน รวมทัง้การเปลีย่นแปลงใด ๆ  ในเป้าหมายและกลยุทธ์และแผนการด�าเนิน
งานดังกลา่ว

(7) จดัใหมี้รายงานการประกอบกิจการและการเงนิของบรษิทัซึง่ถกูตอ้งและครบ
ถว้นใหแ้กผู่ถ้ือหุน้และผูล้งทุนโดยทั่วไป

(8) ตดิตามตรวจสอบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการจดัท�ารายงานทางการเงนิ  
(Internal Control over Financial Reporting) อย่างเพียงพอเพื่อ
ให้การก�ากับดูแลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อก�าหนดทางกฎหมาย และ
นโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิัท
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(9) ประเมินและหารือเก่ียวกับโครงสร้างทุนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
(Optimal Capital Structure) นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล กลยุทธ์ในการ
จัดหาเงินทุน และการจัดสัดส่วนเงินทุนท่ีเหมาะสม (Optimal Funding 
Composition) เป็นประจ�า

(10) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้ง
คราว เม่ือเห็นวา่บรษิัทมีก�าไรสมควรพอที่จะท�าเชน่น้ัน

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

(12) จดัท�ารายงานประจ�าปีรว่มกับคณะผูบ้รหิาร

(13) พจิารณา อนุมตั ิและก�าหนดโครงสรา้งการด�าเนินกจิการโดยรวมของบรษิทั
และบรษิัทยอ่ยหลัก

(14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบรหิารความเส่ียงและจัดการกับความเส่ียงทางธุรกิจ
ที่ส�าคัญของบรษิัท โดยจะต้องพิจารณาความเส่ียงด้านกลยุทธ์การด�าเนิน
กิจการ (ทางการเงนิและอื่น ๆ) และทางกฎหมายเป็นส�าคัญ

(15) ก�ากับดูแลให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 
คณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักลา่วนัน้ ท�าขึน้เชน่เดยีวกบัการท�าธรุกรรมปกตกิบับุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis) และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทางการคา้ปกติ รวมถึงไมมี่
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของบรษิัทและผูถ้ือหุน้รายยอ่ย

(16) จัดให้บรษิัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจัดตั้งหน่วย
งานตรวจสอบภายในเพื่อติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในของบรษิัท 
และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ที่ส�าคัญ  
รวมถึงเสนอแนะวิธกีารแกไ้ข

(17) จดัเตรยีมวาระและความเห็นที่จะเสนอตอ่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้

(18) สรรหาผู้ที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทและ
บรษิัทยอ่ยหลัก

(19) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมัติ

(20) มอี�านาจแตง่ตัง้ (และถอดถอน) ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษิทั ตดิตาม
ตรวจสอบและจัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิารเป็นรายปี

(21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความม่ันคงและ
ปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร ข้อมูล และ
สินทรพัย์อื่น ๆ ไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง

(22) ด�าเนินการใหบ้รษิัทมีขั้นตอนกระบวนการท่ีเพียงพอส�าหรบัการป้องกันมิให้
บรษิัทเกี่ยวพนักับการทุจรติคอรร์ปัชั่น

(23) จดัใหมี้การประเมินผลงาน หนา้ที่ และความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่ของ
ตนปีละหน่ึงครัง้

เรือ่งส�าคัญที่สงวนไว้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการบรษิัทในการพิจารณาอนุมัติ 
มีดังน้ี

(1) กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

(2) คา่ใชจ้า่ยฝ่ายทุนและคา่ใชจ้า่ยที่เกินกวา่วงเงนิที่ก�าหนด

(3) การลงทุนเชิงยุทธศาสตรใ์นธุรกิจใหมแ่ละการลดการลงทุน

(4) โครงสรา้งองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารร
ะดับสูง

(5) แผนการสืบทอดต�าแหนง่ของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสูง

(6) คา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

(7) การแตง่ต้ังกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และผูบ้รหิารระดับสูงฝ่ายก
ารเงนิของบรษิัทยอ่ย

(8) การตกลงเขา้ท�าสัญญาท่ีส�าคัญและเรือ่งอื่นใดที่มีนัยส�าคัญตอ่บรษิัท

(9) การฟ้องรอ้งและด�าเนินคดีที่ส�าคัญ

(10) นโยบายที่ส�าคัญ

(11) การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถา
บันการเงนิ

(12) นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล และการเสนอขอ
อนุมัติจา่ยเงนิปนัผลตอ่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่

 นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ

 นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

 นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบตัเิชน่เดียวกบั “กรรมการอิสระ” และไมเ่ป็นกรรมก
ารที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ัดสินใจในการด�าเนินงานของบริ
ษทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลป
ระโยชน์ และไม่เป็นกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
หรอืบรษิทัรว่มของบรษิทัทัง้น้ี นายจุลจติต์ บุณยเกตุ และนางกมลวรรณ วปุิลากร เป็
นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบัญชีเพยีงพอทีจ่ะท�าหนา้ท่ีในการสอบทานควา
มนา่เชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทั

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมดัีงน้ี

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบรษิัทเพื่อให้มีการรายงาน
ทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ

(2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธผิล ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมภายในทางดา้นการ
บญัช ีการเงนิ การด�าเนินงาน และการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ รวมถงึ 
นโยบายการบรหิารความเส่ียงและระบบการควบคุมตา่ง ๆ ท่ีก�าหนดข้ึนโดย 
ผูบ้รหิารของบรษิทั โดยมกีารสอบทานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยผูต้รวจสอบ
ภายในและ/หรอืผูส้อบบัญชีอิสระ

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
ถึงความเพยีงพอของหนว่ยงานตรวจสอบภายในอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้โดย
ให้มีทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในต�าแหน่งท่ี
เหมาะสมในองค์กร

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน

(5) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
ขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และของ
ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
กับธุรกิจของบรษิัท

(6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ี
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขการท�างานของ
บุคคลดังกลา่ว (หมายความรวมถึงการเสนอถอดถอนผูท้ี่ขาดคุณสมบัติใน
การท�าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัช)ี รวมทั้งเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ี
ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีของบรษิัทเป็นรายปี

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุม้คา่ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ของผูส้อบบัญชีของบรษิัท

(9) สอบทานการจดัการใหมี้ชอ่งทางส�าหรบัพนักงานท่ีสามารถแจง้เบาะแสเก่ียว
กบัความผิดปรกตใินเรือ่งรายงานทางการเงนิหรอืเรือ่งอืน่ ๆ  โดยการแจง้ดัง
กลา่วจะถกูเกบ็เป็นความลบั รวมถงึการจดัใหมี้การสืบสวน และตดิตามผลใน
เรือ่งที่รบัแจง้อยา่งเหมาะสม

(10) สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสม
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บรษิัท

(11) จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ�า
ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดังตอ่ไปน้ี

• ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงนิของบรษิทั

• ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั

• ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลั
กทรพัย์ ขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพั
ย์และของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเ
กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั

• ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี

• ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชุมของกรร
มการตรวจสอบแตล่ะทา่น

• ความเหน็หรอืขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการป
ฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร

• รายการอืน่ท่ีเห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่
และความรบัผดิชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจ
ากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

นายราเกซ เจน (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทน

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนมดัีงน้ี

(1) สอบทานและเสนอคา่ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ

(2) สอบทานและอนุมัติคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายก�าหนดคา่ตอบแทน

(4) สอบทานเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การเปิดเผยคา่ตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามขอ้ก�า
หนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

(5) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้า
ที่บรหิาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ ค่าตอบแทนในรูปหุ้น และสิทธิในการได้
รบัเงินเกษียณอายุหรอืเงินชดเชย) ท้ังน้ี ตามนโยบายก�าหนดค่าตอบแทน 
และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รบัการอนุมัติจาก
ผูถ้ือหุน้หรอืไม่

(6) สอบทานสิทธิตามสัญญาท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารจะไดร้บัจากการยกเลิก
สัญญาจา้ง และเงนิที่จา่ยหรอืเสนอวา่จะจา่ย เพือ่พจิารณาวา่สมเหตุสมผล
กับสถานการณ์หรอืไม่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัและรายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�าหนด
คา่ตอบแทนและขอ้เสนอแนะทีเ่หมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษิทั

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

(9) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนให ้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหค้ณะกรรมการ 
บรษิทัพจิารณาอนุมตัิ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา

นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) กรรมการสรรหา

นายราเกซ เจน (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) กรรมการสรรหา

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังน้ี  

(1) ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รบัการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการข
องบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิ
จารณาอนุมัติ

(2) ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกต้ังให้เป็นประธาน 
เจ้าหน้าที่บรหิาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กลุ่มการเงินของบรษิัท
และบรษิทัยอ่ย

(3) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจาร
ณาจากความตอ้งการในปจัจุบันและการพฒันาในอนาคตของบรษิัท และให ้
ค�าแนะน�าตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการปรบัเปลีย่นตามทีเ่หน็วา่จ�าเป็น โดย
ค�านึงถงึประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกราย รวมถึงความเช่ียวชาญ ความสามารถ 
และความหลากหลายทีบ่รษิทัตอ้งการ

(4) ให้ความส�าคัญกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการและให้
ขอ้เสนอแนะการปรบัปรุงแกไ้ขตามท่ีเห็นสมควร
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(5) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการด�าเนินการตามข้ันตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสเสนอชื่อผูม้ีคุณสมบัติเพือ่ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ

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

(7) พจิารณาความจ�าเป็นในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของคณะกรรมการ

(8) ชี้แจงเหตุผลในการให้ค�าแนะน�าของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียง
คัดคา้น (หากมี) ไวใ้นค�าแนะน�าดังกลา่วขา้งตน้

(9) ด�าเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ 
แตง่ตั้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ

(10) ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�าแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งต้ัง 
ผูบ้รหิารหลักตามทีต่นเหน็สมควร

(11) จัดให้ มีการเปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับการด�าเ นินกิจการต่าง ๆ ของ 
คณะกรรมการสรรหา

(12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีขอ
งตนปีละหน่ึงครัง้

คณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการ

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการ 5 ทา่น ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง่

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอิสระ) กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

นายราเกซ เจน2 (กรรมการที่มิใชผู่บ้รหิาร) กรรมการก�ากับดแูลกิจการ

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการมดัีงน้ี

(1) ก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปส�าหรับการ 
ก�ากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และด�ารงไว้ซึ่ง 
วัฒนธรรมองค์กรทีเ่อื้อตอ่การก�ากบัดแูลกิจการทีดี่

(2) ก�าหนดและด�ารงไว้ซึ่งนโยบายและกระบวนการการก�ากับดูแลกิจการที่ 
เหมาะสม

(3) ด�าเนินการให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับก�ากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้อนุมัติ เพือ่ใหม้ีการก�ากับดูแล
กิจการในบรษิัท และบรษิัทย่อยท้ังหมดซ่ึงบรษิัทมีอ�านาจควบคุมไม่ว่าโดย 
ทางตรงหรอืทางออ้ม

(4) ก�ากับดแูลใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารประเมนิผลการบงัคบัใชแ้ละปฏบิตัติาม 
นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับก�ากับดูแลกิจการและรายงานต่อ 
คณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครัง้

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องส�าคัญต่าง ๆ ผลการ 
ตรวจสอบ และค�าแนะน�าเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ

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

(7) ด�าเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�ากับดแูลกิจการที่ดี

(8) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเก่ียวกับการด�าเนินกิจการต่าง ๆ 
ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดแูลกิจการของบรษิัท

(9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของตนปีละหน่ึงครัง้

ฝ่่ายบรหิาร

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดยสรุปคือ  
คณะกรรมการบรษิัทมีอ�านาจหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร และฝ่ายบรหิารมีอ�านาจหน้าท่ีในการน�านโยบายไปปฏิบัติและรายงาน 
ผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบรษิทัไดก้�าหนดนโยบายการมอบอ�านาจ (Policy on Delegation of Authority) เปน็ลายลกัษณ์อกัษร ซึง่วา่ดว้ยการมอบอ�านาจระหวา่งคณะกรรมการ 
และฝา่ยบรหิาร โดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจหนา้ทีแ่ละอ�านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการและฝา่ยบรหิารไวอ้ยา่งชดัเจน

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเป็นผูด้�ารงต�าแหนง่บรหิารสูงสุดของบรษิทัโดยมอี�านาจ หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบดังน้ี

(1) รบัผิดชอบในการบรหิารจดัการกิจการของบรษิัท โดยจะตอ้งปฏิบัติตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงนโยบายการก�ากับดแูลกิจการของบรษิัท

(2) มอี�านาจตัดสินใจในเรือ่งตา่ง ๆ  ท่ีไมอ่ยูใ่นอ�านาจการตัดสินใจของคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง กฎระเบียบส�าหรบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
ของบรษิัท หรอืค�าส่ังหรอืมติของคณะกรรมการบรษิัท ประธานเจา้หน้าที่บรหิารจะตอ้งด�าเนินการตามสมควรเพือ่ใหบ้รษิัทด�าเนินกิจการและพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นไป 
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บังคบัของบรษิทั มติของทีป่ระชุมผูถื้อหุน้และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั
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(3) จดัรูปแบบองค์กรของบรษิัท และการจดัสรรบุคลากรใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการบรษิัทก�าหนด

(4) ด�าเนนิการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์อนัเป็นทีย่อมรบัทัว่ไปเกีย่วกบัการ
ก�ากับดแูลและการควบคุมกิจการอยา่งมีประสิทธภิาพ

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประมาณและแผนการด�าเนินงานรวม
ทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในงบประมาณและแผนการด�าเนินงานดังกลา่ว

(6) จัดใหม้ีการวางแผนบรหิารความเส่ียงภายในองค์กรเพื่อบง่ชี้และจัดการกับ
ความเส่ียงทางธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกับบรษิัทในเชิงรุก 

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

(8) ด�าเนินการใหธ้รุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของคณะ
ผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ รวมถงึบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดังกลา่วน้ัน ท�าขึน้เสมือนเป็นการท�าธรุกรรมปกติกบับุคคลภายนอก (Arm’s 
Length Basis) และภายใตเ้ง่ือนไขทางการคา้ปกติ รวมถึงไมมี่ผลกระทบตอ่
ผลประโยชน์ของบรษิัทและผูถ้ือหุน้รายยอ่ย

(9) จัดให้บรษิัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นส่วน
หน่ึงของแผนการปฏิบัติการและขั้นตอนการด�าเนินกิจการของบรษิัท เพื่อ
เป็นหลกัประกนัตามสมควรวา่ บรษิทัจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีเ่กีย่วกบั 
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
ความน่าเชื่อถือของการรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
และการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบรษิัท และกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

(10) จดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเพือ่ตรวจสอบขัน้ตอนการด�าเนนิงานของ
บริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับการอนุมัติ รายงานความล้ม
เหลวหรอืจุดออ่นในการควบคุมตา่ง ๆ ที่ส�าคัญ และใหค้�าแนะน�าท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ทั้งน้ี หนว่ยงานตรวจสอบภายในจะตอ้งรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(11) จัดให้มีการส่ือสารและท�าให้เกิดความรว่มมือของพนักงานหรอืตัวแทนของ
พนักงานตามที่สมควร เพื่อให้พนักงานมีประสบการณ์และมีความเข้าใจใน
ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจที่ตอ้งรบัผิดชอบ

(12) มีอ�านาจที่จะรอ้งขอใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้และเป็นตัวแทนของบรษิัท (หรอื
แตง่ต้ังตวัแทน) ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิทัยอ่ยหลัก รวมถึงการออกเสียง
ลงคะแนนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และตดิตามผลการ
พฒันาธุรกิจ สถานะและผลก�าไรของบรษิัทยอ่ยหลัก

(13) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความม่ันคงและ
ปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร ข้อมูล และ
สินทรพัย์อื่น ๆ ไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง

(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงบทลงโทษท่ีเพียงพอส�าหรบัพนักงานท่ีไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบรษิัท (หากมี) และรายงานการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการที่ส�าคัญตอ่คณะกรรมการบรษิัท

(15) น�าขั้นตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันมิให้บรษิัทเกี่ยวพันกับ
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะตอ้งท�าการตรวจสอบ
ความเส่ียงของกระบวนการดังกล่าวเป็นรายปี และต้องด�าเนินการให้มีการ
แก้ไขปรบัปรุงข้อบกพรอ่งใด ๆ ที่ตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิัท

เลขานุการบรษิัท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทก�าหนดไว้โดยอ้างอิงกับ 
พระราชบัญญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากดั พระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
และหลักการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีส�าหรบับรษิทัจดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ โดยเลขานุการบรษิัทมีหนา้ท่ี
และความรบัผิดชอบดังน้ี

(1) ใหค้�าแนะน�าดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ทีข่อง
คณะกรรมการบรษิทั และการประกอบธุรกจิของบรษิทั

(2) จดัเตรยีมเอกสารและขอ้มลูประกอบการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการ
ประชุมผูถื้อหุน้

(3) ประสานงานและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทัและมตทิี่
ประชุมผูถื้อหุน้

(4) จดัท�าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนงัสือนัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานประจ�าปีของบรษิทั หนังสือ
นัดประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้

(5) เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สียทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

(6) จดัเตรยีมขอ้มลูและจัดใหมี้การประชุมเพือ่ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัธรุกิจของบรษิทั 
 รวมท้ังขอ้มลูอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วขอ้งกับการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้กก่รรมการใหม่

(7) ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทัและผูถื้อหุน้

กรรมการอิสระ

บรษิัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ 
ที่ เข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยก�าหนด ดังน้ี

(1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทั 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระดว้ย

(2) ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรกึษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ ่
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการ
แตง่ต้ัง

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร (รวมท้ังคู่
สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นผู้บรหิารหรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษิัท
หรอืบรษิัทยอ่ย

(4) ไมเ่คยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม 
หรอืนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เคยเป็นหรอืเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอืผู้บรหิารของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอื
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นการแตง่ตั้ง
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(5) ไมเ่ป็นหรอืไมเ่คยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิารหรอืหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย 
บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์สังกดัอยู ่เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นการแตง่ตัง้

(6) ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิาร
เป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 
2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ ่บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคล
ทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บรกิารทาง
วิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปีกอ่นการแตง่ตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บรษิทั ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรอืผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่
ของบรษิัท

(8) ไมมี่ลักษณะอื่นใดท่ีท�าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานของบรษิัท

การสรรหาและแตง่ต้ังกรรมการอิสระแสดงอยูภ่ายใตหั้วขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ 
– การสรรหาและแตง่ตั้งกรรมการ” ขา้งลา่งน้ี

ปจัจุบัน บรษิทัมีกรรมการอสิระจ�านวน 4 ทา่น คิดเป็น 40% ของกรรมการทัง้คณะ 
ไดแ้ก ่(1) นายจุลจติต์ บุณยเกตุ (2) นายสตเีฟน่ วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (3) นางกมลวรรณ  
วิปุลากร และ (4) นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชร์รตัน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็น
อสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละฝา่ยบรหิารของบรษิทัและมคุีณสมบตัคิรบถว้นตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดข้างต้น ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระ
ไมมี่ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรอืใหบ้รกิารทางวิชาชีพแกบ่รษิัท

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ

บรษิทัใหค้วามส�าคญักบัการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยไดก้�าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและ 
ขอ้ก�าหนดของหนว่ยงานก�ากับดแูลที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงขอ้บังคับของบรษิัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาประสบการณ์
การท�างาน ความรู ้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกิจการโทรคมนาคม และ 
ผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการในชว่งเวลาท่ีผา่นมา รวมท้ังพจิารณาจากทักษะ
ที่ยังขาดอยูใ่นคณะกรรมการ รวมถึงความหลากหลายอื่น ๆ เชน่ เพศ เพือ่ชว่ยส่ง
เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิัทปฏิบัติงานไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น

คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักถึงการสรรหากรรมการท่ีมคุีณสมบตัหิลากหลาย
และพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส�าคัญเพื่อการพิจารณาตัดสินใจและการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและคณะกรรมการ
สรรหาได้ก�าหนดแนวทางในการเสนอช่ือผู้สมัครเพื่อแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการของบรษิัทท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย นอกจากน้ีบรษิัทได้พิจารณาองค์
ประกอบตามท่ีก�าหนดโดยจดัท�า Board Skill Metrix เป็นขอ้มลูท่ีชว่ยในการคัด

กรองสรรหากรรมการท่ีมีความความรู ้ ความเช่ียวชาญ ทักษะและประสบการณ์
ที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจด้านโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้
ทบทวน Board Skill Metrix โดยแบง่เป็น 10 ดา้น ซึ่งรวมถึงภาวะความเป็นผูน้�า  
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลกูคา้และการตลาด บัญชีและการเงนิ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรูท้ี่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรง กฎหมาย การจัดการความเส่ียง ด้านการจัดการ
องค์กรและบุคลากร

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รบัผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัท 
ในการน้ีบริษัทได้ใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Recruitment 
Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระหรือพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดย 
คณะกรรมการสรรหาจะพจิารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม
กบัการเป็นกรรมการของบรษิทั สรุปผลการสรรหากอ่นน�าเสนอตอ่คณะกรรมการ
บรษิัท หรอืผูถ้ือหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัติตอ่ไป (แลว้แตก่รณี)

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก�าหนด และจะตอ้งไมด่�ารงต�าแหนง่กรรมการในบรษิัทจด
ทะเบียนมากกวา่ 5 บรษิทั และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะตอ้งไมด่�ารงต�าแหนง่เป็น
กรรมการในบรษิัทอื่นและบรษิัทจดทะเบียนมากกวา่ 2 บรษิัท ไมนั่บรวมบรษิัทยอ่ย 
บรษิทัในเครอื และบรษิทัรว่มทุนของบรษิทั ทัง้น้ี เพือ่ใหก้รรมการสามารถปฏบิตัติาม
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ

กรรมการของบรษิทัมีวาระการด�ารงต�าแหนง่ 3 ปี และกรรมการซึง่พน้จากต�าแหนง่
อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลับเขา้ด�ารงต�าแหนง่อกีได ้การแตง่ตัง้ถอดถอน หรอืการพน้
จากต�าแหนง่ของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปตามขอ้บังคับของบรษิัท ดังน้ี

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่านและ
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทย

(2) ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปน้ี

• ถือหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเทา่กับจ�านวนหุน้ที่ตนถืออยู่

• ผูถ้ือหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเพียง
คนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ดเพยีงใดไมไ่ด้

• ผู้ที่ได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดเรยีงตามล�าดับจะได้รบัการแต่งต้ังเป็น
กรรมการ ในกรณทีีไ่ดร้บัคะแนนเสียงเทา่กนัเกนิกวา่จ�านวนกรรมการ
ที่พงึเลือกในครัง้น้ัน ใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด

(3) ในกรณีทีก่รรมการทา่นใดประสงค์จะลาออกจากต�าแหนง่ ใหย่ื้นใบลาออกตอ่
บรษิทั การลาออกจะมีผลนับแตวั่นทีบ่รษิทัไดร้บัใบลาออก

(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมติใหก้รรมการออกจากต�าแหนง่กอ่นวาระไดโ้ดยตอ้ง
มคีะแนนเสียงสนับสนุนไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ
มสิีทธอิอกเสียง และมหุีน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่กึง่หน่ึงของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมสิีทธอิอกเสียง

(5) ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�านวนหน่ึงในสามของ
กรรมการท้ังหมดของบรษิทัพน้จากต�าแหนง่ โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต�าแหนง่
นานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต�าแหนง่กอ่นกรรมการท่ีพน้จากต�าแหนง่ไปแลว้อาจได้
รบัเลอืกใหเ้ขา้ด�ารงต�าแหนง่อกีได้
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การสรรหาและแตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดบัสูง

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิาร 
ระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน
และโปรง่ใส และพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน ความรู ้ 
ความสามารถ จรยิธรรม และความเป็นผูน้�า โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย 
ใหค้ณะกรรมการสรรหาเป็นผูพ้จิารณาและใหค้�าแนะน�าเกีย่วกบัผูม้คุีณสมบตัทิีจ่ะได้
รบัการเสนอช่ือและแตง่ต้ังใหเ้ป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และรองประธานเจ้าหนา้ท่ี
บรหิารกลุม่การเงนิของบรษิทั

การกำากับดแูลการดำาเนินงานของบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่ม

รกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท โดยบรษิัทมีการแต่งต้ังผู้แทนของบรษิัทเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของบรษิัทเหล่าน้ัน ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาเป็นผูพิ้จารณาและใหค้�าแนะน�าเก่ียวกับ 
ผูม้ีคุณสมบัติที่จะไดร้บัการเสนอช่ือและแตง่ตั้งใหเ้ป็นกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยทั้งหมด 
นอกจากนี้ บรษิัทได้ด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอ�านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบ
ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย หลกัเกณฑ์เรือ่งการท�ารายการระหวา่ง
กัน และการท�ารายการส�าคัญอื่น ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของ
บรษิัท เพื่อให้การก�ากับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี บรษิัทได้จัดให้มีการ
รายงานฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานของบรษิัทยอ่ยหลักตอ่คณะกรรมการ
ของบรษิัทเป็นรายไตรมาส

การใชข้อ้มลูภายใน

บรษิัทตระหนักถึงถึงความส�าคัญเรือ่งการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรอืผู้อ่ืนในทางมิชอบ ซ่ึงกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ
บรษิัทมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลท่ีไม่ได้รบัอนุญาตเข้าถึงข้อมูลท่ี
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของ
บรษิทักอ่นท่ีบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วผา่นระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์ 
หรอืในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร 
หรอืพนกังานของบรษิทัซือ้ขายหุน้หรอืตราสารทางการเงนิของบรษิทักอ่นทีข่อ้มลู
ดังกลา่วจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน หรอืในขณะที่ขอ้มลูดังกลา่วยังมีผลกระทบตอ่
ราคา การฝา่ฝนืหลักในการปฏิบตัสิ�าหรบัการด�าเนินการเก่ียวกับขอ้มลูของบรษิทัจะ
ถกูสอบสวน ลงโทษ และ/หรอืใหอ้อกจากงานตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีก�าหนดใน
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดท�าคู่มือเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ส�าหรับกรรมการ  
ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิัท โดยก�าหนดหา้มมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารซ้ือขา
ยหลกัทรพัย์ของบรษิทัในชว่งเวลา 1 เดือนกอ่นวันประกาศผลการด�าเนินงานของ 
บรษิัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการด�าเนินงานของบรษิัท 
ตอ่สาธารณชน หรอืซื้อขายหลักทรพัย์เพือ่การเกง็ก�าไรในระยะส้ัน โดยเลขานุการ
บรษิัทจะแจง้ให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องทราบก�าหนดระยะเวล
าการห้ามซื้อขายหลักทรพัย์ก่อนการประกาศผลการด�าเนินงานของบรษิัททุกครัง้ 
นอกจากน้ี บรษิัทก�าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทจะต้อง 
แจ้งให้บรษิัททราบถึงรายงานการซื้อขายหุ้น หรอืการได้มาหรอืการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรพัย์ของบรษิัท (รวมถึงการถือครองหลักทรพัย์ของคู่สมรส 
และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วัน ก่อนท�าการซ้ือขาย 
และแจง้ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวันที่มีการไดม้าหรอืมีการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว  
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานการเปล่ียนแปลงการ 
ถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบทุกครัง้

บรษิัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นส่วนไดเ้สียทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
ของบรษิัทหรอืบรษิัทยอ่ยภายใน 15 วันกอ่นวันส้ินปีปฏิทินของทุก ๆ ปี และภายใน 
15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี เพือ่ประโยชน์ใน
การติดตามดูแลและด�าเนินการตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยง
กันซึ่งเป็นรายการที่อาจกอ่ใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติส�าหรับการด�าเนินการเก่ียวกับ
ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบรษิัทที่ www.dtac.co.th และระบบส่ือสารภายในของ
บรษิัท (Intranet)

นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยกฏหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นท่ีความสนใจเพ่ิมขึน้มาก
อยา่งตอ่เน่ือง บรษิทัไดใ้หค้วามส�าคัญกบัการดแูลการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล  
และเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของ 
บรษิทั บรษิทัไดน้�ามาตรฐานคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) 
มาปรบัใช ้รวมถึงจดัใหม้กีารประเมินวัตถุประสงค์การใชข้อ้มลูส่วนบุคคล (Privacy 
by Design) และมาตรการทางเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง 
การสรา้งความตระหนักและให้ความรูกั้บพนักงานภายในองค์กรอยู่เสมอเก่ียวกับ
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองทางไซเบอร ์ซึง่บรษิทั
เชือ่มัน่วา่พนักงานของบรษิทัไดป้ฏบิตัติามดแีทคธรรมภบิาลและนโยบายความเปน็ 
ส่วนตัวอยา่งเครง่ครดั
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คา่ตอบแทนผูส้อบบัญชี

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562 เมือ่วันที ่4 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัมีมตอินุมตัคิา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชสี�าหรบัปี 2562 เป็นจ�านวน
ไมเ่กนิ 4,170,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ซ่ึงคา่ตอบแทนดังกลา่วประกอบดว้ย
คา่บรกิารส�าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิประจ�าปี และการสอบทานงบการเงนิราย
ไตรมาส โดยคา่ตอบแทนดังกลา่วเป็นจ�านวนเงนินอ้ยกวา่ในปี 2561 ทัง้น้ี ในปี 2561 
คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่บรกิารอืน่ (Non-audit Fees) ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบบญัชี
และไดบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่ส้อบบญัชี จ�านวน 2,856,505 บาท

การปฏิบัตติามหลักการกำากับดแูลกิจการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ ๆ

บริษัทได้มีการเทียบเคียงหลักปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ 
บรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) กับหลักการก�ากับดแูลกิจการที่ดีของ
บรษิทั และไดน้�าเสนอตอ่คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการเมือ่วันที ่14 กนัยายน 2561  
และคณะกรรมการบริษัทเมื่อเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยคณะกรรมการ
บรษิัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการว่า 
คณะกรรมการมีความเข้าใจและบริษัทมีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัท
สอดคลอ้งกับหลักปฏิบัติของ CG Code แลว้ 

ทั้งน้ี บรษิัทยังมีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดแูลกิจการที่ดีในเรือ่งอื่น ๆ ดังน้ี

(1) บริษัทมีนโยบายและกระบวนการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อมา
ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบั
การเลือกต้ังเป็นกรรมการในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีได้ ทั้งน้ี ตาม 
ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานคณะกรรมการและกรรมการบรษิัทจะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์
ความรู้ความสามารถในธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทมีกระบวนการสรรหา
กรรมการอิสระเพื่อให้ม่ันใจว่ากรรมการอิสระจะท�าหน้าท่ีได้อย่างดีเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผูถ้ือหุน้ 

ด้วยธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีประวัติยาวนานและมีความซับซ้อนสูง 
มีความจ�าเป็นที่กรรมการแตล่ะทา่นตอ้งมีความเขา้ใจเรือ่งเฉพาะดา้นตา่ง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ เช่น ธุรกรรมการค้าต่าง ๆ หรอืเรือ่งเชิงเทคนิคที่
มีความซับซ้อน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับย่านคล่ืนความถ่ี โครงข่ายโทรคมนาคม 
สายไฟเบอร์ออปติก เครื่องและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
การด�าเนินธุรกิจออนไลน์ อินเทอรเ์นต เทคโนโลยีที่ทันสมัยตา่ง ๆ กฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ ฯลฯ จงึท�าใหก้ิจการโทรคมนาคม
เป็นกิจการยากแกก่ารท�าความเขา้ใจ อยา่งไรก็ดี การท�าความเขา้ใจในเรือ่ง
ดังกล่าวมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงยวดเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนงานของ
บรษิัท ดังน้ัน การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่นานขึ้นก็จะเป็นปจัจัยส�าคัญ
ส่งเสรมิให้กรรมการสามารถมีความเข้าใจอย่างลึกซ่ึงและให้ค�าแนะน�าหรอื
ทิศทางท่ีเป็นประโยชน์แก่บรษิัทได้ โดยท่ีผ่านมา คณะกรรมการของบรษิัท
ไดท้�าหนา้ที่ในดา้นน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าท้ังปี  
อยา่งนอ้ย 6 ครัง้ตอ่ปี เพือ่พจิารณาวาระหลักทีไ่ดก้�าหนดไว้ในแตล่ะปี อยา่งไร 
กต็าม หากมวีาระส�าคญั ประธานคณะกรรมการบรษิทักจ็ะเรยีกประชุมส�าหรบั 
วาระส�าคัญน้ัน ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาท่ี
กฎหมายได้ก�าหนดไว้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบรษิัทมีการประชุม 
ทั้งส้ินจ�านวน 10 ครัง้

(2) บริษัทก�าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ให้เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถและภาระหน้าท่ีความรบัผิดชอบ โดย
มีกระบวนการประเมินผลงานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป บริษัท
ได้ท�าการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และได้เน้นย�้าให ้
ผูบ้รหิารและพนกังานถอืปฏบิตัติามหลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปในเรือ่ง
น้ีดว้ย เชน่ พนักงานตอ้งไมเ่ปิดเผยจ�านวนคา่ตอบแทนของตนเองใหบุ้คคลอ่ืน 
ทราบ และบรษิัทก็จะถือว่าเรือ่งดังกล่าวเป็นความลับของพนักงานและจะ
เคารพในสิทธคิวามเป็นส่วนตัวของพนักงาน

(3) คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิทั
ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10/2562 ได้อนุมัติคู่มือเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรพัย์ส�าหรบักรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัท โดย
หลักการส�าคัญของคู่มือดังกล่าวเป็นการก�าหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร
ของบรษิทัสามารถซ้ือขายหรอืแลกเปล่ียนหุน้ของบรษิทัไดแ้ตจ่ะตอ้งแจง้ตอ่
คณะกรรมการหรอืเลขานุการบรษิทัเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรพัย์ของบรษิทั
อยา่งนอ้ย 1 วันลว่งหนา้กอ่นท�าการซ้ือขาย และแจง้ผลการซ้ือขายหลักทรพัย์
ภายใน 24 ชัว่โมงนับแตวั่นทีม่กีารซือ้ขายหรอืเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์

(4) บรษิัทมิได้น�าการลงคะแนนเสียงแบบสะสมมาใช้ เน่ืองจากข้อบังคับบรษิัท
ได้ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก อย่างไร
ก็ดี บรษิัทไดก้�าหนดใหมี้วิธกีารอื่นในการรกัษาสิทธขิองผูถื้อหุน้รายยอ่ยมา
โดยตลอดโดยการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหาบุคคล
ที่มีความรูแ้ละความสามารถในการท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 
และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์ของบรษิัทที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครรบัเลือกตั้งเป็น
ประธานและกรรมการจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้าน
ธุรกิจโทรคมนาคมหรอืธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการบรษิัท 
กระบวนการสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระต้องม่ันใจว่ากรรมการอิสระได้
ท�าหนา้ที่ที่เป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บรษิัทและผูถ้ือหุน้

(5) บริษัทมีนโยบายที่จะยกระดับและส่งเสริมกรอบการก�ากับดูแลกิจการ
ให้ ดี ย่ิง ข้ึน โดยบริษัทได้ก�าหนดให้ มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติส� าหรับ 
คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพิ่มเติมโดยมีสาระ
ส�าคัญ อาทิ การก�าหนดให้มีตารางแผนงานการประชุมประจ�าปีส�าหรับ 
คณะกรรมการบริษัท (Yearly Meeting Plan) การก�าหนดให ้
คณะกรรมการบรษิัทตอ้งประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไมม่ีฝ่ายบรหิารเขา้รว่ม
ประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และการก�าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
รายงานตา่ง ๆ  อาทิ การบรหิารจดัการความเส่ียง การพฒันาหว่งโซอุ่ปทาน
ที่ย่ังยืน อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ รวมท้ังตอ้งพจิารณารายงานการตรวจสอบ
ภายในดว้ยทุกครัง้ที่มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท
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เรียีน ท่า่นผู้้�ถือืหุ้้�นบรีษิัทั่ โท่เท่ิ�ล แอ็คเซ็ส็ คอมมนิ้เคชั่ั�น จำำากัดั (มหุ้าชั่น)
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทั โทเทิ�ล แอค็เซ็ส็ คอมมนิูิเคชั่ั�นิ จำากดั (มหาชั่นิ) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่นิ ซ็่�งเปน็ิผูู้ท้รงคุณวุฒิิและมปีระสบการณ์ดา้นิการเงนิิ  
การบญัชั่ ีกฎหมาย และการบรหิารธุุรกจิ และมคุีณสมบตัคิรบถ้ว้นิตามที�กำาหนิดไวใ้นิกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซ็่�งจดัทำาตามแนิวทางและขอ้กำาหนิดของสำานัิกงานิ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (กลต.) และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านิไม่ได้เป็นิผูู้้บรหิารพนัิกงานิ  
หรอืที�ปรก่ษัาของบรษิัทั

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที�ได้รับการอนุิมัติจากคณะกรรมการบริษััท กำาหนิดให้มีการประชุั่มคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนิ้อยไตรมาสละ 1 ครั�ง  
ในิปี 2562 บรษิัทั ไดจ้ดัใหม้กีารประชุั่มคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั�งสิ�นิ 10 ครั�ง และไดร้ายงานิผู้ลการประชุั่มตอ่คณะกรรมการบรษิัทัทุกครั�ง ในิการประชุั่มแตล่ะครั�ง  
มผีูู้บ้รหิารระดับสูง หวัหนิา้หนิว่ยงานิตรวจสอบภายในิ และผูู้ส้อบบญัชั่เีขา้รว่มประชุั่มในิวาระที�เกี�ยวขอ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้ำาเนิินิงานิตามหนิา้ที�และความรบัผู้ดิชั่อบที�ไดร้บัมอบหมายโดยสรุปดังนีิ�

• สอบทานิงบการเงินิรายไตรมาสและงบการเงินิประจำาปี 2562 เพื�อนิำาเสนิอตอ่คณะกรรมการบรษิัทั เพื�อพจิารณาอนุิมตั ิงบการเงนิิดังกลา่วไดจ้ดัทำาข่�นิตามหลักการบัญชั่ี 
ที�รบัรองทั�วไปโดยถ้กูตอ้ง และเปิดเผู้ยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ

• สอบทานิความเพียงพอ และการประเมินิประสิทธุิผู้ลของระบบการควบคุมภายในิ การบรหิารความเสี�ยง การปฏิบัติตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุุรกิจของบรษิััท  
โดยประชุั่มรว่มกบัผูู้บ้รหิาร และหนิว่ยงานิตรวจสอบภายในิเพื�อใหข้อ้เสนิอแนิะที�เป็นิประโยชั่น์ิตอ่การบรหิารงานิของบรษิัทั

• พจิารณาอนุิมตัแิผู้นิงานิการตรวจสอบประจำาปีซ็่�งไดจ้ดัทำาข่�นิตามแนิวความเสี�ยง และพจิารณาผู้ลการตรวจสอบของหนิว่ยงานิตรวจสอบภายในิ

• สอบทานิรายการที�เกี�ยวโยงกันิ ธุุรกรรมของผูู้มี้ส่วนิไดเ้สีย หรอืรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผู้ลประโยชั่น์ิกับบรษิัทั เพื�อใหมั้�นิใจวา่บรษิัทัไดด้ำาเนิินิการตามเงื�อนิไข 
ทางธุรุกจิปกต ิและไดป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

• สอบทานิ และประเมนิิผู้ลการปฏบิตังิานิของตนิเองตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนิวทางการกำากบัดแูลกิจการที�ดี ซ็่�งผู้ลเป็นิที�นิา่พอใจ

• พจิารณาคัดเลอืกผูู้ส้อบบญัชั่ทีี�มคุีณสมบตัเิหมาะสม รวมถ่้งเสนิอแตง่ตั�ง และเสนิอคา่ตอบแทนิของผูู้ส้อบบัญชั่ปีระจำาปี 2563 ตอ่คณะกรรมการบรษิัทั

จากการดำาเนิินิงานิของคณะกรรมการตรวจสอบตามที�กลา่วมาขา้งตน้ิ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็ิวา่ บรษิัทัมกีารจดัทำางบการเงนิิเป็นิไปตามมาตรฐานิ 
การบัญชีั่ที�รบัรองโดยทั�วไป และมีการเปิดเผู้ยข้อมูลที�เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในิ และระบบการตรวจสอบภายในิที�มีประสิทธุิผู้ล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพรอ่ง 
ที�เป็นิสาระสำาคญั มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรุกจิของบรษิัทั และการทำารายการที�เกี�ยวโยงกนัิมคีวามสมเหตุสมผู้ล และเป็นิประโยชั่น์ิสูงสุด 
ตามนิโยบายบรษิัทั

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูู้้สอบบัญชั่ีตามเกณฑ์์การประเมินิผู้ลของบริษััท ที�ถ้ือปฏิบัติ ประสบการณ์ ผู้ลการดำาเนิินิงานิ และความเป็นิอิสระ 
ในิการดำาเนิินิงานิของผูู้้สอบบัญชั่ีในิปีที�ผู้่านิมา และมีความเห็นิว่าผูู้้สอบบัญชั่ีของบรษิััท สำานัิกงานิ อีวาย จำากัด มีผู้ลการดำาเนิินิงานิเป็นิที�นิ่าพอใจ นิอกจากนิี� บรษิััท  
สำานัิกงานิ อวีาย จำากดั เป็นิสำานัิกงานิสอบบญัชั่ทีี�ไดร้บัการยอมรบัในิระดับสากล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นิควรเสนิอใหผูู้้ส้อบบัญชั่ีของบรษิััท สำานัิกงานิ อีวาย จำากัด เป็นิผูู้้สอบบัญชั่ีของบรษิััท ประจำาปี 2563 และได้พิจารณากำาหนิดคา่ตอบแทนิ 
ของผูู้ส้อบบญัชั่เีพื�อนิำาเสนิอตอ่คณะกรรมการบรษิัทั เพื�อขออนุิมตัจิากผูู้ถื้้อหุน้ิตอ่ไป

นิางกมลวรรณ วิปุลากร

ประธุานิคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานิของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา. รายงานประจํําป ี2562

เรียีน ท่า่นผู้้�ถือืหุ้้�น บรีษิัทั่ โท่เท่ิ�ล แอ็คเซ็ส็ คอมมนิ้เคชั่ั�น จำำากัดั (มหุ้าชั่น)
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้ว้ยกรรมการจำำานวน 5 ท่า่น ซ่ึ่�งได้ร้บัการแต่ง่ตั่�งจำากคณะกรรมการบรษิัทั่ โด้ยเป็นกรรมการอิสระจำำานวน 3 ท่า่น ทั่�งน้� คณะกรรมการสรรหา 
ม้หน้าท่้�ความรบัผิิด้ชอบในการพิิจำารณาและแต่่งตั่�งบุคคลท้่�ม้คุณสมบัต่ิและประสบการณ์ท่้�เหมาะสมเป็นกรรมการของบรษิััท่และบรษิััท่ในเครอื ต่ลอด้จำนการประเมินผิล 
การปฏิบิตั่งิานของกรรมการดั้งกลา่ว

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้จ้ำดั้ใหม้ก้ารประชุมรวม 7 ครั�ง เพิื�อพิจิำารณาเรื�องประเด็้นสำาคัญรวมถึง่ (1) ท่บท่วนโครงสรา้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัทั่ 
(2) พิจิำารณาและให้ขอ้เสนอแนะผิลการประเมินการปฏิิบัต่ิงานประจำำาปีของกรรมการและคณะกรรมการบรษิััท่ (3) ใหค้ำาแนะนำาผิ้ม้้คุณสมบัต่ิท่้�จำะได้ร้บัการแต่ง่ตั่�งใหเ้ป็น 
กรรมการของบรษิััท่และของบรษิััท่ย่อย (4) รบัท่ราบหลักเกณฑ์์ใหม่ของต่ลาด้หลักท่รพัิย์แห่งประเท่ศไท่ยเก้�ยวกับการกำาหนด้คุณสมบัต่ิ Chief Financial Officer 
และสมุห์บญัชข้องบรษิัทั่จำด้ท่ะเบ้ยน และ (5) พิจิำารณาและใหข้อ้เสนอแนะการวางแผินหาผิ้สื้บท่อด้ต่ำาแหนง่ผิ้บ้รหิารระดั้บส้งของบรษิัทั่

คณะกรรมการสรรหาได้ป้ระเมนิผิลการด้ำาเนินงานในปีท่้�ผิา่นมาแลว้ และมค้วามเหน็วา่คณะกรรมการสรรหาได้ป้ฏิบิตั่งิานอยา่งเหมาะสมและมป้ระสิท่ธิภิาพิเพิย้งพิอ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

นายสต้่เฟ่น่ วด้้รุฟ่ ฟ่อรด์้แฮม

ประธิานคณะกรรมการสรรหา



รายงานคณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการ
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เรียีน ท่า่นผู้้�ถือืหุ้้�น บรีษิัทั่ โท่เท่ิ�ล แอ็คเซ็ส็ คอมมนิ้เคชั่ั�น จำำากัดั (มหุ้าชั่น)
บริษิัทั ยัังคงให้ค้ำ�มั่ั�นท่�จะปฏิิบตัิติิ�มั่ห้ลักัก�ริกำ�กบัดูแูลักิจก�ริท่�ดู่สำำ�ห้ริบับริษิัทัจดูทะเบย่ันท่�กำ�ห้นดูโดูยัติลั�ดูห้ลักัทริพัย์ัแห้ง่ปริะเทศไทยั (SET) สำำ�นักง�นคณะกริริมั่ก�ริ 
กำ�กับห้ลัักทริพัย์ัแลัะติลั�ดูห้ลัักทริพัย์ั (SEC) แลัะท่�กำ�ห้นดูโดูยัสำมั่�คมั่ส่ำงเสำริมิั่สำถ�บันกริริมั่ก�ริบริษิััทไทยั (IOD) ดู้วยัมุั่มั่มั่องท่�จะเพิ�มั่พูนแลัะดูำ�ริงไว้ซึ่่�งคุณปริะโยัชน์ 
ริะยัะยั�วให้ก้บัผูู้ถ้อืหุ้น้ทุกริ�ยั

คณะกริริมั่ก�ริบริษิัทัให้ค้ว�มั่สำำ�คญัในก�ริดูำ�เนินธุุริกิจบนพื�นฐ�นของคว�มั่ซึ่ื�อสัำติย์ั โปริง่ใสำ คว�มั่ริบัผู้ดิูชอบโดูยัสำอดูคลัอ้งกบัมั่�ติริฐ�นท�งจริยิัธุริริมั่ติ�มั่มั่�ติริฐ�นสูำงสุำดู 
ทั�งน่� ในปี พ.ศ. 2562 คณะกริริมั่ก�ริกำ�กับดููแลักิจก�ริไดู้พิจ�ริณ� ติิดูติ�มั่ แลัะให้้ข้อเสำนอแนะดู้�นก�ริปฏิิบัติิดู้�นก�ริกำ�กับดููแลักิจก�ริท่�ดู่เพื�อให้้สำอดูคลั้องกับห้ลััก 
กำ�กบัดูแูลักจิก�ริท่�ดู่ของบริษิัทั แลัะท่�กำ�ห้นดูโดูยัติลั�ดูห้ลักัทริพัย์ัแห้ง่ปริะเทศไทยั แลัะสำำ�นักง�นคณะกริริมั่ก�ริกำ�กบัห้ลักัทริพัย์ัแลัะติลั�ดูห้ลักัทริพัย์ั ติลัอดูจนห้ลักัสำ�กลั 
ของ The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) แลัะ ASEAN CG Scorecard 

คณะกริริมั่ก�ริกำ�กับดููแลักิจก�ริม่ั่ก�ริปริะชุมั่ 3 คริั�ง เพื�อติิดูติ�มั่ก�ริกำ�กับดููแลักิจก�ริท่�ดู่แลัะเพื�อยักริะดัูบก�ริติิดูติ�มั่ติริวจสำอบ แลัะก�ริปฏิิบัติิติ�มั่นโยับ�ยัก�ริ 
กำ�กบัดูแูลักจิก�ริ แลัะจริริยั�บริริณธุุริกจิของกริริมั่ก�ริ พนกัง�น แลัะผูู้ม่้ั่ส่ำวนไดูเ้ส่ำยัติ�่ง ๆ  ท่�เก่�ยัวขอ้ง ทั�งน่� เมืั่�อวันท่� 28 ตุิลั�คมั่ 2562 บริษิัทั ไดูร้ิบัริ�งวลััผู้ลัก�ริปริะเมั่นิก�ริ 
กำ�กับดููแลักิจก�ริในริะดูับ “ดู่เลัิศ” ห้้�ติริ�สัำญลัักษัณ์ติ่อเนื�องกันเป็นปีท่�ห้้� ซึ่่�งเป็นริะดัูบสูำงสุำดู จ�กสำมั่�คมั่ส่ำงเสำริิมั่สำถ�บันกริริมั่ก�ริบริิษััทไทยัซึ่่�งไดู้มั่่ก�ริปริะเมั่ิน 

บริษิััทจดูทะเบ่ยันไทยัจำ�นวน 677 บริษิััท ติ�มั่โคริงก�ริสำำ�ริวจก�ริกำ�กับดููแลักิจก�ริบริษิััทจดูทะเบ่ยันไทยัปริะจำ�ปี พ.ศ. 2562 ริ�งวัลัน่�สำะท้อนให้้เห้็นอยั่�งชัดูเจน 
ถง่คว�มั่พยั�ยั�มั่อยั�่งติอ่เนื�องของบริษิัทั ท่�มุั่ง่ไปสู่ำก�ริยักริะดัูบก�ริกำ�กบัดูแูลักจิก�ริให้ดู่้แลัะก�ริพฒัน�อยั�่งยัั�งยืันติอ่ไป

คณะกริริมั่ก�ริกำ�กบัดูแูลักจิก�ริยัังคงมุั่ง่มั่ั�นท่�จะขับเคลัื�อนเพื�อพฒัน�แนวปฏิบิตัิดิู�้นก�ริกำ�กบัดูแูลักจิก�ริท่�ดู่ของบริษิัทั บนพื�นฐ�นของคว�มั่ซึ่ื�อสัำติย์ัสุำจริติิ คว�มั่โปริง่ใสำ 
แลัะคว�มั่ริบัผู้ดิูชอบติอ่สัำงคมั่เพื�อให้เ้กิดูปริะโยัชน์สูำงสุำดูติอ่ผูู้ม้ั่ส่่ำวนไดูส่้ำวนเส่ำยัทุกกลุัม่ั่แลัะเป็นท่�ยัอมั่ริบัในริะดัูบสำ�กลัยิั�งข่�นไป

น�งชนัญญ�ริกัษ์ั เพช็ริร์ิตัิน์

ปริะธุ�นคณะกริริมั่ก�ริกำ�กบัดูแูลักจิก�ริ

ริ�ยัง�นคณะกริริมั่ก�ริ 
กำ�กบัดูแูลักจิก�ริ
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เรียีน ท่า่นผู้้�ถือืหุ้้�น บรีษิัทั่ โท่เท่ิ�ล แอ็คเซ็ส็ คอมมนิ้เคชั่ั�น จำำากัดั (มหุ้าชั่น)
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำำานวน 5 ท่าน ซ่ึ่�งได้รบัการแต่งตั�งจำากคณะกรรมการบรษิััท โดยเป็นกรรมการอิสระจำำานวน 3 ท่าน ทั�งน้�  
คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนม้หนา้ท้�หลักัในการสอบทานแลัะเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ รวมทั�งทบทวนแลัะอนุมตัคิา่ตอบแทนประจำำาปีของประธานเจ้ำาหนา้ท้�บรหิาร

ในปี 2562 คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนได้จำดัใหม้ก้ารประชุุม 6 ครั�ง โดยมห้ลัายประเด็นในการพิจิำารณารวมถ่ึง  (1) โบนัสประจำำาปี 2561 ของประธานเจำา้หนา้ท้�บรหิาร 
(2) การทบทวนการปรบัโครงสรา้งค่าตอบแทนคณะกรรมการท้�จำะนำาเสนอในปี 2563 (3) ให้คำาแนะนำาการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิััท สำาหรบัปี 2562  
(4) กำาหนดดัชุน้ชุ้�วัดผลังานของประธานเจำา้หนา้ท้�บรหิาร

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลัการดำาเนินงานในปีท้�ผ่านมาแลั้ว แลัะม้ความเห็นว่าคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิิบัติงานอย่างเหมาะสมแลัะ 
มป้ระสิทธภิาพิเพิย้งพิอ ในการชุว่ยเหลืัอแลัะใหค้ำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการในเรื�องเก้�ยวกบัการกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการแลัะผ้บ้รหิารระดับส้งของบรษิัทั

นายจุำลัจำติต์ บุณยเกตุ

ประธานคณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการ 
กำาหนดคา่ตอบแทน
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รายการระหวา่งกัน 
และเกีย่วโยงกัน



รายการระหว่า่งกนัและเก่�ยว่โยงกนั

การเข้้าทำำารายการระหว่่างกันข้องบรษิััทำหรอืบรษิััทำย่อยกับบุคคลท่ำ�อาจม่ีคว่ามีขั้ดแย้งจะต้้องปฏิิบัต้ิต้ามีประกาศและกฎเกณฑ์์ทำ่�เก่�ยว่ข้้อง และอย่่ภายใต้้เงื�อนไข้ท่ำ�สมีเหตุ้ 
สมีผล หรอืเงื�อนไข้การคา้ปกต้ ิหรอืราคาต้ลาด โดยถืือเสมืีอนเป็นรายการท่ำ�กระทำำากบับุคคลภายนอก (at arm’s length basis) ต้ลอดจนรายงานรายการระหว่า่งกนั 
ดังกลา่ว่ต้อ่คณะกรรมีการต้รว่จสอบเป็นประจำาทุำกไต้รมีาส

จากข้อ้ 9 ข้องหมีายเหตุ้ประกอบงบการเงนิรว่มี สำาหรบัปีสิ�นสุดวั่นทำ่� 31 ธันัว่าคมี 2562 บรษิัทัำและบรษิัทัำยอ่ยม่ีรายการธุัรกจิทำ่�สำาคัญกบับุคคลหรอืกจิการท่ำ�เก่�ยว่ข้อ้งกนั  
รายการธัุรกิจดังกลา่ว่เป็นไปต้ามีเงื�อนไข้ทำางการคา้และเกณฑ์์ต้ามีสัญญาท่ำ�ต้กลงกันระหว่า่งบรษิััทำและบุคคลหรอืกิจการทำ่�เก่�ยว่ข้อ้งกันเหลา่นั�น ซึ่่�งเป็นไปต้ามีปกต้ิธัุรกิจ 
โดยสามีารถืสรุปได ้ดังน่�

อน่�ง ตั้ว่เลข้ทำั�งหมีดทำ่�แสดงเปน็มีล่คา่รว่มีข้องรายการธัรุกจิกบับุคคลหรอืกจิการต้า่ง ๆ  ในแต้ล่ะปี โดยไมีค่ำาน่งถ่ืงว่า่บุคคลหรอืกจิการดงักลา่ว่มีค่ว่ามีเก่�ยว่ข้อ้งกนักับบรษิัทัำ 
หรอืบรษิััทำยอ่ยต้ลอดทำั�งปีหรอืไมี ่ ทัำ�งน่� มีล่คา่รว่มีทำ่�เป็นศน่ย์ในแต้ล่ะปีแสดงว่า่บรษิััทำหรอืบรษิััทำยอ่ยไมีไ่ดม่้ีรายการธัุรกิจกับบุคคลหรอืกิจการดังกลา่ว่ในปีนั�น หรอืบุคคล 
หรอืกิจการนั�นไมีไ่ดม้ีค่ว่ามีเก่�ยว่ข้อ้งกับบรษิัทัำหรอืบรษิัทัำยอ่ยต้ลอดทัำ�งปีนั�น

1. รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี เทคโนโลยี จ�ากัด

บริษััทำ เบญจจินดา โฮลดิ�ง จำากัด ถืือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษััทำ บ่บ่ เทำคโนโลย่ จำากัด โดยในข้ณะทำำารายการ นายบุญชััย เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบริษััทำ  
เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่บรกิารจา่ย การซึ่อ่มีบำารุง และต้ิดต้ั�งอุปกรณ์โทำรคมีนาคมี 2,884.3 3,017.4 1,858.4
• คา่บรกิารบรหิารจดัการโครงข้า่ย ระบบสัญญาสื�อสาร 203.5* 417.8 442.0
• เจา้หน่�การคา้ 1,249.2 1,150.0 1,237.6

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำไดเ้ข้า้ทำำาสัญญากับ บรษิััทำ บ่บ่ เทำคโนโลย่ จำากัด ต้ั�งแต้ไ่ต้รมีาสทำ่� 4 ข้องปี 2551 เพื�อใชับ้รกิารบรหิาร และบำารุงรกัษัาระบบเครอืข้า่ยส่งสัญญาณทำั�งหมีด 
ข้องบรษิัทัำ โดยร่ปแบบการคดิอตั้ราคา่บรกิารและการต้อ่สัญญาแต้ล่ะครั�งยังคงเดิมีเชัน่เด่ยว่กบัเงื�อนไข้ทำ่�บรษิัทัำเคยทำำากบัค่สั่ญญารายเดิมี

* ค่่าบรกิารบรหิารจััดการโค่รงข่่าย ระบบสััญญาสั่่อสัารข่องปีี 2560 ดังที่ี่ปีรากฏยังมิิได้รวมิถึึงค่่าบรกิารข่องเด่อน กรกฎาค่มิ ถึึง ธัันวาค่มิ ปีี 2560 จัำานวน 203.4 ล้านบาที่ ซึ่ึ่งเมิ่่อรวมิกับค่่าบรกิารข่องเด่อนมิกราค่มิ  
ถึงึเดอ่นมิถิึนุายน จัำานวน 203.5 ลา้นบาที่ จัะรวมิเป็ีน 406.9 ลา้นบาที่

2. รายการธุรกิจกับกลุ่มบรษิัท ไอ.เอ็น.เอ็น.

ในข้ณะทำำารายการ นายบุญชัยั เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้ข้องกลุม่ีบรษิัทัำ ไอ.เอน็.เอน็.

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่ใชัจ้า่ยกิจกรรมีทำางการต้ลาด 3.2 0.3 -
• คา่บรกิารดา้นข้อ้มีล่ 14.3 13.3 4.0
• เจา้หน่�การคา้ 0.2 1.9 1.0
• เจา้หน่�อื�น 0.2 - -

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำซึ่ื�อเว่ลาจากบรษิััทำ ไอ.เอ็น.เอ็น. รว่่มีดว้่ยชัว่่ยกัน จำากัด เพื�อโฆษัณาสินคา้และบรกิารข้องบรษิััทำผา่นทำางรายการวิ่ทำยุ และบรษิััทำ ไอ.เอ็น.เอ็น. รว่่มีดว้่ยชัว่่ยกัน  
จำากัด ยังเป็นผ่้ให้บรกิารจัดหาข้้อมี่ลการเกษัต้รและให้บรกิารข้้อมี่ลดังกล่าว่แก่ผ่้ใชั้บรกิารข้องบรษิััทำในร่ปแบบต้่าง ๆ ผ่านระบบโทำรศัพท์ำเคลื�อนทำ่� ทำั�งน่� อัต้รา 
คา่บรกิารเป็นอตั้ราธัรุกจิการคา้ทำั�ว่ไป

• บรษิััทำเข้า้ทำำาสัญญาใหบ้รกิารข้อ้มีล่ (Content Provider Access Agreement) กับบรษิััทำ สำานักข้า่ว่ ไอ.เอ็น.เอ็น. จำากัด ซึ่่�งเป็นผ่ใ้หบ้รกิารดา้นข้อ้มีล่ข้า่ว่สาร 
แกผ่่ใ้ชับ้รกิารโทำรศพัท์ำเคลื�อนทำ่� โดยมุีง่เนน้ใหบ้รกิารข้อ้มีล่ (Content) แกล่ก่คา้ข้องบรษิัทัำ
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3. รายการธุรกิจกับบรษิัท หอ้งเย็นและการเกษตุรสากล จ�ากัด

ในข้ณะทำำารายการ นายบุญชัยั เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิัทัำ หอ้งเย็นและการเกษัต้รสากล จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่เชัา่ทำ่�ดิน 0.9 1.0 1.0

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำเชัา่พื�นทำ่�อาคารเพื�อใชัเ้ป็นสถืานท่ำ�ต้ั�งชุัมีสายโทำรศัพท์ำ โดยทำำาเป็นสัญญาเชัา่ม่ีระยะเว่ลา 3 ปี และอัต้ราคา่เชัา่อย่ใ่นอัต้ราเทำ่ยบเค่ยงไดก้ับราคาต้ลาด

4. รายการธุรกิจกับบรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ุี ้จ�ากัด

ในข้ณะทำำารายการ นายบุญชัยั เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 25 ข้องบรษิัทัำ ไพรเว่ทำ พรอ็พเพอรต์้่� จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่เชัา่พื�นทำ่�ภายในอาคารเบญจจนิดา 1.6 1.5 1.2

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำเชัา่พื�นทำ่�ในอาคารเบญจจนิดาเพื�อใชัเ้ป็นสถืานท่ำ�ต้ั�งชุัมีสายโทำรศัพท์ำ มี่กำาหนดระยะเว่ลาการเชัา่ 3 ปี และอัต้ราคา่เชัา่อย่ใ่นอัต้ราเทำ่ยบเค่ยงไดก้ับราคาต้ลาด

5. รายการธุรกิจกับกลุ่มเทเลนอร์

เทำเลนอรเ์ป็นผ่ถ้ือืหุน้ทำ่�มีอ่ำานาจคว่บคุมีข้องบรษิัทัำ โดยถืือหุน้รอ้ยละ 42.62

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. รายได้

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทำรศัพท์ำในต้า่งประเทำศ 66.1 75.1 58.5

• รายไดจ้ากการข้ายเครื�องโทำรศัพท์ำเคลื�อนทำ่� 0.6 - -

• รายไดค้า่เชืั�อมีโยงโครงข้า่ย 272.7 191.1 130.0

• รายไดค้า่บรหิารจดัการ 45.4 26.9 1.1

• รายไดจ้ากการข้ายทำรพัย์สิน 10.8 - -

• ลก่หน่�การคา้ 106.3 63.9 49.4

• เงนิทำดรองแกบ่รษิััทำทำ่�เก่�ยว่ข้อ้งกัน (คา่ใชัจ้า่ยทำ่�จา่ยแทำน) 35.5 6.1 1.2

2. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่ธัรรมีเน่ยมีการจดัการ 611.0 1,247.6 1,045.0

• คา่โปรแกรมีคอมีพวิ่เต้อรส์ำาเรจ็ร่ปและคา่ซึ่อ่มีแซึ่มีรกัษัาระบบ 316.8 226.0 229.2

• ซึ่ื�อทำรพัย์สิน 51.4 - -

• ต้น้ทุำนคา่บรกิารจากการใหบ้รกิารโทำรศัพท์ำในต้า่งประเทำศ 21.2 19.0 13.3

• ต้น้ทุำนคา่เชืั�อมีโยงโครงข้า่ยโทำรศัพท์ำในต้า่งประเทำศ 1,059.8 893.7 655.7

• คา่สัญญาณโทำรศัพท์ำทำางไกลระหว่า่งประเทำศ 26.7 29.2 17.8

• เจา้หน่�การคา้ 260.2 221.5 192.5

• เจา้หน่�อื�น 680.7 144.3 208.6

• เงนิก่ยื้มี 15.0 - -
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ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• ในการดำาเนนิงาน เทำเลนอรจ์ะส่งผ่ม้ีป่ระสบการณ์และคว่ามีสามีารถืต้ามีทำ่�บรษิัทัำรอ้งข้อเพื�อรว่่มีบรหิารงานใหเ้กดิประโยชัน์ส่งสุดแกผ่่ถ้ือืหุน้ โดยเรย่กเกบ็คา่ทำ่�ปรก่ษัา 
เป็นครั�งคราว่ ทำั�งน่� ธุัรกรรมีรายการดังกลา่ว่ ฝ่่ายต้รว่จสอบภายในข้องบรษิัทัำไดส่้งรายงานคว่ามีเหน็ใหก้บัคณะกรรมีการต้รว่จสอบ ซึ่่�งคณะกรรมีการต้รว่จสอบ 
ไดส้อบทำานและรบัฟังัคำาชั่�แจงจากผ่บ้รหิารถืง่คว่ามีจำาเป็น พจิารณาคว่ามีสมีเหตุ้สมีผล และอนุมีตั้กิารเข้า้ทำำารายการดังกลา่ว่นั�น

• รายไดจ้ากบรกิารโทำรศัพท์ำเคลื�อนทำ่�มีาจากการใชัง้านโทำรศัพท์ำข้องบรษิััทำ เทำเลนอร ์เอเชั่ย (อารโ์อเอชั) จำากัด ซึ่่�งม่ีสำานักงานต้ั�งอย่ใ่นประเทำศไทำย

• รายไดจ้ากบรกิารข้า้มีแดนอัต้โนมัีต้มิีาจากการใช้ับรกิารข้องลก่คา้ข้องกลุม่ีเทำเลนอรท์ำ่�เดินทำางเข้้ามีาทำอ่งเท่ำ�ยว่ในประเทำศไทำย และใช้ับรกิารผา่นเครอืข้า่ยข้องบรษิัทัำ  
โดยมีค่า่บรกิารในอตั้ราต้ามีทำ่�ไดต้้กลงไว่ใ้นสัญญา

• รายได้และต้้นทุำนค่าเชัื�อมีโยงโครงข่้ายระบบโทำรคมีนาคมี รว่มีถ่ืงค่าสัญญาณโทำรศัพท์ำทำางไกลและค่าบริการเชืั�อมีโยงโครงข้่ายอินเทำอร์เน็ต้ระหว่่างประเทำศ  
เป็นการใหบ้รกิารเชัื�อมีต้อ่โครงข้า่ยระหว่า่ง บรษิัทัำ ด่แทำค ไต้รเน็ต้ จำากดั กบั บรษิัทัำ เทำเลนอร ์โกลบอล เซึ่อรวิ์่ส เอเอส

• บรษิััทำไดซ้ึ่ื�อโปรแกรมีคอมีพวิ่เต้อรส์ำาเรจ็ร่ป พรอ้มีทำั�งการซึ่อ่มีแซึ่มีและบำารุงรกัษัาระบบรายปี เพื�อชัว่่ยในการปฏิิบัต้ิงาน

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

ยด่่ เป็นบรษิัทัำยอ่ยข้องบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง ซ่ึ่�งถืือหุน้รอ้ยละ 75 และเป็นบรษิัทัำรว่่มีข้องบรษิัทัำซึ่่�งถือืหุน้รอ้ยละ 25 โดยในข้ณะทำำารายการ นายบุญชััย เบญจรงคกุล  
ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. รายได้

• รายไดจ้ากการข้ายซิึ่มีการด์ ชุัดซึ่ิมีการด์ บัต้รเต้ิมีเงนิ และชุัดเลข้หมีาย 6,702.4 2,953.2 2,013.0

• เงนิปนัผล 5.0 - 5.0

• ลก่หน่�การคา้ 472.7 474.4 360.0

2. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่สนับสนุนทำางการต้ลาด 4.1 2.9 2.4

• คา่เชัา่และคา่บรกิารจา่ย 307.1 157.2 133.5

• เจา้หน่�การคา้ 26.3 26.7 15.6

• เจา้หน่�อื�น 0.1 - -

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• ในเดือนมีิถุืนายน 2545 บรษิััทำและบรษิััทำ ยไ่นเต็้ดคอมีมีนิ่เกชัั�น อินดัสต้ร ่จำากัด (มีหาชัน) ไดโ้อนธัุรกิจการจดัจำาหนา่ยโทำรศัพท์ำเคลื�อนทำ่�และอุปกรณ์เสรมิีมีายังยด่่  
โดยย่ด่มี่สิทำธัิแต้่เพ่ยงผ่้เด่ยว่ในการจำาหน่ายสินค้าข้องบรษิััทำ คว่ามีสัมีพันธ์ัเชัิงธัุรกิจน่�จะเป็นผลด่แก่บรษิััทำทำ่�จะสามีารถืเน้นการประกอบและพัฒนาธัุรกิจหลัก 
ข้องบรษิัทัำไดอ้ยา่งมีป่ระสิทำธัภิาพ พรอ้มีทัำ�งสามีารถืคว่บคุมีต้น้ทุำนการกระจายสินคา้ได้

• บรษิััทำซึ่ื�อเครื�องโทำรศัพท์ำเคลื�อนทำ่�และอุปกรณ์เสรมิีจากยด่่ เพื�อนำามีาจำาหนา่ยต้อ่ใหแ้กร่า้นด่แทำคและสำานักงานบรกิาร

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

ย่ไอเอชั เป็นบริษััทำย่อยข้องบริษััทำ เบญจจินดา โฮลดิ�ง จำากัด ซึ่่�งถืือหุ้นร้อยละ 100 โดยในข้ณะทำำารายการ นายบุญชััย เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบริษััทำ  
เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. รายได้

• รายไดจ้ากการใหเ้ชัา่ชัว่่งสถืาน่ฐานและคา่ไฟัฟั้า 47.7 36.3 22.3

• ลก่หน่�การคา้ 4.2 3.7 16.0

2. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่เชัา่ว่งจรคว่ามีเรว็่ส่ง (High-Speed Leased Circuit) 17.8 7.0 5.8

• คา่อุปกรณ์และบรกิารสำาหรบับรกิาร Wi-Fi 11.2 4.4 -

• เจา้หน่�การคา้ 3.0 0.8 1

• เจา้หน่�อื�น 5.7 0.7 0.3
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ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• ยไ่อเอชั ดำาเนินธัรุกจิใหบ้รกิารเชัา่ว่งจรสื�อสัญญาณคว่ามีเรว็่ส่งใหกั้บทำั�งภาครฐับาลและเอกชัน โดยผา่นโครงข้า่ยใยแกว้่นำาแสงทัำ�ว่ประเทำศทำ่�ครบว่งจรและคุณภาพส่ง  
รว่มีถ่ืงเป็นผ่ใ้หบ้รกิารและใหบ้รกิารแกบ่รษิัทัำและบรษิัทัำยอ่ยอยา่งมีป่ระสิทำธัภิาพอยา่งสมีำ�าเสมีอ

• การทำำาธัรุกรรมีกบัยไ่อเอชัเป็นประโยชัน์แกบ่รษิัทัำ เนื�องจากในปจัจุบนับรษิัทัำไมีม่ีโ่ครงข้า่ยสื�อสารข้อ้มีล่ประเภทำน่� และยไ่อเอชัมีโ่ครงข้า่ยใยแกว้่คว่ามีเรว็่ส่งทำ่�มีคุ่ณภาพ 
และม่ีโครงข้า่ยครอบคลุมีทำั�ว่ประเทำศ

• ฝ่่ายจดัซึ่ื�อจะจดัหาคำาเสนอราคาจากผ่ใ้หบ้รกิารอยา่งนอ้ย 3 รายทุำกปี เพื�อเป็นส่ว่นหน่�งข้องการต้รว่จสอบราคา บรษิััทำจะยังคงเชัา่ว่งจรคว่ามีเรว็่ส่งจากยไ่อเอชั 
ต้อ่ไปหากเป็นราคาท่ำ�เหมีาะสมีมีากกว่า่การใช้ับรกิารจากผ่ใ้หบ้รกิารอื�น ทำั�งน่� โดยพจิารณาจากชืั�อเส่ยง ข้นาดและคุณภาพข้องว่งจร ต้น้ทุำนในการเปล่�ยนผ่ใ้หบ้รกิาร  
และวั่ต้ถุืประสงค์ทำางกลยุทำธ์ัในการทำำาธัรุกรรมี

• บรษิััทำ ด่แทำค บรอดแบนด์ จำากัด ซึ่่�งเป็นบรษิััทำย่อยข้องบรษิััทำทำ่�อย่่ระหว่่างการเลิกกิจการ ได้ทำำาสัญญาให้บรกิารว่งจรสื�อสัญญาณคว่ามีเรว็่ส่งภายในประเทำศ  
โดยอัต้ราค่าเชั่าใชั้เท่ำยบเค่ยงได้กับราคาต้ลาด และได้ทำำาสัญญาให้บรกิารอุปกรณ์และบรกิารสำาหรบับรกิาร Wi-Fi โดยมี่อัต้ราค่าอุปกรณ์และบรกิารเป็นอัต้รา 
การคา้ปกต้ ิทำั�งน่� สัญญาดังกลา่ว่ไดถ้ืก่ถืา่ยโอนมีายังบรษิัทัำหลงัจากทำ่�มีก่ารโอนกจิการทัำ�งหมีดจากบรษิัทัำ ด่แทำค บรอดแบนด์ จำากดั มีายังบรษิัทัำ

8. รายการธุรกิจกับบรษิัท บางแสนทาวนเ์ฮา้ส์ จ�ากัด

ในข้ณะทำำารายการ นายบุญชัยั เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 25 ในบรษิัทัำ บางแสนทำาว่เฮา้ส์ จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่เชัา่ทำ่�ดิน 0.7 0.7 -

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำเชั่าท่ำ�ดินเพื�อใชั้เป็นสถืานทำ่�ปล่กสรา้งอาคารชุัมีสายโทำรศัพท์ำและประกอบธัุรกิจข้องบรษิััทำ โดยม่ีกำาหนดระยะเว่ลาการเชั่า 3 ปี และอัต้ราค่าเชั่าอย่่ในอัต้รา 
เทำย่บเคย่งไดก้บัราคาต้ลาด

• บรษิััทำเชัา่ทำ่�ดินพรอ้มีสิ�งปลก่สรา้งเพื�อใชัป้ระโยชัน์ในการจดัเก็บทำรพัย์สินและประกอบธัุรกิจข้องบรษิััทำ มี่กำาหนดระยะเว่ลาการเชัา่ 3 ปี โดยอัต้ราคา่เชัา่อย่ใ่นอัต้รา 
เทำย่บเคย่งไดก้บัราคาต้ลาด

9. รายการธุรกิจกับบรษิัท คิง เพาเวอร ์สุวรรณภมูิ จ�ากัด

ในข้ณะทำำารายการ นายจุลจติ้ต์้ บุณยเกตุ้ กรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้ข้องบรษิัทัำ คิง เพาเว่อร ์สุว่รรณภม่ี ิจำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่เชัา่และคา่บรกิารจา่ย 34.1 32.7 38.1

• เจา้หน่�การคา้ - 1.2 1.1

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำได้รบัอนุญาต้จากบรษิััทำ คิง เพาเว่อร ์ สุว่รรณภ่มีิ จำากัด ให้ดำาเนินการจำาหน่ายซิึ่มีการด์ รบัชัำาระค่าบรกิารรายเดือนสาธัารณ่ปโภค และให้บรกิารเก่�ยว่กับ 
โทำรศัพท์ำเคลื�อนทำ่�อื�น ซ่ึ่�งรว่มีถื่งบรกิารเต้ิมีเงิน โดยจ่ายค่าสิทำธัิในการให้บรกิารในราคาทำ่�เหมีาะสมี (ชัำาระครั�งเด่ยว่) และแบ่งรายได้จากการให้บรกิารแก่ล่กค้า 
ทำ่�ทำา่อากาศยานเป็นรายเดือน ทำั�งน่� เพื�อเป็นการอำานว่ยคว่ามีสะดว่กใหแ้กล่ก่คา้ท่ำ�ใชับ้รกิารทำ่�ทำา่อากาศยาน

• บรษิััทำเชั่าพื�นทำ่�ในทำ่าอากาศยานสุว่รรณภ่มิี ทำ่าอากาศยานดอนเมีือง และทำ่าอากาศยานภ่เก็ต้ ตั้�งเป็นรา้นด่แทำคและสำานักงานบรกิารข้องบรษิััทำ โดยอัต้ราค่าเชั่า 
อย่ใ่นอตั้ราเทำย่บเคย่งไดก้บัราคาต้ลาด ทำั�งน่� เพื�อเป็นการอำานว่ยคว่ามีสะดว่กใหแ้กล่ก่คา้ท่ำ�ใชับ้รกิารทำ่�ทำา่อากาศยาน
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10. รายการธุรกิจกับบรษิัท ท็อป็อัพฟอรย์ ูจ�ากัด

บริษััทำ เบญจจินดา โฮลดิ�ง จำากัดถืือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษััทำ ทำ็อปอัพฟัอร์ย่ จำากัด โดยในข้ณะทำำารายการ นายบุญชััย เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบริษััทำ  
เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. รายได้

• รายไดจ้ากการข้ายสิทำธักิารใหบ้รกิารเต้ิมีเงนิ 229.3 179.2 133.3

• ลก่หน่�การคา้ 20.0 16.3 12.3

2. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่บรกิารจา่ย คา่คอมีมีิชัชัั�น 11.4 9.2 6.5

• เจา้หน่�การคา้ 1.0 0.8 0.6

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำต้กลงให้บรษิััทำ ทำ็อปอัพฟัอรย่์ จำากัด เป็นตั้ว่แทำนให้บรกิารเติ้มีเงินค่าใชั้บรกิารโทำรศัพท์ำเคลื�อนท่ำ�ระบบการเติ้มีเงินอิเล็กทำรอนิกส์แก่ล่กค้าโดยค่าต้อบแทำน 
เป็นไปต้ามีสัญญา ทำั�งน่� เพื�อเป็นการเพิ�มีชัอ่งทำางใหบ้รกิารเต้มิีเงนิแกล่ก่คา้ในระบบเต้มิีเงนิ

11. รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี คอนเทน้ท ์แอนด ์มัลตุมิีเดยี จ�ากัด

บรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดัถือืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิัทัำ บบ่ ่คอนเทำน้ท์ำ แอนด์ มัีลต้มิีเ่ด่ย จำากดั โดยในข้ณะทำำารายการ นายบญุชััย เบญจรงคกลุ ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ  
เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่บรกิารดา้นข้อ้มีล่ 2.7 0.6 -

• เจา้หน่�การคา้ 0.2 0.1 -

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทัำ ไดเ้ข้า้ทำำาสัญญาใหบ้รกิารข้อ้มีล่ (Content Provider Access Agreement) กับบรษิัทัำ บ่บ ่คอนเทำน้ท์ำ แอนด์ มัีลต้มิีเ่ด่ย จำากดั โดยมุีง่เนน้การใหบ้รกิารข้อ้มีล่  
(Content) แกล่ก่คา้ข้องบรษิัทัำ

12. รายการธุรกิจกับบรษิัท รกับา้นเกิด จ�ากัด

บริษััทำ เบญจจินดา โฮลดิ�ง จำากัดถืือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษััทำ รักบ้านเกิด จำากัด โดยในข้ณะทำำารายการ นายบุญชััย เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบริษััทำ  
เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่บรกิารดา้นข้อ้มีล่ 19.5 18.0 27.0

• เจา้หน่�อื�น 4.8 1.6 1.6

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำ ได้เข้้าทำำาสัญญากับบรษิััทำ รกับ้านเกิด จำากัด เพื�อให้บรกิารข้้อมี่ล (Content) เก่�ยว่กับคว่ามีร่ด้้านการเกษัต้รให้แก่เกษัต้รกรซึ่่�งเป็นล่กค้าข้องบรษิััทำ 
ผา่นการใหบ้รกิารข้อ้คว่ามีสั�น (SMS) และแอพพลิเคชัั�น Farmer Info ทำั�งน่�เพื�อสนับสนุนธัรุกจิข้องบรษิัทัำ
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13. รายการธุรกิจกับบรษิัท วาย แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

ในข้ณะทำำารายการ นายบุญชัยั เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 25 ใน บรษิัทัำ ว่าย แอนด์ แอสโซึ่ซึ่เิอทำส์ จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่บรกิารคลังและข้นส่งสินคา้ 53.2 1.4 -

• เจา้หน่�การคา้ 1.4 - -

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำ ได้เข้้าทำำาสัญญาเชั่าคลังสินค้าและโลจิสต้ิกส์กับบรษิััทำ ว่าย แอนด์ แอสโซึ่ซิึ่เอทำส์ จำากัด เพื�อจัดเก็บอุปกรณ์ต้่าง ๆ ข้องบรษิััทำซึ่่�งเป็นรายการธุัรกิจปกต้ิ 
หรอืรายการสนับสนุนธุัรกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำโดยม่ีเงื�อนไข้การคา้ทำั�ว่ไป

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

ในข้ณะทำำารายการ นายจุลจติ้ต์้ บุณยเกตุ้ กรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการข้องบรษิัทัำ บ่ทำเ่อส กรุ�ป โฮลดิ�งส์ จำากดั (มีหาชัน)

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่ส่งเสรมิีการต้ลาด 8.7 9.2 11.6

• คา่เชัา่และคา่บรกิารจา่ย - 0.2 0.3

• เจา้หน่�อื�น 1.3 - 0.8

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำไดเ้ข้า้ทำำาสัญญาเชัา่พื�นทำ่�อาคารบางส่ว่นจากบรษิััทำ บ่ทำ่เอส กรุ�ป โฮลดิ�ง จำากัด (มีหาชัน) เพื�อใชัเ้ป็นสถืานทำ่�ต้ิดตั้�งอุปกรณ์โทำรคมีนาคมี ซ่ึ่�งเป็นรายการธัุรกิจ 
ปกต้หิรอืรายการสนับสนุนธุัรกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำทำ่�มีเ่งื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กบัหรอืเทำย่บเคย่งไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก

• บรษิััทำได้เสนอโครงการคว่ามีรว่่มีมีือเพื�อส่งเสรมิีการข้าย (dtac reward) กับบรษิััทำในกลุ่มี บ่ทำ่เอส กรุ�ป โฮลดิ�ง จำากัด (มีหาชัน) ซึ่่�งเป็นรายการธุัรกิจปกต้ิ 
หรอืรายการสนับสนุนธุัรกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำทำ่�มีเ่งื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กบัหรอืเทำย่บเค่ยงไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก

15. รายการธุรกิจกับบรษิัทในกลุ่ม บรษิัท ด ิเอราวัณ กรุป๊็ จ�ากัด (มหาชน)

ในข้ณะทำำารายการ นางกมีลว่รรณ วิ่ปุลากร กรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการผ่จ้ดัการใหญข่้องบรษิัทัำ ดิ เอราวั่ณ กรุ�ป จำากดั (มีหาชัน)

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่เชัา่และคา่บรกิารจา่ย 1.0 - -

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำไดเ้ข้า้ทำำาสัญญาเชัา่พื�นทำ่�อาคารบางส่ว่นจากบรษิััทำ ดิ เอราวั่ณ กรุ�ป จำากัด (มีหาชัน) เพื�อใชัเ้ป็นสถืานทำ่�ต้ิดตั้�งอุปกรณ์โทำรคมีนาคมี ซึ่่�งเป็นรายการธัุรกิจปกต้ิ 
หรอืรายการสนับสนุนธุัรกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำทำ่�มีเ่งื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กบัหรอืเทำย่บเค่ยงไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก
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16. รายการธุรกิจกับบรษิัทในกลุ่ม บรษิัท คิง เพาเวอร ์อินเตุอรเ์นชัน่แนล จ�ากัด

บรษิัทัำ คิง เพาเว่อร ์อนิเต้อรเ์นชัั�นแนล จำากดั ถือืหุน้รอ้ยละ 30 ในบรษิัทัำ คิง เพาเว่อร ์ สุว่รรณภมิ่ี จำากดั โดยในข้ณะทำำารายการ นายจุลจติ้ต์้ บุณยเกตุ้ กรรมีการบรษิัทัำ  
เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้ข้องบรษิัทัำ คงิ เพาเว่อร ์สุว่รรณภมิ่ี จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่เชัา่และคา่บรกิารจา่ย 1.4 0.8 1.2

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำ ได้เข้้าทำำาสัญญาเชั่าพื�นทำ่�อาคารบางส่ว่นจากบรษิััทำในกลุ่มีบรษิััทำ คิง เพาเว่อร ์ อินเต้อรเ์นชัั�นแนล จำากัด  เพื�อใชั้เป็นสถืานทำ่�ต้ิดต้ั�งอุปกรณ์โทำรคมีนาคมี  
ซึ่่�งเป็นรายการธัรุกจิปกต้หิรอืรายการสนับสนุนธัรุกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำทำ่�มีเ่งื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กบัหรอืเทำย่บเค่ยงไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก

17. รายการธุรกิจกับบรษิัทในกลุ่ม บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จ�ากัด

ในข้ณะทำำารายการ นายบุญชัยั เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 40 ใน บรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่เชัา่และคา่บรกิารจา่ย 0.1 0.3 0.2

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำ ได้เข้้าทำำาสัญญาเชั่าพื�นทำ่�อาคารบางส่ว่นจากบรษิััทำ เบญจจินดา โฮลดิ�ง จำากัด เพื�อใชั้เป็นสถืานท่ำ�ต้ิดต้ั�งอุปกรณ์โทำรคมีนาคมี ซ่ึ่�งเป็นรายการธุัรกิจปกติ้ 
หรอืรายการสนับสนุนธุัรกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำทำ่�มีเ่งื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กบัหรอืเทำย่บเค่ยงไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก

18. รายการธุรกิจกับบรษิัทในกลุ่ม บรษิัท ดเีอชแอล เอก๊ซเ์พรส อินเตุอรเ์นชัน่แนล (ป็ระเทศไทย) จ�ากัด

ในข้ณะทำำารายการ นางชันัญญารกัษ์ั เพช็ัรร์ตั้น์ กรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการผ่จ้ดัการข้องบรษิัทัำ ด่เอชัแอล เอ�กซ์ึ่เพรส อนิเต้อรเ์นชัั�นแนล (ประเทำศไทำย) จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่บรกิารจา่ย 0.1 - -

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทัำไดใ้ชับ้รกิารข้องบรษิัทัำ ด่เอชัแอล เอ�กซ์ึ่เพรส อินเต้อรเ์นชัั�นแนล (ประเทำศไทำย) จำากดั เก่�ยว่กับคา่บรกิารข้นส่งซ่ึ่�งเป็นรายการธุัรกิจปกต้หิรอืรายการสนับสนุน 
ธัรุกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำทำ่�มีเ่งื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กบัหรอืเทำย่บเค่ยงไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก
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19. รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี คอนเน็ค จ�ากัด

บรษิัทัำ ยไ่นเต้ด็ อนิฟัอรเ์มีชัั�น ไฮเว่ย์ จำากดั (“ยไ่อเอชั”) ถืือหุน้รอ้ยละ 99 ในบรษิัทัำ บบ่ ่คอนเน็ค จำากดั โดยยไ่อเอชั เป็นบรษิัทัำยอ่ยข้องบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากัด  
โดยในข้ณะทำำารายการ นายบุญชัยั เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. รายไดแ้ละการรบัชัำาระเงนิอื�น ๆ

• รายไดจ้ากการบรกิาร 6.1 8.3 0.8

• ลก่หน่�การคา้ 1.2 1.2 -

2. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่บรกิารจา่ย 168.8 74.2 54.5

• เจา้หน่�การคา้ 31.3 10.0 7.3

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทัำ ด่แทำค ไต้รเนต็้ จำากดั ซ่ึ่�งเป็นบรษิัทัำยอ่ยข้องบรษิัทัำ ไดท้ำำาสัญญาใหเ้ชัา่ใชับ้รกิารอนิเต้อรเ์นต็้เกต้เว่ย์ระหว่า่งประเทำศแก ่บรษิัทัำ บบ่ ่คอนเนค็ จำากดั เพื�อประโยชัน์ 
ในการใชัอ้นิเต้อรเ์น็ต้เกต้เว่ย์ระหว่า่งประเทำศ โดยอัต้ราคา่บรกิารเทำย่บเคย่งไดก้บัราคาต้ลาด 

• บริษััทำ บ่บ่ คอนเน็ค จำากัด เป็นผ่้ให้บริการโทำรคมีนาคมีเพื�อให้บริการว่งจรสื�อสารคว่ามีเร็ว่ส่ว่นบุคคลระหว่่างประเทำศ (International Private Lease  
Circuit - IPLC) บรษิััทำ ด่แทำค ไต้รเน็ต้ จำากัด ซึ่่�งเป็นบรษิััทำย่อยข้องบรษิััทำ ได้ทำำาสัญญาใชั้บรกิารโทำรคมีนาคมีเพื�อให้บรกิารว่งจรสื�อสารคว่ามีเรว็่ส่ว่นบุคคล 
ระหว่่างประเทำศ (IPLC) ไปยังประเทำศสิงค์โปรแ์ละประเทำศมีาเลเซ่ึ่ย จากบรษิััทำ บ่บ่ คอนเน็ค จำากัด โดยอัต้ราค่าเชั่าใชั้เทำ่ยบเค่ยงได้กับราคาต้ลาด ค่าใชั้บรกิาร 
ถืก่คำานว่ณต้ามีการใชัง้านจรงิ ซึ่่�งเป็นรายการธัรุกิจปกต้ิหรอืรายการสนับสนุนธัรุกิจปกต้ิข้องบรษิััทำทำ่�มี่เงื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กับหรอืเท่ำยบเค่ยงไดก้ับการทำำารายการน่� 
กบับุคคลภายนอก

20. รายการธุรกิจกับบรษิัท วายเอ เซลส์ แอนด ์เซอรวิ์สเซส จ�ากัด

บรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั ถืือหุน้รอ้ยละ 99 ในบรษิัทัำ ว่ายเอ เซึ่ลส์ แอนด์ เซึ่อรวิ์่สเซึ่ส จำากดั โดยในข้ณะทำำารายการ นายบญุชััย เบญจรงคกลุ ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ  
เป็นกรรมีการและผ่ถ้ือืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษิัทัำ เบญจจนิดา โฮลดิ�ง จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. รายไดแ้ละการรบัชัำาระเงนิอื�น ๆ

• รายไดจ้ากการข้ายเครื�องโทำรศัพท์ำเคลื�อนทำ่� - 0.2 0.2

2. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่บรกิารคลังและข้นส่งสินคา้ 48.3 125.0 111.0

• เจา้หน่�การคา้ 15.5 36.0 21.0

• เจา้หน่�การคา้อื�น - 11.0 13.7

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำไดใ้ชับ้รกิารข้องบรษิััทำ ว่าย เอ เซึ่ลส์ แอนด์ เซึ่อรวิ์่สเซึ่ส จำากัด เก่�ยว่กับการบรกิารบรหิารคลังสินคา้และข้นส่งสินคา้ ซึ่่�งเป็นรายการธัุรกิจปกติ้หรอืรายการ 
สนับสนุนธัรุกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำทำ่�มีเ่งื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กบัหรอืเทำย่บเค่ยงไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก
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21. รายการธุรกิจกับบรษิัท อินเทอรเ์น็ตุป็ระเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)

ในข้ณะทำำารายการ นางสาว่ธันัว่ด่ ว่งศ์ธัร่ฤทำธัิ� กรรมีการบรษิัทัำ (ในข้ณะนั�น) เป็นกรรมีการข้องบรษิัทัำ อนิเทำอรเ์น็ต้ประเทำศไทำย จำากดั (มีหาชัน)

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. รายไดแ้ละการรบัชัำาระเงนิอื�น ๆ

• รายไดจ้ากการบรกิาร - 0.6 -

• ลก่หน่�การคา้ - 0.3 -

2. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่บรกิารจา่ย - 0.1 -

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิััทำให้บรกิารอินเต้อรเ์น็ต้เกต้เว่ย์ระหว่่างประเทำศ (International Internet Gateway Services) กับบรษิััทำ อินเทำอรเ์น็ต้ประเทำศไทำย จำากัด (มีหาชัน)  
โดยมี่ระยะเว่ลาต้ามีสัญญาหน่�งปี โดยมี่ราคาและเงื�อนไข้ทำ่�เทำ่ยบเค่ยงได้กับราคาต้ลาด ซึ่่�งเป็นรายการธัุรกิจปกต้ิหรอืรายการสนับสนุนธัุรกิจปกต้ิข้องบรษิััทำ 

ทำ่�มีเ่งื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กบัหรอืเทำย่บเค่ยงไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก

• บรษิััทำได้ซึ่ื�อบรกิารเชัื�อมีโยงเครอืข้่ายสื�อสาร (Manage Link Service) ข้องบรษิััทำ อินเทำอรเ์น็ต้ประเทำศไทำย จำากัด (มีหาชัน) เพื�อนำาไปใชั้กับล่กค้าข้องบรษิััทำ  
โดยม่ีราคาและเงื�อนไข้ท่ำ�เทำ่ยบเค่ยงได้กับราคาต้ลาด ซ่ึ่�งเป็นรายการธุัรกิจปกต้ิหรอืรายการสนับสนุนธัุรกิจปกต้ิข้องบรษิััทำทำ่�มี่เงื�อนไข้เชั่นเด่ยว่กับหรอืเทำ่ยบเค่ยง 

ไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก

22. รายการธุรกิจกับบรษิัท พพิธิภัณฑศิ์ลป็ะไทย จ�ากัด

ในข้ณะทำำารายการ นายบุญชัยั เบญจรงคกุล ประธัานกรรมีการบรษิัทัำ เป็นประธัานกรรมีการและประธัานเจา้หนา้ท่ำ�บรหิารบรษิัทัำ พพิธิัภณัฑ์์ศลิปะไทำย จำากดั

รายการธัรุกจิ
มีล่คา่รว่มี (ลา้นบาทำ)

2560 2561 2562
1. คา่ใชัจ้า่ยและการชัำาระเงนิอื�น ๆ

• คา่ส่งเสรมิีการต้ลาด - 0.1 -

ความสมเหตุสุมผลและความจ�าเป็็นของรายการระหว่างกัน

• บริษััทำได้จัดซึ่ื�อหนังสือธันบัต้ร รัชักาลทำ่� 9 ซึ่่�งจัดทำำาโดย บริษััทำ พิพิธัภัณฑ์์ศิลปะไทำย จำากัด เพื�อเป็นข้องทำ่�ระล่กให้กับสื�อมีว่ลชันและผ่้มี่ส่ว่นได้เส่ยต้่าง ๆ  

เนื�องในโอกาสปีใหมี ่โดยมีร่าคาและเงื�อนไข้ท่ำ�เทำย่บเคย่งไดก้บัราคาต้ลาด ซึ่่�งเป็นรายการธัรุกจิปกต้หิรอืรายการสนับสนุนธัรุกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำทำ่�มีเ่งื�อนไข้เชัน่เด่ยว่กบั 

หรอืเทำย่บเคย่งไดก้บัการทำำารายการน่�กบับุคคลภายนอก
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นอกเหนือจากรายการระหว่่างกันทำ่�เกิดจากบรษิััทำทำ่�เก่�ยว่ข้้องกันดังรายการข้้างต้้นแล้ว่ ไมี่ม่ีรายการอื�นทำ่�มี่สาระสำาคัญอย่างมี่นัยสำาคัญอันเป็นผลต้่อส่ว่นได้ส่ว่นเส่ย 
ข้องประธัานเจา้หนา้ทำ่�บรหิาร คณะกรรมีการ และผ่ถ้ือืหุน้ทำ่�มีอ่ำานาจคว่บคุมี ซึ่่�งอย่ใ่นต้ำาแหนง่ ณ วั่นสิ�นสุดปีบญัชัวั่่นทำ่� 31 ธันัว่าคมี 2562

มาตุรการและขัน้ตุอนการอนุมตัุกิารท�ารายการระหว่างกัน

บริษััทำได้กำาหนดนโยบายและข้ั�นต้อนการทำำารายการระหว่่างกันเพื�อให้เป็นไป 
อย่างโปรง่ใสและเป็นไปเพื�อผลประโยชัน์ทำ่�ด่ทำ่�สุดข้องบรษิััทำ โดยบรษิััทำได้กำาหนด 
แนว่ทำางการปฏิิบัต้ิงานภายในทำ่�เก่�ยว่ข้้องกับการเข้้าทำำารายการระหว่่างกัน 
ข้องบริษััทำหรือบริษััทำย่อยกับบุคคลทำ่�เก่�ยว่โยงกัน ทำั�งน่� เป็นไปต้ามีหลักเกณฑ์์ 
การทำำารายการทำ่�เก่�ยว่โยงกนัต้ามีประกาศ สำานักงานคณะกรรมีการกำากบัหลกัทำรพัย์ 
และต้ลาดหลกัทำรพัย์และต้ลาดหลกัทำรพัย์แหง่ประเทำศไทำยท่ำ�เก่�ยว่ข้อ้ง

นอกจากน่� บริษััทำยังได้ข้ออนุมีัต้ิในหลักการจากคณะกรรมีการบริษััทำสำาหรับ 
การเข้้าทำำารายการระหว่่างกันทำ่�เป็นรายการธัุรกิจปกต้ิหรือรายการสนับสนุน 
ธัรุกจิปกต้ขิ้องบรษิัทัำ มีส่าระสำาคญัสรุปไดดั้งน่�

(1) การซึ่ื�อและจำาหนา่ยผลิต้ภัณฑ์์ต้า่ง ๆ รว่มีถ่ืง การซึ่ื�อและจำาหนา่ยผลิต้ภัณฑ์์ 
ด้านโทำรคมีนาคมี (รว่มีถื่งชุัดโทำรศัพท์ำพร้อมีซึ่ิมีการ์ด (Phone Kits)  
บตั้รเต้มิีเงนิ ซึ่มิีการด์ ชุัดเลข้หมีายระบบรายเดือน (SIM Card Packages)  
และชุัดเลข้หมีายระบบเติ้มีเงนิ (Starter Kits) และการข้ายผลิต้ภณัฑ์์เติ้มีเงนิ 
ดว้่ยระบบอเิลก็ทำรอนิกส์ (e-Refill)

(2) การจดัหาบรกิารต้า่ง ๆ รว่มีถื่ง

• การจดัหาบรกิารซึ่อ่มีบำารุง (รว่มีถื่งบรกิารต้ิดต้ั�ง) สถืาน่ฐานและอุปกรณ์ 
สถืาน่รบัส่งสัญญาณ (Cell Site) 

• การจดัหาบรกิารข้อ้มีล่ทำ่�เป็นเนื�อหา (Content Provider Access)

• การจดัหาบรกิารข้า้มีแดนอัต้โนมีัต้ิ (International Roaming)

• การจดัหาบรกิารดา้นการจดัการคา่ใชัจ้า่ยและการบรกิารธัุรกิจ

• การจัดหาจุดเชัื�อมีต้่อโครงข้่าย และการแบ่งส่ว่นค่าใชั้จ่ายข้องบริการ 
โทำรคมีนาคมีระหว่า่งประเทำศ และ

• การจดัหาบรกิารการจัดเก็บคา่ใชับ้รกิาร (Outsource Bill-Collection  
Service)

(3) การเชัา่ทำรพัย์สินและการเชัา่ว่งจรสื�อสารต้า่งๆ รว่มีถื่ง

• การเชัา่ว่งจรสื�อสารข้อ้มีล่คว่ามีเรว็่ส่ง (High Speed Leased Circuit)  
และ

• การเชัา่ทำ่�ดิน พื�นทำ่�สำานักงาน หรอืคลังสินคา้

(4) การจา่ยคา่นายหน้าแกบุ่คคลทำ่�มี่ส่ว่นได้เส่ยในการใหบ้รกิารด้านจัดจำาหน่าย 
หรือบริการอื�นๆ (เชั่น การจัดจำาหน่ายผลิต้ภัณฑ์์เติ้มีเงินด้ว่ยระบบ 
อเิลก็ทำรอนิกส์ข้องบรษิัทัำ)

(5) การจดัหาและบำารุงรกัษัาบรกิารดา้นโทำรคมีนาคมี รว่มีถ่ืงการจดัหาจุดเชัื�อมีต้อ่ 
โครงข้า่ย และการแบง่ส่ว่นคา่ใชัจ้า่ยข้องบรกิารโทำรคมีนาคมีระหว่า่งประเทำศ

(6) การจดัหาสินคา้หรอืผลติ้ภณัฑ์์ บรกิาร และ/หรอื การเข้า้ทำำาสัญญาใดๆ ท่ำ�จำาเป็น  
และ/หรอื เพื�ออำานว่ยคว่ามีสะดว่กในการสนับสนุนการดำาเนินธุัรกิจข้องบรษิัทัำ  
(รว่มีทำั�งการจดัหาประกนัภยั) และ

(7) การจดัหาหรอืรบัผลิต้ภณัฑ์์ และ/หรอื บรกิารอื�น ๆ  ซึ่่�งเก่�ยว่ข้อ้งกับการจดัหา 
หรอืรบัผลิต้ภณัฑ์์ และ/หรอื บรกิารต้ามีท่ำ�ระบุไว่ใ้นข้อ้ (1) ถืง่ (6) ข้า้งต้น้

ทำั�งน่� บริษััทำได้กำาหนดข้ั�นต้อนการอนุมีัต้ิรายการระหว่่างกันทำ่�อาจเกิดข้่�นจริง 
ในระหว่า่งปี ต้ามีกรอบท่ำ�ไดร้บัอนุมีตั้จิากคณะกรรมีการบรษิัทัำ ดังน่�

(1) ในกรณ่ทำ่�มี่ลค่าข้องรายการต้ั�งแต้่ 500,000 บาทำข้่�นไป แต้่น้อยกว่่า  
10 ลา้นบาทำ ผ่บ้รหิารระดับส่งจะเป็นผ่ส้อบทำานและอนุมีตั้ริายการ

(2) ในกรณ่ทำ่�มีล่คา่รายการเทำา่กับหรอืมีากกว่่า 10 ลา้นบาทำ แต้น่้อยกว่่า 100  
ลา้นบาทำ ผ่บ้รหิารระดับส่งจะเป็นผ่ส้อบทำานและอนุมีตั้ริายการ นอกจากนั�น  
ฝ่่ายต้รว่จสอบภายในจะทำำาหน้าทำ่�ต้รว่จสอบการกำาหนดราคารว่มีถื่งเงื�อนไข้ 
อื�นๆ สำาหรับรายการระหว่่างกันนั�นว่่าเป็นไปต้ามีเงื�อนไข้การค้าปกต้ิและ 
ก่อคว่ามีเส่ยหายให้กับบริษััทำและผ่้ถืือหุ้นส่ว่นน้อยหรือไมี่ ฝ่่ายต้รว่จสอบ 
ภายในจะจัดทำำารายงานการสอบทำานรายการระหว่า่งกัน (Review Report)  
และส่งใหค้ณะกรรมีการต้รว่จสอบเป็นรายไต้รมีาส

(3) ในกรณท่ำ่�มีล่คา่รายการ (ซึ่่�งอาจเป็นรายการเด่ยว่ หรอืหลายรายการรว่มีกนั 
ทำ่�ไดเ้ข้า้ทำำาในระหว่า่ง 6 เดือนกบัค่สั่ญญาเด่ยว่กันทำ่�เป็นบุคคลทำ่�เก่�ยว่โยงกนั)  
เทำา่กบัหรอืมีากกว่า่ 100 ลา้นบาทำ คณะกรรมีการต้รว่จสอบจะต้อ้งสอบทำาน 
และอนุมีัต้ิรายการก่อนทำ่�บรษิััทำจะสามีารถืดำาเนินการทำำาสัญญาหรอืต้กลง 
เข้า้ทำำารายการได ้โดยคณะกรรมีการต้รว่จสอบจะพจิารณาการกำาหนดราคา 
และเงื�อนไข้ข้องรายการโดยเปรย่บเทำย่บกับวิ่ธัป่ฏิบิตั้ทิำั�ว่ไปในอุต้สาหกรรมี
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โครงสรา้งการถือหุ้น 
และ นโยบาย 

การจ่ายเงินปันผล
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บริษิัทั โทเทิ�ล แอ็ค็เซ็ส็ คอ็มมนูิเิคชัั่�นิ จำำ�กัดั (มห�ชั่นิ)
ข้อ้มูลูเก่ี่�ยวกี่บัทุุนเรือืนหุุ้น้ และผูู้ถ้ือืหุุ้น้รืายใหุ้ญ่่
ณ วันทุ่� 30 กี่รืกี่ฎาคมู 2562

ทุุนเรือืนหุุ้น้
ทุุนจดทุะเบย่น : 4,744,161,260 บาทุ
ทุุนทุ่�ออกี่จำาหุ้นา่ยและเรืย่กี่ชำำารืะแลว้ : 4,735,622,000 บาทุ
ปรืะเภทุข้องหุุ้น้  : หุุ้น้สามูญั่ 2,367,811,000 หุุ้น้ มูลูคา่หุุ้น้ละ 2 บาทุ
สิทุธิกิี่ารืลงคะแนนเส่ยง  : 1 เส่ยง ต่อ่ 1 หุุ้น้

โครืงสรืา้งกี่ารืถืือหุุ้น้

Telenor Asia Pte. Ltd. 

42.62%

บรืษิัทัุ ทุโ่อทุ ่จำากี่ดั 
(มูหุ้าชำน)

5.58%

บรืษิัทัุ กี่สทุ 
โทุรืคมูนาคมู จำากี่ดั 

(มูหุ้าชำน)  

0.10%

อื�น ๆ 

18.73%

บรืษิัทัุ ไทุย เทุลโค โฮลดิ�งส์ จำากี่ดั 

22.43%

บรืษิััทุ 
ไทุยเอ็นว่ด่อารื ์

จำากี่ัด

10.54%

บริษิัทั โทเทิ�ล แอ็็คเซ็ส็ คอ็มมนูิเิคชั่ั�นิ จำำ�กัดั (มห�ชั่นิ)
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รืายชำื�อผูู้ถ้ือืหุุ้น้รืายใหุ้ญ่ ่10 อันดับแรืกี่
(ข้อ้มูลูต่ามูทุะเบย่นผูู้ถ้ือืหุุ้น้ ณ วันทุ่� 30 กี่รืกี่ฎาคมู 2562)

ลำาดับทุ่� ชำื�อ จำานวนหุุ้น้ รือ้ยละ

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

2 บรืษิััทุ ไทุย เทุลโค โฮลดิ�งส์ จำากี่ัด 531,001,300 22.43

3 บรืษิััทุ ไทุยเอ็นว่ด่อารื ์จำากี่ัด 249,609,343 10.54

4 บรืษิััทุ ทุ่โอทุ่ จำากี่ัด (มูหุ้าชำน) 132,145,250 5.58

5 สำานักี่งานปรืะกี่ันสังคมู 53,459,600 2.26

6 STATE STREET EUROPE LIMITED 22,898,098 0.97

7 กี่องทุุนเปิด กี่รุืงศรืหุุ่้น้รืะยะยาวปนัผู้ล 19,368,700 0.81

8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 11,777,344 0.50

9 กี่องทุุนเปิด กี่รุืงศรืหุุ่้น้ปนัผู้ล 10,387,700 0.44

10 นายว่รืวัฒน์ ชุำต่เิชำษัฐพงศ์ 9,633,600 0.41

หมายเหตุ ุ (1) บรษิัทั เทเลนอร ์เอเชีีย พีทีอี ีแอลทดีี ีเป็นบรษิัทัยอ่ยของ Telenor ASA ซึ่่�งประกอบธุรุกิจโดียการถอืหุน้ในบรษิัทัอื�น (Holding Company)

 (2) บรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดีิ�งส์ จำากดัี ประกอบธุรุกจิโดียการถือหุน้ในบรษิัทัอื�น (Holding Company) มรีายชีื�อผ้ถ้อืหุน้และสัดีส่วนการถอืหุน้ใน บรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดีิ�งส์ จำากดัี ณ วนัที� 18 เมษัายน 2561 ดีงันี�
  บรษิััท บีซึ่ีทีเอน็ โฮลดีิ�ง จำากัดี  รอ้ยละ 51.00 
  เทเลนอร ์เซึ่้าท์ อสีต์ุ เอเชีีย อนิเวสเม้นท์ พีีทีอ ีลมิิเตุ็ดี รอ้ยละ 49.00 
  เทเลนอร ์ รอ้ยละ 0.00

 (3) บรษิัทั บซีึ่ทีีเอน็ โฮลดีิ�ง จำากัดี ประกอบธุรุกจิโดียการถือหุน้ในบรษิัทัอื�น (Holding Company) มรีายชีื�อผ้ถ้อืหุน้และสัดีส่วนการถอืหุน้ในบรษิัทั บซีึ่ทีเีอน็ โฮลดีิ�ง จำากดัี ณ วนัที� 28 พีฤษัภาคม 2562 ดีงันี�
  บรษิััท บีซึ่ีทีเอน็ อนิโนเวชีั�น จำากัดี  รอ้ยละ 51.00 
  เทเลนอร ์เซึ่้าท์ อสีต์ุ เอเชีีย อนิเวสเม้นท์ พีีทีอ ีลมิิเตุ็ดี รอ้ยละ 49.00 
  เทเลนอร ์ รอ้ยละ 0.00

 (4) บรษิัทั บซีึ่ทีีเอน็ อนิโนเวชีั�น จำากดัี ประกอบธุรุกจิโดียการถือหุน้ในบรษิัทัอื�น (Holding Company) มรีายชีื�อผ้ถ้อืหุน้และสัดีส่วนการถอืหุน้ใน บรษิัทั บซีึ่ทีเีอน็ อนิโนเวชีั�น จำากดัี ณ วนัที� 22 เมษัายน 2562 ดีงันี�
  บรษิััท บีซึ่ีเอชี โฮลดีิ�ง จำากัดี รอ้ยละ 51.00 
  เทเลนอร ์เซึ่้าท์ อสีต์ุ เอเชีีย อนิเวสเม้นท์ พีีทีอ ีลมิิเตุ็ดี รอ้ยละ 49.00 
  เทเลนอร ์ รอ้ยละ 0.00

 (5) บรษิัทั บซีึ่เีอชี โฮลดีิ�ง จำากดัี ประกอบธุรุกจิโดียการถือหุน้ในบรษิัทัอื�น (Holding Company) มรีายชีื�อผ้ถ้อืหุน้และสัดีส่วนการถอืหุน้ใน บรษิัทั บซีึ่เีอชี โฮลดีิ�ง จำากดัี ณ วนัที� 30 เมษัายน 2562 ดีงันี�
  นายวชิีัย เบญจรงคกุล รอ้ยละ 64.88 
  นายบุญชีัย เบญจรงคกุล รอ้ยละ 20.12 
  นายสมชีาย เบญจรงคกุล  รอ้ยละ 15.00

นโยบายกี่ารืจา่ยเงนิปนัผู้ล

“บรืิษััทุมู่นโยบายกี่ารืจ่ายเงินปนัผู้ลไมู่ต่ำ�ากี่ว่ารื้อยละ 50 ข้องกี่ำาไรืสุทุธิิข้องบรืิษััทุ ข้ึ�นอยู่กี่ับฐานะทุางกี่ารืเงินและแผู้นกี่ารืปรืะกี่อบธิุรืกี่ิจข้องบรืิษััทุในอนาคต่  
โดยบรืษิััทุมู่เป้าหุ้มูายจะพจิารืณาจา่ยเงนิปนัผู้ลทุุกี่ครืึ�งปี”



รายงานผล
การวเิคราะห์
การดำาเนินงาน
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(ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงนิส�าหรบัปี 2561 และปี 2562 อยูบ่นพืน้ฐาน
ของมาตรฐานบัญชีเดิม (IAS 17 & 18) เวน้แตจ่ะแจง้เป็นอยา่งอื่น)

สรุปสาระส�าคัญ
ในปี 2562 ดีแทคให้ความส�าคัญกับการปรบัปรุงและพัฒนาเครอืข่าย ตลอดจน 
ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยมีการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครอืข่าย 2300 MHz เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์การใช้งานทีดีอย่างต่อเน่ือง
และสม�่าเสมอ ท้ังน้ี ดัชนีชี้วัดความพงึพอใจของลกูคา้ที่มีตอ่เครอืขา่ยและปรมิาณ
การร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับเครือข่ายมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
อยา่งมากในปีน้ี

ณ ส้ินปี 2562 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครอืข่าย 4G-2300 MHz ท่ีได้รบัการ 
ติดตั้งแล้วจ�านวนทั้งส้ินประมาณ 17,400 สถานีฐาน โดยเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน
ประมาณ 4,700 สถานีฐานในระหวา่งปีน้ี

ในปี 2562 ดีแทคได้เข้ารว่มการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และได้รบั 
จัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จานวน 2x10 MHz ซ่ึงสามารถใช้งาน 
ไดน้าน 15 ปี โดยคาดวา่ใบอนุญาตดังกลา่วจะมีผลในไตรมาส 4/63 ท้ังน้ี การไดร้บั 
จัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ยังส่งผลให้ดีแทคได้รบัสิทธิในการยืดระยะ
เวลาการช�าระเงินส�าหรบัคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งดีแทคได้มีการบันทึก
ผลกระทบจากการยืดระยะเวลาการช�าระเงินส�าหรบัคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz 
ดังกลา่วไวแ้ลว้ในปี 2562

การปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์คล่ืนความถ่ีย่าน 850 MHz ไปเป็นอุปกรณ์คล่ืนความถ่ี
ย่าน 900 MHz คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2563 น้ี เน่ืองจากมีการคาดการณ์
ความล่าช้าท่ีเกิดข้ึนจากการติดต้ังอุปกรณ์กรองสัญญาณของ กสท รวมถึง 
การหาขอ้สรุปเกีย่วกบัเงนิทุนทีจ่ะใชใ้นการตดิตัง้อุปกรณ์กรองสัญญาณดงักลา่ว 
ทั้งน้ี กระบวนการของทางหนว่ยงานก�ากับดแูลยังคงด�าเนินอยู ่และคาดวา่จะไดใ้ช้
ความชัดเจนภายในไตรมาส 1/63

ตลาดมีการแข่งขันที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งในส่วนของระบบ
เตมิเงนิและระบบรายเดือน แตก็่สามารถเตบิโตไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองจากความตอ้งการ
ใช้งานข้อมูล และแนวโน้มของลูกค้าท่ีจะเปล่ียนไปใช้บรกิารระบบรายเดือน ท้ังน้ี  
ในปีน้ี การแขง่ขนัในระบบรายเดอืนคอ่นขา้งทรงตวั ในขณะทีใ่นส่วนของการแขง่ขนั
ในระบบเติมเงินน้ัน ผู้ให้บริการเครือข่ายทุกรายได้มีการยกเลิกแพ็คเกจระบบ 
เติมเงินที่ให้บรกิารข้อมูลแบบไม่จ�ากัดในไตรมาส 2/62 และมีการออกแพ็คเกจ
ระบบเติมเงินที่ใหบ้รกิารขอ้มลูแบบจ�ากัดแตม่ีโควตา้ในการใชบ้รกิารขอ้มลูจ�านวน
มาก และยังรวมถึงบริการเสียงแบบไม่จ�ากัดบนทุกเครือข่ายในไตรมาส 3/62 
ทั้งน้ี ในไตรมาส 4/62 มีการแขง่ขันที่มากขึ้น โดยผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยทุกรายได ้
มีการออกแพ็คเกจระบบเติมเงินที่ให้บริการข้อมูลแบบไม่จ�ากัดออกมาสู่ตลาด 
ทั่วประเทศอีกครัง้ 

ณ ส้ินปี 2562 จ�านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมเทา่กับ 20.6 ลา้นเลขหมาย โดยมีจ�านวน 
ผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/62 (ท้ังในส่วนของระบบเติมเงินและ
ระบบรายเดือน) และมีจ�านวนผูใ้ชบ้รกิารในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
รอ้ยละ 31 ของจ�านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม 

รายได้จากการให้บรกิารท่ีไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาส 4/62 เพิ่มข้ึน
รอ้ยละ 3.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีกอ่น ท�าใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่ไมร่วม
คา่เชื่อมตอ่โครงขา่ยในปี 2562 ลดลงเพยีงรอ้ยละ 1.6 เม่ือเทียบกับปีกอ่น รายได้
จากการใหบ้รกิารหลัก (รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสียงและขอ้มลู) ในปี 2562 เพ่ิมขึน้ 
รอ้ยละ 0.1 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายเฉลีย่สองระบบมกีารปรบัตวั 
ดีขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจากการแนะน�าลูกค้าให้ใช้บรกิารด้วยแพ็คเกจที่มีราคา
สูงข้ึน (Upsell) และการขายบรกิารส่วนเพิม่ (Topping) ทั้งน้ี EBITDA (กอ่น
รายการอ่ืน ๆ) ลดลงร้อยละ 9.3 จากปีก่อน เน่ืองจากจากการเปล่ียนแปลง 
ของโครงสร้างต้นทุนภายหลังการส้ินสุดสัญญาสัมปทานและการเพิ่มขึ้นของ 
คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย ซึ่งเกิดจากการขยายโครงขา่ย ตลอดจนตน้ทุนที่เกี่ยวขอ้ง
กับ CAT ภายใตสั้ญญาเชา่สินทรพัย์สัมปทาน อยา่งไรก็ตาม ไดถ้กูชดเชยบางส่วน
จากต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ลดลง ทั้งน้ี  EBITDA margin ของปี 2562 เท่ากับ 
ร้อยละ 31.3 แต่เม่ือหักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน  
และรายไดค้า่เชา่เครอืขา่ย 2300 MHz จาก TOT จะเทา่กบัรอ้ยละ 35.6 นอกจากนี้  
ก�าไรสุทธสิ�าหรบัปี 2562 เทา่กับ 5,899 ลา้นบาท

ในปี 2562 น้ี ดีแทคได้ช�าระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาทท้ังหมดภายใต้
สัญญาระงบัขอ้พพิาทใหแ้ก ่CAT เสรจ็ส้ินแลว้ หลังจากท่ีศาลมีค�าส่ังถอนคดี 

ดีแทคคาดว่ารายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย) จะเติบโต 
ในอัตรารอ้ยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต�่า มี EBITDA ท่ีเติบโตในอัตรารอ้ยละ 
ทีเ่ป็นเลขหลกัเดียวในระดบักลาง และมเีงนิลงทุนอยูท่ีป่ระมาณ 13-15 พนัลา้นบาท  
ตามล�าดับ ในปี 2563

สรุปผลการด�าเนินงาน 
ณ ส้ินปี 2562 จ�านวนผูใ้ชบ้รกิารรวมเทา่กับ 20.6 ลา้นเลขหมาย ลดลง 560,000  
เลขหมายจากส้ินปีก่อน จากการลดลงของลูกค้าในระบบเติมเงินเน่ืองมาจาก 
การส้ินสุดสัญญาสัมปทานและมาตรการเยียวยา ตลอดจนผลกระทบจากปจัจัย 
ทางด้านฤดูกาลและการย้ายค่ายของลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งแพ็คเกจที่ ดีขึ้น  
ซึ่งถกูชดเชยบางส่วนจากการเพ่ิมขึ้นของลกูคา้ในระบบรายเดือน ฐานลกูคา้ระบบ 
เติมเงนิเทา่กบั 14.2 ลา้นเลขหมาย ลดลงประมาณ 917,000 เลขหมายจากปีกอ่น  
แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 181,000 เลขหมายในไตรมาส 4/62 จากไตรมาสก่อน  
ในขณะท่ีฐานลูกค้าระบบรายเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 357 ,000 เลขหมายเป็น  
6.4 ลา้นเลขหมาย

รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เลขหมาย ไมร่วมคา่เช่ือมตอ่โครงขา่ย (“ARPU”) ส�าหรบัปี 2562 
เทา่กับ 254 บาทตอ่เดือน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.0 จากปีกอ่น ลกูคา้ในระบบรายเดือน
คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 31 ของจ�านวนลกูคา้รวม ณ ส้ินปี 2562 รายได ้
เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในปีนี้เท่ากับ 549 บาทต่อเดือน  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.1 จากปีก่อน ขณะที่รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของลูกค้าระบบ 
เติมเงนิลดลงรอ้ยละ 4.1 จากปีกอ่น มาอยูท่ี่ 137 บาทตอ่เดือน

ปรมิาณการใช้งานบนเครอืข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความรว่มมือกับ TOT 
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากจ�านวนสถานีฐานท่ีเพิ่มขึ้นและจ�านวนผู้ใช้บรกิาร
บนเครอืข่ายที่ใช้เครือ่งโทรศัทพ์ที่รองรบัมากขึ้น จ�านวนสถานีฐานบนเครอืข่าย 
2300MHz ณ ส้ินปี 2562 ประมาณ 17,400 สถานีฐาน เพิม่ขึน้ประมาณ 4,700 
สถานีฐานจากปีก่อน จ�านวนผู้ใช้บรกิารบนระบบ 4G อยู่ท่ี 11.7 ล้านเลขหมาย  
คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 57 ของฐานลูกค้ารวม ในขณะท่ีจ�านวนเครื่อง
โทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็น 
รอ้ยละ 78 และ 85 ของฐานลกูคา้รวม ตามล�าดับ
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จ�านวนผูใ้ชบ้รกิารรวม (พนัเลขหมาย) ปี 2561 ปี 2562 %YoY

ระบบรายเดือน (ภายใตสั้ญญาสัมปทานจาก CAT) - - n/a

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตสั้ญญาสัมปทานจาก CAT) - - n/a

ระบบรายเดือน (ภายใตใ้บอนุญาต) 6,071 6,427 5.9%

ระบบเตมิเงนิ (ภายใตใ้บอนุญาต) 15,131 14,214 -6.1%

รวม 21,202 20,642 -2.6%

จ�านวนผูใ้ชบ้รกิารใหมสุ่ทธ ิ(พนัเลขหมาย) ปี 2561 ปี 2562 %YoY

ระบบรายเดือน 434 357 -17.7%

ระบบเตมิเงนิ (1,884) (917) -51.3%

รวม (1,450 (560 -61.4%

ปรมิาณการใชง้าน (นาทีตอ่เลขหมายตอ่เดอืน) ปี 2561 ปี 2562 %YoY

ระบบรายเดือน 243 223 -8.3%

ระบบเติมเงนิ 104 85 -18.4%

เฉล่ียสองระบบ 140 124 -11.0%
ระบบบรายเดือน ไมร่วมนาทเีรยีกเขา้ 172 156 -9.2%

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วมนาทเีรยีกเขา้ 80 62 -21.6%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วมนาทีเรยีกเขา้ 103 89 -13.6%

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เดอืน) ปี 2561 ปี 2562 %YoY

ระบบรายเดือน 552 567 2.9%

ระบบเตมิเงนิ 148 142 -4.3%

เฉล่ียสองระบบ 251 263 4.8%
ระบบบรายเดือน ไมร่วม IC 532 549 3.1%

ระบบเตมิเงนิ ไมร่วม IC 142 137 -4.1%

เฉล่ียสองระบบ ไมร่วม IC 242 254 5.0%

ผลประกอบการดา้นการเงิน 
รายได้

รายไดร้วม  ในปี 2562 เทา่กับ 82,146 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 9.1 จากปีกอ่น 
จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการด�าเนินงานหลกั และคา่เชา่เครอืขา่ย 2300MHz 
จาก TOT โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารที่ไมร่วมคา่เชื่อมตอ่โครงขา่ย ลดลงรอ้ยละ 
1.6 จากปีกอ่น มาอยูท่ี่ 62,109 ลา้นบาท 

รายได้จากการให้บรกิารหลัก (รายได้จากการให้บรกิารเสียงและข้อมูล) ในปีนี้ 
เท่ากับ 58,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปีก่อน จากพัฒนาการของ
ลกูคา้ระบบเติมเงนิที่ปรบัตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตลอดจนการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 
ของรายไดจ้ากลกูคา้ระบบรายเดือน

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอัตโนมัติ  ในปีน้ีเท่ากับ 831 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 
26.3 จากปีก่อน เนื่องจากแนวโน้มและปรมิาณการใช้บรกิารที่ลดลง ตลอดจน
การแขง่ขันที่เพิม่ข้ึน 

รายได้จากการให้บรกิารอื่น ในปีน้ีเท่ากับ 2,425 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 24.1 
จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากแนวโน้มที่ลดลงของรายได้จากบริการโทร 
ทางไกลระหวา่งประเทศ

รายได้จากการจ�าหน่ายเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในปีน้ีเท่ากับ 7,798 
ลา้นบาท เพิม่ขึ้นเล็กนอ้ยคิดเป็นรอ้ยละ 0.4 จากปีกอ่น 

ตน้ทุนการด�าเนินงาน

ตน้ทุนการด�าเนนิงานไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย  ในปีน้ี เทา่กบั 44,550 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 1.4 จากปีกอ่น มีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทุนคา่ธรรมเนียม 
และคา่ตัดจ�าหนา่ยสินทรพัย์ภายใตสั้มปทานที่ส้ินสุดลงแลว้ ซึ่งถกูชดเชยบางส่วน
จากคา่ตัดจ�าหนา่ยใบอนุญาตใชค้ลื่นความถ่ี 1800 MHz และ 900 MHz คา่เชา่
สินทรพัย์ภายใตสั้มปทานทีจ่า่ยใหกั้บ CAT ภายใตสั้ญญาเชา่ และตน้ทุนทีเ่ก่ียวขอ้ง
กับการโรมมิ่งบนเครอืขา่ย 2300MHz ของ TOT

ตน้ทุนคา่ธรรมเนยีม  ในปีน้ีเทา่กับ 2,634 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 57.9 จากปีกอ่น 
ภายหลังสัญญาสัมปทานและมาตรการเยียวยาส้ินสุดลง ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุน 
ค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บรกิารไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในปีน้ีลดลง
มาอยูท่ี่รอ้ยละ 4.2 จากรอ้ยละ 9.9 ในปีกอ่น 

คา่ใชจ่้ายดา้นโครงขา่ย ในปีน้ีเทา่กับ 12,094 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 42.7 จาก 
ปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายเครือข่าย และค่าเช่าท่ีจ่ายให้ CAT ส�าหรับเช่า
สินทรพัย์ภายใตสั้ญญาสัมปทาน ในปีน้ี คา่เชา่สุทธทิีจ่า่ยให ้CAT หลงัหักรายไดท่ี้ได้
รบัภายใตสั้ญญาการเชา่ เทา่กบั 2,721 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 209.9 จากปีกอ่น

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอืน่  ในปีน้ีเทา่กับ 15,279 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 144.6 จาก
ปีกอ่น จากตน้ทุนคา่โรมมิ่งบนเครอืขา่ย 2300 MHz ของ TOT ท้ังน้ี ตน้ทุนสุทธิ
คา่โรมม่ิงบนเครอืขา่ย 2300 MHz ของ TOT หลังหักรายไดจ้ากคา่เชา่เครอืขา่ย
ที่ไดร้บัจาก TOT เพิม่ขึ้นประมาณ 1,729 ลา้นบาทในปีน้ี
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คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ยของตน้ทุนการใหบ้รกิาร นปีน้ีเทา่กับ 14,544 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 39.9 จากปีกอ่น จากการสิ้นสุดของคา่ตดัจ�าหนา่ยสินทรพัย์
ภายใตสั้มปทานในเดือนกันยายน 2561 ซ่ึงถกูชดเชยบางส่วนจากคา่ตัดจ�าหนา่ย
ใบอนุญาตใชค้ลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz และการขยายเครอืขา่ย

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร  ในปีน้ีเท่ากับ 15,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  
3.1 จากปีก่อน เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าเส่ือมราคาและ 
คา่ตัดจ�าหนา่ยของคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารที่เพิม่สูงขึ้น 

คา่ใชจ่้ายในการขายและการตลาด  ในปีน้ีเทา่กับ 4,690 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
1.9 เน่ืองมาจากการควบคุมการใชจ้า่ยที่ดี

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร  ในปีน้ีเทา่กับ 8,296 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.8 จาก
ปีกอ่น มีสาเหตุหลักมาจากคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึ้นเพยิงครัง้เดียวจากการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบวิธกิารบรหิารจดัการเครอืขา่ย และขาดทุนสุทธจิากการขายสินทรพัย์

คา่ใชจ่้ายการตัง้ส�ารองหนีสู้ญ  ในปีน้ีเทา่กับ 1,341 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.2 
จากปีกอ่น 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร  ในปีน้ี
เทา่กับ 921 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 6.5 จากปีกอ่น

EBITDA และก�าไรสุทธ ิ

EBITDA(กอ่นรายการอืน่ ๆ) ในปีน้ีเทา่กับ 25,741 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.3 
จากปีกอ่น มีสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึ้นของคา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย ซึ่งเกิดจาก
การขยายโครงขา่ย ตลอดจนตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบั CAT ภายใตสั้ญญาเชา่สินทรพัย์
สัมปทาน อย่างไรก็ตามได้ถูกชดเชยบางส่วนจากต้นทุนค่าธรรมเนียมท่ีลดลง  
ส่งผลให ้EBITDA margin (ไมร่วมรายไดจ้าก CAT ภายใตสั้ญญาเชา่สินทรพัย์
สัมปทาน และ รายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT) ในปีนี้เท่ากับ 
รอ้ยละ 35.6 ลดลงจากรอ้ยละ 38.4 ในปีกอ่น

ก�าไรสุทธ ิ  ในปีน้ีเทา่กับ 5,899 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 69.4 จากปีกอ่น ท้ังน้ี  
ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึ้นจากการระงบัขอ้พพิาทกับ CAT ในไตรมาส 4/61 

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท) - (Pre-TFRS 15 & 16) ปี 2561 ปี 2562 %YoY

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกั (บรกิารเสียงและขอ้มลู)* 58,796 58,853 0.1%

รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมัติ 1,127 831 -26.3%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอืน่ 3,197 2,425 -24.1%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ไมร่วม IC 63,120 62,109 -1.6%
รายไดจ้ากคา่เชื่อมตอ่โครงขา่ย (IC) 2,204 2,102 -4.6%

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 65,325 64,211 -1.7%
รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 7,769 7,798 0.4%

รายไดจ้ากการด�าเนินงานอื่น 2,196 10,136 361.6%

รวมรายได้ 75,290 82,146 9.1%
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (47,455) (46,745) -1.5%

คา่ธรรมเนียมและส่วนแบง่รายได้ (6,262) (2,634) -57.9%

คา่ใชจ้า่ยดา้นโครงขา่ย (8,475) (12,094) 42.7%

คา่เชื่อมตอ่โครงขา่ย (IC) (2,275) (2,195) -3.5%

คา่ใชจ้า่ยอื่น (6,246) (15,279) 144.6%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ�าหนา่ย (24,197) (14,544) -39.9%

ตน้ทุนจากการจ�าหนา่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย (9,825) (10,549) 7.4%

รวมตน้ทุน (57,280) (57,294) 0.0%
ก�าไรขัน้ตน้ 18,010 24,852 38.0%
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (14,851) (15,317) 3.1%

การขายและการตลาด (4,778) (4,690) -1.9%

การบรหิาร (7,844) (8,296) 5.8%

การตั้งส�ารองหน้ีสูญ (1,371) (1,341) -2.2%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ�าหนา่ย (864) (921) 6.5%

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทรพัย์สิน 6 (69) -100.0%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 7 (15) -321.9%

ดอกเบี้ยรบั 241 58 -76.0%

รายไดอ่ื้นและส่วนแบง่ก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม (4) (6) 52.3%
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งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท) - (Pre-TFRS 15 & 16) ปี 2561 ปี 2562 %YoY

ก�าไรกอ่นคา่ใชจ่้ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,403 9,572 181.3%
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (1,351) (2,585) 91.3%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ 1,431 (1,088) -176.1%

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอ�านาจควบคุมของบรษิัทยอ่ย (0) 0 n.m.

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุน้ 3,482 5,899 69.4%
* มีการจัดประเภทรายการใหม่ระหวา่งรายได้จากการให้บรกิารหลกั (บรกิารเสียงและข้อมูล) และรายได้จากการดำาเนินงานอืน่ ซึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้รวม

EBITDA (ล้านบาท)** - (Pre-TFRS 15 & 16) ปี 2561 ปี 2562 %YoY

ก�าไรส�าหรบังวด 3,482 5,899 69.4%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 1,351 2,585 91.3%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ (1,431) 1,088 -176.1%

คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจ�าหนา่ย 25,061 15,465 -38.3%

รายการอื่น (73) 704 -1066.7%

EBITDA 28,391 25,741 -9.3%

EBITDA margin 37.7% 31.3%

EBITDA margin (ไมร่วมรายไดจ้าก CAT และ TOT ในตัวหาร) 38.4% 35.6%  

** EBITDA ในทีน่ี้เป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอืน่บางประการ รายละเอยีดเพิม่เติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินและขอ้มลูส�าคัญทางการเงิน
ณ ส้ินปี 2562 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 143,049 ล้านบาท ลดลงจาก 
150,958 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 
8,528 ล้านบาท ลดลงจาก 14,090 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 จากการช�าระ
ค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาทให้แก่ CAT ในขณะท่ีหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
เพิม่ขึ้นจาก 47,000 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 มาอยูท่ี่ระดับ 49,000 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีอัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ระดับ 1.6 เท่า เพิ่มข้ึนจาก 1.2 เท่า 
ณ ส้ินปี 2561

รายจา่ยเพือ่การลงทุนส�าหรบัปีน้ีเทา่กับ 13,006 ลา้นบาท จากการขยายเครอืขา่ย
อย่างต่อเน่ือง กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน (ค�านวณจาก EBITDA หักด้วย 
รายจา่ยเพือ่การลงทุน) เทา่กับ 12,735 ลา้นบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) (Pre-TFRS 15 & 16) ส้ินปี 2561 ส้ินปี 2562

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 14,090 8,528

สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 14,427 14,619

สินทรพัย์ไมห่มุนเวียน 122,441 119,901

รวมสินทรพัย์ 150,958 143,049
หน้ีสินหมุนเวียน 53,208 55,751

หน้ีสินไมห่มุนเวียน 75,820 62,379

รวมหนีสิ้น 129,028 118,129
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 21,930 24,919
รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้ 150,958 143,049
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งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) (Pre-TFRS 15 & 16) ปี 2561 ปี 2562

เงนิสดจากกจิกรรมด�าเงนิงาน 21,084 16,373

จา่ยดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ (2,828) (3,157)

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมด�าเนินงาน 18,256 13,216
เงินสดสุทธทิีใ่ชใ้นกิจกรรมลงทุน (25,238) (17,794)
เงนิสดสุทธริบั/(ช�าระคืน) เงนิกูแ้ละหุน้กู้ (2,015) 2,000

จา่ยเงนิปนัผล (2,960) (2,983)

เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน (4,975) (983)
เงินสดสุทธเิพิม่ขึน้/(ลดลง) (11,957) (5,562)

ก�าหนดการคืนหนี ้(ล้านบาท) ณ ส้ินปี 2562 เงินกู้ หุน้กู้

ปี 2563 12,000 4,000

ปี 2564 - 2,500

ปี 2565 1,333 3,000

ปี 2566 เป็นตน้ไป 2,667 23,500

รวม 16,000 33,000

อัตราส่วนทางการเงิน  - (Pre-TFRS 15 & 16) ปี 2561 ปี 2562

อัตราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ (%)** 13.6% 25.2%

อัตราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม (%)*** 2.6% 6.5%

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธติอ่ EBITDA (เทา่) 1.2 x 1.6 x

อัตราส่วนเงนิลงทุนตอ่รายไดร้วม (%) 25.9% 15.8%

** กำาไร (ขาดทุน) สุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้น หารด้วยส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉลีย่
*** กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ หารด้วยสินทรพัย์รวมเฉลีย่

แนวโนม้ปี 2563

ในปี 2563 ดีแทคมีความมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตรายปี รวมทั้งการวางรากฐานและการเตรียมความพร้อมส�าหรับ 5G โดยดีแทคจะให้ความส�าคัญกับการ  
“ไมห่ยุดพฒันา” ประสบการณ์การใชง้านของลกูคา้ การเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัปี 2564 และปีตอ่ ๆ ไป ตลอดจนการมองหาโอกาสในการเติบโตใหม ่ๆ

แนวโนม้ส�าหรบัปี 2562

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วมคา่เชื่อมตอ่โครงขา่ย:  เพิม่ขึ้นในอัตรารอ้ยละ 
ที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต�่า

• EBITDA:  เพิม่ขึ้นในอัตรารอ้ยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับกลาง

• เงนิลงทุน:  13,000-15,000 ลา้นบาท

ดีแทคคงนโยบายการจา่ยเงินปนัผลโดยมีนโยบายการจา่ยเงินปนัผลไม่ต�่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก�าไรสุทธิของบรษิัท ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัทในอนาคต โดยบรษิัทมีเป้าหมายพจิารณาจา่ยเงนิปนัผลทุกครึง่ปี
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รายงานผลการวเิคราะห์การด�าเนินงาน. รายงานประจ�าปี 2562
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รายงานความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน. รายงานประจําปี 2562

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการ

นายราเกซ เจน

กรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมถึงขอ้มลูทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปีของบรษิทั งบการเงนิรวมของบรษิทั 
และบรษิัทย่อยส�าหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจ 
อยา่งระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการทีส่มเหตุสมผลในการจดัท�า รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ งบการเงนิดังกลา่ว 
ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังน้ันจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบรษิัทท่ีเป็นจรงิ  
โปรง่ใส และสมเหตุสมผล เพือ่ประโยชน์ของผูถ้ือหุน้และนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การบันทกึขอ้มลูทางบัญชมีคีวามถกูตอ้ง  
ครบถว้น และเพยีงพอที่จะด�ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัย์สินของบรษิัท และป้องกันไมใ่หเ้กิดการทุจรติหรอืการด�าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพือ่ท�าหนา้ทีด่แูลรบัผดิชอบใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอ  
มรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล และมีการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกิจของบรษิทั โดยความเห็น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรือ่งดังกลา่วปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นรายงานประจ�าปีฉบับน้ีแลว้

คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อม่ันต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562

ในนามของคณะกรรมการ

บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

28 มกราคม 2563

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตอ่รายงานทางการเงนิ
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รายงานของ 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
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รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต. รายงานประจําปี 2562

เสนอตอ่ผูถ้ือหุน้ของบรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย (กลุ่มบรษิัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรบัปีส้ินสุด 
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอม
มนิูเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ดว้ยเชน่กัน

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและ กระแสเงินสด ส�าหรบัปีส้ินสุดวันเดียวกันของบรษิทั โทเท่ิล แอค็เซส็  
คอมมนิูเคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และ บรษิัทยอ่ย และเฉพาะของบรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค   ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอ้ก�าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เชื่อวา่หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้พเจา้ไดร้บั
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ขอ้มลูและเหตุการณ์ที่เนน้

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือ่นไขตอ่กรณีตอ่ไปน้ีแตอ่ยา่งใด 

ขา้พเจา้ขอใหสั้งเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ตอ่ไปน้ี

1. คดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่ส�าคัญ

ก. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 บรษิัทฯมีคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าเรือ่งค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access 
Charge) กบับรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน)  (“ทโีอท”ี) โดยบรษิทัฯไดบ้นัทกึคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ในอตัราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย 
โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ต้ังแตวั่นท่ี 18 พฤศจกิายน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2550 ไวแ้ลว้ในงบการเงนิจ�านวน 1,973 ลา้นบาท 
และบรษิัทฯ มิไดบ้ันทึกคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ต้ังแตวั่นที่ 8 พฤศจกิายน 2550 จนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 ในงบการเงนิ  
เพราะฝา่ยบรหิารเหน็วา่บรษิทัฯไมม่ภีาระทีจ่ะตอ้งช�าระคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมในอตัราคา่เชือ่มโยงโครงขา่ย (Access Charge) ทีร่ะบุในขอ้ตกลง
เดิมทั้งสองฉบับ อย่างไรก็ตาม ปจัจุบันทีโอทียังมิได้เข้าท�าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบรษิัทฯ นอกจากนี้  
ทโีอทไีดย่ื้นค�าฟ้องตอ่ศาลปกครองกลาง เมือ่วันที ่9 พฤษภาคม 2554 และค�ารอ้งขอแกไ้ขเพิม่เตมิค�าฟอ้งเมือ่วันที ่7 กันยายน 2554 เรยีกรอ้งใหบ้รษิทั กสท 
โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (“กสท”) และบรษิัทฯรว่มกันช�าระคา่เสียหายจากคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 
2554 (วันฟ้อง) พรอ้มภาษีมลูคา่เพิม่และดอกเบี้ย รวมเป็นจ�านวนประมาณ 113,319 ลา้นบาท ซ่ึงตอ่มาเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีไดย่ื้นค�ารอ้งขอ
แกไ้ขเพิม่เติมค�าฟอ้งโดยแกไ้ขเพ่ิมเติมจ�านวนคา่เสียหายจนถึงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 พรอ้มภาษีมลูคา่เพิม่และดอกเบ้ียเป็นจ�านวนเงินประมาณ 245,638 
ลา้นบาท ท้ังน้ี เมือ่วันที ่31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางไดม้คี�าพพิากษายกฟอ้งขอ้เรยีกรอ้งของทโีอท ีเน่ืองจากเหน็วา่หลักเกณฑ์การคดิคา่เช่ือมโยง
โครงขา่ยโทรคมนาคมขดัตอ่ประกาศของ กทช. วา่ดว้ยการใชแ้ละเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยผูป้ระกอบการโทรคมนาคมทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้ง
ไปด�าเนินการเก่ียวกบัการคิดค�านวณคา่ตอบแทนการใชแ้ละเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมตามข้ันตอน ท่ีระบุในประกาศดังกลา่วแทน ท้ังน้ี ทโีอท ีไมไ่ดอุ้ทธรณ์
ค�าพพิากษาศาลปกครองกลางภายในระยะเวลา ที่ก�าหนด คดีดังกลา่วจงึถึงที่สุดแลว้ตามท่ีศาลปกครองกลางมีหนังสือลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ปจัจุบัน
บรษิัทฯ และทีโอทีอยูร่ะหวา่งการเจรจาเกี่ยวกับการคิดคา่ตอบแทนการใชแ้ละเชื่อมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. ดังกลา่ว

จากความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทฯ ผูบ้รหิารของบรษิัทฯมีความเชื่อวา่บรษิัทฯไมม่ีภาระ ที่จะตอ้งช�าระคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยในอัตราคา่เชื่อมโยง
โครงขา่ย (Access Charge) ตามขอ้ตกลงเดิมที่ ทีโอทีเรยีกรอ้งทั้งสองฉบับ เน่ืองจากเชื่อวา่การคิดอัตราคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมตามขอ้ตกลง
เดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายในปจัจุบัน (ประกาศของกสทช.) แต่ต้องคิดต่อกันบนอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection 
Charge) ขณะน้ีบรษิัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาการคิดค�านวณค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายกับทีโอทีซึ่งยังไม่เสรจ็ส้ินหรอืมีข้อสรุปที่ชัดเจน และ 
คดีฟอ้งรอ้งทีเ่กีย่วขอ้งบางประการยังอยูภ่ายใตก้ระบวนการพจิารณาคดีของศาล ซึง่ผลสรุปขึ้นอยูก่บัผลการด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการ
เจรจา และกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 
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ข. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 38 บรษิัทฯมีข้อพิพาทเก่ียวกับการช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญา
สัมปทานและข้อพิพาทเก่ียวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมบางรายท่ีเขา้มาใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมของบรษิัทฯ หลังประกาศ กทช. วา่ดว้ยการเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมมีผลใชบ้ังคับ กับ กสท และ
คดีฟ้องรอ้งอ่ืนๆ ขณะน้ีข้อพิพาทและคดีต่างๆดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทและคดีต่างๆดังกล่าวยังไม่
สามารถระบุไดแ้ละขึ้นอยูก่ับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

2. ความเส่ียงจากขอ้ก�าหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโทรคมนาคมท่ีส�าคัญ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 39 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีความเส่ียงจากข้อก�าหนดและการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โทรคมนาคมท่ีส�าคัญบางประการ รวมถึงการด�าเนินการภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีที่มีต้นทุนการได้มาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์
เคล่ือนที่มีความส�าคัญอยา่งมากตอ่กลุม่บรษิัทในการด�าเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในปจัจุบัน 

3. คดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่อยูภ่ายใตสั้ญญาระงบัขอ้พพิาท

ตามที่กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 37 กสท บรษิัทฯ และบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ย ไดเ้ขา้ลงนามในสัญญา
ระงบัขอ้พพิาทโดยมีผลเป็นการยุติขอ้พพิาทท่ีมอียูร่ะหวา่งบรษิทัฯ และ กสท เป็นส่วนใหญซ่ึ่งรวมถึงขอ้พพิาทท่ีเป็นคดีความแลว้ และขอ้พพิาทหรอืขอ้เรยีกรอ้งท่ี กสท 
อาจเรยีกรอ้งตอ่บรษิัทฯในอนาคตภายใตสั้ญญาสัมปทาน แตไ่มร่วมถึงขอ้พพิาทที่เกี่ยวกับการช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญา
สัมปทานและขอ้พพิาททีเ่กีย่วกบัการคดิผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิจากรายไดค้า่เช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมท่ีบรษิทัฯไดร้บัจากผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม
บางรายทีเ่ขา้มาใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมของบรษิทัฯ หลงัประกาศ กทช. วา่ดว้ยการเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมมผีลใชบั้งคบัสัญญาระงบัขอ้พพิาทน้ีมผีลผกูพนัตอ่
คูสั่ญญาตามขอ้ก�าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวแ้ละจะมีผลเป็นการระงับขอ้พพิาทตอ่ไปก็ตอ่เม่ือบรษิทัฯ ไดร้บัการอนุมัตจิากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ แลว้ ท้ังน้ีเมือ่วันที่ 
4 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯระงบัขอ้พพิาทตามสัญญาระงบัขอ้พพิาทดงักลา่วกบั กสท และด�าเนนิการตามสัญญา
ระงบัขอ้พพิาทฯ โดยศาลปกครองและคณะอนุญาโตตุลาการไดม้ีค�าส่ังใหจ้�าหนา่ยขอ้พพิาทและคดีฟ้องรอ้งดังกลา่วตามท่ีบรษิัทฯ ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท รอ้งขอ

4. การน�ามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบับใหมม่าถือปฏิบัติกอ่นวันที่มีผลบังคับใช้

ตามที่กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมขอ้ 4 ในระหวา่งปีปจัจุบัน บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยไดน้�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เรือ่ง สัญญา
เชา่ มาถือปฏิบัติกอ่นวันที่มีผลบังคับใช ้

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบคือเรือ่งตา่งๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพนิิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรบังวดปจัจุบัน ขา้พเจา้ได้
น�าเรือ่งเหล่าน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรบั
เรือ่งเหลา่น้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตามความรบัผิดชอบที่ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชีตอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผิด
ชอบท่ีเกี่ยวกับเรือ่งเหลา่น้ีด้วย การปฏิบัติงานของขา้พเจา้ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอ่การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขัดตอ่ขอ้
เท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวิธกีารตรวจสอบส�าหรบัแตล่ะเรือ่งมีดังตอ่ไปน้ี

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่ส�าคัญ

ตามที่กลา่วในวรรคขอ้มลูและเหตุการณ์ท่ีเนน้ เกี่ยวกับคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ท่ีส�าคัญและตามท่ีกลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 36 และขอ้ 38 
บรษิัทฯ มีคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่ส�าคัญดังกลา่ว

ขณะน้ีขอ้พพิาททางการคา้ดังกลา่วอยูใ่นระหวา่งการด�าเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องรอ้งอยูภ่ายใตก้ระบวนการพจิารณาคดีของศาล ซ่ึงผลของขอ้พพิาททางการคา้
และคดีฟ้องรอ้งดังกลา่วยังไมส่ามารถระบุไดแ้ละข้ึนอยูกั่บผลการด�าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ซ่ึงรวมถึงความไมแ่นน่อนเก่ียวกับ
ระยะเวลา และจ�านวนเงนิอนัอาจเกิดจากผลของคดีฟอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ ฝา่ยบรหิารจึงจ�าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งมากในการพจิารณาซ่ึงรวมถึงการพจิารณา
ข้อกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าเพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินจากความเสียหาย เนื่องจากความไม่แน่นอนและ
ความซับซอ้นของคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ดังกลา่ว จงึไดก้�าหนดเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ
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ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบรหิารเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลขอ้พพิาทและคดีฟ้องรอ้งตา่งๆที่ส�าคัญของบรษิัทฯ และประเมินการใชดุ้ลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิารในการประเมินผลของคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ดังกลา่วโดยท�าการตรวจสอบซึ่งรวมถึงวิธกีารตอ่ไปน้ี 

ก) สอบถามขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งจากฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ เกี่ยวกับคดีความและขอ้พพิาทที่ส�าคัญดังกลา่ว

ข) สอบทานหนังสือยืนยันคดีความและขอ้พพิาททีส่�าคญัจากทนายความภายนอกบรษิทัฯ และประเมินผลของหนังสือยืนยันดังกลา่ว สอบถามรายละเอียดความคบืหนา้
ของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าท่ีส�าคัญจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ ตลอดจนวิธีการท่ีผู้บรหิารใช้ในการประเมินและพิจารณาประมาณ
การหน้ีสินจากคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้า รวมถึงสอบทานรายงานความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายภายนอกของบรษิัทฯ ซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาของ
ฝ่ายบรหิาร 

ค) ประเมินการเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกับคดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่ส�าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม

การประเมนิการดอ้ยคา่ของเครือ่งมอืและอปุกรณ์รวมถึงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีฯ่และสนิทรพัยส์ทิธกิารใชอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ที่ใช้ในการด�าเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14 การประเมินการด้อยค่าของเครือ่งมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรพัย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้
ใช้คล่ืนความถ่ีฯและสินทรพัย์สิทธิการใช้อ่ืนที่เกี่ยวข้องท่ีใช้ในการด�าเนินงานเพื่อการให้บรกิารโทรคมนาคมเคล่ือนที่ของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ                    
ที่ส�าคัญของฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการด�าเนินงานในอนาคตการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการและการใช้งาน
สินทรพัย์ดังกลา่ว การดแูลรกัษาและการลงทุนในอนาคต และ การก�าหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานท่ีส�าคัญ ดังน้ันจึงมีความไมแ่นน่อนของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตซึ่งใชใ้นการประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ดังกลา่ว

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการพจิารณาการดอ้ยคา่ของของเครือ่งมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรพัย์สิทธกิารใช ้- ตน้ทุน   การไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีฯและสินทรพัย์สิทธิ
การใชอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชใ้นการด�าเนินงานเพือ่การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเคลือ่นทีข่องฝา่ยบรหิาร โดยประเมนิการก�าหนดหนว่ยสินทรพัย์ท่ีกอ่ใหเ้กดิเงนิสดและแบบจ�าลอง
ทางการเงินที่ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยเลือกใช้โดยการท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบรหิารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์และ 
คาดการณ์การใหป้ระโยชน์ในอนาคตของสินทรพัย์หรอืไม ่ตลอดจนการท�าความเขา้ใจและประเมินในเรือ่งดังตอ่ไปน้ี

ก) สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท�าแผนและคาดการณ์กระแสเงนิสดในอนาคตของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย โดย   การท�าความเขา้ใจกระบวนการท่ีท�าใหไ้ดม้าซึ่งประมาณการ 
กระแสเงนิสดในอนาคตดังกลา่ว เปรยีบเทียบสมมติฐานดังกลา่วกับแหลง่ขอ้มลูภายนอกท่ีมแีละขอ้มลูภายในท่ีบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมีสอบทานประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตดังกลา่วกับขอ้มลูการประมาณการที่ได้รบัการอนุมัติจากฝ่ายบรหิารและแผนงานธุรกิจของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย และพจิารณาความแมน่ย�าของ
ประมาณการกระแสเงนิสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจรงิ 

ข) อัตราคิดลด โดยเปรยีบเทียบตน้ทุนถัวเฉลี่ยของเงนิทุนของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ย และเปรยีบเทียบกับตน้ทุนถัวเฉลี่ยของเงนิทุนของบรษิัทอื่นในอุตสาหกรรม

ค) สมมติฐานและวิธกีารที่ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยใชใ้นการค�านวณหามลูคา่ท่ีคาดวา่จะไดร้บัคืนของสินทรพัย์ 

นอกจากนี้ ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิการเปิดเผยขอ้มลูของผูบ้รหิารของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยเกีย่วกบัการประเมนิ      การดอ้ยคา่ของเครือ่งมอืและอุปกรณ์รวมถงึสินทรพัย์สิทธิ
การใช ้- ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ฯและสินทรพัย์สิทธกิารใชอ้ื่นที่เกี่ยวขอ้งท่ีใชใ้นการด�าเนินงานเพือ่การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเคล่ือนที่

การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 5.1 นโยบายการบัญชีของการรบัรูร้ายได ้บรษิัทฯและบรษิัทยอ่ยมีโครงสรา้งการก�าหนดราคาและเง่ือนไขการเรยีกเก็บ
คา่บรกิารโทรศพัท์เคล่ือนทีท่ีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิาร และมีจ�านวนรายการการใหบ้รกิารทีม่นัียส�าคัญ สถานการณ์การแขง่ขนัในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมเคล่ือนที่ที่มากขึ้น ดังน้ัน ขา้พเจา้จงึพจิารณาเป็นเรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบในเรือ่งมลูคา่และเวลาในการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ขา้พเจา้ไดท้�าการตรวจสอบซ่ึงรวมถึงการประเมินนโยบายการบัญชีของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยท่ีเกีย่วขอ้งกับการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์เคล่ือนท่ี การประเมิน
ความมีประสิทธภิาพของการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและการประเมินความมีประสิทธภิาพของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 
ที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และเวลาที่เหมาะสมของการบันทึกรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ 
รายไดท้ี่เกิดขึ้นในระหวา่งปีและชว่งใกลส้ิ้นปี 

วิเคราะห์เปรยีบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบแยกย่อย และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้จากการให้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บันทึกผา่นใบส�าคัญทั่วไป 
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ขอ้มลูอื่น  

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มลูอืน่ ซ่ึงรวมถงึขอ้มลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั (แตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นรายงาน
น้ัน) ซึ่งคาดวา่จะถกูจดัเตรยีมใหก้ับขา้พเจา้ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีน้ี

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลุมถึงขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลักษณะการใหค้วามเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆตอ่ขอ้มลูอื่นน้ัน

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่นและพจิารณาวา่ขอ้มลูอืน่น้ันมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี่
ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นแสดงขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญหรอืไม ่

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทัตามท่ีกลา่วขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ขา้พเจา้จะส่ือสารเรือ่ง
ดังกลา่วใหผู้ม้ีหนา้ที่ในการก�ากับดแูลทราบเพือ่ใหม้ีการด�าเนินการแกไ้ขที่เหมาะสมตอ่ไป

ความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารและผูม้ีหนา้ที่ในการก�ากับดแูลตอ่งบการเงนิ

ผูบ้รหิารมีหนา้ท่ีรบัผดิชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหลา่น้ีโดยถกูตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้รหิารพจิารณาวา่จ�าเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัท�างบการเงนิที่ปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขัดตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญไมว่า่จะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษิัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรือ่งที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องใน
กรณีที่มีเรือ่งดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรบักิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บรหิารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบรษิัทหรอืหยุดด�าเนินงานหรอืไม่สามารถ
ด�าเนินงานตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้

ผูม้ีหนา้ที่ในการก�ากับดแูลมีหนา้ที่ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่บรษิัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชีตอ่การตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญ
หรอืไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื่อมั่นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่น
ในระดับสูงแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัประกันวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญทีม่อียูไ่ดเ้สมอ
ไป ขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส�าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการ
หรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ่การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหลา่น้ี

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจา้ได้ปฏิบัติ
งานดังตอ่ไปน้ีดว้ย

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏบิตังิานตามวิธกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเส่ียงเหลา่น้ัน และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกวา่ความเส่ียงทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติอาจ 
เกี่ยวกับการสมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที่ไมต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายในของกลุม่บรษิัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งท่ีผูบ้รหิารจดัท�า

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชสี�าหรบักจิการท่ีด�าเนินงานตอ่เน่ืองของผูบ้รหิาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดร้บัวา่มคีวามไมแ่นน่อน
ทีม่สีาระส�าคัญทีเ่กีย่วกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส�าคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนินงานตอ่เน่ืองหรอืไม ่
หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องใน
งบการเงิน หรอืหากเห็นวา่การเปิดเผยดังกลา่วไมเ่พยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูกั่บหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดร้บั
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุม่บรษิัทตอ้งหยุดการด�าเนินงานตอ่เน่ืองได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม ่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรอืของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบรษิัทเพื่อแสดง 
ความเห็นตอ่งบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบตอ่การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดแูล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุม่บรษิัท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พยีง
ผูเ้ดียวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก�ากับดแูลในเรือ่งตา่งๆที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจาก
การตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ
ดแูลเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซ่ึงขา้พเจา้เชือ่วา่มีเหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พือ่ป้องกันไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจัจุบันและก�าหนดเป็น 
เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรือ่งเหลา่น้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บังคับหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเรือ่งดังกลา่วตอ่สาธารณะ หรอืใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไมค่วรส่ือสารเรือ่งดังกลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท�าดังกลา่วสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดังกลา่ว

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับน้ี

กิ่งกาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บรษิัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 28 มกราคม 2563
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งบการเงิน. รายงานประจําปี 2562

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

(หนว่ย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 7  8,528,384,697  14,090,265,602  4,573,891,195  7,133,761,421 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 8  9,791,135,793  7,831,396,854  5,431,592,717  3,200,994,313 

ลกูหน้ีตามสัญญาเชา่ - ส่วนที่ถึงกำาหนด   
ชำาระในหน่ีงปี 22.3  382,096,000  -  -  - 

สินคา้คงเหลือ 10  1,087,833,918  2,128,407,237  20,510,605  3,013,260 

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 11  2,806,990,099  4,466,978,160  300,151,422  842,821,421 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  22,596,440,507 28,517,047,853 10,326,145,939  11,180,590,415 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน

เงนิฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน 35.3  139,527  139,527  -  - 

เงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม 12   250,149,029  263,979,767  50,000,000  50,000,000 

เงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ย 13 -  -  1,613,914,716  1,953,917,315 

เงนิลงทุนทั่วไป  43,224,286  30,755,539  1,800,000  1,800,000 

ลกูหน้ีกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 9  -  196,295 -  217,366,362 

เงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย 9 -  -  10,500,000,000  10,000,000,000 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14  53,894,383,048  53,853,929,407  1,988,255,912  2,329,952,112 

เงนิมัดจำาและเงนิจา่ยลว่งหนา้เพือ่การจดัซื้อ
และติดตั้งอุปกรณ์  244,617,026  498,625,298  -  1,237,365 

คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้และคา่ใชจ้า่ยรอตัดบัญชี  123,600,791  2,883,930,568  123,600,791  145,253,485 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ฯ 15 -  54,219,217,735  -  - 

สินทรพัย์สิทธกิารใช ้- ตน้ทุนการไดร้บั 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ฯ 15  50,234,964,493 -  -  - 

สินทรพัย์สิทธกิารใช้ 22.1   23,663,543,275  -  803,490,865 - 

สินทรพัย์ไมมี่ตัวตนอื่น 16   1,664,471,637  1,289,958,880  291,258,949  229,527,298 

สินทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 28 5,596,325,069 6,600,313,770 4,582,921,334  6,070,865,594 

ลกูหน้ีตามสัญญาเชา่ - สุทธจิากส่วนที่ถึง
กำาหนดชำาระในหน่ึงปี 22.3 6,102,075,282  -  -  -

สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น 17 2,924,882,179 2,799,560,374 1,807,151,494  2,292,784,784

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน  144,742,375,642  122,440,607,160  21,762,394,061  23,292,704,315 

รวมสินทรพัย์  167,338,816,149  150,957,655,013  32,088,540,000  34,473,294,730 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18  26,690,315,933  39,899,479,900  10,530,128,083  20,075,541,385 

เงนิกูยื้มระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหน่ึงปี 19  12,000,000,000  7,875,000,000  -  - 

หุน้กู ้- ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 20  4,000,000,000  1,500,000,000  -  - 

รายไดร้บัลว่งหนา้คา่บรกิารโทรศัพท์  1,856,229,515  2,322,686,629  658,338,123  - 

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย  69,379  559,240,154  -  - 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ฯ 
คา้งจา่ย - ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหน่ึงปี   10,526,950,000  -  -  - 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ - ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
ในหน่ึงปี 22.2  4,453,563,921  -  446,364,947  - 

สำารองคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอน - ส่วนที่ถึง
กำาหนดชำาระในหน่ึงปี 21  61,966,163  57,149,228  3,556,218  6,735,517 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  591,741,698  993,989,802  173,887,843  415,772,858 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  60,180,836,609  53,207,545,713  11,812,275,214  20,498,049,760 

หนีสิ้นไมห่มุนเวียน

เงนิกูยื้มระยะยาว - สุทธจิากส่วนที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหน่ึงปี 19  4,000,000,000  9,625,000,000  -  - 

หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนที่ถึงกำาหนด 
ชำาระภายในหน่ึงปี 20  29,000,000,000  28,000,000,000  -  - 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23  711,242,517  734,605,891  711,242,517  734,605,891 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ฯ 
คา้งจา่ย - สุทธจิากส่วนที่ถึงกำาหนด 
     ชำาระในหน่ึงปี  25,487,908,841  36,103,517,682  -  - 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ฯ 
คา้งจา่ย - รอตัดจา่ย  1,198,695,076  -  -  - 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ - สุทธจิากส่วนที่ถึ 
กำาหนดชำาระในหน่ึงปี 22.2  20,103,334,287  -  271,977,470  - 

สำารองคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอน -  
สุทธจิากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหน่ึงปี 21  1,685,315,375  1,157,478,821  212,661,102  157,078,165 

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น  5,071,310  199,828,278  1,319,027  159,142,891 

รวมหนีสิ้นไมห่มุนเวียน  82,191,567,406  75,820,430,672  1,197,200,116  1,050,826,947 

รวมหนีสิ้น  142,372,404,015  129,027,976,385  13,009,475,330  21,548,876,707 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

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 42   6,541,658,660  6,927,789,290  6,541,658,660  6,927,789,290 

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

กำาไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สำารองตามกฎหมาย 42  453,646,244  465,929,718  453,646,244  465,929,718 

ยังไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม)  (6,061,783,086)  (9,497,550,192)  5,701,000,405  (852,060,346)

 (5,608,136,842)  (9,031,620,474)  6,154,646,649  (386,130,628)

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

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ  24,966,412,134  21,929,059,132  19,079,064,670  12,924,418,023 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอำานาจ
ควบคุมของบรษิัทยอ่ย  -  619,496  -  - 

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้  24,966,412,134  21,929,678,628  19,079,064,670  12,924,418,023 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้ือหุน้  167,338,816,149  150,957,655,013  32,088,540,000  34,473,294,730 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(หนว่ย: บาท)
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งบกำาไรขาดทุน
สำาหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศัพท์  63,332,725,238  65,324,577,061  4,332,197,275  8,366,725,399 
รายไดจ้ากการขายเครือ่งโทรศัพท์ 

และชุดเลขหมาย  8,628,584,371  7,769,100,931  91,108,962  4,909,184,881 
รายไดจ้ากการดำาเนินงานอื่น  9,205,826,793  2,195,987,303  14,499,584,274  16,509,781,497 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 25  81,167,136,402  75,289,665,295  18,922,890,511  29,785,691,777 
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร
ตน้ทุนการใหบ้รกิารโทรศัพท์  45,564,991,966  47,454,838,455  2,456,007,552  13,996,420,996 
ตน้ทุนขายเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  10,548,824,108  9,824,777,184  78,924,579  4,478,957,102 
รวมตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร  56,113,816,074  57,279,615,639  2,534,932,131  18,475,378,098 
ก�าไรขัน้ตน้  25,053,320,328  18,010,049,656  16,387,958,380  11,310,313,679 
ดอกเบ้ียรบั  57,838,760  241,121,805  169,000,486  461,228,394 
รายไดอ้ื่น  3,224,922  8,465,836  3,054,114,049  6,566,370,678 
ก�าไรกอ่นคา่ใชจ่้าย  25,114,384,010  18,259,637,297  19,611,072,915  18,337,912,751 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย จดัจำาหนา่ย 

และการใหบ้รกิาร  (4,716,984,368)  (4,778,367,391)  (2,217,250,655)  (3,174,140,924)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 37  (10,644,567,707)  (17,930,159,646)  (6,745,137,126)  (14,637,050,335)
กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  (15,140,069)  6,823,626  (1,208,879)  6,431,489 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ 13, 14  (68,840,989)  6,230,000  (68,840,989)  6,230,000 
รวมคา่ใชจ่้าย  (15,445,533,133)  (22,695,473,411)  (9,032,437,649)  (17,798,529,770)
ก�าไร (ขาดทุน) กอ่นส่วนแบง่ขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในบรษิัทรว่ม
     คา่ใชจ่้ายทางการเงินและคา่ใชจ่้าย 

ภาษีเงินได้  9,668,850,877  (4,435,836,114)  10,578,635,266  539,382,981 
ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม 12  (8,830,739)  (12,147,716)  -  - 
ก�าไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ่้ายทางการเงินและ

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้  9,660,020,138  (4,447,983,830)  10,578,635,266  539,382,981 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 27  (3,269,350,258)  (1,351,242,097)  (43,262,341)  (342,249,400)
ก�าไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้  6,390,669,880  (5,799,225,927)  10,535,372,925  197,133,581 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ 28  (968,871,154)  1,430,536,469  (1,470,200,349)  1,286,308,004 
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี  5,421,798,726  (4,368,689,458)  9,065,172,576  1,483,441,585 

การแบง่ปันก�าไรขาดทุน
ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บรษิัทฯ  5,421,893,006  (4,368,692,047)  9,065,172,576  1,483,441,585 
ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอำานาจ

ควบคุมของบรษิัทยอ่ย  (94,280)  2,589 
5,421,798,726  (4,368,689,458)

ก�าไรตอ่หุน้ 29
กำาไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐาน

   กำาไร (ขาดทุน) สุทธส่ิวนที่เป็นของ 
ผูถ้ือหุน้บรษิัทฯ 2.29  (1.85) 3.83 0.63 

บรษิทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

(หนว่ย: บาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรบัปี  5,421,798,726  (4,368,689,458)  9,065,172,576  1,483,441,585 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ 

รายการท่ีจะไมถ่กูบันทึกในส่วนของกำาไรหรอืขาดทุนในภายหลัง

ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั  90,646,827  23,197,860  90,646,827  23,197,860 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงนิได้  (17,743,911)  -  (17,743,911)  - 

รายการทีจ่ะไมถ่กูบันทึกในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนใน
ภายหลัง - สุทธจิากภาษีเงินได้  72,902,916  23,197,860  72,902,916  23,197,860 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ส�าหรบัปี  72,902,916  23,197,860  72,902,916  23,197,860 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปี  5,494,701,642  (4,345,491,598)  9,138,075,492  1,506,639,445 

การแบง่ปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ 5,494,795,922  (4,345,494,187)  9,138,075,492  1,506,639,445 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สียทีไ่มม่อีำานาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย  (94,280)  2,589  

 5,494,701,642  (4,345,491,598)

(หนว่ย: บาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สำาหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

บรษิทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

(หนว่ย: บาท)

งบกระแสเงนิสด
สำาหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้  6,390,669,880  (5,799,225,927)  10,535,372,925  197,133,581 

รายการปรบักระทบยอดกำาไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้

   เป็นเงนิสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน:

   ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึ้นจรงิ 52,990,066 (40,302,784) 22,418,584 24,302,507 

   ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิัทรว่ม 8,830,739  12,147,716  -  - 

   เงนิปนัผลรบัจากบรษิัทยอ่ย -  -  (2,984,295,080)  (6,529,636,190)

   เงนิปนัผลรบัจากบรษิัทรว่ม -  -  (5,000,000)  - 

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

   คา่เผื่อผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมัย (โอนกลับ)  12,354,632  (276,789,049)  (6,000,317)  (313,113,990)

   โอนกลับคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (233,845,005) (42,885,475) (16,358,623) (40,459,677)

      คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์/เงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ย 68,840,989  - 68,840,989  - 

   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนอื่น  250,000  250,000  -  - 

   โอนกลับคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  (6,230,000)  -  (186,367,898)

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตัดจำาหนา่ย (หมายเหตุ 30)  20,013,150,347  25,104,570,775  1,057,369,495  6,856,273,835 

   ตัดจำาหนา่ยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 43,034,300  52,783,356  12,874,549  26,228,181 

   ผลกระทบจากการปรบัปรุงสินทรพัย์สิทธกิารใช้ 56,315,229  -  258,967  - 

   ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหนา่ยอุปกรณ์ 39,112,645  250,244  (31,682,761)  (2,691,553)

   กำาไรจากการจำาหนา่ยสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่น  -  -  (2,501,311)  - 

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  68,083,500  60,321,723  68,083,500  60,321,723 

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

   คา่ตัดจำาหนา่ยตน้ทุนในการไดม้าซึ่งสัญญา  215,106,556  -  -  - 

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบี้ย  3,236,607,874  1,293,071,212  26,982,426  327,200,713 

ก�าไรจากการด�าเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์
   และหนีสิ้นด�าเนินงาน  29,971,126,752  28,208,440,918  8,745,988,343  8,269,670,359 

สินทรพัย์ดำาเนินงานลดลง (เพิม่ขึ้น)

   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น  (1,610,841,182)  382,953,473  (2,223,067,495)  3,770,936,791 

   สินคา้คงเหลือ  1,028,218,687  101,915,128  (11,497,029)  2,222,861,661 

   สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น  207,752,291  (1,842,926,278)  501,164,789  300,759,037 

   คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้และคา่ใชจ้า่ยรอตัดบัญชี  429,902,693  (2,883,930,568)  21,652,693  (145,253,485)

   สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น  (262,400,222)  (355,307,885)  45,461,740  (32,788,739)

หน้ีสินดำาเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  (8,182,764,641)  (2,044,372,457)  (9,498,592,789)  (3,728,513,111)

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  (785,401,696)  (409,116,427)  413,273,804  (418,888,501)

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

   หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น  (41,067,086)  (73,622,896)  (447,196)  (50,467,737)

เงนิสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  20,754,525,596  21,084,033,008  (2,006,063,140)  6,437,552,624 

จา่ยดอกเบี้ย  (2,275,565,358)  (1,313,111,947)  (23,817,391)  (427,143,144)

จา่ยภาษีเงนิได้  (1,931,894,270)  (2,690,415,573)  (624,143,356)  (862,695,843)

รบัคืนภาษีเงนิได้  1,050,316,443  1,175,154,338  1,050,316,443  1,165,781,605 

เงินสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  17,597,382,411  18,255,659,826  (1,603,707,444)  6,313,495,242 

บรษิทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
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งบการเงิน. รายงานประจําปี 2562

(หนว่ย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิลงทุนทั่วไปเพิม่ขึ้น  (12,718,722)  (4,720,306)  -  - 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนทั่วไป  -  670,676  -  - 

เงนิสดรบัจากการรบัคืนเงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย  -  -  5,500,000,000  15,500,000,000 

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย  -  -  (6,000,000,000)  (10,000,000,000)

เงนิปนัผลรบัจากบรษิัทยอ่ย  -  -  2,984,295,080  6,529,636,190 

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

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

เงนิสดรบัจากการคืนเงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ย  -  -  271,161,610  - 

การคืนทุนใหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สียทีไ่มมี่อำานาจควบคุมเน่ือง 
จากการชำาระบัญชขีองบรษิทัยอ่ย  (525,216)   -  -  - 

ลกูหน้ีกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันลดลง (เพิม่ขึ้น)  -  -  217,366,362  (8,432)

เงนิสดจา่ยซื้ออาคารและอุปกรณ์  (17,053,121,095)  (13,422,869,437)  (711,038,533)  (187,440,510)

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์  22,668,091  23,331,365  380,003,462  30,450,967 

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

เงนิสดจา่ยซื้อสิทธกิารใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชี  -  (887,580,513)  -  (991,974,172)

เงนิมัดจำาและเงนิจา่ยลว่งหนา้เพือ่การจดัซื้อ 
และติดต้ังอุปกรณ์ลดลง (เพิม่ขึ้น)  254,008,272  (115,193,127)  1,237,365  58,585,901 

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

เงนิสดจา่ยซื้อสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่น  (991,317,020)  (807,510,057)  (193,225,469)  (178,306,225)

เงนิสดรบัจากการขายสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่น  -  -  9,538,990  - 

เงนิสดจา่ยเพือ่การไดม้าซึ่งสิทธกิารใชท้รพัย์สิน  (18,630,000)  -  (4,860,375)  - 

เงนิสดรบัจากการขายสิทธกิารใชท้รพัย์สิน  -  -  42,988,533  - 

เงินสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน  (17,794,260,690)  (25,238,270,803)  2,502,842,025  11,013,993,964 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชำาระคืนเงนิกูยื้มระยะส้ันจากบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน  -  (15,000,000)  -  - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูยื้มระยะยาว  38,000,000,000  -  -  - 

ชำาระคืนเงนิกูยื้มระยะยาว  (39,500,000,000)  -  -  - 

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

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้  5,000,000,000  -  -  - 

เงนิสดจา่ยชำาระคืนหุน้กู ้  (1,500,000,000)  (2,000,000,000)  -  - 

เงนิสดจา่ยชำาระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชา่  (4,381,573,781)  -  (475,575,962)  - 

เงนิปนัผลจา่ย  (2,983,428,845)  (2,959,745,332)  (2,983,428,845)  (2,959,745,332)

เงินสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (5,365,002,626)  (4,974,745,332)  (3,459,004,807)  (25,959,745,332)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ  (5,561,880,905)  (11,957,356,309)  (2,559,870,226)  (8,632,256,126)

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดส้ินปี  8,528,384,697  14,090,265,602  4,573,891,195  7,133,761,421 

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ: 

รายการที่ไมใ่ชเ่งนิสด: 

เจา้หน้ีคา่ซื้ออุปกรณ์  6,152,494,740  11,261,698,423  55,683,069  130,101,862 

เจา้หน้ีคา่ซื้อสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่น  192,952,793  140,705,336  39,307,045  25,299,634 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีฯคา้งจา่ย  36,054,739,370  36,054,739,370  -  - 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่  24,556,898,208  -  718,342,417  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
สำาหรบัปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562

บรษิทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
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หมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม. รายงานประจําปี 2562

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562 

1. ขอ้มลูทัว่ไป

1.1 ขอ้มลูทั่วไปของบรษิัทฯ

บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทมหำชนซึ่งจดัต้ังและ  มีภมูิล�ำเนำในประเทศไทย บรษิัทฯ จดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทยในปี 2550 

บรษิัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่สองรำย คือ เทเลนอร ์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศสิงคโปร ์ และบรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด  
ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบรษิัทฯ คือ กำรใหบ้รกิำรกำรส่ือสำรไรส้ำยและจดัจ�ำหนำ่ยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสรมิ

ที่อยูต่ำมที่จดทะเบียนของบรษิัทฯ อยูท่ี่ 319 อำคำรจตุัรสัจำมจุร ีชั้น 41 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

บรษิัทฯ ด�ำเนินกำรใหบ้รกิำรวิทยุระบบเซลลลูำ่รใ์นยำ่นควำมถี่ 800 MHz และ 1,800 MHz ภำยใตสั้ญญำกับบรษิัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) (กสท) 
(สัญญำสัมปทำน) ในระหวำ่งวันที่ 16 กันยำยน 2534 และส้ินสุดสัญญำสัมปทำนเมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2561

ปจัจุบัน บรษิัทฯ ได้รบัใบอนุญำตกำรให้บรกิำรอินเทอรเ์น็ตแบบที่หน่ึงจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
(“กสทช.”) เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi ใบอนุญำตดังกล่ำวมีก�ำหนดระยะเวลำอนุญำต 5 ปีนับจำกวันท่ีออกใบอนุญำต (ตั้งแต่วันท่ี  
13 มิถุนำยน 2561 และส้ินสุด ณ วันที่ 12 มิถุนำยน 2566)

1.2 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�ำหนดตำมเง่ือนไขในใบอนุญำต และผูกพันที่จะต้องปฎิบัติตำมหลักเกณฑ์และช�ำระค่ำธรรมเนียม 
ใบอนุญำตและคำ่ธรรมเนียมในกำรจดัใหม้ีบรกิำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบรกิำรเพือ่สังคม (USO) ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด

ข) ใบอนุญำตใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตแบบที่หน่ึงจำก กทช. มีก�ำหนดระยะเวลำครำวละ 5 ปี (ใบอนุญำตปจัจุบันก�ำหนดระยะเวลำตั้งแตวั่นที่ 30 สิงหำคม 2549 
(ตอ่ใบอนุญำตเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562)   และส้ินสุด ณ วันที่ 29 สิงหำคม 2567) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ตอ้งด�ำเนินกำรช�ำระคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำต
และคำ่ธรรมเนียมในกำรจดัใหม้ีบรกิำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบรกิำรเพือ่สังคม (USO) ตำมท่ีกฎหมำยก�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
ทั่วรำชอำณำจกัรไทย

ดีแทค ไตรเน็ต ช�ำระเงนิประมลูส�ำหรบักำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯดังกลำ่วในรำคำ 14,445 ลำ้นบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่) และมีหนำ้ที่ตอ้งช�ำระ
คำ่ธรรมเนียมตำมที่ กสทช. ก�ำหนด ซ่ึงดีแทค ไตรเน็ตคำดวำ่จะมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรคมนำคมตำมใบอนุญำตเกิน 50,000 ลำ้นบำทขึ้นไป ซึ่งจะ
ตอ้งเสียคำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตในอัตรำรอ้ยละ 1.5 ตอ่ปี และคำ่ธรรมเนียม USO อีกรอ้ยละ 3.75 ตอ่ปี รวมเป็นคำ่ธรรมเนียมทั้งส้ินรอ้ยละ 5.25 ตอ่ปี  
ซึ่งภำยหลัง กสทช. มีกำรประกำศปรบัลดค่ำธรรมเนียม USO ลงเป็นรอ้ยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภำคม 2560 เป็นต้นไป  
ส่งผลใหใ้นปจัจุบันคำ่ธรรมเนียมทั้งส้ินอยูท่ี่อัตรำรอ้ยละ 4 ตอ่ปี 

ง) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสองจำก กสทช. (กำรใหบ้รกิำรอนิเทอรเ์น็ต เกตเวย์ระหวำ่งประเทศและบรกิำรชุมสำยอินเทอรเ์น็ตแบบทีส่อง 
ที่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องด�ำเนินกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำธรรมเนียมในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคม
พื้นฐำนโดยท่ัวถึงและบรกิำรเพื่อสังคม (USO) ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด และต่ออำยุใบอนุญำตทุก 5 ปี (ใบอนุญำตปจัจุบันก�ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วันที่  
26 มิถุนำยน 2558 และส้ินสุด ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2563)

จ) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำมจำก กสทช. (กำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์ประจ�ำที่) ท่ีมีก�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. ประเภทขำยต่อบริกำรวงจรเช่ำ/บริกำรช่องสัญญำณเช่ำ มีก�ำหนดระยะเวลำ 5 ปี 
 (ตั้งแตวั่นที่ 22 มีนำคม 2560 และส้ินสุด ณ วันที่ 21 มีนำคม 2565) เริม่ใหบ้รกิำรตั้งแตเ่ดือนเมษำยน 2560

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม
บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ�ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย



150

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

งวดท่ีหน่ึง ช�ำระเงินเป็นจ�ำนวนรอ้ยละ 50 ของรำคำชนะประมูล ซ่ึงคิดเป็นเงินจ�ำนวน 6,693.39 ล้ำนบำท พรอ้มจัดส่งหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำร
เพื่อค�้ำประกันกำรช�ำระเงินประมูลคล่ืนควำมถ่ีในส่วนท่ีเหลือ ภำยใน 90 วันนับจำกวันที่ได้รบัหนังสือแจ้งผู้ชนะกำรประมูลเม่ือวันที่ 23 สิงหำคม 2561  
เพือ่ที่ กสทช. จะไดด้�ำเนินกำรออกใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯตอ่ไป โดยบรษิัทฯ ไดช้�ำระคำ่ใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่งวดที่หน่ึงครบถว้นแลว้ เมื่อวันที่ 
19 พฤศจกิำยน 2561

งวดที่สอง ช�ำระเงนิเป็นจ�ำนวนรอ้ยละ 25 ของรำคำชนะประมลู ซึ่งคิดเป็นเงนิจ�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) ใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ี จำก กสทช.มีก�ำหนดระยะเวลำ 15 ปี (ตั้งแตวั่นที่ 16 ธนัวำคม 2561 และส้ินสุด ณ วันที่ 15 ธนัวำคม 2576) เพือ่ประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล (International Mobile Telecommunication - IMT) ยำ่น 900 MHz (“ใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯ”) ส�ำหรบั
แถบควำมกวำ้ง 2x5 MHz ควำมถ่ีชว่ง 890 - 895 MHz คูก่ับ 935 - 940 MHz ภำยใตข้อบเขตกำรใหบ้รกิำรตำมใบอนุญำตทั่วรำชอำณำจกัรไทย

ดีแทค ไตรเน็ต มีหนำ้ที่ตอ้งช�ำระเงนิประมลูส�ำหรบักำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯดังกลำ่วในรำคำ 40,728.48 ลำ้นบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่) โดย
มเีงือ่นไขกำรช�ำระเงนิตำมประกำศคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์และวิธกีำรอนุญำต
ใหใ้ชค้ล่ืนควำมถี่ส�ำหรบักิจกำรโทรคมนำคม ยำ่น 890 - 895 MHz/    935 - 940 MHz ดังน้ี

งวดทีห่น่ึง ช�ำระเงนิเป็นจ�ำนวน 4,301.40  ลำ้นบำท พรอ้มจดัส่งหนังสือค�ำ้ประกันจำกธนำคำรเพือ่ค�ำ้ประกันกำรช�ำระเงนิประมลูคล่ืนควำมถ่ีในส่วนทีเ่หลือ 
ภำยใน 90 วันนับจำกวันที่ไดร้บัหนังสือแจง้ผูช้นะกำรประมลูเมื่อวันที่ 1 พฤศจกิำยน 2561 เพือ่ที่ กสทช. จะไดด้�ำเนินกำรออกใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ
ตอ่ไป โดยบรษิัทฯ ไดช้�ำระคำ่ใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ งวดท่ีหน่ึงครบถว้นแลว้ 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

เม่ือวันที่ 10 พฤษภำคม 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ไดท้�ำหนังสือไปยังส�ำนักงำน กสทช. เพือ่แจง้ควำมประสงค์ขอแบง่ช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ียำ่น 900 
MHz อันเน่ืองจำกตำมค�ำส่ังหัวหนำ้คณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำติที่ 4/2562 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2562 เรือ่ง มำตรกำรแกไ้ขปญัหำกำรประกอบกิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม (“ค�ำส่ัง คสช. ที่ 4/2562”) ที่ให ้กสทช. พจิำรณำแบง่ช�ำระเงนิจำกกำรประมลูคลื่นควำมถ่ีทั้งหมดท่ีผูร้บัใบอนุญำตใหใ้ช้
คลืน่ควำมถีย่ำ่น 900 MHz ตอ้งช�ำระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเทำ่ ๆ  กนั กำรขอแบง่ช�ำระอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขทีว่ำ่ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตจะตอ้งเป็นผูข้อรบั
ใบอนุญำตท่ีมีสิทธใินกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ียำ่น 700 MHz ตอ่มำเม่ือวันที่ 19 มิถุนำยน 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ไดเ้ขำ้รว่มขอรบัใบอนุญำตให้
ใชค้ลืน่ควำมถีส่�ำหรบักจิกำรโทรคมนำคมย่ำน 700 MHz ตอ่ส�ำนักงำน กสทช. และเป็นผูไ้ดร้บัจดัสรรคลืน่ควำมถีย่ำ่น 700 MHz จ�ำนวน 1 ชุด รำยละเอยีด
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีดังกลำ่วปรำกฏรำยละเอียดตำมท่ีกลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 ฒ) ซ่ึงตอ่
มำ ดีแทค ไตรเน็ต ไดร้บัหนังสือจำก กสทช. ยืนยันวำ่ ดีแทค ไตรเน็ต ไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก�ำหนดของค�ำส่ัง คสช. ที่ 4/2562 ขำ้งตน้ ส่งผลให ้ดีแทค ไตรเน็ต 
ไดร้บัสิทธใินกำรแบง่ช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ียำ่น 900 MHz ตำมเงือ่นไขใหมท่ี่ระบุในค�ำส่ัง คสช. ท่ี 4/2562 ดังกลำ่ว และแจง้ขอ้มลูกำรแบง่ช�ำระ
เงนิออกเป็นสิบงวด งวดละเทำ่ๆกัน โดยถือวำ่ปีที่ ดีแทค ไตรเน็ต ประมลูคล่ืนควำมถ่ียำ่น 900 MHz ได ้(ธนัวำคม 2561) นับเป็นงวดช�ำระเงนิงวดแรก  
และขอ้มลูกำรช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ียำ่น 900 MHz งวดท่ีเหลือ (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่) เป็นดังน้ี
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งวดที่สองและงวดที่สำม   ช�ำระเงนิเป็นจ�ำนวนรวม 7,917.14 ลำ้นบำทในปี 2563 

งวดที่ส่ีถึงงวดที่สิบ         ช�ำระเงนิคำ่คลื่นควำมถ่ีรอ้ยละสิบของรำคำกำรอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีหรอืเทำ่กับ 4,072.85 ลำ้นบำทในแตล่ะงวดช�ำระเงนิ

ทั้งน้ี ในระหวำ่งกำรแบง่ช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ี ดีแทค ไตรเน็ตจะตอ้งวำงหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำรเพือ่ค�้ำประกันกำรช�ำระเงนิประมลูคล่ืนควำมถี่
ในส่วนที่เหลือ รวมทั้งตอ้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงือ่นไขอื่นตำมค�ำส่ัง คสช. ที่ 4/2562

สืบเน่ืองจำก ดีแทค ไตรเน็ต ไดร้บัหนังสือยืนยันจำก กสทช. วำ่ไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก�ำหนดของค�ำส่ัง คสช. ที่ 4/2562 ส่งผลใหไ้ดร้บัสิทธใินกำรแบง่ช�ำระเงนิ
ประมูลคล่ืนควำมถ่ีย่ำน 900 MHz ตำมรำยละเอียดท่ีกล่ำวข้ำงต้นน้ัน ผู้บรหิำรของ ดีแทค ไตรเน็ต ได้พิจำรณำรำยละเอียดข้อมูลตลอดจนเน้ือหำของ
รำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งในกำรไดม้ำซึง่เงือ่นไขในกำรแบง่ช�ำระเงนิประมลูคลืน่ควำมถีย่ำ่น 900 MHz แลว้เหน็วำ่ กำรไดม้ำซึง่เงือ่นไขในกำรแบง่ช�ำระเงนิประมลู
คลื่นควำมถี่ดังกล่ำวนี้มีควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกำรเป็นผู้ขอรบัใบอนุญำตและมีสิทธิในกำรได้รบัใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส�ำหรบักิจกำรโทรคมนำคม
ยำ่น 700 MHz ดังน้ันผลตำ่งระหวำ่งมลูคำ่ปจัจุบัน (ค�ำนวน ณ วันที่ ดีแทค ไตรเน็ต ไดร้บักำรจดัสรรคลื่นควำมถ่ียำ่น 700 MHz) ของเงนิประมลูคล่ืน
ควำมถี่ยำ่น 900 MHz ที่ ดีแทค ไตรเน็ต ตอ้งช�ำระตำมขอ้มลูกำรช�ำระเงนิใหมแ่ละตำมเงือ่นไขกำรช�ำระเงนิเดิมจะถกูจดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำก “ตน้ทุน
กำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯคำ้งจำ่ย” เป็น “ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯคำ้งจำ่ย - รอตัดจำ่ย” ซึ่งจะบันทึกรำยกำรดังกลำ่วน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ช ้  คลื่นควำมถ่ียำ่น 700 MHz เมื่อ ดีแทค ไตรเน็ต ไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ียำ่น 700 MHz แลว้ 
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงือ่นไขที่กลำ่วรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 1.2 ฒ) 

ฒ) เม่ือวันที่ 19 มิถุนำยน 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ไดร้บักำรจดัสรรคลื่นควำมถ่ียำ่น 700 MHz (“ใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯ”) ควำมถ่ีชว่ง 713 - 723 MHz 
คูกั่บ 768 - 778 MHz จำก กสทช. ก�ำหนดระยะเวลำ 15 ปี โดยมีวันเริม่ตน้กำรอนุญำตในวันที่ 1 ตุลำคม 2563 หรอืจนกวำ่ กสทช. จะก�ำหนดเป็นอยำ่งอื่น 
เพือ่ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล (International Mobile Telecommunication - IMT) ภำยใตข้อบเขตกำรใหบ้รกิำรตำมใบอนุญำต
ทั่วรำชอำณำจักรไทย ทั้งน้ีกำรเข้ำขอรบัใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีฯดังกล่ำว ผู้ขอรบัใบอนุญำตจะต้องมีคุณสมบัติในเรือ่งกำรเป็นผู้ขอรบัใบอนุญำต
ใหใ้ชค้ล่ืนควำมถี่ยำ่น 890-915 MHz/935-960 MHz มำกอ่น ตลอดจนจ�ำเป็นตอ้งมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรตำ่งๆตำมประกำศ กสทช.  
เรือ่งกำรอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ส�ำหรบักิจกำรโทรคมนำคมยำ่น 703-733/758-788 MHz ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2562 (“ประกำศ กสทช.”) ก�ำหนด
ไวด้ว้ยเชน่กัน ซ่ึงรวมถึงกำรวำงหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำรจ�ำนวน 880 ลำ้นบำท เพือ่ด�ำเนินกำรตำมวิธกีำรขอรบัใบอนุญำต 

ดีแทค ไตรเน็ต ในฐำนะเป็นผูข้อรบัใบอนุญำตที่มีสิทธใินกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯ ตำมที่ กสทช. ไดพ้จิำรณำจดัสรรคลื่นควำมถ่ีดังกลำ่วใหน้ั้น 
มีหนำ้ที่ตอ้งช�ำระเงนิคำ่คลื่นควำมถ่ีส�ำหรบักำรจะไดม้ำซึ่งใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯดังกลำ่วในรำคำ 18,815 ลำ้นบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่) ท้ังน้ีภำยใต้
ขอ้ก�ำหนดในกำรอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีฯ่ ไดก้�ำหนดเงือ่นไขบำงประกำรทีส่�ำคญัทีจ่�ำเป็นตอ้งด�ำเนินกำรกอ่นรบัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีฯ่ ซึง่รวมถงึกำร
ช�ำระเงนิคำ่คล่ืนควำมถ่ีงวดท่ีหน่ึงตำมเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไว ้โดยเง่ือนไขกำรช�ำระเงิน    คำ่คล่ืนควำมถ่ีส�ำหรบักำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯ มดัีงตอ่ไปน้ี

งวดท่ีหน่ึง ช�ำระเงนิคำ่คล่ืนควำมถ่ีรอ้ยละสิบของรำคำกำรอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีเป็นจ�ำนวน 1,881.5 ลำ้นบำท พรอ้มจัดส่งหนังสือค�ำ้ประกันจำกธนำคำร
เพือ่ค�้ำประกันกำรช�ำระเงนิประมลูคลื่นควำมถ่ีในส่วนท่ีเหลือ ภำยใน 15 วันกอ่นวันเริม่ตน้กำรอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ี 700 MHz

งวดท่ีสองถึงงวดท่ีสิบ ช�ำระเงินคำ่คล่ืนควำมถ่ีรอ้ยละสิบของรำคำกำรอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีเป็นจ�ำนวน 1,881.5 ลำ้นบำทในแตล่ะงวดช�ำระเงินของปี
ที่สองถึงปีที่สิบ พรอ้มจัดส่งหนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำรเพื่อค�้ำประกันกำรช�ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ในส่วนที่เหลือภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ครบรอบ
กำรอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีในแตล่ะปี

ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขก่อนกำรรบัใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ฯให้ถูกต้องและครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดแล้วให้ถือว่ำ ผู้ขอรบัใบ
อนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ฯที่ได้รบักำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวน้ีส้ินสิทธิที่จะได้รบัใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ฯ ตลอดจนต้องชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้น
เป็นจ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ 2,638 ล้ำนบำท และค่ำเสียหำยอื่นที่เกิดจำกกำรด�ำเนินกำรเรยีกคืนคลื่นควำมถี่ตำมค�ำส่ัง คสช. ที่ 4/2562 รวมถึงกำรไม่
ได้รบัสิทธิกำรแบ่งช�ำระเงินตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้นโดยจะต้องกลับไปช�ำระเงินตำมเงื่อนไขกำรช�ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ย่ำน 900 MHz และเงินประมูล
คล่ืนควำมถ่ีส่วนเพิ่มตำมหลักเกณฑ์ท่ีระบุในประกำศของ กสทช. เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถ่ีส�ำหรบักิจกำรโทรคมนำคมย่ำน  
890-895/935-940 MHz

1.3 คำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Interconnection charge) 

ในเดือนธันวำคม 2556 กสทช. ไดอ้อกประกำศ กสทช. เรือ่ง กำรใชแ้ละเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม พ.ศ. 2556 (“ประกำศ กสทช. วำ่ดว้ยกำรใชแ้ละเช่ือม
ตอ่โครงขำ่ย 2556”) มำแทนท่ีประกำศ กทช. วำ่ด้วยกำรใชแ้ละเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสภำวกำรณ์ในปจัจุบัน และให้
สอดคลอ้งกับ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกจิกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำกขึน้ ประกำศ 
กสทช. วำ่ดว้ยกำรใชแ้ละเชื่อมตอ่โครงขำ่ย 2556 ยังคงก�ำหนดใหผู้ร้บัใบอนุญำตที่มีโครงขำ่ยโทรคมนำคม    มีหนำ้ที่ใหผู้ร้บัใบอนุญำตรำยอ่ืนเชื่อมตอ่โครงขำ่ย
โทรคมนำคมของตนกับผูร้บัใบอนุญำตรำยอื่นอยูเ่ชน่เดิม 

บรษิัทฯ เคยไดร้บักำรอนุมัติขอ้เสนอกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Reference of Interconnect Offering - RIO) ตำมประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรใชแ้ละ
เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 ที่บรษิัทฯ เสนอไปจำก กทช. เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2549 และตำมประกำศ กสทช. ว่ำดว้ยกำรใชแ้ละเชื่อมตอ่โครง
ขำ่ย 2556 ท่ีบรษิัทฯ เสนอไปจำก กสทช. เม่ือวันที่ 30 เมษำยน 2558 อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสิทธใินกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมของบรษิัทฯ บนคล่ืนควำมถ่ี
สัมปทำนตำมสัญญำสัมปทำนของบรษิทัฯ ไดส้ิ้นสุดลงแลว้เมือ่วันที ่15 กันยำยน 2561 บรษิทัฯ ไดด้�ำเนินกำรส่งหนังสือแจง้ตอ่ผูร้บัใบอนุญำตรำยอืน่ทีเ่ป็นคูสั่ญญำ
กำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมกับบรษิัทฯ ใหท้รำบถึงกำรส้ินสุดลงของสัญญำสัมปทำน และบอกเลิกสัญญำกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมดังกลำ่วแลว้
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ทั้งน้ีตำมสัญญำสัมปทำนของบรษิัทฯ ที่ไดส้ิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2561 นั้น บรษิัทฯ ตอ้งจำ่ยเงนิผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก ่กสท เป็นรำยปีซึ่งคิดจำก
รอ้ยละของรำยได้จำกกำรให้บรกิำรตำมสัญญำ และต้องไม่ต�่ำกว่ำผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต�่ำในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำท�ำสัญญำกำรเช่ือมต่อโครงข่ำย
โทรคมนำคม ท�ำใหก้ำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนภำยหลังกำรเขำ้ท�ำสัญญำกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยยังไมม่คีวำมชดัเจน บรษิทัฯ จงึค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนท่ี
ตอ้งจำ่ยใหแ้ก ่กสท ตัง้แตปี่สัมปทำนที ่17 เป็นตน้ไป จำกรำยไดท้ีไ่มร่วมคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ย จนกวำ่จะไดข้อ้สรุปทีช่ดัเจนในเรือ่งนี ้อยำ่งไรกดี็ กสท ไดโ้ตแ้ยง้วธิกีำร
ค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีดังกลำ่วของบรษิทัฯ โดยไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิจำกรำยไดค้ำ่เชือ่มตอ่ 
โครงขำ่ยโทรคมนำคม (โปรดดรูำยละเอียดเพิม่เติมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 38 (ข))

ในส่วนของกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมของ ดีแทค ไตรเน็ต น้ัน ดีแทค ไตรเน็ต ไดล้งนำมในสัญญำกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมกับผูร้บัใบอนุญำต
รำยอื่น 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 คอมมนิูเคชั่น 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

ญ) บรษิัท โอทำโร เวิลด์ คอรป์อเรชั่น จ�ำกัด 20 สิงหำคม 2561 เป็นตน้ไป

ฎ) บรษิัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) 18 ธนัวำคม 2562 เป็นตน้ไป

1.4 กำรรบัโอนกิจกำรทั้งหมดของบรษิัทยอ่ย 

เม่ือวันที ่11 ธนัวำคม 2561 ทีป่ระชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิห ้ บรษิทัฯ รบัโอนกจิกำรทัง้หมดของบรษิทั ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกดั  
และ บรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด (“บรษิัทยอ่ย”) โดยบรษิัทฯ ไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำกำรรบัโอนกิจกำรทั้งหมดเม่ือวันที่ 12 ธนัวำคม 2561 ทั้งน้ีบรษิัทฯ ไดท้�ำกำรรบัโอน
สินทรพัย์ และภำระหน้ีสินทัง้หมดทีม่อียูข่องบรษิทัยอ่ยดังกลำ่ว ณ วันที ่       1 มกรำคม 2562 (“วันทีโ่อนกจิกำร”) แลว้โดยบรษิทัยอ่ยไดห้ยุดด�ำเนินกจิกำรทัง้หมด
และด�ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบรษิัทกับกระทรวงพำณิชย์แลว้ ปจัจุบันบรษิัทฯ ไดท้�ำหนังสือแจง้ตอ่กรมสรรพำกรเพือ่ขอรบัสิทธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกกำรรบัโอน
กิจกำรแลว้ และไดด้�ำเนินกำรทำงนิติกรรมเกี่ยวกับกำรรบัโอนกรรมสิทธิใ์นอสังหำรมิทรพัย์และสิทธใินสินทรพัย์อื่นๆจำกบรษิัทยอ่ยเสรจ็ส้ินแลว้

มลูคำ่ยุติธรรมและมลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์สุทธขิองบรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกัด ณ วันที่โอนกิจกำร (1 มกรำคม 2562) มีดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

มลูคำ่ยุติธรรม มลูคำ่ตำมบัญชี

สินทรพัย์

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด 861,727 861,727

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ 367,706 367,706

อุปกรณ์ - สุทธิ 182,631 182,631

สินทรพัย์ไมมี่ตัวตน - สุทธิ 8,851 8,851

สินทรพัย์อื่น 22,585 22,585

รวมสินทรพัย์ 1,443,500 1,443,500
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม. รายงานประจําปี 2562

(หนว่ย: พนับำท)

มลูคำ่ยุติธรรม มลูคำ่ตำมบัญชี

หน้ีสิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 35,172 35,172

หน้ีสินอื่น 211 211

รวมหน้ีสิน 35,383 35,383

สินทรพัย์สุทธจิำกกำรโอนกิจกำร (รำคำโอนกิจกำร) 1,408,117 1,408,117

มลูคำ่ยุติธรรมและมลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์สุทธขิองบรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด ณ วันที่โอนกิจกำร (1 มกรำคม 2562) มีดังตอ่ไปน้ี 

(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

เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ประจ�ำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บรษิัทฯ รบัโอนกิจกำรท้ังหมดของบรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด  
(“บรษิัทย่อย”) โดยบรษิัทฯ เข้ำท�ำสัญญำกำรรบัโอนกิจกำรท้ังหมดเม่ือวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 บรษิัทฯ รบัโอนสินทรพัย์และภำระหน้ีสินทั้งหมดท่ีมีอยู่ของ 
บรษิัทยอ่ย ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 (“วันที่โอนกิจกำร”) แลว้ โดยบรษิัทยอ่ยไดห้ยุดด�ำเนินกิจกำรทั้งหมดและย่ืนด�ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบรษิัทกับกระทรวง
พำณิชย์ เม่ือวันที่ 3 กันยำยน 2562 และบรษิัทฯ ไดท้�ำหนังสือแจง้ตอ่กรมสรรพำกรเพือ่ขอรบัสิทธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกกำรรบัโอนกิจกำรแลว้

มลูคำ่ยุติธรรมและมลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์สุทธขิองบรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด ณ วันที่โอนกิจกำร (1 มิถุนำยน 2562) มีดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

มลูคำ่ยุติธรรม มลูคำ่ตำมบัญชี

สินทรพัย์

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด 787,577 787,577

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ 1,128,831 1,128,831

สินคำ้คงเหลือ 2,638 2,638

อุปกรณ์ - สุทธิ 20,359 20,359

รวมสินทรพัย์ 1,939,405 1,939,405

หน้ีสิน

เงนิรบัลว่งหนำ้จำกลกูคำ้ 715,731 715,731

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 679,716 679,716

รวมหน้ีสิน 1,395,447 1,395,447

สินทรพัย์สุทธจิำกกำรโอนกิจกำร (รำคำโอนกิจกำร) 543,958 543,958
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2. เกณฑใ์นกำรจัดท�ำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงนิน้ีจดัท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิตำมขอ้ก�ำหนด
ในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงนิฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงนิฉบับที่บรษิัทฯ ใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนิฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงนิฉบับภำษำไทยน้ี

งบกำรเงนิน้ีไดจ้ดัท�ำขึ้นโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบัญชี

2.2 เกณฑ์ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวม

ก) งบกำรเงนิรวมน้ีไดจ้ดัท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงนิของบรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) และบรษิัทยอ่ย (ซึ่งตอ่ไปน้ีเรยีกวำ่ 
“บรษิัทยอ่ย” ดังตอ่ไปน้ี

ชื่อบรษิัท ลักษณะของธุรกิจ

จดัตั้งขึ้น

ในประเทศ
อัตรำรอ้ยละที่ถือหุน้

2562 2561

รอ้ยละ รอ้ยละ

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัทฯโดยตรง

บรษิัท เวิลด์โฟน ช็อป จ�ำกัด อยู่ระหว่ำงกำรแบ่งทรัพย์ช�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 อยูร่ะหวำ่งกำรช�ำระบัญชี ไทย 100 100

บรษิัท ยไูนเต็ดคอมมนิูเกชั่น อินดัสตร ีจ�ำกัด (มหำชน) อยูร่ะหวำ่งกำรช�ำระบัญชีและคืน 
   ทุนใหก้ับผูถื้อหุน้

ไทย - 99.81

บรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด อยูร่ะหวำ่งกำรช�ำระบัญชี ไทย 100 100

บรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั แทค พรอ็พเพอรต์ี ้จ�ำกดั

บรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด อยูร่ะหวำ่งกำรช�ำระบัญชี ไทย 100 100

บรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จ�ำกดั

บรษิัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ�ำกัด ลงทุนและใหก้ำรสนับสนุน 
   แกบ่รษิัท start-up 
   ในกำรพฒันำแอพพลิเคชั่นตำ่งๆ

ไทย 100 100

บรษิัท ดีแทค เซอรวิ์ส จ�ำกัด เลิกกิจกำรและเสรจ็กำรช�ำระบัญชี ไทย - 100

บรษิัท ดีแทค เน็คซ์ จ�ำกัด เลิกกิจกำรและเสรจ็กำรช�ำระบัญชี ไทย - 100

บรษิัท ดีแทค ดิจติอล มีเดีย จ�ำกัด  อยูร่ะหวำ่งกำรช�ำระบัญชี ไทย 100 100

บรษิัท เทเลแอสเสท จ�ำกัด ใหเ้ชำ่เครือ่งมือและอุปกรณ์ 
  โทรคมนำคม

ไทย 100 100
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ข) บรษิัทฯ จะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรอืบรษิัทยอ่ยได ้หำกบรษิัทฯ มีสิทธไิดร้บัหรอืมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และ
สำมำรถใชอ้�ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญตอ่จ�ำนวนเงนิผลตอบแทนน้ันได้

ค) บรษิัทฯ น�ำงบกำรเงนิของบรษิัทยอ่ยมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิรวมตั้งแตวั่นที่บรษิัทฯ มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบรษิัทยอ่ยจนถึงวันที่บรษิัทฯ ส้ินสุดกำร
ควบคุมบรษิัทยอ่ยน้ัน

ง) งบกำรเงนิของบรษิัทยอ่ยไดจ้ดัท�ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเชน่เดียวกันกับของบรษิัทฯ

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกันที่มีสำระส�ำคัญของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย รำคำตำมบัญชีของเงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ยใน 
งบกำรเงนิของบรษิัทฯ กับส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทยอ่ยไดต้ัดออกจำกงบกำรเงนิรวมแลว้

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ�ำนำจควบคุมคือ จ�ำนวนก�ำไรหรอืขำดทุนและสินทรพัย์สุทธิของบรษิัทย่อยส่วนที่ไมไ่ด้เป็นของบรษิัทฯ ซึ่งแสดงเป็นรำยกำร
แยกตำ่งหำกในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม

2.3 บรษิัทฯ จดัท�ำงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มตำมวิธรีำคำทุน

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ริม่มีผลบังคับใชใ้นปีปัจจุบัน

ในระหวำ่งปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดน้�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) 
และฉบับใหมจ่�ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชส้�ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รบักำรปรบัปรุงหรอืจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญเ่ป็นกำรอธิบำยใหชั้ดเจนเก่ียวกบัวิธปีฏบิตัทิำงกำรบัญชแีละกำรใหแ้นวปฏิบตัทิำงกำรบัญชกีบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ดังกลำ่วมำถือปฏิบัติน้ีไมม่ีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคัญตอ่งบกำรเงนิของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับ
ใหมซ่ึ่งไดม้ีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ สำมำรถสรุปไดดั้งน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสัญญำทีท่�ำกับลกูคำ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไปน้ี 

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

กจิกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที ่15 กับสัญญำท่ีท�ำกบัลกูคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชฉีบบัอ่ืน  
มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก�ำหนดหลักกำร 5 ข้ันตอนส�ำหรบักำรรบัรูร้ำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรบัรูร้ำยได้ในจ�ำนวนเงินที่สะท้อนถึง
ส่ิงตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธไิดร้บัจำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรอืบรกิำรที่ไดส่้งมอบใหแ้กล่กูคำ้ และก�ำหนดใหก้ิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและพจิำรณำ
ขอ้เท็จจรงิและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดในกำรพจิำรณำตำมหลักกำรในแตล่ะขั้นตอน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูผ้ลกระทบสะสมยอ้นหลังของกำรน�ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบตัโิดยปรบัปรุงกับก�ำไรสะสม ณ วันที ่1 มกรำคม 
2562 และไมป่รบัยอ้นหลังงบกำรเงนิงวดกอ่นที่แสดงเปรยีบเทียบ โดยเลือกใชแ้นวทำงปฏิบัติที่ผอ่นปรน โดยไมป่รบัปรุงยอ้นหลังกำรแสดงรำยกำรของ
สัญญำทีก่จิกำรไดม้กีำรโอนสินคำ้หรอืบรกิำรทัง้หมดแลว้ตำมนโยบำยกำรบญัชเีดิม ซึง่พจิำรณำวำ่เป็นสัญญำทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 4
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีน่�ำมำถือปฏิบัตกิอ่นวันทีม่ีผลบังคับใช้

ในระหวำ่งปี บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยไดน้�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 เรือ่ง สัญญำเชำ่ ซึ่งจะมีผลบังคับใชส้�ำหรบังบกำรเงนิที่มีรอบระยะ
เวลำบัญชีที่เริม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติกอ่นวันที่จะมีผลบังคับใช ้ทั้งน้ี ตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับที่ 14/2562 อนุญำตให้
กิจกำรน�ำไปใชก้อ่นวันที่มีผลบังคับใช ้หำกกิจกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท�ำกับลกูคำ้ ณ วันที่
หรอืกอ่นวันที่น�ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 มำปฏิบัติใชค้รัง้แรก มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับดังกลำ่วมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำร
ส�ำคัญ สำมำรถสรุปไดดั้งน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่16 เรือ่ง สัญญำเชำ่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรือ่ง สัญญำเชำ่ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวขอ้ง มำตรฐำน
ฉบับน้ีไดก้�ำหนดหลักกำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำรวัดมลูคำ่ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูของสัญญำเชำ่ และก�ำหนดใหผู้เ้ชำ่รบัรูสิ้นทรพัย์และ
หน้ีสินส�ำหรบัสัญญำเชำ่ทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเชำ่มำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แตสิ่นทรพัย์อำ้งอิงน้ันมีมลูคำ่ต�่ำ

กำรบัญชีส�ำหรบัผูใ้หเ้ชำ่ไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งมีสำระส�ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้หเ้ชำ่ยังคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเชำ่เป็นสัญญำเชำ่
ด�ำเนินงำนหรอืสัญญำเชำ่เงนิทุนโดยใชห้ลักกำรเชน่เดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบตัใิชเ้ป็นครัง้แรก โดยไมป่รบัยอ้นหลังงบกำรเงินปีกอ่น
ที่แสดงเปรยีบเทียบ ทั้งน้ี  บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยเลือกปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับน้ีกับสัญญำเชำ่ที่กอ่นหนำ้จดัประเภทเป็นสัญญำ
เชำ่ด�ำเนินงำน โดยกำรรบัรูห้น้ีสินตำมสัญญำเชำ่ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 ดว้ยมลูคำ่ปจัจุบันของกำรจำ่ยช�ำระตำมสัญญำเชำ่ที่เหลืออยูค่ิดลดดว้ยอัตรำ
ดอกเบ้ียกำรกูยื้ม     ส่วนเพิม่ของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย ณ วันที่น�ำมำปฏิบัติใชค้รัง้แรกและรบัรูสิ้นทรพัย์สิทธกิำรใชเ้ป็นรำยสัญญำในจ�ำนวนเทำ่กับหน้ีสิน
ตำมสัญญำเชำ่ปรบัปรุงดว้ยจ�ำนวนในกำรจำ่ยช�ำระตำมสัญญำเชำ่ทีจ่ำ่ยลว่งหนำ้หรอืคำ้งจำ่ยซึง่เกีย่วขอ้งกบัสัญญำเชำ่ทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิกอ่น
วันที่น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับน้ีมำถือปฏิบัติ

ทั้งน้ี ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 4

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใชส้�ำหรบังบกำรเงินทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ริม่ในหรอืหลังวันที ่1 มกรำคม 2563

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ส�ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รบักำรปรบัปรุง
หรอืจดัใหมี้ขึน้เพือ่ใหมี้เน้ือหำเทำ่เทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญเ่ป็นกำรอธิบำยใหชั้ดเจนเก่ียวกับวิธปีฏบิตัทิำงกำร
บัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีที่มีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส�ำคัญ 
ซึ่งสำมำรถสรุปไดดั้งน้ี

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครือ่งมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุม่เครือ่งมือทำงกำรเงนิ ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ�ำนวน 5 ฉบับ ไดแ้ก ่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 7    กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 9    เครือ่งมือทำงกำรเงนิ

มำตรฐำนกำรบัญชี

ฉบับท่ี 32     กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมือทำงกำรเงนิ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ฉบับที่ 16    กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงนิลงทุนสุทธใินหนว่ยงำนตำ่งประเทศ

ฉบับที่ 19    กำรช�ำระหน้ีสินทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่ดังกลำ่วขำ้งตน้ ก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจดัประเภทและกำรวัดมลูคำ่เครือ่งมือทำงกำรเงนิดว้ยมลูคำ่ยุติธรรม
หรอืรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเครือ่งมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำร
เก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ และเมือ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุม่น้ี 
มีผลบังคับใช ้จะท�ำใหม้ำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใชอ้ยูใ่นปจัจุบันถกูยกเลิกไป



157

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม. รายงานประจําปี 2562

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยคำดวำ่กำรน�ำมำตรฐำนฉบับน้ีมำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดังตอ่ไปน้ี

• กำรจดัประเภทและวัดมลูคำ่ยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิัทที่ไมใ่ชบ่รษิัทจดทะเบียน - บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยตอ้งวัดมลูคำ่ยุติธรรม
ของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบรษิัทท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวเป็นสินทรพัย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก�ำไรหรอืขำดทุน หรอืผำ่นก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่ ท้ังน้ีหำกเลอืกแสดงกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยุตธิรรมในภำยหลงัของเงนิลงทุนใดผำ่นก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่นแลว้จะไมส่ำมำรถยกเลิกได้

• กำรรบัรูร้ำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตอ้งรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดิต ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตอ่สินทรพัย์ทำงกำรเงินโดยไม่
จ�ำเป็นต้องรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยุส�ำหรบัลกูหน้ีกำรคำ้

• กำรรบัรูร้ำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยตอ้งรบัรูร้ำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ เมื่อเริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุติธรรม ณ วันที่เขำ้ท�ำสัญญำ 
และวัดมลูคำ่ในภำยหลังดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถกูรบัรูผ้ำ่น
ก�ำไรหรอืขำดทุน ทั้งน้ีบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำกำรน�ำกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงมำถือปฏิบัติส�ำหรบับำงรำยกำร

ปจัจุบันฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีตอ่งบกำรเงนิในปีที่เริม่น�ำมำตรฐำนกลุม่ดังกลำ่วมำถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชเีนือ่งจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมม่ำถือปฏบิตั ิ

ตำมท่ีกลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 3 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดน้�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 และฉบับที ่16 มำถือปฏิบตัใินระหวำ่งปี 
ปจัจุบัน โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรบัผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกลำ่ว และไมป่รบัยอ้นหลังงบกำรเงนิงวดกอ่นที่แสดงเปรยีบเทียบ

ผลกระทบตอ่ก�ำไรสะสมตน้ปี 2562 จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 เรือ่ง รำยไดจ้ำกสัญญำ
ที่ท�ำกับลกูคำ้มำถือปฏิบัติ แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม

ผลกระทบตอ่ก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

รำยไดท้ี่รบัรูแ้ลว้แตยั่งไมถ่ึงก�ำหนดเรยีกช�ำระตำมสัญญำ 231

ตน้ทุนเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งสัญญำที่ท�ำกับลกูคำ้ 426

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีที่เกี่ยวขอ้ง (131)

รวม 526

ทั้งน้ี กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 เรือ่ง สัญญำเชำ่มำถือปฏิบัติกอ่นวันที่มีผลบังคับใชไ้มม่ีผล 
กระทบตอ่ก�ำไรสะสมตน้ปี 2562 
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จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรบัปรุงท่ีมผีลกระทบตอ่รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 และงบก�ำไรขำดทุนส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวำคม 
2562 จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติ แสดงไดดั้งน้ี  

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม

ตำมนโยบำย 
กำรบัญชีเดิม

เพิม่ขึ้น (ลดลง)

มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงนิ ฉบับที่ 15

มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงนิ ฉบับที่ 16 ตำมท่ีรำยงำน

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรพัย์

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น 9,615 176 - 9,791

ลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ - ส่วนที่ถึงก�ำหนด       
ช�ำระในหน่ึงปี - - 382 382

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 3,916 189 (1,298) 2,807

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 55,400 - (1,506) 53,894

คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหนำ้และคำ่ใชจ้ำ่ยรอตัดบัญชี 2,455 - (2,331) 124

ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ 50,235 - (50,235) -

สินทรพัย์สิทธกิำรใช ้- ตน้ทุนกำรไดร้บั 
ใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ - - 50,235 50,235

สินทรพัย์สิทธกิำรใช ้ - - 23,664 23,664

สินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่น 1,699 - (35) 1,664

สินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี 5,607 (109) 98 5,596

ลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ - สุทธจิำกส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระในหน่ึงปี - - 6,102 6,102

สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น 3,966 178 (1,219) 2,925

หน้ีสิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 26,708 - (18) 26,690

รำยไดร้บัลว่งหนำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 1,861 (5) - 1,856

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ - ส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระ
ในหน่ึงปี - - 4,454 4,454

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ – สุทธจิำกส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระในหน่ึงปี - - 20,103 20,103

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น 295 - (290) 5

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ 24,920 439 (393) 24,966

งบก�ำไรขำดทุน

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์ 64,213 (880) - 63,333

รำยไดจ้ำกกำรขำยเครือ่งโทรศัพท์และ 
ชุดเลขหมำย 7,799 830 - 8,629

รำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนอ่ืน 10,137 - (931) 9,206
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(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม

ตำมนโยบำย 
กำรบัญชีเดิม

เพิม่ขึ้น (ลดลง)

มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงนิ ฉบับที่ 15

มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงนิ ฉบับที่ 16 ตำมท่ีรำยงำน

รำยไดอ้ื่น 36 - - 36

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (57,294) - 1,180 (56,114)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย จดัจ�ำหนำ่ยและ                
กำรใหบ้รกิำร (4,689) (59) 31 (4,717)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืน (10,627) - (86) (10,713)

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (2,584) - (685) (3,269)

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ (1,089) 22 98 (969)

ก�ำไรส�ำหรบัปี 5,902 (87) (393) 5,422

กำรแบง่ปนัก�ำไร

ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ 5,902 (87) (393) 5,422

ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไมม่ีอ�ำนำจ
ควบคุมของบรษิัทยอ่ย - - - -

ก�ำไรตอ่หุน้ (บำท)

ก�ำไรตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐำน 2.49 (0.03) (0.17) 2.29

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ตำมนโยบำย 
กำรบัญชีเดิม

เพิม่ขึ้น (ลดลง)

มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงนิ ฉบับที่ 15

มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงนิ ฉบับที่ 16 ตำมท่ีรำยงำน

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 348 - (48) 300

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 2,121 - (133) 1,988

สินทรพัย์สิทธกิำรใช ้ - - 803 803

สินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี 4,581 - 2 4,583

สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น 1,808 - (1) 1,807

หน้ีสิน

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ - ส่วนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระ
ในหน่ึงปี - - 446 446

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ - สุทธจิำกส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระในหน่ึงปี - - 272 272

หน้ีสินไมห่มุนเวียนอื่น 88 - (87) 1
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(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ตำมนโยบำย 
กำรบัญชีเดิม

เพิม่ขึ้น (ลดลง)

มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงนิ ฉบับที่ 15

มำตรฐำนกำร 
รำยงำนทำง 

กำรเงนิ ฉบับที่ 16 ตำมท่ีรำยงำน

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ 19,087 - (8) 19,079

งบก�ำไรขำดทุน

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์ 4,332 - - 4,332

รำยไดจ้ำกกำรขำยเครือ่งโทรศัพท์และ 
ชุดเลขหมำย 91 - - 91

รำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนอ่ืน 14,499 - - 14,499

รำยไดอ้ื่น 3,222 - - 3,222

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้รกิำร (2,540) - 5 (2,535)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย จดัจ�ำหนำ่ยและ 
กำรใหบ้รกิำร (2,223) - 6 (2,217)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืน (6,817) - 3 (6,814)

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (19) - (24) (43)

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ (1,472) - 2 (1,470)

ก�ำไรส�ำหรบัปี 9,073 - (8) 9,065

กำรแบง่ปนัก�ำไร

ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ 9,073 - (8) 9,065

ก�ำไรตอ่หุน้ (บำท)

ก�ำไรตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐำน 3.83 - - 3.83

รำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้มีรำยละเอียดโดยสรุปดังตอ่ไปน้ี

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่15

• กำรปนัส่วนรำยได้ของรำยกำรขำยสินค้ำพรอ้มกำรให้บรกิำร - บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยพิจำรณำองค์ประกอบของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำพรอ้มกำรให้
บรกิำรโดยจะปนัส่วนรำยได้ตำมสัดส่วนให้กับสินค้ำที่ส่งมอบและภำระท่ีต้องปฏิบัติในกำรให้บรกิำรท่ีรวมอยู่ในสัญญำโดยให้มีควำมสัมพันธ์กับรำคำขำย
แบบเอกเทศของสินคำ้หรอืบรกิำรที่แตกตำ่งกันตำมขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ 

• ค่ำนำยหน้ำจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ - บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจำรณำว่ำค่ำนำยหน้ำที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้มำซึ่งสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ  

ตอ้งบันทึกเป็นสินทรพัย์และตัดเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยใหส้อดคลอ้งกับกำรรบัรูร้ำยไดต้ำมสัญญำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่16

• สัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส�ำหรับสัญญำ
เช่ำที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน ยกเว้นสัญญำเช่ำระยะส้ัน (สัญญำเช่ำที่มีอำยุน้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผลและไม่มี
สิทธิกำรเลือกซื้อ) และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต�่ำ โดยหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปจัจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยช�ำระ
ตำมสัญญำเช่ำที่ยังไม่ได้จ่ำยช�ำระ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำปฏิบัติใช้ครั้งแรก และ
สินทรพัย์สิทธิกำรใช้รบัรูด้้วยมูลค่ำเดียวกันกับหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ปรบัปรุงด้วยเงินจ่ำยล่วงหน้ำ และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยตำมสัญญำเช่ำซึ่งเคยรบัรู ้
ในงบกำรเงนิ ท้ังน้ี สินทรพัย์สิทธกิำรใชดั้งกลำ่วรวมถึงประมำณกำรตน้ทุนกำรรือ้ถอน ซึ่งไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็น
สินทรพัย์สิทธกิำรใชน้ี้
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• ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯ - บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยพจิำรณำน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงนิฉบับท่ี 16 มำถือปฏิบัติกับตน้ทุนกำรไดร้บั
ใบอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีฯ่ ส�ำหรบัยำ่นควำมถีท่ีไ่ดร้บักำรจดัสรรคลืน่ควำมถีเ่ป็นกำรเฉพำะเพือ่กำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซึง่พจิำรณำเป็น
สินทรพัย์ที่ระบุได ้โดยบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยจดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯไปเป็นสินทรพัย์สิทธกิำรใช ้- ตน้ทุน
กำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ

กำรกระทบยอดระหว่ำงหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 และภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  
ซึ่งเปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 
เฉพำะกิจกำร

ภำระผกูพนัเกี่ยวกับสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน ณ วันที่  31 ธนัวำคม 2561 3,526 707

ปรบัปรุงดว้ย:

ภำระผกูพนัเกี่ยวกับสัญญำเชำ่ระยะส้ันและสัญญำเชำ่ 
    ซึ่งสินทรพัย์อำ้งอิงมีมลูคำ่ต�่ำ (161) (7)

สุทธิ 3,365 700

อัตรำดอกเบี้ยเงนิกูยื้มส่วนเพิม่ถัวเฉลี่ยถว่งน�้ำหนัก  
    ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 3.53% 2.82%

มลูคำ่ปจัจุบันของภำระผกูพนัเกี่ยวกับสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน 
    หลังปรบัปรุง ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 2,761 643

ภำระผกูพนัเกี่ยวกับขอ้ตกลงกำรเชำ่พืน้ที่เสำสถำนีส่งสัญญำณ 
    และกำรเชำ่อื่น 14,797 119

ภำระผกูพนัจำกกำรตอ่อำยุของสัญญำเชำ่ 10,048 290

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 27,606 1,052

5. นโยบำยกำรบญัชีทีส่�ำคญั

5.1 กำรรบัรูร้ำยได้

รำยไดร้บัลว่งหนำ้จำกกำรใหบ้รกิำรโทรศพัท์ระบบเตมิเงนิ (Prepaid)

รำยไดร้บัลว่งหนำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์ระบบเติมเงนิเป็นมลูคำ่ของคำ่บรกิำรโทรศัพท์ตำมบัตรเติมเงนิทีบ่รษิทัฯ ไดข้ำยไปแลว้ โดยจะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้รกิำร
แลว้ หรอื เมือ่ส้ินสุดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมทีร่ะบุในบตัรเตมิเงนิ แลว้แตว่ำ่อยำ่งใดจะเกดิขึน้กอ่น

รำยไดร้บัลว่งหนำ้จำกกำรใหบ้รกิำรโทรศพัท์ระบบจำ่ยรำยเดือน (Postpaid)

รำยไดร้บัลว่งหนำ้คำ่บรกิำรโทรศพัท์ระบบจำ่ยรำยเดือนเป็นมลูคำ่ของคำ่บรกิำรโทรศัพท์รำยเดือน (monthly fee) ท่ีลกูคำ้ยังใชบ้รกิำรไมห่มดและสำมำรถยกยอด
ไปใชใ้นงวดถดัไป

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสียง

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเสียง รวมถึงกำรบรกิำรโทรศพัท์ในประเทศ โทรศพัท์ทำงไกลระหวำ่งประเทศและกำรบรกิำรขำ้มแดนอัตโนมัต ิถอืเป็นรำยไดเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิำรแลว้

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรส่งผำ่นขอ้มลูระหวำ่งประเทศและบรกิำรอนิเทอรเ์น็ต

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรส่งผำ่นขอ้มลูระหวำ่งประเทศและบรกิำรอนิเทอรเ์นต็ถอืเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งตำมระยะเวลำของกำรใหบ้รกิำรและตำมอตัรำทีต่กลง
รว่มกนั

ส่วนลดมกัจะใหใ้นรูปของส่วนลดเงนิสด หรอืในรูปของสินคำ้หรอืบรกิำรทีบ่รษิทัฯ ส่งมอบใหโ้ดยไมคิ่ดมลูคำ่ ส่วนลดดังกลำ่วจะบนัทกึอยำ่งมรีะบบตลอดระยะเวลำที่
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ไดร้บัส่วนลด ส่วนลดเงนิสดหรอืสินคำ้ทีส่่งมอบใหโ้ดยไมค่ดิมลูคำ่บนัทกึเป็นส่วนหกัจำกรำยได ้ 

ในกรณทีีใ่หส่้วนลดตำมแผนท่ีก�ำหนดข้ึน เชน่ แผนกำรส่งเสรมิกำรขำยเพือ่รกัษำกลุม่ลกูคำ้ (loyalty programs) หำกบรษิทัฯ มปีระสบกำรณ์ในอดีตทีส่ำมำรถ
ใชอ้ำ้งองิในกำรประมำณกำรส่วนลดอยำ่งนำ่เชือ่ถือได ้มลูคำ่ส่วนลดท่ีบนัทกึตอ้งไมเ่กินมลูคำ่ประมำณกำรท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้จรงิ มลูคำ่และระยะเวลำของส่วนลด 
มกัตอ้งประมำณขึน้โดยใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำร และมกีำรปรบัผลตำ่งในงวดทีม่กีำรเปลีย่นประมำณกำรหรอืเม่ือทรำบจ�ำนวนทีเ่กดิขึน้จรงิ

ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่สัญญำ

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยบันทึกค่ำนำยหน้ำที่จำ่ยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงสัญญำที่ท�ำกับลกูคำ้เป็นสินทรพัย์และตัดเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยอย่ำงเป็นระบบตำมประมำณกำรระยะเวลำท่ี 
คำดวำ่จะไดร้บัประโยชน์จำกลกูคำ้ ซึง่พจิำรณำจำกประสบกำรณ์ในอดตีของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเกีย่วกบัอตัรำกำรคงอยูข่องลกูคำ้ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
กำรรบัรูร้ำยไดต้ำมสัญญำ และจะบนัทกึคำ่เผือ่ผลขำดทุนจำกกำร   ดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ เมือ่มลูคำ่ตำมบญัชขีองสินทรพัย์สูงกวำ่ส่ิงตอบแทนทีจ่ะไดร้บัหักดว้ยตน้ทุน
ทีเ่กีย่วขอ้ง ท้ังน้ี ในกรณีทีร่ะยะเวลำของกำรตัดจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ทีจ่ะรบัรูส้�ำหรบัตน้ทุนในกำรไดม้ำซึง่สัญญำมรีะยะเวลำหน่ึงงวดหรอืส้ันกวำ่ กิจกำรจะบนัทกึตน้ทุน
ในกำรไดม้ำซึง่สัญญำดังกลำ่วเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเมือ่เกดิรำยกำร 

รำยไดแ้ละตน้ทุนคำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม

รำยไดจ้ำกกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยซ่ึงเป็นรำยไดท่ี้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้บัจำกผูร้บัใบอนุญำตรำยอ่ืนซึง่เกิดจำกกำรเรยีกเขำ้จำกโครงขำ่ยของผูร้บัใบอนุญำตรำยอ่ืน 
มำยังโครงขำ่ยของบรษิทัฯ โดยรบัรูร้ำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งในอตัรำเรยีกเกบ็ทีร่ะบุไวใ้นสัญญำ 

ตน้ทุนคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยทีต่อ้งจำ่ยใหก้บัผูร้บัใบอนุญำตรำยอืน่เป็นตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรจำกกำรเรยีกออกผำ่นโครงขำ่ยของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไปยังโครงขำ่ย
ของผูร้บัใบอนุญำตรำยอืน่รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมเกณฑ์คงคำ้งในอตัรำเรยีกเกบ็ทีร่ะบุไวใ้นสัญญำ

รำยไดจ้ำกกำรขำยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รบัรูเ้ม่ือบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนอ�ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้กล่กูคำ้แลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมลูคำ่ตำมรำคำในใบก�ำกบัสินคำ้โดย 
ไมร่วมภำษมีลูคำ่เพิม่ ส�ำหรบัสินคำ้ทีไ่ดส่้งมอบหลงัจำกหักส่วนลดแลว้

ในกรณทีีม่กีำรขำยสินคำ้พรอ้มกำรใหบ้รกิำร (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรำยไดจ้ะปนัส่วนตำมสัดส่วนใหก้บัสินคำ้ทีส่่งมอบและภำระ
ทีต่อ้งปฏบิตัใินกำรใหบ้รกิำรทีร่วมอยูใ่นสัญญำโดยใหม้คีวำมสัมพนัธ์กบัรำคำขำยแบบเอกเทศของสินคำ้หรอืบรกิำรทีแ่ตกตำ่งกนัตำมขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ

รำยไดท่ี้รบัรูแ้ลว้แตยั่งไมถึ่งก�ำหนดเรยีกช�ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรพัย์ท่ีเกดิจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึง่จะจัดประเภทเป็นลกูหน้ีอืน่เม่ือกิจกำร
มสิีทธทิีจ่ะไดร้บัช�ำระโดยปรำศจำกเงือ่นไข

จ�ำนวนเงนิทีก่จิกำรไดร้บัหรอืมสิีทธไิดร้บัจำกลกูคำ้แตยั่งมภีำระทีต่อ้งปฏิบตัใิหก้บัลกูคำ้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินทีเ่กดิจำกสัญญำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ซึง่จะรบัรู้
เป็นรำยไดเ้มือ่ไดป้ฏบิตัติำมภำระทีร่ะบุไวใ้นสัญญำเสรจ็ส้ิน 

รำยไดจ้ำกกำรใชโ้ครงขำ่ยโทรคมนำคม

รำยได้จำกกำรใช้โครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นรำยได้ท่ีบรษิัทฯ ได้รบัจำกผู้รบัใบอนุญำตรำยอ่ืนซึ่งเกิดจำกกำรใช้โครงขำ่ยโทรคมนำคมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  
โดยรบัรูร้ำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งในอตัรำตำมทีร่ะบุในสัญญำ

รำยไดจ้ำกกำรใชโ้ครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคม

รำยไดจ้ำกกำรใชโ้ครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคมเป็นรำยไดท่ี้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดร้บัจำกผูร้บัใบอนุญำตโทรศัพท์เคลือ่นทีร่ำยอืน่ซึง่เกดิจำกกำรอนุญำตใหใ้ช้
โครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งในอตัรำตำมทีร่ะบุในสัญญำ

รำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนอื่น

กจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนอืน่ เมือ่กจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจำกผลส�ำเรจ็ของรำยกำรน้ัน รำยไดแ้สดงไวโ้ดยไมร่วมภำษมีลูคำ่เพิม่

ดอกเบี้ยรบั

ดอกเบีย้รบัถอืเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค�ำนึงถงึอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้รงิ

เงนิปนัผลรบั

เงนิปนัผลรบัถอืเป็นรำยไดเ้มือ่บรษิทัฯ มสิีทธใินกำรรบัเงนิปนัผล
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5.2 เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสดหมำยถงึ เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร และเงนิลงทุนระยะส้ันทีม่สีภำพคลอ่งสูง ซ่ึงถงึก�ำหนดจำ่ยคนืภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 3 เดือน
นับจำกวันทีไ่ดม้ำ และไมม่ขีอ้จ�ำกดัในกำรเบกิใช้

5.3 ลกูหน้ีกำรคำ้และคำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ลกูหน้ีกำรคำ้แสดงมลูคำ่ตำมจ�ำนวนมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทึกคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�ำหรบัผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกดิข้ึนจำกกำร 
เกบ็เงนิจำกลกูหน้ีไมไ่ด ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิและกำรวิเครำะห์อำยุหน้ี

5.4 สินคำ้คงเหลือ

สินคำ้คงเหลอืเป็นสินคำ้ส�ำเรจ็รูปซึง่แสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุน (ตำมวิธตีน้ทุนถัวเฉลีย่ถว่งน�ำ้หนัก) หรอืมลูคำ่สุทธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บัแลว้แตอ่ยำ่งใดจะต�ำ่กวำ่

5.5 เงนิลงทุน

ก) เงนิลงทุนในบรษิัทรว่มที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงนิรวมแสดงมลูคำ่ตำมวิธส่ีวนไดเ้สีย 

ข) เงนิลงทุนในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงมลูคำ่ตำมวิธ ี  รำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี)

ค) เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืนที่เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่ไมอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดแสดงดว้ยรำคำทุนสุทธจิำกคำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี)

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชวิ้ธถีวัเฉลีย่ถว่งน�ำ้หนักในกำรค�ำนวณตน้ทุนของเงนิลงทุน 

5.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์/คำ่เส่ือมรำคำ

ทีดิ่นแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุนหลังหักคำ่เส่ือมรำคำสะสมและคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ (ถำ้ม)ี รำคำทุนดังกลำ่ว
ประกอบด้วย รำคำซ้ือและต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนเพื่อให้สินทรพัย์อยู่ในสภำพพรอ้มท่ีจะใช้งำนได้ ต้นทุนในกำรต่อเติมหรอืปรบัปรุงถือเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์  
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซอ่มแซมถอืเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน 

คำ่เส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัย์โดยวิธเีส้นตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรพัย์ดังตอ่ไปน้ี

อำคำรและส่วนปรบัปรุงส�ำนักงำน 5 - 20 ปี
ส่วนปรบัปรุง 3 - 12 ปี
อุปกรณ์ใชใ้นกำรด�ำเนินงำนเพือ่กำรให้
     บรกิำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่ 3 - 15 ปี, ตำมอำยุที่เหลือของสัญญำสัมปทำน
ส่วนปรบัปรุงอำคำรสถำนีรบัส่งสัญญำณ 20 ปี
เครือ่งตกแตง่ ติดตั้งและเครือ่งใชส้�ำนักงำน 5 ปี
เครือ่งมือและอุปกรณ์ 3 ปี และ 5 ปี
อุปกรณ์ส่ือโฆษณำและอุปกรณ์ส่ือสำร 2 - 5 ปี
สินทรพัย์ถำวรอื่น 5 ปี

คำ่เส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

ไมม่กีำรคดิคำ่เส่ือมรำคำส�ำหรบัทีดิ่น อำคำรระหวำ่งกอ่สรำ้ง งำนระหวำ่งกอ่สรำ้งและอุปกรณ์ระหวำ่งตดิตัง้

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัรำยกำรทีดิ่น อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญช ี เม่ือจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์หรอืคำดวำ่จะไมไ่ดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตจำกกำรใช้
หรอืกำรจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ รำยกำรผลก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ (ผลตำ่งระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์กบัมลูคำ่ตำม
บญัชขีองสินทรพัย์น้ัน) จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนเมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตัดรำยกำรสินทรพัย์น้ันออกจำกบัญชี 

5.7 ตน้ทุนกำรกูยื้ม

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงนิกูท้ีใ่ชใ้นกำรไดม้ำ กำรกอ่สรำ้ง หรอืกำรผลติสินทรพัย์ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรท�ำใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มใชห้รอืขำย ไดถ้กูน�ำไปรวมเป็น
รำคำทุนของสินทรพัย์จนกวำ่สินทรพัย์น้ันจะอยูใ่นสภำพพรอ้มที่จะใชไ้ดต้ำมที่มุง่ประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูยื้มอื่นถือเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำร 
กูยื้มประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอืน่ทีเ่กดิขึน้จำกกำรกูยื้มน้ัน

5.8 สัญญำเชำ่

ณ วันเริม่ตน้สัญญำ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมนิวำ่สัญญำเป็นสัญญำเชำ่หรอืประกอบดว้ยสัญญำเชำ่หรอืไม ่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเชำ่หรอืประกอบดว้ย
สัญญำเชำ่ ถำ้สัญญำน้ันเป็นกำรใหสิ้ทธใินกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรพัย์ทีร่ะบุไดส้�ำหรบัชว่งเวลำหน่ึงเพือ่กำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน
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บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยประเมินอำยุสัญญำเชำ่ตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไมไ่ดท่ี้ระบุในสัญญำเชำ่หรอืตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยูข่องสัญญำเชำ่ทีม่ผีลอยู ่ณ วันทีน่�ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นครัง้แรก (ณ วันที ่1 มกรำคม 2562) โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสัญญำเชำ่หำกมีควำมแนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผล 
ทีจ่ะใชสิ้ทธเิลอืกน้ันและระยะเวลำตำมสิทธเิลอืกในกำรยกเลกิสัญญำเชำ่ หำกมคีวำมแนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผลทีจ่ะไมใ่ชสิ้ทธเิลอืกน้ัน ทัง้น้ีพจิำรณำถงึผลกระทบ 
ของกำรเปลีย่นแปลงในเทคโนโลยี และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงของสภำพแวดลอ้มตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรตอ่อำยุของสัญญำเชำ่ดังกลำ่ว เป็นตน้

ผูเ้ชำ่

สินทรพัยสิ์ทธกิำรใช้

สินทรพัย์สิทธกิำรใชร้บัรู ้ณ วันทีสั่ญญำเชำ่เริม่มผีล โดยแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุนหลงัหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสมและคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (ถำ้ม)ี และปรบัปรุงดว้ยกำรวัด
มลูคำ่ของหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ใหม ่(ถำ้ม)ี รำคำทุนดังกลำ่วประกอบดว้ย จ�ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่จำกกำรวัดมลูคำ่เริม่แรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกดิขึน้ และ
กำรจำ่ยช�ำระตำมสัญญำเชำ่ใดๆทีจ่ำ่ยช�ำระ ณ วันทีสั่ญญำเชำ่เริม่มผีลหรอืกอ่นวันทีสั่ญญำเริม่มผีลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเชำ่ทีไ่ดร้บั

รำคำทุนของสินทรพัย์สิทธกิำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึน้ส�ำหรบัผูเ้ชำ่ในกำรรือ้และขนยำ้ยสินทรพัย์อำ้งองิ กำรบรูณะสถำนท่ีตัง้ของสินทรพัย์อำ้งองิ
หรอืกำรบรูณะสินทรพัย์อำ้งองิใหอ้ยูใ่นสภำพตำมทีก่�ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงือ่นไขของสัญญำเชำ่ 

คำ่เส่ือมรำคำของสินทรพัย์สิทธกิำรใชค้�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัย์โดยวิธเีส้นตรงตำมอำยุของสัญญำเชำ่ หรอือำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรพัย์
สิทธกิำรใชแ้ตล่ะประเภท แลว้แตร่ะยะเวลำใดจะต�ำ่กวำ่ ดังตอ่ไปน้ี

ที่ดินที่ตั้งเสำโทรคมนำคม 3 ปี บวกอำยุของสัญญำท่ีมีควำมแนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผลที่จะ
ใชสิ้ทธเิลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำ

พืน้ที่เสำสถำนีรบัส่งสัญญำณภำยใตสั้ญญำ กสท 8 ปี
อำคำรส�ำนักงำน 3 ปี
ส�ำนักงำนบรกิำรลกูคำ้ 3 ปี บวกอำยุของสัญญำท่ีมีควำมแนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะ

ใชสิ้ทธเิลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำ
ยำนพำหนะ 2 - 3 ปี
พืน้ที่เสำสถำนีรบัส่งสัญญำณภำยใตโ้ครงสรำ้ง 

พืน้ฐำนโทรคมนำคมและโครงขำ่ยโทรคมนำคม 
3 ปี บวกอำยุของสัญญำท่ีมีควำมแนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะ

ใชสิ้ทธเิลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำ

สินทรพัย์สิทธกิำรใช ้- ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงนิฉบบัที ่ 16 มำถอืปฏบิตักิบัตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีฯ่ ทีเ่คยบนัทกึภำยใตม้ำตรฐำนบญัชี
ฉบบัที ่38 เรือ่ง สินทรพัย์ไมม่ตีวัตน

สินทรพัย์สิทธกิำรใช ้- ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีส่�ำหรบักจิกำรโทรคมนำคมเคลือ่นทีส่ำกลยำ่น 2.1 GHz  1800 MHz และ 900 MHz บนัทกึโดย
วัดมลูคำ่เทยีบเทำ่เงนิสดตำมมลูคำ่ปจัจุบันของจ�ำนวนเงนิทีจ่ะจำ่ยช�ำระ ผลตำ่งระหวำ่งจ�ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยช�ำระกบัมลูคำ่เทยีบเทำ่เงนิสดบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำร
เงนิตำมระยะเวลำกำรช�ำระคำ่ธรรมเนียมกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีฯ่ซึง่เริม่ตดัจ�ำหนำ่ยเมือ่พรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิำรในเชงิพำณชิย์ 

คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยของสินทรพัย์สิทธกิำรใช ้- ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีฯ่ ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัย์โดยวิธเีส้นตรงตำมอำยุของใบอนุญำตให้
ใชค้ลืน่ควำมถีฯ่

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปจัจุบันของกำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำที่ยังไม่ได้จ่ำยช�ำระ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริม่มีผลกำรจ่ำยช�ำระตำมสัญญำเช่ำ 
ดังกลำ่วประกอบดว้ย กำรจำ่ยช�ำระคงท่ี (รวมถงึกำรจำ่ยช�ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หักลกูหน้ีส่ิงจูงใจตำมสัญญำเชำ่ (ถำ้ม)ี และจ�ำนวนเงนิท่ีคำดวำ่ผูเ้ชำ่จะจำ่ยช�ำระภำยใต ้
กำรรบัประกันมลูคำ่คงเหลอื นอกจำกน้ี กำรจำ่ยช�ำระตำมสัญญำเชำ่ยังรวมถงึรำคำใชสิ้ทธขิองสิทธกิำรเลอืกซือ้ หำกมคีวำมแนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยจะใชสิ้ทธเิลอืกน้ัน และกำรจำ่ยช�ำระคำ่ปรบัเพือ่กำรยกเลิกสัญญำเชำ่ หำกขอ้ก�ำหนดสัญญำเชำ่แสดงใหเ้ห็นวำ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะใชสิ้ทธเิลอืกใน 
กำรยกเลกิสัญญำเชำ่ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยค�ำนวณมลูคำ่ปจัจุบันของกำรจำ่ยช�ำระตำมสัญญำเชำ่โดยใชอั้ตรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพิม่ ณ วันทีสั่ญญำเชำ่มีผล หำกอัตรำดอกเบ้ียตำมนัย
ของหนีสิ้นสัญญำเชำ่น้ันไมส่ำมำรถก�ำหนดได ้ทัง้น้ีอตัรำดอกเบีย้กำรกูยื้มส่วนเพิม่อำ้งองิจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับำลปรบัดว้ยคำ่ควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม 
ตำมระยะเวลำของสัญญำเชำ่น้ัน หลงัจำกวันทีสั่ญญำเชำ่เริม่มผีลบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะวัดมลูคำ่ของหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่เพิม่ขึน้เพือ่สะทอ้นดอกเบีย้จำกหน้ีสิน
ตำมสัญญำเชำ่ และลดลงเพือ่สะทอ้นกำรจำ่ยช�ำระตำมสัญญำเชำ่ทีจ่ำ่ยช�ำระแลว้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะวัดมลูคำ่หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ใหม ่ เมือ่มกีำร
เปลีย่นแปลงอำยุสัญญำเชำ่ จ�ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยช�ำระ หรอืกำรประเมินสิทธกิำรเลอืกในกำรซ้ือสินทรพัย์อำ้งองิ
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สัญญำเชำ่ระยะส้ันและสัญญำเชำ่ซึ่งสินทรพัย์อำ้งอิงมีมลูคำ่ต�่ำ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรบัรูร้ำยกำรส�ำหรบัสัญญำเชำ่ระยะส้ัน (สัญญำเชำ่ทีม่อีำยุสัญญำเชำ่ 12 เดือนหรอืนอ้ยกวำ่นับจำกวันทีสั่ญญำเชำ่
มผีล และไมม่สิีทธกิำรเลอืกซ้ือ) และสัญญำเชำ่ซ่ึงสินทรพัย์อำ้งองิมมีลูคำ่ต�ำ่ จ�ำนวนเงนิทีจ่ำ่ยช�ำระตำมสัญญำเชำ่ดังกลำ่วจะรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในส่วนของก�ำไรหรอื
ขำดทุนตำมวิธเีส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเชำ่

ผูใ้หเ้ชำ่

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะจดัประเภทสัญญำเชำ่แตล่ะสัญญำเป็นสัญญำเชำ่เงนิทุน หรอืสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน

ในกำรจดัประเภทสัญญำเชำ่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะท�ำกำรประเมินวำ่สัญญำเชำ่น้ันโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทัง้หมดของสินทรพัย์อำ้งองิทีผู่เ้ป็นเจำ้ของ
พงึไดร้บัหรอืไม ่ โดยสัญญำเชำ่จะจดัประเภทเป็นสัญญำเชำ่เงนิทุน หำกสัญญำน้ันโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรพัย์อำ้งอิงทีผู่เ้ป็นเจำ้ของ
พงึไดร้บั และจะจดัประเภทเป็นสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน หำกสัญญำเชำ่น้ันไมไ่ดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสินทรพัย์อำ้งองิทีผู่เ้ป็นเจำ้ของพงึได้
รบั นอกจำกน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยยังค�ำนึงถงึขอ้บง่ชีอ้ืน่ เชน่ อำยุสัญญำเชำ่ครอบคลุมอำยุกำรใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิส่วนใหญข่องสินทรพัย์อำ้งองิ เป็นตน้

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูก้ำรจำ่ยช�ำระตำมสัญญำเชำ่จำกสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำนเป็นรำยไดโ้ดยใชวิ้ธเีส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเชำ่

สัญญำเชำ่ชว่ง

ในฐำนะผูใ้หเ้ชำ่ชว่ง บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะพจิำรณำสัญญำเชำ่หลักและสัญญำเชำ่ชว่งแยกออก  จำกกัน โดยสัญญำเชำ่ชว่งจะถกูจัดประเภทโดยอำ้งอิงถึงสินทรพัย์
สิทธกิำรใชอ้นัเกดิจำกสัญญำเชำ่หลกัแทนทีจ่ะอำ้งองิถึงสินทรพัย์อำ้งองิ หำกสัญญำเชำ่หลกัเป็นสัญญำเชำ่ระยะส้ันทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ใน 
กำรรบัรูร้ำยกำรส�ำหรบัสัญญำเชำ่ระยะส้ัน สัญญำเชำ่ชว่งตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูร้ำยกำรส�ำหรบัสัญญำเชำ่ชว่งแตล่ะประเภทดังน้ี

- ส�ำหรบัสัญญำเชำ่ชว่งทีจ่ดัประเภทเป็นสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะยังคงรบัรูร้ำยกำรหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่และสินทรพัย์สิทธกิำรใชง้ำน
อันเกิดจำกสัญญำเชำ่หลักตอ่ไป หรอื

- ส�ำหรบัสัญญำเชำ่ชว่งท่ีจดัประเภทเป็นสัญญำเชำ่เงนิทุน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะตัดรำยกำรสินทรพัย์สิทธกิำรใชอั้นเกดิจำกสัญญำเชำ่หลกั ณ วันทีสั่ญญำ
เชำ่ชว่งเริม่มีผล แตจ่ะยังคงรบัรูร้ำยกำรหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่หลักตอ่ไป

5.9 สินทรพัย์ไมม่ีตัวตน และคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึตน้ทุนเริม่แรกของสินทรพัย์ไมมี่ตวัตนทีไ่ดม้ำจำกกำรรวมธุรกจิตำมมลูคำ่ยุตธิรรมของสินทรพัย์ ณ วันทีซ่ือ้ธรุกจิ ส่วนสินทรพัย์ไมมี่ตวัตน 
ทีไ่ดม้ำจำกกำรอืน่ บรษิทัฯ จะบนัทกึตน้ทุนเริม่แรกของสินทรพัย์น้ันตำมรำคำทุน 

ภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรเริม่แรก สินทรพัย์ไมม่ตีวัตนแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุนหกัคำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสมและคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม (ถำ้ม)ี ของสินทรพัย์น้ัน   

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ไมม่ตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์จ�ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิของสินทรพัย์น้ัน และจะประเมนิ
กำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ดังกลำ่วเมือ่มขีอ้บง่ชีว้ำ่สินทรพัย์น้ันเกดิกำรดอ้ยคำ่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหนำ่ยและวิธกีำรตดัจ�ำหนำ่ยของ
สินทรพัย์ไมมี่ตวัตนดังกลำ่วทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน

คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยของสินทรพัย์ไมม่ตีวัตนค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรพัย์โดยวิธเีส้นตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์จ�ำกดัของสินทรพัย์ไมม่ตีวัตนแตล่ะประเภท

5.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

บุคคลหรอืกิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกันกบับรษิทัฯ หมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรท่ีมอี�ำนำจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯควบคุมไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอื
อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับรษิทัฯ

นอกจำกน้ีบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกันยังหมำยรวมถงึบรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สิีทธอิอกเสียงโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มซ่ึงท�ำใหมี้อทิธพิลอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัตอ่
บรษิทัฯ ผูบ้รหิำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำนของบรษิทัฯ ทีม่อี�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ
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5.11 กำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะท�ำกำรประเมินกำรดอ้ยคำ่ของทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธกิำรใช ้- ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำต
ใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีฯ่ สินทรพัย์สิทธ ิ  กำรใชอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสินทรพัย์ทีไ่มม่ตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยหำกมขีอ้บง่ชีว้ำ่สินทรพัย์ดังกลำ่วอำจดอ้ยคำ่ บรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ยรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่เมือ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของสินทรพัย์มมีลูคำ่ต�ำ่กวำ่มลูคำ่ตำมบญัชขีองสินทรพัย์น้ัน ทัง้น้ีมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื
หมำยถึงมลูคำ่ยุตธิรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรพัย์หรอืมลูคำ่จำกกำรใชสิ้นทรพัย์แลว้แตร่ำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมลูคำ่จำกกำรใชสิ้นทรพัย์ บรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บัจำกสินทรพัย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมลูคำ่ปจัจุบันโดยใชอั้ตรำคิดลดกอ่นภำษีทีส่ะทอ้น
ถงึกำรประเมนิควำมเส่ียงในสภำพตลำดปจัจุบนัของเงนิสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรพัย์ท่ีก�ำลงัพจิำรณำอยู ่ ในกำรประเมนิมลูคำ่
ยุตธิรรมหักตน้ทุนในกำรขำย บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชแ้บบจ�ำลองกำรประเมินมลูคำ่ทีดี่ทีสุ่ดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรพัย์ ซึง่สะทอ้นถงึจ�ำนวนเงนิทีก่จิกำรสำมำรถจะได้
มำจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์หกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ�ำหนำ่ย โดยกำรจ�ำหนำ่ยน้ัน ผูซ้ือ้กบัผูข้ำยมีควำมรอบรูแ้ละเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถตอ่รองรำคำกัน
ไดอ้ยำ่งเป็นอสิระในลักษณะของผูท้ีไ่มม่คีวำมเกีย่วขอ้งกนั

รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูใ้นส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน

หำกในกำรประเมนิกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ มขีอ้บง่ช้ีทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ทีร่บัรูใ้นงวดกอ่นไดห้มดไปหรอืลดลง บรษิทัฯ และ 
บรษิทัยอ่ยจะประมำณมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของสินทรพัย์น้ัน และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ทีร่บัรูใ้นงวดกอ่นก็ตอ่เม่ือมกีำรเปล่ียนแปลงประมำณ
กำรทีใ่ชก้�ำหนดมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืภำยหลังจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ครัง้ลำ่สุด โดยมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรพัย์ท่ีเพิม่ขึน้จำกกำรกลบัรำยกำร 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ในงวดก่อนๆ บรษิัทฯ และ 
บรษิทัยอ่ยจะบนัทกึกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยังส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุนทนัที 

5.12 ภำษีเงนิได้

ภำษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภำษเีงนิไดป้จัจุบนัและภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี

ภำษีเงนิไดป้จัจุบัน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทกึภำษีเงนิไดป้จัจุบนัตำมจ�ำนวนทีค่ำดวำ่จะจำ่ยใหก้บัหนว่ยงำนจดัเกบ็ภำษขีองรฐั โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษตีำมหลกัเกณฑ์ท่ีก�ำหนด
ในกฎหมำยภำษอีำกร

ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยบันทึกภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีของผลแตกตำ่งช่ัวครำวระหวำ่งรำคำตำมบัญชีของสินทรพัย์และหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
กบัฐำนภำษีของสินทรพัย์และหน้ีสิน    ทีเ่กีย่วขอ้งน้ัน โดยใชอ้ตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูห้น้ีสินภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชขีองผลแตกตำ่งชัว่ครำวทีต่อ้งเสียภำษทุีกรำยกำร แตร่บัรูสิ้นทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี�ำหรบั 
ผลแตกตำ่งช่ัวครำวทีใ่ชหั้กภำษ ีรวมทัง้ผลขำดทุนทำงภำษทีียั่งไมไ่ดใ้ชใ้นจ�ำนวนเทำ่ทีม่คีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนท่ี่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคต
เพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกตำ่งชัว่ครำวทีใ่ชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษทีียั่งไมไ่ดใ้ชน้ั้น

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะทบทวนมลูคำ่ตำมบญัชขีองสินทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรบัลดมลูคำ่ตำมบญัชดัีงกลำ่ว 
หำกมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนว่ำ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะไมมี่ก�ำไรทำงภำษเีพยีงพอตอ่กำรน�ำสินทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชีทัง้หมดหรอืบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หำกภำษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

5.13 ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรู ้เงนิเดือน คำ่จำ้ง โบนัส และเงนิสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเมือ่เกดิรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

โครงกำรสมทบเงิน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยและพนักงำนไดร้ว่มกันจดัตัง้กองทุนส�ำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นักงำนจำ่ยสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจำ่ยสมทบให้
เป็นรำยเดอืน สินทรพัย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจำกสินทรพัย์ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจำ่ยสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ง
ชพีบันทกึเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในปีทีเ่กดิรำยกำร
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โครงกำรผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมีภำระส�ำหรบัเงนิชดเชยท่ีตอ้งจำ่ยใหแ้กพ่นักงำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยถือวำ่เงนิชดเชยดังกลำ่ว
เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส�ำหรบัพนักงำน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยค�ำนวณหนีสิ้นตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ธิคีดิลดแตล่ะหนว่ยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit 
Method) โดยผูเ้ชีย่วชำญอสิระไดท้�ำกำรประเมนิภำระผกูพนัดังกลำ่วตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกันภยั

ผลก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ
พนักงำนจะรบัรูท้นัทใีนก�ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถกูรบัรูท้ัง้จ�ำนวนในก�ำไรหรอืขำดทุนทนัททีีม่กีำรแกไ้ขโครงกำรหรอืลดขนำดโครงกำร หรอืเมือ่กจิกำรรบัรูต้น้ทุนกำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง

5.14 เงนิตรำตำ่งประเทศ

บรษิทัฯ แสดงงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

รำยกำรท่ีเป็นเงนิตรำตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นเงนิบำทโดยใชอั้ตรำแลกเปล่ียน ณ วันทีท่ีเ่กดิรำยกำร สินทรพัย์และหน้ีสินทีเ่ป็นตัวเงินซึง่อยูใ่นสกุลเงินตรำตำ่งประเทศ
ไดแ้ปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใชอั้ตรำแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไรและขำดทุนท่ีเกดิจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค�ำนวณ
ผลกำรด�ำเนินงำน

5.15 ตรำสำรอนุพนัธ์

สัญญำซื้อขำยเงนิตรำตำ่งประเทศลว่งหนำ้ 

ลกูหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงนิตรำตำ่งประเทศลว่งหนำ้จะถกูแปลงคำ่ตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไรขำดทุนทียั่งไมเ่กิดขึน้จำก
กำรแปลงคำ่เงนิตรำตำ่งประเทศดังกลำ่วจะถกูบันทกึในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน ส่วนเกินหรอืส่วนลดท่ีเกดิขึน้จำกกำรท�ำสัญญำจะถกูตัดจ�ำหนำ่ยดว้ยวิธเีส้นตรง
ตำมอำยุของสัญญำ 

สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ีย

จ�ำนวนสุทธขิองดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัจำก/จำ่ยใหแ้กคู่สั่ญญำตำมสัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบ้ียจะรบัรูเ้ป็นรำยได/้คำ่ใชจ้ำ่ยตำมเกณฑ์คงคำ้ง 

5.16 ประมำณกำรหน้ีสิน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะบันทกึประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชเีมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนน่อนวำ่
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะเสียทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนัน้ัน และบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยสำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพนัน้ันไดอ้ยำ่งนำ่เชือ่ถอื

5.17 กำรวัดมลูคำ่ยุติธรรม

มลูคำ่ยุติธรรม หมำยถงึ รำคำทีค่ำดวำ่จะไดร้บัจำกกำรขำยสินทรพัย์หรอืเป็นรำคำทีจ่ะตอ้งจำ่ยเพือ่โอนหนีสิ้นใหผู้อ้ืน่โดยรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้ในสภำพ
ปกตริะหวำ่งผูซ้ือ้และผูข้ำย(ผูร้ว่มในตลำด) ณ วันท่ีวัดมลูคำ่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมสีภำพคลอ่งในกำรวัดมลูคำ่ยุติธรรมของสินทรพัย์
และหนีสิ้นซึง่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก�ำหนดใหต้อ้งวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม ยกเวน้ในกรณทีีไ่มม่ตีลำดทีม่สีภำพคลอ่งส�ำหรบัสินทรพัย์หรอื
หน้ีสินทีม่ลีกัษณะเดียวกนัหรอืไมส่ำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมสีภำพคลอ่งได ้  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประมำณมลูคำ่ยุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมิน
มลูคำ่ทีเ่หมำะสมกบัแตล่ะสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสังเกตไดท่ี้เกีย่วขอ้งกับสินทรพัย์หรอืหน้ีสินทีจ่ะวัดมลูคำ่ยุตธิรรมน้ันใหม้ำกทีสุ่ด 

ล�ำดับช้ันของมลูคำ่ยุติธรรมทีใ่ชวั้ดมลูคำ่และเปิดเผยมลูคำ่ยุตธิรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินในงบกำรเงินแบง่ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของขอ้มลูท่ีน�ำมำใชใ้น
กำรวัดมลูคำ่ยุตธิรรม ดังน้ี

ระดับ  1 - ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรพัย์หรอืหน้ีสินอยำ่งเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคลอ่ง
ระดับ  2 - ใชข้อ้มลูอื่นที่สำมำรถสังเกตไดข้องสินทรพัย์หรอืหน้ีสิน ไมว่ำ่จะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรอืทำงออ้ม
ระดับ  3 - ใชข้อ้มลูทีไ่มส่ำมำรถสังเกตได ้เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนำคตทีก่จิกำรประมำณขึน้ 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมนิควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล�ำดับชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรมส�ำหรบัสินทรพัย์และหนีสิ้นทีถ่อือยู ่ 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนทีม่กีำรวัดมลูคำ่ยุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจ�ำ
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6. กำรใชดุ้ลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่�ำคัญ

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและกำรประมำณกำรในเรือ่งทีม่คีวำมไมแ่นน่อนเสมอ กำรใชดุ้ลยพนิิจ
และกำรประมำณกำรดงักลำ่วน้ีส่ง  ผลกระทบตอ่จ�ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบกำรเงนิและตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึอำจแตกตำ่ง
ไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพนิิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชทีีส่�ำคญัไดแ้ก่

รำยไดจ้ำกสัญญำที่ท�ำกับลกูคำ้

กำรระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบัติ

ในกำรระบุภำระทีต่อ้งปฏบิตัใินกำรส่งมอบสินคำ้หรอืบรกิำรใหกั้บลกูคำ้ ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมินเงือ่นไขและรำยละเอยีดของสัญญำทีท่�ำกับ
ลกูคำ้เพือ่พจิำรณำวำ่สินคำ้หรอืบรกิำรแตล่ะรำยกำรถอืเป็นภำระทีแ่ยกจำกกนัหรอืไม ่กลำ่วคอื กจิกำรจะบนัทกึสินคำ้หรอืบรกิำรแตล่ะรำยกำรแยกจำกกัน กต็อ่เมือ่
สินคำ้หรอืบรกิำรดังกลำ่วสำมำรถระบุไดว้ำ่แยกจำกสินคำ้หรอืบรกิำรอืน่ในสัญญำ และลกูคำ้ไดร้บัประโยชน์จำกสินคำ้หรอืบรกิำรน้ัน

กำรก�ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรบัรูร้ำยได้

ในกำรก�ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรบัรูร้ำยได ้ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมินเงือ่นไขและรำยละเอยีดของสัญญำทีท่�ำกับลกูคำ้เพือ่พจิำรณำวำ่ภำระที่
ตอ้งปฏบิตัน้ัินเสรจ็ส้ินตลอดชว่งเวลำหน่ึงหรอืเสรจ็ส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ทัง้น้ี กจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ลอดชว่งเวลำหน่ึง เมือ่เป็นไปตำมเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึงตอ่ไปน้ี

• ลกูคำ้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จำกผลของกำรปฏิบัติงำนของกิจกำรในขณะที่กิจกำรปฏิบัติงำน 

• กำรปฏิบัติงำนของกิจกำรกอ่ใหเ้กิดสินทรพัย์ที่ลกูคำ้ควบคุมในขณะท่ีสรำ้งสินทรพัย์ดังกลำ่ว หรอื

• กำรปฏิบัติงำนของกิจกำรไม่ก่อให้เกิดสินทรพัย์ที่กิจกำรสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจกำรมีสิทธิในกำรรบัช�ำระส�ำหรบักำรปฏิบัติงำนท่ี 
เสรจ็ส้ินถึงปจัจุบัน

ในกรณทีีไ่มเ่ขำ้เงือ่นไขขำ้งตน้ กจิกำรจะรบัรูร้ำยได ้ณ เวลำใดเวลำหนึง่ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมินวำ่ภำระทีต่อ้งปฏิบตัน้ัินไดเ้สรจ็ส้ินลงเมือ่ใด

ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึ่งสัญญำ

ในกำรบันทกึรำยจำ่ยท่ีเกดิขึน้เพือ่ใหไ้ดม้ำซ่ึงสัญญำเป็นสินทรพัย์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินวำ่รำยจำ่ยดังกลำ่วเป็นตน้ทุนส่วนเพ่ิมในกำรไดม้ำ
ซึง่สัญญำทีท่�ำกบัลกูคำ้หรอืไม ่รวมถงึกำรก�ำหนดวิธกีำรตดัจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ดังกลำ่ว

กำรรบัรูแ้ละกำรตัดรำยกำรสินทรพัย์และหน้ีสิน

ในกำรพจิำรณำกำรรบัรูห้รอืกำรตัดบัญชีสินทรพัย์และหน้ีสิน ฝ่ำยบรหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรพจิำรณำว่ำบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้โอนหรอืรบัโอนควำมเส่ียง 
และผลประโยชน์ในสินทรพัย์และหน้ีสินดังกลำ่วแลว้หรอืไม ่โดยใชดุ้ลยพนิิจบนพืน้ฐำนของขอ้มลูทีดี่ทีสุ่ดท่ีรบัรูไ้ดใ้นสภำวะปจัจุบนั

กำรก�ำหนดอำยุสัญญำเชำ่ที่มีสิทธกิำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเชำ่หรอืยกเลิกสัญญำเชำ่ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยก�ำหนดอำยุสัญญำเชำ่ตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไมไ่ดข้องสัญญำเชำ่ โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสัญญำเชำ่ หำกมคีวำม
แนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผลทีจ่ะใชสิ้ทธเิลอืกน้ัน และระยะเวลำตำมสิทธเิลอืกในกำรยกเลกิสัญญำเชำ่ หำกมคีวำมแนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผลทีจ่ะไมใ่ชสิ้ทธเิลอืกน้ัน  
ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมินวำ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมีควำมแนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผลหรอืไมท่ี่จะใชสิ้ทธเิลอืกในกำรขยำยอำยุสัญญำเชำ่หรอืทีจ่ะ
ไมใ่ชสิ้ทธเิลอืกในกำรยกเลิกสัญญำเชำ่ โดยพจิำรณำขอ้เท็จจรงิและสภำพแวดลอ้มท่ีเกีย่วขอ้งท้ังหมดทีท่�ำใหเ้กดิส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส�ำหรบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ในกำรใชสิ้ทธเิลอืกน้ัน ภำยหลังจำกวันทีสั่ญญำเชำ่มผีล บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะประเมินอำยุสัญญำเชำ่ใหมห่ำกมีเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ท่ีมนัียส�ำคญัซึง่อยู ่
ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลตอ่ควำมแนน่อนอยำ่งสมเหตุสมผลทีจ่ะใชสิ้ทธเิลอืก

คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ี

คำ่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีเกดิจำกกำรปรบัมลูคำ่ของลกูหน้ีจำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตทีอ่ำจเกดิขึน้ ฝำ่ยบรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้จำกลกูหน้ีแตล่ะรำย โดยใชก้ำรวิเครำะห์อำยุลกูหน้ี ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงนิในอดีตและกำรเปล่ียนแปลงของสภำวะเศรษฐกิจในปจัจุบนั อยำ่งไร
กต็ำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมตฐิำนทีแ่ตกตำ่งกนัอำจมีผลตอ่จ�ำนวนคำ่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ัน กำรปรบัปรุงคำ่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญอำจมขีึน้ไดใ้นอนำคต

คำ่เส่ือมรำคำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรพัย์สิทธกิำรใช ้และคำ่ตัดจ�ำหนำ่ยของสินทรพัย์ไมมี่ตัวตน

ในกำรค�ำนวณคำ่เส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรพัย์สิทธกิำรใช ้และคำ่ตดัจ�ำหนำ่ยของสินทรพัย์ไมม่ตีวัตน ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งท�ำกำรประมำณ
อำยุกำรใหป้ระโยชน์และมลูคำ่คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้ำน (ถำ้ม)ี และตอ้งทบทวนอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมลูคำ่คงเหลอืใหมห่ำกมีกำรเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

นอกจำกน้ี ฝำ่ยบรหิำรจะตอ้งพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธกิำรใช ้และสินทรพัย์ไมม่ตีวัตนหำกมขีอ้บง่ช้ี และบนัทกึขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยคำ่หำกคำดวำ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืต�ำ่กวำ่มลูคำ่ตำมบญัชขีองสินทรพัย์น้ัน 

ขอ้บง่ชีดั้งกลำ่วรวมถงึกำรลดลงอยำ่งมนัียส�ำคญัของมลูคำ่ตลำดหรอืมลูคำ่ทีไ่ดร้บัจำกกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคตของสินทรพัย์ กำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีนัยส�ำคญั
ของกลยุทธ์ทำงธรุกจิของกจิกำรท่ีมผีลกระทบตอ่กำรใชสิ้นทรพัย์น้ันในอนำคต แนวโนม้ในทำงลบของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพเศรษฐกิจทีเ่กีย่วขอ้ง กำรสูญเสีย
ส่วนแบง่ตลำดทีส่�ำคญัของกจิกำร รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่�ำคญัหรอืค�ำตดัสินของศำลท่ีมผีลกระทบในทำงลบตอ่ธุรกิจ เป็นตน้ 
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กำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธกิำรใช ้และสินทรพัย์ไมมี่ตวัตน ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด
ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัในอนำคตจำกสินทรพัย์หรอืหนว่ยสินทรพัย์ทีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้กำรเลอืกอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในกำรค�ำนวณมลูคำ่ปจัจุบนัของกระแสเงนิสด
น้ัน ๆ  ท้ังน้ี กระแสเงนิสดประมำณกำรบนพืน้ฐำนของขอ้มลูกำรด�ำเนินงำนทีม่อียู ่ณ ปจัจุบัน ซึง่ฝำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิำนเก่ียวกบั 
สภำวะตลำดในอนำคต รวมถึงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรพัย์หรอืหน่วยสินทรพัย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมำณกำรกระแสเงินสด 
ดังกลำ่วอำจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจำก ภำวะกำรแขง่ขนั แนวโนม้กำรเปลีย่นแปลงของรำยได ้ โครงสรำ้งตน้ทุน กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำคิดลด ภำวะอุตสำหกรรม
และภำวะตลำดทีเ่กีย่วขอ้ง 

สินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูสิ้นทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชซีึง่ค�ำนวณขึน้จำกผลแตกตำ่งชัว่ครำว ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนระหวำ่งฐำนภำษขีองสินทรพัย์
หรอืหน้ีสินกบัรำคำตำมบญัชขีองสินทรพัย์หรอืหน้ีสินน้ัน เม่ือมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนน่อนวำ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะมกี�ำไรทำงภำษีจำกกำรด�ำเนินงำนในอนำคต
เพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสินทรพัย์ภำษเีงนิไดน้ั้น ในกำรนีฝ้ำ่ยบรหิำรจ�ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่บรษิทัฯ ควรรบัรูจ้�ำนวนสินทรพัย์ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีป็น
จ�ำนวนเทำ่ใดโดยพจิำรณำถึงก�ำไรทำงภำษทีีค่ำดวำ่จะเกดิในอนำคตในแตล่ะชว่งเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึน้ตำมหลกัคณติศำสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอำศยัขอ้สมมตฐิำนตำ่ง ๆ ในกำรประมำณกำร 
เชน่ อตัรำคดิลด จ�ำนวนเงนิเดือนทีค่ำดวำ่จะเพิม่ขึน้ในอนำคต อตัรำมรณะและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในเชิงประชำกรศำสตร ์เป็นตน้ ในกำรก�ำหนดอตัรำคิดลดฝ่ำยบรหิำร
ไดพ้จิำรณำถงึอตัรำดอกเบีย้ทีส่ะทอ้นถงึสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิ      ในปจัจุบนั ส่วนอตัรำมรณะใชข้อ้มลูตำรำงอัตรำมรณะท่ีเปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อยำ่งไรก็ตำม
ผลประโยชน์หลังกำรเลกิจำ้งงำนทีเ่กดิขึน้จรงิน้ันอำจแตกตำ่งไปจำกทีป่ระมำณไว้

มลูคำ่ยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงินที่เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง  
ฝำ่ยบรหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณมลูคำ่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงินดังกลำ่ว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ�ำลองในกำรประเมินมลูคำ่ ซึง่ตวัแปรท่ีใชใ้นแบบ
จ�ำลองไดม้ำจำกกำรเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลำด โดยค�ำนึงถงึควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (ทัง้ของธนำคำรฯและคูสั่ญญำ) สภำพคลอ่ง ขอ้มลูควำมสัมพนัธ์ และ
กำรเปล่ียนแปลงของมลูคำ่ของเครือ่งมอืทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเกีย่วขอ้งกับตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค�ำนวณอำจมีผลกระทบตอ่มลูคำ่
ยุตธิรรมท่ีเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิและกำรเปิดเผยล�ำดับชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม

ส�ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยกำรรือ้ถอน

ส�ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยกำรรือ้ถอนอุปกรณ์โครงขำ่ยทีต่ดิตัง้บนพืน้ทีเ่ชำ่ประมำณกำรจำกมลูคำ่ปจัจุบนั¬ของประมำณกำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรือ้ถอนเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิตำม
ขอ้มลูในอดีตโดยบนัทกึเป็นส่วนหน่ึงของสินทรพัย์สิทธกิำรใชแ้ละตดัจ�ำหนำ่ยตำมอำยุกำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ อยำ่งไรกต็ำม คำ่ใชจ้ำ่ยกำรรือ้ถอนท่ีเกดิขึน้จรงิ
อำจแตกตำ่งไปจำกจ�ำนวนทีป่ระมำณไว้

ขอ้พพิำททำงกำรคำ้ คดีฟอ้งรอ้ง กำรปฏบิตัติำมกฏระเบยีบ/ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสำหกรรมโทรคมนำคมและควำมไมแ่นน่อน
ในกำรตีควำมภำษีอำกร

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสินทีอ่ำจจะเกิดขึน้จำกขอ้พพิำททำงกำรคำ้ คดีฟ้องรอ้ง กำรถกูเรยีกรอ้งคำ่เสียหำยจำกกำรปฏบิตัไิมส่อดคลอ้งกับกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอุตสำหกรรมโทรคมนำคม และควำมไมแ่นน่อนจำกกำรตคีวำมดำ้นภำษอีำกร 

ฝำ่ยบรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของรำยกำรตำ่งๆดังกลำ่ว ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินระดับของควำมนำ่จะเป็นท่ีจะเกิดผลเสียหำยและควำมสำมำรถในกำร
ประมำณกำรผลเสียหำยทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม กำรเปลีย่นแปลงในปจัจยัตำ่งๆทีใ่ชป้ระกอบกำรประเมนิของผูบ้รหิำรและสถำนกำรณ์ตำ่งๆทีไ่มค่ำดวำ่
จะเกดิขึน้อำจส่งผลใหผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิแตกตำ่งไปจำกท่ีไดม้กีำรประมำณกำรไว ้อยำ่งไรกต็ำมในกรณทีีฝ่่ำยบรหิำรเชือ่ม่ันวำ่จะไมมี่ควำมเสียหำยทีม่นัียส�ำคญัเกดิขึน้ 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะไมไ่ดบ้นัทกึประมำณกำรหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เงนิสด 5,509 5,409 5,509 5,404

เงนิฝำกธนำคำร 8,522,876 14,084,857 4,568,382 7,128,357

รวม 8,528,385 14,090,266 4,573,891 7,133,761

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรพัย์และเงนิฝำกประจ�ำมีอัตรำดอกเบี้ยระหวำ่งรอ้ยละ 0.05 ถึงรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี (2561: รอ้ยละ 0.05 ถึงรอ้ยละ 
1.00 ตอ่ปี)
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8. ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ืน่

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

ลกูหน้ีกำรคำ้กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 440,541 564,949 1,756,492 458,405

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,830) (5,101) (2,830) (2,830)

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน, สุทธิ 437,711 559,848 1,753,662 455,575

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกัน

ลกูหน้ีกำรคำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์ 5,996,610 5,660,275 17,723 82,446

ลกูหน้ีกำรคำ้ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์ในตำ่งประเทศ 834,647 1,240,447 74,897 138,348

ลกูหน้ีกำรคำ้จำกกำรขำย E-Refill 
เครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย 888,657 742,205 495,839 101,231

ลกูหน้ีกำรคำ้อื่น 2,749,876 1,218,116 7,670 67,261

รวม 10,469,790 8,861,043 596,129 389,286

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,442,481) (1,672,642) (171,588) (188,508)

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกัน, สุทธิ 9,027,309 7,188,401 424,541 200,778

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 9,465,020 7,748,249 2,178,203 656,353

ลกูหน้ีอื่น

ลกูหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 14,394 18,771 3,231,116 2,555,282

อื่น ๆ 324,910 78,979 35,462 1,986

รวม 339,304 97,750 3,266,578 2,557,268

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (13,188) (14,602) (13,188) (12,627)

รวมลกูหน้ีอื่น, สุทธิ 326,116 83,148 3,253,390 2,544,641

รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ 9,791,136 7,831,397 5,431,593 3,200,994

ยอดคงเหลือของลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 390,283 520,801 1,693,067 386,643

คำ้งช�ำระ

   ไมเ่กิน 1 เดือน 47,428 35,923 46,668 1,505

   1 เดือน ถึง 3 เดือน - 2,899 - 804

   3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - -

   มำกกวำ่ 6 เดือน 2,830 5,326 16,757 69,453
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม. รายงานประจําปี 2562

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

รวม 440,541 564,949 1,756,492 458,405

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,830) (5,101) (2,830) (2,830)

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน, สุทธิ 437,711 559,848 1,753,662 455,575

ยอดคงเหลือของลกูหน้ีกำรคำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 3,618,602 3,339,193 - 9,553

คำ้งช�ำระ

   ไมเ่กิน 1 เดือน 864,252 752,487 - 2,770

   1 เดือน ถึง 3 เดือน 394,912 333,348 - 7,222

   3 เดือน ถึง 6 เดือน 403,966 360,001 - 7,226

   มำกกวำ่ 6 เดือน 714,878 875,246 17,723 55,675

รวม 5,996,610 5,660,275 17,723 82,446

หกั: คำ่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,246,827) (1,426,693) (17,719) (70,322)

ลกูหน้ีกำรคำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์ - สุทธิ 4,749,783 4,233,582 4 12,124

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบันทกึคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บหน้ีในอดีต โดยบันทกึคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีกำรคำ้คำ่บรกิำร
โทรศัพท์เป็นอัตรำรอ้ยละของยอดลกูหน้ีกำรคำ้คำ่บรกิำรโทรศัพท์คงคำ้งในแตล่ะชว่งของอำยุหน้ีที่คำ้งช�ำระตำมอัตรำกำ้วหนำ้

ยอดคงเหลือของลกูหน้ีกำรคำ้ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์ในตำ่งประเทศ ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันทีถ่งึก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 677,685 980,490 17,813 98,064

คำ้งช�ำระ

   ไมเ่กิน 1 เดือน 13,050 28,186 - 7,564

   1 เดือน ถึง 3 เดือน 20,119 65,689 - 5,413

   3 เดือน ถึง 6 เดือน 16,446 125,368 - 5,723

   มำกกวำ่ 6 เดือน 107,347 40,714 57,084 21,584

รวม 834,647 1,240,447 74,897 138,348

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (96,895) (37,398) (57,508) (21,726)

ลกูหน้ีกำรคำ้ผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์  
ในตำ่งประเทศ - สุทธิ 737,752 1,203,049 17,389 116,622



172

ยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำจำกกำรขำย E-Refill เครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยุหนี้คงค้ำงนับจำก 
วันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 718,005 550,436 404,859 7,280

คำ้งช�ำระ

   ไมเ่กิน 1 เดือน 60,883 42,272 - 67

   1 เดือน ถึง 3 เดือน 13,170 5,625 - 71

   3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,911 3,250 - 2,514

   มำกกวำ่ 6 เดือน 92,688 140,622 90,980 91,299

รวม 888,657 742,205 495,839 101,231

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (94,334) (140,601) (92,521) (92,615)

ลกูหน้ีกำรคำ้จำกกำรขำย E-Refill 
เครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย - สุทธิ 794,323 601,604 403,318 8,616

ยอดคงเหลือของลกูหน้ีกำรคำ้อื่น ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

อำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

  ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 2,716,669 1,069,768 3,269 31,247

  คำ้งช�ำระ

     ไมเ่กิน 1 เดือน 4,228 12,294 561 12

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 2,407 16,153 - -

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 39 190 - -

     มำกกวำ่ 6 เดือน 26,533 119,711 3,840 36,002

  รวม 2,749,876 1,218,116 7,670 67,261

  หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (4,425) (67,950) (3,840) (3,845)

  ลกูหน้ีกำรคำ้อื่น - สุทธิ 2,745,451 1,150,166 3,830 63,416
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9. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่กีย่วขอ้งกัน

ในระหว่ำงปี บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรอืกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ 
ตำมสัญญำที่ตกลงกันระหวำ่งบรษิทัฯ และบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกันเหลำ่น้ัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดดั้งน้ี

รำยกำรธุรกิจกับบรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยและบรษิัทท่ีเกี่ยวขอ้งกัน

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2562 2561 2562 2561

รำยกำรธุรกิจกับบรษิัทยอ่ย (ตัดออกจำกงบกำรเงนิรวมแลว้)

ขำยสินคำ้และอุปกรณ์ - - 1 4,045 รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

คำ่บรกิำรรบั - - 14,526 24,110 รำคำตำมสัญญำ

คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรจำ่ย - - 737 1,499 รำคำตำมสัญญำ

ดอกเบ้ียรบั - - 150 292 รำคำตำมสัญญำ 

ดอกเบ้ียจำ่ย                                                                        - - - 406 รำคำตำมสัญญำ

เงนิปนัผลรบั - - 2,984 6,530 ตำมท่ีประกำศจำ่ย

ซื้อสินคำ้ - - 70 27 รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

ขำยทรพัย์สิน - - 417 8 รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

ซื้อสินทรพัย์ - - 583 104 รำคำท่ีตกลงรว่มกัน

รำยกำรธุรกิจกับบรษิัทรว่ม: บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น บิซซิเนส จ�ำกัด*

ขำยสินคำ้ 2,013 2,953 1,172 - รำคำขำยหักอัตรำก�ำไร
จ�ำนวนหน่ึง/ 
รำคำตำมสัญญำ

เงนิปนัผลรบั 5 - 5 - ตำมท่ีประกำศจำ่ย

คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรจำ่ย 134 157 88 - รำคำตำมสัญญำ

รำยกำรธุรกิจกับบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกันอื่น

คำ่บรกิำรรบัจำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์  
ในตำ่งประเทศ 59 75 - 18 รำคำตำมสัญญำ

คำ่บรกิำรรบั 154 263 11 71 รำคำตำมสัญญำ

รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธกิำรใหบ้รกิำร 
เติมเงนิ 133 179 83 - รำคำตำมสัญญำ

คำ่บรกิำรจำ่ย 2,665 3,131 1,092 1,379 รำคำตำมสัญญำ

คำ่จำ้งติดตั้งอุปกรณ์สถำนีรบัส่ง
สัญญำณ 1,858 3,022 - 68 รำคำตำมสัญญำ

* นอกจากนี้ บรษิัทฯ มีค่าสนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนจ�าหน่ายโดยจ่ายผา่นบรษิัท ยูไนเต็ด ดิสทรบิิวชัน่ บิซซิเนส จ�ากัด ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ�านวนเงิน 2 ลา้นบาท (2561: 3 ลา้นบาท)

ในระหว่ำงปี 2561 บรษิทัฯ เข้ำท�ำสัญญำเพิ่มเติมกับบรษิัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นรำยปี โดยบรษิทัฯ ตกลงท่ีจะให้บรกิำรกำรจัดกำรแก่บรษิัทย่อยน้ัน โดยบรษิัทย่อย 
จะจำ่ยคำ่ตอบแทนตำมที่ก�ำหนดในสัญญำ ทั้งน้ีคำ่บรกิำรกำรจดักำรรบัดังกลำ่วไดร้วมอยูใ่นกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรธุรกิจกับบรษิัทยอ่ยขำ้งตน้แลว้
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ยอดคงคำ้งระหวำ่งบรษิทัฯ และกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน (หมำยเหตุ 8)

ลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย - - 1,388,667 447,466

บรษิัทรว่ม (หมำยเหตุ 9.1) 360,016 474,428 345,636 (4)

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน(1) 80,525 90,521 22,189 10,943

รวม 440,541 564,949 1,756,492 458,405

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,830) (5,101) (2,830) (2,830)

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน, สุทธิ 437,711 559,848 1,753,662 455,575

ลกูหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย - - 3,216,722 2,536,511

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน(1), (2) 14,394 18,771 14,394 18,771

รวม 14,394 18,771 3,231,116 2,555,282

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (13,188) (12,628) (13,188) (12,627)

รวมลกูหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน, สุทธิ 1,206 6,143 3,217,928 2,542,655

รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น  - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน, สุทธิ 438,917 565,991 4,971,590 2,998,230

ลกูหน้ีกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย (หมำยเหตุ 9.2) - - - 217,366

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

รวม - 26,539 - 217,366

หัก: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (26,343) - -

รวมลกูหน้ีกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ - 196 - 217,366

เงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย

บรษิัทยอ่ย (หมำยเหตุ 9.3) - - 10,500,000 10,000,000

รวมเงนิใหกู้ยื้มแกบ่รษิัทยอ่ย - - 10,500,000 10,000,000

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน (หมำยเหตุ 18)

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย - - 1,055,534 571,406

บรษิัทรว่ม 15,630 26,730 15,245 1

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (1), (2) 1,460,466 1,423,402 3,737 19,596

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 1,476,096 1,450,132 1,074,516 591,003
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(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

บรษิัทยอ่ย - - 82,804 43,831

บรษิัทรว่ม - 30 - 30

บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกัน (1), (2) 229,419 160,564 226,698 157,646

รวมเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 229,419 160,594 309,502 201,507

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 1,705,515 1,610,726 1,384,018 792,510

ลักษณะควำมสัมพนัธ์กับกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน

(1)  มีผูถ้ือหุน้ใหญร่ว่มกัน

(2)  มีกรรมกำรรว่มกัน

9.1 ลกูหน้ีกำรคำ้บรษิัทรว่ม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จ�ำแนกตำมอำยุหน้ีที่คำ้งช�ำระนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

อำยุหน้ีคำ้งช�ำระ

   ยังไมถ่ึงก�ำหนดช�ำระ 316,885 442,123 303,264 -

   คำ้งช�ำระนอ้ยกวำ่ 1 เดือน 43,131 32,305 42,372 (4)

ลกูหน้ีกำรคำ้บรษิัทรว่ม 360,016 474,428 345,636 (4)

9.2 ลกูหน้ีกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็นลกูหนี้บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จ�ำกัด (บรษิัทย่อย) จำกกำรขำยอุปกรณ์เพือ่ใชใ้นกำรด�ำเนินงำน
สนับสนุนกำรใหบ้รกิำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลลูำ่ร ์ซ่ึงในระหวำ่งปีปจัจุบัน บรษิทัฯ ไดร้บัช�ำระคืนเรยีบรอ้ยแลว้

9.3 เงนิใหกู้ยื้มจ�ำนวน 10,500 ลำ้นบำท (2561: 10,000 ลำ้นบำท) เป็นเงนิใหกู้ยื้มแก ่ดีแทค ไตรเนต็ (บรษิทัยอ่ย) เพือ่ใชใ้นกำรเขำ้ขอรบัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลืน่ควำมถีฯ่ 
และด�ำเนินกำรส�ำหรบัใบอนุญำตดังกล่ำว โดยมีอัตรำดอกเบ้ียเท่ำกับอัตรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ�ำเฉลี่ย บวกด้วยส่วนเพิ่มจ�ำนวนหน่ึง และมีก�ำหนดช�ำระคืน 
เมือ่ทวงถำม อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัฯ ไมค่ำดวำ่จะมีกำรเรยีกช�ำระคนืเงนิใหกู้ยื้มดังกลำ่วภำยใน 1 ปี บรษิทัฯ จงึจดัประเภทเงนิใหกู้ยื้มดังกลำ่วเป็นสินทรพัย์ไมห่มุนเวียน
ในงบกำรเงนิ

ยอดคงคำ้งของเงนิใหกู้ยื้มระหวำ่งบรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ย ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 และกำรเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้ยื้มดังกลำ่วมีรำยละเอียดดังน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

เงนิใหกู้ยื้ม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกรำคม 
2562

เพิม่ขึ้น 
ระหวำ่งปี

ลดลง 
ระหวำ่งปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 
2562

บรษิัทยอ่ย

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกัด 10,000,000 6,000,000 (5,500,000) 10,500,000

10,000,000 6,000,000 (5,500,000) 10,500,000
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9.4 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีคำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ดังตอ่ไปน้ี

 (หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 95,077 94,385

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 2,347 2,914

รวม 97,424 97,299

10. สินคำ้คงเหลือ 

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

รำคำทุน รำยกำรปรบัลดรำคำทุนเป็น
มลูคำ่สุทธทิี่จะไดร้บั สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินคำ้ส�ำเรจ็รูป 1,146,481 2,174,700 (58,647) (46,293) 1,087,834 2,128,407

รวม 1,146,481 2,174,700 (58,647) (46,293) 1,087,834 2,128,407

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน รำยกำรปรบัลดรำคำทุนเป็น
มลูคำ่สุทธทิี่จะไดร้บั สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินคำ้ส�ำเรจ็รูป 20,580 9,083 (69) (6,070) 20,511 3,013

รวม 20,580 9,083 (69) (6,070) 20,511 3,013

ในระหวำ่งปีปจัจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยบนัทึกกำรปรบัลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัเป็นจ�ำนวน 130 ลำ้นบำท (2561: 333 ลำ้นบำท)  
(เฉพำะบริษัทฯ: ไม่มี 2561: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขำย และมีกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ�ำนวน 117 ล้ำนบำท  
(2561: 610 ลำ้นบำท) (เฉพำะบรษิัทฯ: 6 ลำ้นบำท 2561: 313 ลำ้นบำท) โดยน�ำไปหักจำกมลูคำ่ของสินคำ้คงเหลือที่รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในระหวำ่งปี

11. สินทรพัยห์มุนเวียนอืน่

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ภำษีมลูคำ่เพิม่ตั้งพกั 1,620,048 2,567,518 185,635 695,428

คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหนำ้และคำ่ใชจ้ำ่ยรอตัดจำ่ย 1,005,051 1,082,419 114,448 130,199

คำ่เชำ่ที่ดินจำ่ยลว่งหนำ้เพือ่ติดตั้งสถำนีรบัส่งสัญญำณ - 827,074 - 16,930

ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึ่งสัญญำ - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภำยในหน่ึงปี 180,964 - - -

อื่น ๆ 927 1,187 68 264

รวม 2,806,990 4,478,198 300,151 842,821

หัก: ส�ำรองคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัย์ - (11,220) - -

รวมสินทรพัย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 2,806,990 4,466,978 300,151 842,821
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12. เงินลงทุนในบรษิัทรว่ม

12.1 รำยละเอียดของบรษิัทรว่ม

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

บรษิัท ลักษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน มลูคำ่ตำมบัญชีตำม                     

วิธส่ีวนไดเ้สีย

2562 
รอ้ยละ

2561 
รอ้ยละ

2562 2561 2562 2561

บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น 
บิซซิเนส จ�ำกัด

จดัจ�ำหนำ่ยซิมกำรด์
บัตรเติมเงนิและ
อุปกรณ์เสรมิตำ่ง ๆ

ไทย 25 25 50,000 50,000 250,149 263,980

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บรษิัท ลักษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน

คำ่เผื่อกำรดอ้ยคำ่
ของเงนิลงทุน

มลูคำ่ตำมบัญชีตำม
วิธรีำคำทุน -สุทธิ

2562 
รอ้ยละ

2561 
รอ้ยละ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บรษิัท ยไูนเต็ด  
ดิสทรบิิวชั่น 
บิซซิเนส จ�ำกัด

จดัจ�ำหนำ่ยซิมกำรด์ 
บัตรเติมเงนิและ 
อุปกรณ์เสรมิตำ่ง ๆ

ไทย 25 25 50,000 50,000 - - 50,000 50,000

12.2 ส่วนแบง่ขำดทุนและเงนิปนัผลรบั

ในระหวำ่งปี บรษิทัฯ รบัรูส่้วนแบง่ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบรษิัทรว่มในงบกำรเงนิรวมและรบัรูเ้งนิปนัผลจำกบรษิัทรว่มดังกลำ่วในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ดังน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บรษิัท ส่วนแบง่ขำดทุนจำก 
เงนิลงทุนในบรษิัทรว่มในระหวำ่งปี เงนิปนัผลที่บรษิัทฯรบัระหวำ่งปี

2562 2561 2562 2561

บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น บิซซิเนส จ�ำกัด (8,831) (12,148) 5,000 -

12.3 ขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษิัทรว่ม

ขอ้มลูทำงกำรเงนิตำมที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงนิที่จดัท�ำโดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทรว่มโดยสรุปดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

บรษิัท
ทุนเรยีกช�ำระ 

ณ วันท่ี  
31 ธนัวำคม

สินทรพัย์รวม 
ณ วันที่  

31 ธนัวำคม

หน้ีสินรวม 
ณ วันที่  

31 ธนัวำคม

รำยไดร้วมส�ำหรบั 
ปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธนัวำคม

ขำดทุนส�ำหรบัปี 
ส้ินสุดวันที่ 

31 ธนัวำคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น 
บิซซิเนส จ�ำกัด

200 200 1,403 1,579 403 522 178 243 (35) (44)
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ก) ตำมท่ีระบุในสัญญำซ้ือขำยทรพัย์สิน (Master Sale and Purchase Agreement) ลงวันที ่26 กุมภำพนัธ์ 2549 UCOM มีสิทธเิรยีกรอ้งคำ่เสียหำยท่ีเกดิ
ขึน้จำกกำรด�ำเนินกำรงำนเดิมโดยไมจ่�ำกดัวงเงินจำกบรษิทัผูซ้ื้อ ดังน้ัน ภำระควำมรบัผิดชอบท้ังหมดตอ่ภำระหน้ีสินทีอ่ำจเกิดขึน้ (ถำ้มี) จงึตกอยูกั่บบรษิทัผูซ้ื้อ 
 โดยทีร่ะยะเวลำในกำรใชสิ้ทธเิรยีกรอ้งมรีะยะเวลำ 2 ปีนับจำกวันโอนทรพัย์สิน หรอืจนกว่ำหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ UCOM จะไดม้กีำรปลดเปลื้องไป 

ทัง้น้ีเมือ่วันที ่26 กรกฎำคม 2560 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของ UCOM ครัง้ที ่1/2560 ไดอ้นุมัตกิำรเลกิกจิกำรและ UCOM ไดจ้ดทะเบียนเลกิกจิกำรแลว้
เม่ือวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 โดยในระหวำ่งปีปจัจุบัน บรษิทัฯ ไดร้บัช�ำระเงนิคืนทุนในอัตรำ 0.6451 บำทตอ่หุน้เรยีบรอ้ยแลว้เม่ือวันที่ 2 ธนัวำคม 2562

ข) ตำมที่กลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 1.4 เมื่อวันที่ 12 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำกำรรบัโอนกิจกำรทั้งหมดของบรษิัท ดีแทค 
บรอดแบนด์ จ�ำกัด และบรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด ทั้งน้ี บรษิทัฯ ไดท้�ำกำรรบัโอนสินทรพัย์ และภำระหน้ีสินทั้งหมดท่ีมีอยูข่องบรษิัทยอ่ยดังกลำ่ว ณ วันที่  
1 มกรำคม 2562 แลว้

นอกจำกน้ี ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ของบรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด (“บรษิัทยอ่ย”) และที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ประจ�ำปี 2562  
ได้มีมติอนุมัติกำรโอนกิจกำรท้ังหมดของบริษัทย่อยให้กับบรษิัทฯ โดยบริษัทย่อยท�ำกำรโอนสินทรัพย์และภำระหน้ีสินท้ังหมดที่มีอยู่ของบริษัทย่อยใน 
รำคำตำมมลูคำ่ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 แลว้

ค) ในระหวำ่งปี 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบรษิทัยอ่ย ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้ลกิบรษิทั และบรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลกิกจิกำรกับกระทรวงพำณชิย์แลว้ ดังน้ี 

บรษิัท อนุมัติโดย วันที่จดทะเบียนเลิกกิจกำร

บรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ 
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2562

31 มกรำคม 2562

บรษิัท ดีแทค ดิจติอล มีเดีย จ�ำกัด ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ 
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2562

31 มกรำคม 2562

บรษิัท ดีแทค เซอรวิ์ส จ�ำกัด ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ 
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2562

31 มกรำคม 2562

บรษิัท ดีแทค เน็คซ์ จ�ำกัด ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ 
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2562

31 มกรำคม 2562

บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกัด  ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ 
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2562

27 กุมภำพนัธ์ 2562

บรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด ที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ 
เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562

3 กันยำยน 2562

ปจัจุบันบรษิัท ดีแทค เซอรวิ์ส จ�ำกัด และบรษิัท ดีแทค เน็คซ์ จ�ำกัด ไดด้�ำเนินกำรช�ำระบัญชีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และบรษิัท อีสเทิรน์ บิช จ�ำกัด บรษิัท ดีแทค ดิจติอล 
มีเดีย จ�ำกัด บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ำกัด และบรษิัท เพย์สบำย จ�ำกัด ก�ำลังอยูร่ะหวำ่งกำรช�ำระบัญชี
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15. สินทรพัยสิ์ทธกิำรใช ้- ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถีฯ่/ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถีฯ่

มลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์สิทธกิำรใช ้- ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถ่ีฯ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562:

รำคำทุน 59,244,237

หัก: คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสม (9,009,273)

มลูคำ่ตำมบัญชี - สุทธิ 50,234,964

มลูคำ่ตำมบัญชีของตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ฯ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561:

รำคำทุน 59,244,237

หัก: คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสม (5,025,019)

มลูคำ่ตำมบัญชี - สุทธิ 54,219,218

กำรกระทบยอดมลูคำ่ตำมบัญชขีองสินทรพัย์สิทธกิำรใช ้- ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯ/ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯในงบกำรเงิน 
รวมส�ำหรบัปี 2562 และ 2561 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

มลูคำ่ตำมบัญชีตน้ปี 2561 8,921,036

เพิม่ระหวำ่งปี 46,331,239

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย (1,033,057)

มลูคำ่ตำมบัญชีปลำยปี 2561 จดัประเภทเป็นสินทรพัย์สิทธกิำรใช้ 54,219,218

เพิม่ระหวำ่งปี -

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย (3,984,254)

มลูคำ่ตำมบัญชีปลำยปี 2562 50,234,964

สินทรพัย์สิทธกิำรใช ้- ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ีฯ เป็นตน้ทุนใหไ้ดม้ำซ่ึงใบอนุญำตเพือ่ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเคล่ือนทีส่ำกลตำมท่ีกลำ่วใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 1.2 ค) ซ) และ ฌ)
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16. สินทรพัยไ์มม่ีตวัตนอืน่

มลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร์

ซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร์

ระหวำ่ง 
กำรพฒันำ

รวม ซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร์

ซอฟต์แวร์
คอมพวิเตอร์

ระหวำ่ง 
กำรพฒันำ

รวม

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562:

รำคำทุน 14,065,723 339,232 14,404,955 10,101,685 30,319 10,132,004

หัก: คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสะสม (12,740,483) - (12,740,483) (9,840,745) - (9,840,745)

มลูคำ่ตำมบัญชี - สุทธิ 1,325,240 339,232 1,664,472 260,940 30,319 291,259

ณ วันที่ 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

กำรกระทบยอดมลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์ไมม่ีตัวตนส�ำหรบัปี 2562 และ 2561 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

มลูคำ่ตำมบัญชีตน้ปี 1,289,959 1,182,908 229,527 189,153

จดัประเภทเป็นสินทรพัย์สิทธกิำรใชจ้ำกกำรน�ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติ (39,401) - (39,183) -

ซื้อซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร์ 1,043,564 769,267 207,234 162,110

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย (629,650) (662,462) (106,262) (121,736)

โอนเขำ้ - 246 - -

ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ไมม่ีตัวตน - - (57) -

มลูคำ่ตำมบัญชีปลำยปี 1,664,472 1,289,959 291,259 229,527
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17. สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน่

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

คำ่ธรรมเนียมในกำรจดัจ�ำหนำ่ย/จดัหำเงนิกูแ้ละหุน้กูร้อตัดบัญชี - สุทธิ 80,668 40,880 - -

เงนิมัดจ�ำ 534,036 484,536 322,622 368,160

สิทธกิำรเชำ่ - 15,003 - 13,998

ภำษีเงนิไดถ้กูหัก ณ ที่จำ่ย 2,122,603 1,914,319 1,483,922 1,910,096

ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึ่งสัญญำ - สุทธ ิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี 186,968 - - -

อื่น ๆ 607 344,822 607 531

รวมสินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น 2,924,882 2,799,560 1,807,151 2,292,785

• ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย อยูร่ะหวำ่งกำรขอคนืภำษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ำ่ย จ�ำนวน 864 ลำ้นบำท (เฉพำะของบรษิทั ฯ: 860 ลำ้นบำท) 
(2561: 1,050 ลำ้นบำท (เฉพำะของบรษิัทฯ: 1,050 ลำ้นบำท)) จำกกรมสรรพำกร ท้ังน้ีจ�ำนวนเงนิที่ไดร้บัคืนขึ้นอยูก่ับผลของกำรตรวจสอบภำษีดังกลำ่ว

• ในระหวำ่งปี บรษิัทยอ่ยบันทึกตน้ทุนในกำรไดม้ำซึ่งสัญญำเพิม่ขึ้นจ�ำนวน 156.6 ลำ้นบำทและตัดจ�ำหนำ่ยจ�ำนวน 215.1 ลำ้นบำท

18. เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ืน่

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เจำ้หน้ีกำรคำ้จำกกำรซื้อเครือ่งมือ และอุปกรณ์ในกำรใหบ้รกิำร 
โทรศัพท์และเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย 6,263,346 11,782,447 47,933 41,747

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน(หมำยเหตุ 9) 1,476,096 1,450,132 1,074,516 591,003

เจำ้หน้ี - กสท* 5,694,953 14,674,067 4,960,210 14,128,883

เจำ้หน้ี - ทีโอที 4,839,355 2,497,470 1,249,318 1,249,343

คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตคำ้งจำ่ย 2,210,633 2,195,266 132,270 -

เจำ้หน้ี - คำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์ในประเทศ 55,811 44,451 - 6,592

เจำ้หน้ีผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์ในตำ่งประเทศ 390,491 610,120 113,158 213,585

เจำ้หน้ีกำรคำ้อื่น 741,497 1,522,533 229,869 829,935

เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน(หมำยเหตุ 9) 229,419 160,594 309,502 201,507

เจำ้หน้ีอื่น 1,387,728 1,026,013 486,540 621,584

คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 3,034,684 3,603,556 1,926,812 2,191,362

ดอกเบ้ียคำ้งจำ่ย 366,303 332,831 - -

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 26,690,316 39,899,480 10,530,128 20,075,541

* เจ้าหนี้ - กสท ได้รวมค่าใช้จ่ายตามสัญญาระงับข้อพิพาทซึง่ช�าระครบหมดแลว้ในปี 2562
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19. เงินกูย้ืมระยะยำว

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เงนิกูยื้มของบรษิัทยอ่ยจำกสถำบันกำรเงนิในประเทศ 16,000,000 17,500,000 - -

หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี (12,000,000) (7,875,000) - -

เงนิกูยื้มระยะยำว - สุทธจิำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี 4,000,000 9,625,000 - -

กำรเคลื่อนไหวของเงนิกูยื้มระยะยำวของบรษิัทยอ่ยขำ้งตน้มีรำยละเอียดดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2561

เพิม่ขึ้น 
ระหวำ่งปี

ลดลง 
ระหวำ่งปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 2562

เงนิกูยื้มของบรษิัทยอ่ยจำก 
สถำบันกำรเงนิในประเทศไทย 17,500 38,000 (39,500) 16,000

17,500 38,000 (39,500) 16,000

เงนิกูยื้มระยะยำวของบรษิัทยอ่ย

1) ในเดือนพฤศจกิำยน 2558 บรษิัทยอ่ยไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำสินเชื่อกับกลุม่สถำบันกำรเงนิ โดยสำระส�ำคัญของวงเงนิสินเชื่อมีดังน้ี

วงเงนิสินเชื่อ                                      :      69,000 ลำ้นบำท 

อัตรำดอกเบี้ย                : BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตำมเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นสัญญำ)

ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย                : ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน หรอืทุก 6 เดือน ตำมเงือ่นไขที่ไดต้กลงกัน

ก�ำหนดช�ำระคืนเงนิตน้                : ตำมเงือ่นไขที่ระบุในสัญญำ

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิัทฯ ไมส่ำมำรถเบิกใชว้งเงนิสินเชื่อเพิม่เติมเน่ืองจำกสัญญำสินเชื่อดังกลำ่วหมดอำยุแลว้

2) ในเดือนธันวำคม 2561 บรษิัทย่อยเข้ำท�ำสัญญำเงินกู้แบบหมุนเวียนกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่งเป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยสำระส�ำคัญของวงเงินสินเชื่อ 
ดังกลำ่วมีดังน้ี

วงเงนิสินเชื่อ     :   21,000 ลำ้นบำท

อัตรำดอกเบี้ย       :     BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตำมเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นสัญญำ)

ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย                                      :  1 เดือน 3 เดือน หรอื 6 เดือน ตำมเงือ่นไขที่ไดต้กลงกัน

ก�ำหนดช�ำระคืนเงนิตน้                                    :   วันสุดทำ้ยของวันครบก�ำหนดกำรช�ำระดอกเบี้ยเงนิกูแ้ตล่ะงวด

สิทธใินกำรตอ่อำยุสัญญำ : บรษิทัยอ่ยมสิีทธขิยำยระยะเวลำของสัญญำดว้ยเงือ่นไขเดิมทัง้น้ีขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของสถำบันกำรเงนิ

3) ในเดือนธนัวำคม 2562 บรษิัทยอ่ยไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำสินเชื่อกับสถำบันกำรเงนิ โดยสำระส�ำคัญของวงเงนิสินเชื่อมีดังน้ี

วงเงนิสินเชื่อ : 15,000 ลำ้นบำท 

อัตรำดอกเบี้ย : BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตำมเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นสัญญำ)

ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน หรอืทุก 6 เดือน ตำมเงือ่นไขที่ไดต้กลงกัน

ก�ำหนดช�ำระคืนเงนิตน้ : ตำมเงือ่นไขที่ระบุในสัญญำ

ภำยใตสั้ญญำสินเชื่อเงนิกูยื้มขำ้งตน้ระบุใหบ้รษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยตอ้งปฏิบัติตำมขอ้ก�ำหนดตำ่ง ๆ ในสัญญำ เชน่ กำรรกัษำอัตรำส่วนทำงกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำม
อัตรำที่ก�ำหนดในสัญญำและกำรน�ำสินทรพัย์ไปเป็นหลักประกัน กำรหำ้มใหกู้ยื้มหรอืค�้ำประกัน ยกเวน้ภำยใตเ้งือ่นไขบำงประกำร

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทยอ่ยมีวงเงนิกูยื้มตำมสัญญำเงนิกูยื้มระยะยำวที่สำมำรถเบิกใชจ้�ำนวน 26,000 ลำ้นบำท (2561 : 21,000 ลำ้นบำท)
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20. หุน้กู้

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

หุน้กู้ 33,000 29,500 - -

หัก: หุน้กูท้ี่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี (4,000) (1,500) - -

หุน้กู ้- สุทธจิำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี 29,000 28,000 - -

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุน้กูส้�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

อัตรำ 
ดอกเบี้ย 

(รอ้ยละตอ่ปี)

อำยุ 
หุน้กู้

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกรำคม 2562

บวก: ออก 
หุน้กูเ้พิม่

หัก: จำ่ยคืน 
หุน้กู้

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธนัวำคม 
2562

บรษิัทยอ่ย

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

หูน้กูจ้�ำนวน 1,500 ลำ้นบำท 
(ออกเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2562) 2.84 5 ปี - 1,500 - 1,500

หูน้กูจ้�ำนวน 500 ลำ้นบำท 
(ออกเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2562) 3.13 7 ปี - 500 - 500

หูน้กูจ้�ำนวน 3,000 ลำ้นบำท 
(ออกเมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2562) 3.50 9 ปี - 3,000 - 3,000

รวม 29,500 5,000 (1,500) 33,000
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หุน้กูข้องบรษิทัยอ่ยขำ้งตน้เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไมด่อ้ยสิทธ ิไมมี่ประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้สนอขำยใหแ้กผู่ล้งทุนสถำบนัและ/หรอืผูล้งทุนรำยใหญ่

เม่ือวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 บรษิัทยอ่ยออกหุน้กูเ้พิม่เติมชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไมด่อ้ยสิทธ ิ ไมมี่ประกัน และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูเ้สนอขำยใหแ้กผู่ล้งทุนสถำบัน
และ/หรอืผู้ลงทุนรำยใหญ่จ�ำนวน 3 ชุด มูลค่ำ 1,500 ล้ำนบำท 500 ล้ำนบำท และ 3,000 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.84 3.13 และ 3.50 ต่อปี  
ซึ่งครบก�ำหนดช�ำระคืนเงนิตน้ท้ังจ�ำนวนในปี 2567 2569 และ 2571 ตำมล�ำดับ ท้ังน้ีบรษิัทยอ่ยไดท้�ำสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ยกับสถำบันกำรเงนิส�ำหรบั
หุน้กูดั้งกลำ่วเพยีงบำงส่วน

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัยอ่ยไดท้�ำสัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้กบัสถำบนักำรเงนิส�ำหรบัหุน้กูข้ำ้งตน้จ�ำนวนรวม 28,500 ลำ้นบำท (2561: 27,000 
ลำ้นบำท) โดยแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวบวกดว้ยส่วนเพิม่จ�ำนวนหน่ึงตำมท่ีระบุในสัญญำ

หุน้กูดั้งกลำ่วขำ้งตน้ระบุใหบ้รษิัทยอ่ยตอ้งปฏิบัติตำมขอ้ก�ำหนดตำ่ง ๆ  ที่วำ่ดว้ยสิทธแิละหนำ้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กู ้เชน่ ขอ้จ�ำกัดเกี่ยวกับกำรน�ำสินทรพัย์
ไปเป็นหลักประกัน และกำรหำ้มใหกู้ยื้มหรอืค�้ำประกัน ยกเวน้ภำยใตเ้งือ่นไขบำงประกำร  

21. ส�ำรองคำ่ใชจ่้ำยในกำรรือ้ถอน
(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ส�ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรือ้ถอนตน้ปี 1,214,628 887,726 163,814 190,985

ลดลงจำกรำยจำ่ยท่ีเกิดขึ้น (38,188) (35,172) (2,813) (33,584)

เพิม่ขึ้นในระหวำ่งปี 570,842 362,074 55,216 6,413

ส�ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรือ้ถอนปลำยปี 1,747,282 1,214,628 216,217 163,814

ส�ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรือ้ถอนโดยส่วนใหญเ่ป็นประมำณกำรคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรือ้ถอนอุปกรณ์โครงขำ่ยที่ติดต้ังบนพืน้ที่เชำ่

22. สัญญำเชำ่ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเขำ้ท�ำสัญญำเชำ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเชำ่อำคำรส�ำนักงำน กำรเชำ่ยำนพำหนะกำรเช่ำทีดิ่นทีต่ัง้เสำโทรคมนำคม พืน้ทีเ่สำโทรคมนำคม อุปกรณ์
เพือ่ใชใ้นกำรด�ำเนินงำนเพือ่กำรใหบ้รกิำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่ และอื่น ๆ

22.1 สินทรพัย์สิทธกิำรใช้

มลูคำ่ตำมบัญชีของสินทรพัย์สิทธกิำรใชต้ำมสัญญำเชำ่ที่ดิน อำคำร สิทธกิำรเชำ่และอุปกรณ์และกำรเคลื่อนไหวส�ำหรบัปี 2562 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

ที่ดินที่ตั้ง 
เสำโทรคมนำคม

อำคำรและส่วน
ปรบัปรุงอำคำร

อุปกรณ์ใชใ้นกำรด�ำเนิน
งำนเพือ่กำรใหบ้รกิำร
โทรคมนำคมเคลื่อนที่

สิทธกิำรเชำ่ อื่นๆ รวม

รำคำทุน

31 ธนัวำคม 2561 - - - - - -

ผลกระทบจำกกำรน�ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16         
มำถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2562 7,240,263 1,361,218 17,757,289 104,840 91,936 26,555,546

1 มกรำคม 2562 7,240,263 1,361,218 17,757,289 104,840 91,936 26,555,546

เพิม่ 1,743,263 330,581 280,965 18,630 30,056 2,403,495

ตัดจ�ำหนำ่ย (150,668) (98,819) (487,234) - (16,081) (752,802)

31 ธนัวำคม 2562 8,832,858 1,592,980 17,551,020 123,470 105,911 28,206,239
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(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

ที่ดินที่ตั้ง 
เสำโทรคมนำคม

อำคำรและส่วน
ปรบัปรุงอำคำร

อุปกรณ์ใชใ้นกำรด�ำเนิน
งำนเพือ่กำรใหบ้รกิำร
โทรคมนำคมเคลื่อนที่

สิทธกิำรเชำ่ อื่นๆ รวม

คำ่เส่ือมรำคำสะสม

31 ธนัวำคม 2561 - - - - - -

ผลกระทบจำกกำรน�ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16         
มำถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกรำคม 
2562 33,882 32,996 - 50,436 - 117,314

1 มกรำคม 2562 33,882 32,996 - 50,436 - 117,314

คำ่เส่ือมรำคำส�ำหรบัปี 1,349,224 641,025 2,587,801 24,409 63,695 4,666,154

คำ่เส่ือมรำคำ - ตัดจ�ำหนำ่ย (94,302) (69,849) (61,499) - (15,122) (240,772)

31 ธนัวำคม 2562 1,288,804 604,172 2,526,302 74,845 48,573 4,542,696

มลูคำ่สุทธติำมบัญชี

31 ธนัวำคม 2561 - - - - - -

1 มกรำคม 2562 7,206,381 1,328,222 17,757,289 54,404 91,936 26,438,232

31 ธนัวำคม 2562 7,544,054 988,808 15,024,718 48,625 57,338 23,663,543

            (หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ที่ดินที่ตั้ง 
เสำโทรคมนำคม

อำคำรและส่วน
ปรบัปรุงอำคำร

สิทธกิำรเชำ่ อื่นๆ รวม

รำคำทุน

31 ธนัวำคม 2561 - - - - -

ผลกระทบจำกกำรน�ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16  
มำถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 207,400 807,349 102,383 52,102 1,169,234

1 มกรำคม 2562 207,400 807,349 102,383 52,102 1,169,234

เพิม่ 41,220 148,128 4,860 28,454 222,662

ตัดจ�ำหนำ่ย (17,121) (41,841) (80,530) (15,936) (155,428)

31 ธนัวำคม 2562 231,499 913,636 26,713 64,620 1,236,468
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            (หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ที่ดินที่ตั้ง 
เสำโทรคมนำคม

อำคำรและส่วน
ปรบัปรุงอำคำร

สิทธกิำรเชำ่ อื่นๆ รวม

คำ่เส่ือมรำคำสะสม

31 ธนัวำคม 2561 - - - - -

ผลกระทบจำกกำรน�ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16  
มำถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - 32,996 49,202 - 82,198

1 มกรำคม 2562 - 32,996 49,202 - 82,198

คำ่เส่ือมรำคำส�ำหรบัปี 66,747 310,770 7,042 37,582 422,141

คำ่เส่ือมรำคำ - ตัดจ�ำหนำ่ย (12,644) (13,180) (30,560) (14,978) (71,362)

31 ธนัวำคม 2562 54,103 330,586 25,684 22,604 432,977

มลูคำ่สุทธติำมบัญชี

31 ธนัวำคม 2561 - - - - -

1 มกรำคม 2562 207,400 774,353 53,181 52,102 1,087,036

31 ธนัวำคม 2562 177,396 583,050 1,029 42,016 803,491

22.2 หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่

มลูคำ่ตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่และกำรเคลื่อนไหวส�ำหรบัปี 2562 แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 - -

ผลกระทบจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 16 มำถือปฏิบัติ 27,606,401 1,051,914

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 27,606,401 1,051,914

เพิม่ขึ้น 1,832,191 147,180

เพิม่ขึ้นจำกดอกเบี้ย 903,519 23,817

เงนิจำ่ยช�ำระ (5,285,093) (499,392)

ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ (500,120) (5,177)

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 24,556,898 718,342

หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหน่ึงปี (4,453,564) (446,365)

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ - สุทธจิำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหน่ึงปี 20,103,334 271,977
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คำ่ใชจ้ำ่ยเก่ียวกับสัญญำเชำ่ที่รบัรูใ้นรำยกำรตอ่ไปน้ีในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

คำ่เส่ือมรำคำของสินทรพัย์สิทธกิำรใช้ 4,666,154 422,141

ดอกเบ้ียจำ่ยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ 903,519 23,817

คำ่ใชจ้ำ่ยที่เกี่ยวกับสัญญำเชำ่ระยะส้ัน 83,712 73,620

คำ่ใชจ้ำ่ยที่เกี่ยวกับสัญญำเชำ่ซ่ึงสินทรพัย์อำ้งอิงมีมลูคำ่ต�่ำ 146,618 164,947

รวม 5,800,003 684,525

บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีกระแสเงนิสดจำ่ยท้ังหมดของสัญญำเชำ่จ�ำนวน 5,515 ลำ้นบำท (เฉพำะบรษิัทฯ: 738 ลำ้นบำท) และมีกำรเพิม่ขึ้นของสินทรพัย์สิทธกิำร
ใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ที่ไมใ่ชเ่งนิสดจ�ำนวน 1,832 ลำ้นบำท (เฉพำะบรษิัทฯ: 147 ลำ้นบำท)

22.3 ลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่

ในระหวำ่งปี 2561 บรษิัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ไดเ้ขำ้ท�ำสัญญำระงบัขอ้พพิำทและใหบ้รกิำรเกี่ยวกับเสำโทรคมนำคมกับ กสท ภำยใตสั้ญญำดังกลำ่ว บรษิัทฯ ได้
โอนกรรมสิทธิใ์นเสำโทรคมนำคมที่บรษิทัฯ ไดจ้ดัหำมำตำมสัญญำใหด้�ำเนินกำรใหบ้รกิำรวิทยุโทรคมนำคมระบบเซลลลูำ่รร์ะหวำ่ง กสท และบรษิัทฯ ซึ่งอยูภ่ำยใต้
ข้อพิพำทเรือ่งกรรมสิทธิ์ โดย กสท ตกลงท่ีจะระงับข้อพิพำทท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในเสำโทรคมนำคมท้ังหมด และให้ดีแทค ไตรเน็ต ใช้พื้นที่เสำโทรคมนำคม 
เหลำ่น้ันเพือ่กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลำ 8 ปี ท้ังน้ี ดีแทค ไตรเน็ตจะใหใ้ชพ้ืน้ที่ที่ดินที่ตั้งเสำโทรคมนำคมและใหบ้รกิำรบ�ำรุงรกัษำเสำโทรคมนำคม และเรยีกช�ำระ
คำ่ตอบแทนจำก กสท ตำมรำยละเอียดและเงือ่นไขที่ก�ำหนดไวใ้นสัญญำ

มลูคำ่ตำมบัญชีของลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 แสดงไดดั้งน้ี 

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม

ลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ 7,414,660

หัก : ดอกเบ้ียรอกำรตัดจ�ำหนำ่ย (930,489)

รวม 6,484,171

หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี (382,096)

ลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ -สุทธจิำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี 6,102,075

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทยอ่ยมีจ�ำนวนเงนิขั้นต�่ำที่คำดวำ่จะไดร้บัในอนำคตทั้งส้ินภำยใตสั้ญญำเชำ่ ดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม

รบัช�ำระ

ปี 2563 382

ปี 2564 1,158

ปี 2565 1,192

ปี 2566 1,228

ปี 2567 1,265

ปี 2568 เป็นตน้ไป 2,189

ลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ 7,414

หัก : ดอกเบ้ียรอกำรตัดจ�ำหนำ่ย (930)

ลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ - สุทธิ 6,484
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23. ส�ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน 

จ�ำนวนเงนิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงนิชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน แสดงไดดั้งน้ี  :

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตน้ปี 734,606 698,592

ส่วนที่รบัรูใ้นก�ำไรหรอืขำดทุน:

   ตน้ทุนบรกิำรในปจัจุบัน 51,047 50,858

   ตน้ทุนบรกิำรในอดีต 757 (5,585)

   ตน้ทุนดอกเบี้ย 16,280 15,049

ส่วนที่รบัรูใ้นก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น:

(ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย

      ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงนิ (29,195) -

      ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติทำงประชำกร (50,995) 156

      ส่วนที่เกิดจำกกำรปรบัปรุงจำกประสบกำรณ์ (10,457) (23,354)

ผลประโยชน์ที่จำ่ยในระหวำ่งปี (800) (1,110)

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 711,243 734,606

คำ่ใชจ้ำ่ยเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนส่วนที่รบัรูใ้นก�ำไรหรอืขำดทุนรบัรูใ้นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรทั้งหมด

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ คำดวำ่จะจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ�ำนวนประมำณ 4 ลำ้นบำท (งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
: จ�ำนวน 4 ลำ้นบำท)(2561: 1 ลำ้นบำท งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 1 ลำ้นบำท)

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถว่งน�้ำหนักในกำรจำ่ยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของบรษิทัฯ ประมำณ 13 ปี (งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
: 13 ปี) (2561: 14 ปี งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร: 14 ปี)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย สรุปไดดั้งน้ี

(หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี)

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561

อัตรำคิดลด 1.8 2.9

อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 4 5.5

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน 0 - 15 0 - 15
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส�ำคัญตอ่มลูคำ่ปจัจุบันของภำระผกูพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 
สรุปไดดั้งน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561

เพิม่ขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิม่ขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%

อัตรำคิดลด (43) 47 (36) 40

อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือน 46 (43) 38 (36)

เพิม่ขึ้น 10% ลดลง 10% เพิม่ขึ้น 10% ลดลง 10%

อัตรำกำรลำออกโดยสมัครใจของพนักงำน (40) 44 (31) 33

เม่ือวันที ่13 ธนัวำคม 2561 สภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำติไดม้มีตผิำ่นรำ่งพระรำชบัญญตัคุิม้ครองแรงงำนฉบับใหม ่ซึง่กฎหมำยดังกลำ่วไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่น้ีก�ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส�ำหรบัลูกจำ้งซ่ึงท�ำงำนติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รบัค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วันสุดท้ำย กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส�ำหรบัโครงกำร 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบใหบ้รษิทัฯ และบรษิัทย่อยมีหน้ีสินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิม่ขึ้น ทั้งน้ีบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยได้
บันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกลำ่วโดยรบัรูต้น้ทุนบรกิำรในอดีตเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยแลว้ในงบก�ำไรขำดทุนของปี 2561

24. เงินปันผล

เงนิปนัผล อนุมัติโดย เงนิปนัผลจำ่ย เงนิปนัผลจำ่ยตอ่หุน้

ลำ้นบำท บำท

เงนิปนัผลระหวำ่งกำลประกำศจำ่ยจำกกำร
ด�ำเนินงำนของงวดวันที่ 1 มกรำคม 2562  
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 
2562

2,983 1.26

รวมเงนิปนัผลส�ำหรบัปี 2562 2,983

เงนิปนัผลประกำศจำ่ยจำกก�ำไรสะสม 
ณ วันที่ 31ธนัวำคม 2560

ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้เมื่อวันที่ 
4 เมษำยน 2561

568 0.24

เงนิปนัผลระหวำ่งกำลประกำศจำ่ยจำกกำร
ด�ำเนินงำนของงวดวันที่ 1 มกรำคม 2561  
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561

ที่ประชุมคณะกรรมกำร 
บรษิัทฯเมื่อวันที่  
16 กรกฎำคม 2561

2,391 1.01

รวมเงนิปนัผลส�ำหรบัปี 2561 2,959
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25. รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร

 (หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม

•  รำยไดภ้ำยใตใ้บอนุญำตแบบที่หน่ึง 4,287,988 3,938,597 4,286,565 -

•  รำยไดภ้ำยใตใ้บอนุญำตแบบที่สอง 23,437 40,227 - -

•  รำยไดภ้ำยใตใ้บอนุญำตแบบที่สำม 63,551,741 62,230,061 - -

รวม 67,863,166 66,208,885 4,286,565 -

รำยไดอ้ื่น 13,303,970 9,080,780 14,636,326 29,785,692

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 81,167,136 75,289,665 18,922,891 29,785,692

26. คำ่ใชจ่้ำยตำมลักษณะ

รำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยตำมลักษณะประกอบดว้ยรำยกำรคำ่ใชจ้ำ่ยที่ส�ำคัญดังตอ่ไปน้ี

 (หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

เงนิเดือนและคำ่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 4,736,088 4,188,097 4,711,514 4,237,106

คำ่เส่ือมรำคำ 10,716,630 9,418,310 528,967 760,734

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 4,630,366 15,686,261 106,261 6,095,540

คำ่เส่ือมรำคำสินทรพัย์สิทธกิำรใช้ 4,666,154 - 422,141 -

คำ่เชำ่จำ่ยตำมสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน 459,081 3,380,799 337,141 974,762

ซื้อสินคำ้ 9,491,913 9,982,669 94,958 2,567,478

กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส�ำเรจ็รูป 1,028,219 99,170 (11,497) 2,222,862

คำ่ใชจ้ำ่ยตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำท - 7,850,854 - 7,850,854
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27. คำ่ใชจ่้ำยทำงกำรเงิน

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ดอกเบ้ียจำ่ย 2,541,266 1,236,305 19,445 342,249

ดอกเบ้ียจำ่ยหน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ 903,519 - 23,817 -

หัก: ดอกเบ้ียรบัจำกลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ (219,202) - - -

ดอกเบ้ียจำ่ยสุทธ ิ- หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ 684,317 - 23,817 -

ตัดจ�ำหนำ่ยตน้ทุนทำงกำรเงนิรอตัดบัญชี 16,462 43,123 - -

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิอื่น 27,305 71,814 - -

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 3,269,350 1,351,242 43,262 342,249

28. ภำษีเงินได้

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดส้�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ภำษีเงนิไดป้จัจุบัน:

ภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคลส�ำหรบัปี 105,335 1,565,595 - -

รำยกำรปรบัปรุงคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้             
นิติบุคคลของปีกอ่น 8,788 60,884 - -

ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี:

ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่ง
ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำว 854,748 (3,057,015) 1,470,200 (1,286,308)

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดท้ี่แสดงอยูใ่นงบก�ำไรขำดทุน 968,871 (1,430,536) 1,470,200 (1,286,308)

จ�ำนวนภำษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกับส่วนประกอบแตล่ะส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดดั้งน้ี 

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561

ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวขอ้งกับก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 
ตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย 17,744 -
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก�ำไรทำงบัญชีกับคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดม้ีดังน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีกอ่นภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 6,390,670 (5,799,226) 10,535,373 197,134

อัตรำภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

ก�ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีกอ่นภำษีเงนิได ้
นิติบุคคลคณูอัตรำภำษี 1,278,134 (1,159,845) 2,107,074 39,427

รำยกำรปรบัปรุงคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดนิ้ติบุคคล 
ของปีกอ่น 8,788 60,884 - -

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรบั:

รำยไดท้ี่ไมร่วมคิดภำษีเงนิได้ (1,075) (75) (597,934) (1,306,002)

คำ่ใชจ้ำ่ยตอ้งหำ้ม 59,754 60,481 18,817 16,938

รำยจำ่ยฝ่ำยทุนที่มีสิทธหิักไดเ้พิม่ขึ้น (357,305) (369,093) (33,865) (40,689)

ผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงภำษีเงนิไดร้อตัดบัญชี (23,892) (30,210) (23,892) 4,018

อื่น ๆ 4,467 7,322 - -

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิไดท้ี่แสดงอยูใ่นงบก�ำไรขำดทุน 968,871 (1,430,536) 1,470,200 (1,286,308)

ส่วนประกอบของสินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชีประกอบดว้ยรำยกำรดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

สินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี

คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�ำหรบัลกูหน้ีกำรคำ้ 289,945 318,031 35,766 39,002

คำ่เผื่อกำรลดลงของมลูคำ่เงนิลงทุน/ 
ผลขำดทุนในบรษิัทยอ่ย 31,855 89,704 31,463 89,704

คำ่เผื่อกำรลดลงของมลูคำ่สินคำ้คงเหลือ 11,729 8,425 14 1,210

คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 78,308 8,954 78,308 7,575

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ยสินทรพัย์ไมม่ีตัวตน 187,502 24,007 - -

รำยไดจ้ำกกำรจ�ำหนำ่ยบัตรเติมเงนิ 196,632 210,695 204 1,076

สัญญำเชำ่ 115,545 - 19,473 -

คำ่ใชจ้ำ่ยตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำท - 1,895,792 - 1,895,792

ขำดทุนสะสมทำงภำษียกไป 4,691,191 3,974,109 4,359,582 3,974,109

อื่น ๆ 174,008 118,707 81,513 88,564

รวม 5,776,715 6,648,424 4,606,323 6,097,032
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(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

หน้ีสินภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี

ก�ำไรที่ยังไมเ่กิดขึ้นของตรำสำรอนุพนัธ์ 
ทำงกำรเงนิส�ำหรบัหุน้กู ้  (14,842) (8,176) - -

ใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจบัตรเติมเงนิ
อิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนล�้ำมลูคำ่หุน้จำกกำรซื้อ 
บรษิัทยอ่ย) - (13,768) - -

สินทรพัย์ที่เกิดจำกสัญญำ (35,070) - - -

ตน้ทุนในกำรไดม้ำซึ่งสัญญำ (73,586) - - -

อื่นๆ (56,892) (26,166) (23,402) (26,166)

รวม (180,390) (48,110) (23,402) (26,166)

สินทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี - สุทธิ 5,596,325 6,600,314 4,582,921 6,070,866

รำยละเอียดวันส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ของรำยกำรขำดทุนสะสมทำงภำษียกไปขำ้งตน้ แสดงไดดั้งน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

31 ธนัวำคม 2563 996,556 996,556 996,556 996,556

31 ธนัวำคม 2564 4,614,973 4,614,973 4,614,973 4,614,973

31 ธนัวำคม 2565 6,555,113 6,555,113 6,555,113 6,555,113

31 ธนัวำคม 2566 7,756,167 7,769,480 7,756,167 7,769,480

31 ธนัวำคม 2567 3,533,147 - 1,875,104 -

23,455,956 19,936,122 21,797,913 19,936,122

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มีรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำวท่ีใชห้ักภำษีที่ยังไมไ่ดใ้ชจ้�ำนวน 1,425 ลำ้นบำท (2561: 1,425 ลำ้นบำท) ซ่ึงบรษิทัฯ ไมไ่ด ้
บันทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็นสินทรพัย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี เน่ืองจำกบรษิทัฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำอำจมีควำมไม่แน่นอนที่จะน�ำผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีที่ 
ยังไมไ่ดใ้ชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ในอนำคตได้
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29. ก�ำไรตอ่หุน้

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย 
ถว่งน�้ำหนักของหุน้สำมัญที่ออกอยูใ่นระหวำ่งปี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

ก�ำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของ 
บรษิัทฯ (พนับำท) 5,421,893 (4,368,692) 9,065,173 1,483,442

จ�ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉลี่ยถว่งน�้ำหนัก (พนัหุน้) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811

ก�ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐำน (บำท/หุน้) 2.29 (1.85) 3.83 0.63

30. คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ยส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย

(หนว่ย: พนับำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

คำ่เส่ือมรำคำ

อำคำรและอุปกรณ์ 10,716,630 9,418,310 528,967 760,734

สินทรพัย์สิทธกิำรใช้ 4,666,154 - 422,141 -

คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 

สิทธกิำรใชอุ้ปกรณ์รอตัดบัญชี - 13,945,356 - 5,971,683

ตน้ทุนกำรไดร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ลื่นควำมถี่ 3,984,254 1,033,057 - -

สินทรพัย์ไมมี่ตัวตนอื่นและสินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอื่น

• บันทึกรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 629,650 664,725 106,261 123,857

• บันทึกรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 16,462 43,123 - -

รวมคำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 20,013,150 25,104,571 1,057,369 6,856,274
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31. ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนกอ่นหักดอกเบีย้จ่ำย คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได ้คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย และ 
รำยไดแ้ละรำยจ่ำยอืน่บำงรำยกำร (EBITDA before other incomes and other expenses)

(หนว่ย: พนับำท)

หมำยเหตุ

งบกำรเงนิรวม

2562 2561

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรบัปี 5,421,799 (4,368,689)

บวก : คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 27 3,269,350 1,351,242

: ภำษีเงนิได้ 28 968,871 (1,430,536)

: คำ่เส่ือมรำคำ 30 10,716,630 9,418,310

: คำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 30 4,613,904 15,643,138

: คำ่เส่ือมรำคำ - สินทรพัย์สิทธิ
กำรใช้ 30 4,666,154 -

EBITDA 29,656,708 20,613,465

บวก : คำ่ใชจ้ำ่ยตำมสัญญำระงบั 
ขอ้พพิำท - 7,850,854

EBITDA กอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำท 29,656,708 28,464,319

บวก (หัก) : ดอกเบี้ยรบั (57,839) (241,122)

: (ก�ำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลก
เปลี่ยน 15,140 (6,824)

: คำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืนเกี่ยวกับพนักงำน 548,457 127,232

: คำ่ปรบัจำกกำรยกเลิกสัญญำ 
(กลับรำยกำร) 40,000 (2,852)

: ส่วนแบง่ขำดทุนจำกเงนิลงทุน
ในบรษิัทรว่ม 8,831 12,148

: เงนิปนัผลรบัจำกกำรลงทุนอื่นๆ (375) (375)

: (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงนิ
ลงทุนอื่นๆ 1,542 (4,441)

: คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่และขำดทุน
จำกกำรจ�ำหนำ่ย/ 
ตัดจ�ำหนำ่ยอุปกรณ์ และ
สินทรพัย์ไมม่ีตัวตน 207,303 46,804

: คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่เงนิลงทุนอื่น        250 250

: รำยไดอ้ื่น (2,850) (3,650)

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนกอ่นหักดอกเบี้ยจำ่ย  
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหนำ่ย 
และรำยไดแ้ละรำยจำ่ยอ่ืนบำงรำยกำร(EBITDA before  
other incomes and other expenses) 30,417,167 28,391,489
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32. เครือ่งมือทำงกำรเงิน

32.1 นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง

เครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูส�ำหรบัเครือ่งมอื 
ทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำว บรษิทัฯ และ 
บรษิัทยอ่ยมีควำมเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกับเครือ่งมือทำงกำรเงนิดังกลำ่ว และมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงดังน้ี

32.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ีย

บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีควำมเส่ียงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยอันเกี่ยวเน่ืองกับเงนิฝำกธนำคำร หุน้กู ้เงนิกูยื้มระยะส้ันและเงนิกูยื้มระยะยำว 

สินทรพัย์และหน้ีสินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ (ซ่ึงบำงส่วนอยู่ภำยใต้ตรำสำรอนุพันธ์ตำมที่กล่ำวรำยละเอียดไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 20) สำมำรถ
จดัตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ยไดดั้งน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562

รำยกำร หมำยเหตุ อัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัว

อัตรำดอกเบี้ย
คงท่ี

ไมมี่ 
อัตรำดอกเบี้ย รวม

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด 7 8,493 - 35 8,528

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น 8 - - 9,791 9,791

ลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ 22.3 - 6,484 - 6,484

หน้ีสินทำงกำรเงนิ

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 18 - - 26,690 26,690

เงนิกูยื้มระยะยำว 19 16,000 - - 16,000

หุน้กู้ 20 - 33,000 - 33,000

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ 22.2 - 24,557 - 24,557

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561

รำยกำร หมำยเหตุ อัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัว

อัตรำดอกเบี้ย
คงท่ี

ไมมี่ 
อัตรำดอกเบี้ย รวม

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

เงนิสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสด 7 12,016 2,000 74 14,090

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอื่น 8 - - 7,831 7,831

หน้ีสินทำงกำรเงนิ

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 18 - - 39,899 39,899

เงนิกูยื้มระยะยำว 19 17,500 - - 17,500

หุน้กู้ 20 - 29,500 - 29,500
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ส�ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีแยกตำมวันที่ครบก�ำหนด (หรือวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบ้ียใหม่หำกวันที่มีกำรก�ำหนด 

อัตรำดอกเบี้ยใหมถึ่งกอ่น) นับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิมีดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562

รำยกำร หมำยเหตุ
ภำยใน 

12 เดือน
มำกกวำ่ 
12 เดือน รวม อัตรำดอกเบี้ย

สินทรพัย์ทำงกำรเงนิ

ลกูหน้ีตำมสัญญำเชำ่ 22.3 382 6,102 6,484 3.64%

หน้ีสินทำงกำรเงนิ

หุน้กู้ 20 4,000 29,000 33,000 2.25% - 4.04%

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ 22.2 4,182 20,375 24,557 2.08% - 3.84%

(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 20 1,500 28,000 29,500 1.98% - 4.04%

32.3 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

บรษิัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศอันเกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ี/เจ้ำหน้ีกำรค้ำผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ในต่ำงประเทศและ 
กำรซื้ออุปกรณ์เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อใช้เป็นเครือ่งมือในกำรบรหิำรควำมเส่ียง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังกลำ่ว 
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ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีสินทรพัย์และหน้ีสินที่เป็นเงนิตรำตำ่งประเทศ ดังตอ่ไปน้ี

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม

2562 2561 สกุลเงนิ 2562 2561

(ลำ้น) (ลำ้น) (บำทตอ่หนว่ยเงนิตรำ 
ตำ่งประเทศ)

สินทรพัย์

เงนิฝำกธนำคำร 4.65 12.31   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 29.8855 32.1924

ลกูหน้ีกำรคำ้บรษิัทอื่นๆ 20.77 27.51 เอสดีอำร์ 41.6521 45.0853

1.02 1.55   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 29.8855 32.1924

0.01 0.13 ยโูร 33.2713 36.6577

ลกูหน้ีกำรคำ้กิจกำร 0.85 0.75 เอสดีอำร์ 41.6521 45.0853

ที่เกี่ยวขอ้งกัน 0.59 2.96   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 29.8855 32.1924

หน้ีสิน

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 4.51 6.82   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 30.3313 32.6148

0.20 0.16 ยโูร 34.0846 37.4884

12.54 5.68 โครนนอรเ์วย์ 3.4637 3.7449

0.16 - สหรำชอำณำจกัร 39.9523 41.5216

0.07 0.01 เหรยีญสิงคโปร์ 22.5935 23.9720

0.13 - โครนสวีเดน 3.2711 3.6428

8.78 12.31 เอสดีอำร์ 41.6521 45.0853

เจำ้หน้ีกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 46.58 36.04 โครนนอรเ์วย์ 3.4637 3.7449

0.75 0.53 เอสดีอำร์ 41.6521 45.0853

0.06 0.01 เหรยีญสิงคโปร์ 22.5935 23.9720

2.70 5.19   เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 30.3313 32.6148

รวมสินทรพัย์ (หน้ีสิน) สุทธิ (0.95) 4.81 เหรยีญสหรฐัอเมรกิำ

(0.19) (0.03) ยโูร

(0.16) - สหรำชอำณำจกัร

12.09 15.42 เอสดีอำร์

(59.12) (41.72) โครนนอรเ์วย์

(0.13) - โครนสวีเดน

(0.13) (0.02) เหรยีญสิงคโปร์

32.4 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเชื่อ

บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ ฝ่ำยบรหิำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำร
ควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม นอกจำกน้ี กำรใหสิ้นเช่ือของบรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยไมม่ีกำรกระจุกตัวเน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีฐำนของลกูคำ้ที่หลำกหลำยและ
มีจ�ำนวนมำกรำย ดังน้ัน บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รบัควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บรษิทัฯ และบรษิัทย่อย 
อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเชื่อ คือ มลูคำ่ตำมบัญชีของลกูหน้ีกำรคำ้ซึ่งไดหั้กดว้ยส�ำรองคำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
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32.5 มลูคำ่ยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ

เน่ืองจำกสินทรพัย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรอืมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำตลำดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบำทที่
มีอัตรำดอกเบ้ียขึ้นลงตำมอัตรำตลำด ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดังกล่ำวใกล้เคียงกับ
มลูคำ่ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ

มลูคำ่ตำมบัญชีและมลูคำ่ยุติธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงนิระยะยำวและตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม

2562 2561

มลูคำ่ตำม
บัญชี มลูคำ่ยุติธรรม มลูคำ่ตำม

บัญชี
มลูคำ่

ยุติธรรม

รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเส่ียง

   หุน้กูส้กุลเงนิบำท 28,500 31,732 27,000 29,157

รำยกำรที่ไมมี่กำรป้องกันควำมเส่ียง

   หุน้กูส้กุลเงนิบำท 4,500 5,064 2,500 2,682

ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ

   สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย - 1,227 - 262

บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีกำรประมำณมลูคำ่ยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงนิตำมหลักเกณฑ์ดังน้ี

• มลูคำ่ยุตธิรรมของหุน้กูค้�ำนวณโดยใชก้ำรวิเครำะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตรำคิดลดท่ีบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชเ้ทำ่กบัอตัรำผลตอบแทนของเครือ่งมือทำงกำร
เงนิ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีเงือ่นไข ลักษณะ และระยะเวลำท่ีเหลืออยูเ่หมือนกับเครือ่งมือทำงกำรเงนิที่บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยก�ำลังพจิำรณำหำ
มลูคำ่ยุติธรรม

• มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินค�ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ�ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ  
ซึ่งขอ้มลูที่ใชใ้นกำรประเมินมลูคำ่ส่วนใหญเ่ป็นขอ้มลูที่สำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ เส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็นตน้ บรษิัทฯ
และบรษิัทยอ่ยไดค้�ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคูสั่ญญำในกำรประมำณมลูคำ่ยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์

ในระหวำ่งปีปจัจุบัน ไมม่ีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล�ำดับชั้นของมลูคำ่ยุติธรรม

33. ล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีหน้ีสินที่เปิดเผยมลูคำ่ยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของมลูคำ่ยุติธรรม ดังน้ี 

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หน้ีสินที่เปิดเผยมลูคำ่ยุติธรรม 

หุน้กู้ - 36,796 - 36,796

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยที่ไดป้ระโยชน์ - 1,227 - 1,227
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(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หน้ีสินที่เปิดเผยมลูคำ่ยุติธรรม

หุน้กู้ - 31,839 - 31,839

สัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบี้ยที่ไดป้ระโยชน์ - 262 - 262

34. กำรบรหิำรจัดกำรทุน

วัตถุประสงค์หลักของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในกำรบรหิำรจัดกำรทุน คือ กำรจัดให้มีซึ่งโครงสรำ้งทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถใน 
กำรด�ำเนินธุรกิจอยำ่งตอ่เน่ือง

บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยบรหิำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยใช้อัตรำส่วน Net Interest-Bearing Debt to EBITDA before other incomes and other 
expenses เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเงือ่นไขในสัญญำเงนิกูยื้มระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 งบกำรเงนิรวมแสดงอัตรำส่วนดังกลำ่วเป็น 
1.58:1 (2561: 1.16:1)

โครงสรำ้งเงนิทุนของกลุม่บรษิทัฯ ประกอบดว้ยหน้ีสินทีร่วมถึงเงนิกูยื้มระยะยำวและหุน้กูต้ำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 19 และ 20 เงินสด
และรำยกำรเทียบเทำ่เงนิสดตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 7 และส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ตำมท่ีแสดงในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบำย หรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรทุน

35. ภำระผกูพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกิดขึน้

35.1 ภำระผกูพนัเกี่ยวกับสัญญำเชำ่ด�ำเนินงำน

บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดินและอำคำรส�ำหรบัติดตั้งสถำนีรบัส่งสัญญำณ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดย
เฉลี่ยประมำณ 1 ปี (2561: 1 - 3 ปี และ 12 ปี)

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีจ�ำนวนเงนิขั้นต�่ำที่ตอ้งจำ่ยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตสั้ญญำเชำ่ด�ำเนินงำนดังน้ี

(หนว่ย: ลำ้นบำท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

จำ่ยช�ำระ

ภำยใน 1 ปี 21 1,566 4 334

มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี - 1,938 - 371

มำกกวำ่ 5 ปี - 22 - 2

ในระหว่ำงปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมีรำยจำ่ยตำมสัญญำเชำ่ที่รบัรูแ้ลว้ในงบก�ำไรขำดทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 230 ลำ้นบำท (เฉพำะบรษิัทฯ: 238 ลำ้นบำท) 
(2561: 3,094 ลำ้นบำท เฉพำะบรษิัทฯ: 772 ลำ้นบำท))

ในระหวำ่งปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยไดร้บัรูสิ้นทรพัย์สิทธกิำรใชส้�ำหรบัสัญญำเชำ่ตำมท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 22
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35.2 ภำระผกูพนัเกี่ยวกับรำยจำ่ยฝ่ำยทุน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับกำรส่ังซื้อเครือ่งมือและอุปกรณ์ในกำรให้บรกิำร
โทรคมนำคมเป็นจ�ำนวน 1,054 ลำ้นบำท และ 2 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ (2561: 3,273 ลำ้นบำท และ 4 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ) และเกีย่วเนือ่งกบักำรกอ่สรำ้ง
สถำนีฐำนและกำรซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยจ�ำนวน 146 ล้ำนบำทและ 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ (2561:  
93 ลำ้นบำท 3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ และ 0.3 ลำ้นเหรยีญยโูร)

35.3 เงนิฝำกธนำคำรที่ติดภำระค�้ำประกัน   

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 เงนิฝำกธนำคำรของบรษิัทยอ่ยจ�ำนวน 0.1 ลำ้นบำท (2561: 0.1 ลำ้นบำท) ไดน้�ำไปวำงเป็นหลักทรพัย์เพือ่ค�้ำประกันวงเงนิสินเช่ือที่
ไดร้บัจำกธนำคำร

35.4 หนังสือค�้ำประกันของธนำคำร

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำม  บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ�ำนวนเงนิ 46,638 ลำ้นบำท  
(2561: 47,440 ล้ำนบำท) ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสทช.  
เพื่อค�้ำประกันกำรช�ำระเงินประมูลคล่ืนควำมถ่ี และออกให้แก่ทีโอทีและกสท เพ่ือค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ขอ้ 35.6 (ค) (ง) และ (จ)

35.5 สัญญำจำ้งติดตั้งอุปกรณ์สถำนีรบัส่งสัญญำณและด�ำเนินกำรและบรหิำรเครอืขำ่ยระบบส่ือสัญญำณ

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยมีภำระผูกพันจำกกำรว่ำจ้ำงบรษิัท บีบี เทคโนโลยี จ�ำกัด ซ่ึงเป็นบรษิัทท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นผู้ด�ำเนินกำรติด
ตั้งอุปกรณ์สถำนีรบัส่งสัญญำณและออกแบบและวำงแผนเชิงวิศวกรรม ติดตั้ง และบรกิำรซ่อมแซมและบ�ำรุงรกัษำเครอืข่ำยระบบส่ือสัญญำณ โดยบรษิัทฯ 
และบรษิัทยอ่ยตอ้งช�ำระคำ่ตอบแทนใหแ้กบ่รษิัทดังกลำ่วตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ 

35.6 ภำระผกูพนัเกี่ยวกับสัญญำระยะยำว

ก. บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยไดท้�ำสัญญำซ้ือขำยกับบรษิัทแหง่หน่ึงโดยจะไดร้บัสิทธใินกำรจัดจ�ำหนำ่ยสินคำ้ อุปกรณ์และบรกิำรตำ่ง ๆ  ส�ำหรบัโทรศัพท์มือถือและ
แท็บเล็ต คอมพวิเตอรข์องบรษิัทดังกลำ่วในประเทศไทย โดยตกลงท่ีจะปฏิบัติตำมเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นสัญญำและมีภำระผกูพนัเกี่ยวเน่ืองกับกำรส่ังซื้อสินคำ้
ขั้นต�่ำและรำยจำ่ยข้ันต�่ำในกำรจดักำรขำยและกำรตลำดภำยใตสั้ญญำซ้ือขำยดังกลำ่ว

ข. บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยได้ท�ำสัญญำหลัก (Frame contract) เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์โครงข่ำยรวมถึงบรกิำรต่ำงๆส�ำหรบัระบบโครงข่ำยวิทยุคมนำคมของ 
บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ย โดยรำคำสินคำ้และคำ่บรกิำรเป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดและเงือ่นไขที่ระบุในสัญญำ 

ค. 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�ำเนินกำรให้
ผู้ใช้บรกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้บรกิำรข้ำมโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ (โรมมิ่ง) บนโครงข่ำยย่ำน 2300 MHz ของ ทีโอที ได้ โดย ดีแทค  
ไตรเน็ต ตอ้งช�ำระคำ่บรกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ (โรมมิ่ง) ใหแ้ก ่ทีโอที ตำมรำยละเอียดและเงือ่นไขที่ก�ำหนดไวใ้นสัญญำใหบ้รกิำร
ขำ้มโครงขำ่ยโทรศัพท์เคล่ือนที่ภำยในประเทศลงวันที่ 23 เมษำยน 2561 โดยมีระยะเวลำของสัญญำจนถึงวันที่ 3 สิงหำคม 2568 โดย ดีแทค ไตรเน็ต  
ไดว้ำงหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรจ�ำนวน 715 ลำ้นบำท เพือ่ค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำดังกลำ่ว

ง. 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  
470 ลำ้นบำท เพือ่ค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำดังกลำ่ว

จ. เม่ือวันที่ 14 กันยำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดมี้มติอนุมัติใหบ้รษิัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต เขำ้ท�ำสัญญำระงบัขอ้พพิำทและใหบ้รกิำรเก่ียวกับ 
เสำโทรคมนำคมกับ กสท ภำยใต้สัญญำระงับข้อพิพำทและให้บรกิำรเก่ียวกับเสำโทรคมนำคมลงวันที่ 14 กันยำยน 2561 บรษิัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ใน 
เสำโทรคมนำคมท่ีบรษิัทฯ ไดจ้ัดหำมำตำมสัญญำใหด้�ำเนินกำรใหบ้รกิำรวิทยุโทรคมนำคมระบบเซลลลูำ่รร์ะหวำ่ง กสท และบรษิัทฯ ซึ่งอยูภ่ำยใตข้อ้พิพำท
เรือ่งกรรมสิทธิ ์โดย กสท ตกลงท่ีจะระงบัขอ้พพิำททีเ่กีย่วขอ้งกับกรรมสิทธิใ์นเสำโทรคมนำคมท้ังหมด และใหดี้แทค ไตรเน็ต ใชพ้ืน้ทีเ่สำโทรคมนำคมเหลำ่น้ัน 
เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลำขั้นต้น 8 ปี โดยดีแทค ไตรเน็ตได้ช�ำระค่ำตอบแทนให้แก่ กสท ตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ 
ดังกลำ่ว ทั้งน้ี ดีแทค ไตรเน็ต มีสิทธขิอขยำยระยะเวลำอีกครำวละ 3 ปี โดยไมจ่�ำกัดจ�ำนวนครัง้ โดย ดีแทค ไตรเน็ตจะเป็นผูใ้หใ้ชพ้ืน้ที่ที่ตั้งเสำโทรคมนำคม
และใหบ้รกิำรบ�ำรุงรกัษำเสำโทรคมนำคม บรษิัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต ไดว้ำงหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรจ�ำนวน 516 ลำ้นบำทส�ำหรบักำรใชบ้รกิำร
พืน้ที่เสำโทรคมนำคมน้ี
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นอกจำกน้ี ดีแทค ไตรเน็ต ไดเ้ขำ้ใชอุ้ปกรณ์โทรคมนำคมจำก กสท ภำยใตสั้ญญำกำรใชอุ้ปกรณ์โทรคมนำคมลงวันที่ 14 กันยำยน 2561 กับ กสท โดยมี
ระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรขั้นต�่ำของแตล่ะอุปกรณ์แตกตำ่งกันในชว่ง 1 ถึง 3 ปี ข้ึนอยูก่ับประเภทและลักษณะกำรใชง้ำนของอุปกรณ์ โดยดีแทค ไตรเน็ตมีสิทธิ
ในกำรขยำยระยะเวลำไดอ้ีกครำวละ 1 ปี โดยบรษิัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ไดว้ำงหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำรรวมท้ังส้ินเป็นจ�ำนวน 794 ลำ้นบำท  
เพือ่ค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำกำรใชบ้รกิำรพืน้ที่เสำโทรคมนำคมและสัญญำกำรใชอุ้ปกรณ์โทรคมนำคมดังกลำ่ว

35.7 หนังสือ กสทช. ขอใหน้�ำส่งเงนิรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตำมมำตรกำรคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิำรเป็นกำรชั่วครำว

เม่ือวันที่ 18 ธนัวำคม 2562 กสทช. ไดม้ีหนังสือแจง้ใหบ้รษิัทฯ น�ำส่งรำยไดเ้พิม่เติมจำกกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นควำมถ่ียำ่น 850 MHz และ 1800 
MHz ในชว่งมำตรกำรคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิำรเป็นกำรช่ัวครำว เป็นจ�ำนวนเงนิ 264 ลำ้นบำท โดยภำยใตข้อ้ 7 ของประกำศ กสทช. เรือ่ง มำตรกำรคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิำร
เป็นกำรช่ัวครำวในกรณีส้ินสุดกำรอนุญำต สัมปทำน หรอืสัญญำกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 ก�ำหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งน�ำส่งดอกผลท่ีเกดิขึน้จำกกำร
ใหบ้รกิำรแตต่อ้งไมต่�่ำกวำ่รอ้ยละ 30 ของรำยได ้ดังน้ัน เม่ือวันที่ 10 เมษำยน 2562 บรษิทัฯ จงึไดน้�ำส่งรำยไดข้ั้นต�่ำเป็นเงนิจ�ำนวน 603 ลำ้นบำท อยำ่งไรก็ตำม 
กสทช. ไดเ้รยีกใหบ้รษิทัฯ น�ำส่งรำยไดเ้พิม่เติมเน่ืองจำกไมเ่ห็นชอบใหหั้กตน้ทุนและคำ่ใชจ้ำ่ยในบำงรำยกำรออกจำกรำยได้

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มิไดบ้นัทกึเงนิรำยไดเ้พิม่เตมิที ่กสทช. เรยีกเกบ็ขำ้งตน้ไวใ้นงบกำรเงิน จำกควำมเห็นของท่ีปรกึษำกฎหมำยของบรษิทัฯ บรษิทัฯ
เชื่อวำ่ บรษิัทฯ ไมม่ีหนำ้ที่ตอ้งน�ำส่งรำยไดเ้พิม่เติมดังกลำ่วแก ่กสทช. ปจัจุบันบรษิทัฯ อยูร่ะหวำ่งกำรด�ำเนินกำรเพือ่ฟ้องรอ้งตอ่ศำลปกครองกลำงในกำรเพกิถอน
ค�ำส่ัง กสทช. ดังกลำ่วตอ่ไป 

37. คดฟ้ีองรอ้งและขอ้พพิำททำงกำรคำ้เรือ่งคำ่เชือ่มโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคมระหว่ำงบรษิัทฯ และ 
บรษิัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) 

1) ตำมที่ ทีโอที กสท และบรษิัทฯ ไดท้�ำขอ้ตกลงเรือ่งกำรเชื่อมโยงโครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรำยเดือน (Postpaid) เม่ือวันที่ 22 กุมภำพนัธ์ 
2537 และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจำ่ยเงนิลว่งหนำ้ (Prepaid Card) เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2544 โดยทีโอทีจะเชื่อมโยงโครงขำ่ยเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ที่บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรใหส้ำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ โดยจะคิดคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ย (Access Charge) ในอัตรำหมำยเลขละ 200 บำทตอ่เดือน ส�ำหรบั
กำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรำยเดือน และในอัตรำรอ้ยละ 18 ของรำคำหนำ้บัตร (รวมภำษีมลูคำ่เพิม่แลว้) ส�ำหรบักำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์
เคล่ือนที่แบบจำ่ยเงนิลว่งหนำ้ (Prepaid Card) 

เม่ือวันที่ 17 พฤษภำคม  2549 กทช. (ปจัจุบันคือ กสทช.) ไดอ้อกประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยเพือ่ก�ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับหนำ้ที่ของ
ผูร้บัใบอนุญำตทีม่โีครงขำ่ยโทรคมนำคมทีจ่ะตอ้งยินยอมใหผู้ร้บัใบอนุญำตทีม่โีครงขำ่ยโทรคมนำคมรำยอืน่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมเขำ้กบัโครงขำ่ย 
โทรคมนำคมของตนเมื่อมีกำรรอ้งขอ ทั้งน้ีเพื่อให้กำรส่ือสำรข้ำมโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ำยมีสิทธิที่จะเรยีกเก็บ 
คำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย (Interconnection Charge) ในอัตรำที่สะทอ้นตน้ทุน 

เม่ือวันที่ 2 ตุลำคม 2549 บรษิทัฯ  จงึไดท้�ำหนังสือแจง้ทีโอทีเพือ่ขอเจรจำเกี่ยวกับสัญญำเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Interconnection Charge)  
ของบรษิทัฯ กับโครงข่ำยโทรคมนำคมของทีโอที และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2549 บรษิทัฯ ได้ท�ำหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทรำบว่ำ  บรษิทัฯ จะ
เปล่ียนแปลงอัตรำกำรค�ำนวณคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคม (Access Charge) ตำมขอ้ตกลงเดิมที่ท�ำกับทีโอที เน่ืองจำกบรษิทัฯ เห็นวำ่ขอ้ตกลงดัง
กลำ่วมีกำรคิดอตัรำและวิธกีำรจดัเกบ็ทีม่ลีกัษณะขดัแยง้ตอ่กฎหมำยหลำยประกำร และบรษิทัฯ ไดแ้จง้ใหท้โีอทแีละ กสท ทรำบวำ่บรษิทัฯ จะช�ำระคำ่ตอบแทน
กำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) ใหแ้กท่ีโอทีในอัตรำคำ่ตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมำย 

เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2549 บรษิทัฯ ไดร้บัหนังสือแจง้จำกทีโอทีโดยในหนังสือดังกลำ่วทีโอทีไดแ้จง้วำ่บรษิทัฯ ไมม่ีสิทธเิชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม
กับทีโอที เน่ืองจำกบรษิทัฯ มิไดเ้ป็นผูท้ี่ไดร้บัใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจำกกทช. และมิไดม้ีโครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นของตนเองและขอ้ตกลง
เดิมมิได้ขัดต่อกฎหมำยแต่อย่ำงใด ดังน้ันกำรเก็บค่ำตอบแทนและวิธีกำรจัดเก็บค่ำตอบแทนกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคม (Access Charge)  
ยังคงตอ้งเป็นไปตำมขอ้ตกลงเดิม และทีโอทีไดแ้จง้ปฏิเสธกำรรบัช�ำระเงนิคำ่ตอบแทนกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Interconnection Charge)

ในวันที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2550 บรษิทัฯ ไดมี้หนังสือแจง้ตอ่ทีโอทีวำ่บรษิทัฯ ยินดีที่จะช�ำระคำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมใหแ้กที่โอทีในอัตรำตำมขอ้เสนอกำร
เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (“RIO”) ของทีโอทีตำมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก กทช.

2) เม่ือวันที่ 18 มิถุนำยน 2550 กทช.ไดม้ีค�ำช้ีขำดขอ้พพิำทที่ 1/2550 เรือ่งขอ้พพิำทกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมโดยใหท้ีโอทีเจรจำเชื่อมตอ่โครงขำ่ย 
โทรคมนำคมภำยใน 7 วัน และต้องท�ำสัญญำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริม่เจรจำกับ
บรษิัทฯ และต่อมำเลขำธิกำร กทช. ได้มีค�ำส่ังให้ทีโอทีปฏิบัติตำมค�ำชี้ขำดของ กทช. ซึ่งทีโอทีได้อุทธรณ์ค�ำส่ังดังกล่ำวต่อ กทช. และเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 
2550 กทช.ไดมี้ค�ำวินิจฉยัเป็นเอกฉนัท์ยืนตำมค�ำส่ังของเลขำธกิำร กทช.ใหท้ีโอทีปฏิบัติตำมค�ำชี้ขำดของกทช.ดังกลำ่ว อยำ่งไรก็ตำม ทีโอทีไดย่ื้นฟ้องตอ่
ศำลปกครองกลำงเป็นคดีหมำยเลขด�ำที่ 1523/2550 เพื่อขอให้ศำลเพิกถอนค�ำชี้ขำดของ กทช.และค�ำส่ังของเลขำธิกำร กทช. ดังกล่ำว ต่อมำเมื่อวันที่  
15 กนัยำยน 2553 ศำลไดมี้ค�ำพพิำกษำยกฟอ้ง ทีโอท ีซึง่ทโีอทไีดย่ื้นอุทธรณ์ค�ำพพิำกษำศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสูงสุดแลว้ ขณะน้ี คดีอยูร่ะหวำ่ง
กำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด 
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3) เน่ืองจำกทโีอทยัีงคงปฏิเสธไมเ่ขำ้ท�ำสัญญำเชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) กบับรษิทัฯ ดังน้ันในวันที ่8 พฤศจกิำยน 2550 
บรษิทัฯ จงึไดส่้งจดหมำยเรือ่งกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมไปยังทีโอทีเพือ่แจง้ยกเลิกขอ้เสนอของบรษิทัฯ ในเรือ่งที่บรษิทัฯ ไดแ้สดงควำมประสงค์ที่
จะช�ำระค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) ในอัตรำที่สอดคล้องกับกฎหมำยตำมท่ีทั้งสองฝ่ำยจะได้มีกำรเจรจำตกลงกัน
โดยสุจรติ และข้อเสนอที่ว่ำบรษิทัฯ จะน�ำส่งค่ำตอบแทนกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตรำที่ทีโอที
ก�ำหนดในข้อเสนอกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยของทีโอที ซึ่ง กทช.ได้ให้ควำมเห็นชอบ พรอ้มทั้งแจ้งยกเลิกข้อตกลงกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรคมนำคมเดิมทั้ง
สองฉบับ (Access Charge) ดังน้ันบรษิทัฯ จงึบันทึกคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคม (Access Charge) ในอัตรำคำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม 
(Interconnection Charge) ในระหวำ่งวันที่ 18 พฤศจกิำยน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจกิำยน 2550 ไวใ้นงบกำรเงนิจ�ำนวน 1,973 ลำ้นบำท และต้ังแต่
วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2550 บรษิทัฯ ได้หยุดบันทึกค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย (Access Charge) ในงบกำรเงิน เพรำะเห็นว่ำภำระที่จะต้องช�ำระค่ำเช่ือมโยง 
โครงขำ่ย (Access Charge) ตำมขอ้ตกลงเดิมดังกลำ่วไดส้ิ้นสุดลง

4) เม่ือวันที่ 9 พฤษภำคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนค�ำฟ้องต่อศำลปกครองกลำง (คดีหมำยเลขด�ำที่ 1097/2554) และค�ำรอ้งขอแก้ไขเพิ่มเติมค�ำฟ้องเมื่อวันที่  
7 มิถุนำยน 2554 เรยีกรอ้งให ้ กสท  และบรษิทัฯ รว่มกันช�ำระคำ่เสียหำยจำกคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคม (Access Charge) อันไดแ้ก ่(1) คำ่เสีย
หำยจำกคำ่เช่ือมโยง (Access Charge) ตำมขอ้ตกลง Postpaid และ Prepaid Card โดยค�ำนวณนับตั้งแตวั่นที่ 18 พฤศจิกำยน 2549 ถึงวันที่ 9 
พฤษภำคม 2554 (วันฟ้อง) พรอ้มภำษีมลูคำ่เพิม่และดอกเบี้ยในอัตรำรอ้ยละ 1.25 ตอ่เดือน และ (2) คำ่เสียหำยจำกคำ่เชื่อมโยง (Access Charge) ตำม
ขอ้ตกลง Postpaid และ Prepaid Card ที่มีจ�ำนวนครึง่หน่ึงของผลประโยชน์ตอบแทนที่  กสท ไดร้บัจำกบรษิทัฯ โดยค�ำนวณนับตั้งแตวั่นที่ 16 กันยำยน 
2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภำคม 2554 (วันฟ้อง) พรอ้มภำษีมลูคำ่เพิม่และดอกเบี้ยในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี รวมเป็นจ�ำนวนที่ทีโอทีเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ รบัผิด
จ�ำนวนทั้งส้ินประมำณ 113,319 ลำ้นบำท ตอ่มำบรษิทัฯ ไดร้บัแจง้เม่ือวันที่ 10 ตุลำคม 2557 ว่ำทีโอทีไดแ้กไ้ขเพิม่เติมค�ำฟ้องเม่ือวันที่ 31 กรกฎำคม 2557 
โดยแกไ้ขเพิม่เตมิจ�ำนวนคำ่เสียหำยพรอ้มภำษีมลูคำ่เพิม่และดอกเบ้ียจำกจ�ำนวนทัง้ส้ินประมำณ 113,319 ลำ้นบำท เป็นจ�ำนวน 245,638 ลำ้นบำท (ค�ำนวณ
ถึงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557) ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในคดีไมไ่ดม้ีกำรแกไ้ขเพิม่เติมแตอ่ยำ่งใด 

เม่ือวันที ่31 พฤษภำคม 2562 ศำลปกครองกลำงไดมี้ค�ำพพิำกษำยกฟอ้งขอ้เรยีกรอ้งของทีโอท ีเน่ืองจำกหลกัเกณฑ์กำรคิดคำ่เชือ่มโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคม
ดังกล่ำวส้ินผลลงแล้วเนื่องจำกขัดต่อประกำศ กทช. ว่ำด้วยกำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม โดยผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ไปด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคิดค�ำนวณค่ำตอบแทนกำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมตำมขั้นตอนที่ระบุในประกำศ กทช. ดังกล่ำวแทน  ทีโอที ไม่
ได้อุทธรณ์ค�ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด มีผลให้คดีถึงที่สุด  บรษิทัฯ จึงได้ท�ำค�ำรอ้งต่อศำลปกครองกลำงเมื่อวันที่  
8 กรกฎำคม 2562 เพือ่ใหศ้ำลปกครองกลำงออกหนังสือรบัรองวำ่คดีถึงที่สุด ศำลปกครองกลำงจงึมีหนังสือลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2562 ยืนยันวำ่คดี
ดังกลำ่วถึงที่สุดแลว้

สืบเน่ืองจำกเรือ่งดังกลำ่วขำ้งตน้เม่ือวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัหนังสือแจง้จำกทีโอทีให ้กสท และบรษิทัฯ ด�ำเนินกำรช�ำระหน้ีตอ่ทีโอทีตำม
ขอ้ตกลงเช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคม โดยขอให ้ทีโอที กสท และบรษิัทฯ ไปด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคิดค�ำนวณคำ่ตอบแทนกำรเชื่อมโยงโครงขำ่ยกันใหม่
ตำมประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรใชแ้ละเชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม และขอใหบ้รษิทัฯ พจิำรณำกำรก�ำหนดนดัเจรจำเกีย่วกบัคำ่ตอบแทนตำมขอ้ตกลงเชือ่ม
โยงโครงขำ่ยโทรคมนำคมดังกลำ่ว เพือ่มิใหม้ีขอ้พพิำทระหวำ่งกันอีก ในวันเดียวกัน บรษิัทฯ จงึไดส่้งหนังสือแจง้แกท่ีโอทีวำ่ ศำลปกครองกลำงไดพ้พิำกษำ
วำ่กำรคิดคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคมตำมขอ้ตกลงกำรเชื่อมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคมไดส้ิ้นผลแลว้นับแตป่ระกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรใชแ้ละเชื่อมตอ่
โครงข่ำยโทรคมนำคมมีผลใช้บังคับ กสท และบรษิัทฯ จึงไม่จ�ำต้องจำ่ยค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำยตำมข้อตกลงดังกล่ำวให้แก่ทีโอทีและไม่มีหน้ีที่ต้องช�ำระให้แก่
ทีโอที ตอ่มำ บรษิัทฯ ไดเ้ขำ้พบทีโอทีในวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 เพือ่อธบิำยยืนยันวำ่บรษิัทฯ ไมจ่�ำตอ้งจำ่ยคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคมใหแ้กท่ีโอที
และไมมี่หน้ีที่ตอ้งช�ำระใหแ้กท่ีโอที

นอกจำกนั้นแลว้ บรษิทัฯ ไดฟ้้องรอ้งตอ่ศำลปกครองกลำงเพือ่ขอใหท้ีโอทีช�ำระคำ่เชื่อมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคมระหว่ำงวันที่ 18 พฤศจกิำยน 2549 ถึง
วันท่ี 31 กรกฎำคม 2556 รวมท้ังหมด 3 คดี ศำลปกครองกลำงได้มีค�ำพิพำกษำทั้งสำมคดีให้ทีโอทีช�ำระค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมแก่บรษิัทฯ  
รวมทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 1,220 ลำ้นบำท ซ่ึงไดร้วม 1 คดีที่ฟ้องรอ้งตอ่ศำลปกครองกลำงเพือ่ขอใหบ้รษิัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูถ้กู
ฟ้องคดีที่ 2ช�ำระคำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมระหวำ่งวันที่ 18 พฤศจกิำยน 2549 ถึงวันที่ 31 ธนัวำคม 2553 แกบ่รษิัทฯ โดยศำลปกครองกลำงไดม้ี 
ค�ำพพิำกษำใหบ้รษิัทดังกลำ่วช�ำระคำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยใหแ้กบ่รษิทัฯ เป็นจ�ำนวนเงนิ 1,832 ลำ้นบำทเชน่กัน อยำ่งไรก็ตำม คดีขำ้งตน้ยังไมถึ่งที่สุด โดยอยู่
ระหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุดจ�ำนวนสองคด ีและอกีหนึง่คดยัีงอยูใ่นระยะเวลำทีคู่พ่พิำท กลำ่วคอื บรษิทัฯ และทโีอทมีสิีทธอุิทธรณ์ค�ำพพิำกษำ
ศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสูงสุดได้

5) แมว้ำ่ กทช.จะไดม้คี�ำช้ีขำดพพิำทท่ี 1/2550 เรือ่งขอ้พพิำทกำรเชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม ใหท้โีอทเีขำ้เจรจำเพือ่ท�ำสัญญำเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม 
(Interconnection Charge) กับบรษิัทฯ และเลขำธกิำร กทช. ไดอ้อกมำตรกำรบังคับทำงปกครอง (คำ่ปรบัทำงปกครองในอัตรำวันละ 20,000 บำท  
จนกว่ำจะปฏิบัติตำมค�ำส่ังของเลขำธิกำร กทช. ครบถ้วน) บังคับให้ ทีโอที เข้ำท�ำสัญญำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมกับบรษิทัฯ ให้แล้วเสรจ็ แต่ทีโอที 
ก็ยังมิได้เข้ำท�ำสัญญำกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยกับบรษิทัฯ จนถึงปจัจุบัน โดยทีโอทีได้ฟ้องรอ้งต่อศำลปกครองกลำงเพื่อให้ศำลเพิกถอนค�ำชี้ขำดของ กทช. 
และมำตรกำรบังคับทำงปกครองของเลขำธกิำร กทช. ดังกลำ่ว และเม่ือวันที่ 16 กรกฎำคม 2555 ศำลปกครองกลำงไดมี้ค�ำพพิำกษำ (คดีหมำยเลขด�ำเลข
ที่ 1033/2553 และคดีหมำยเลขแดงที่ 1178/2555) ใหย้กค�ำฟ้องของทีโอทีโดยเห็นวำ่ค�ำส่ังดังกลำ่วเป็นค�ำส่ังที่ชอบดว้ยกฎหมำย ทีโอทีไมเ่ห็นดว้ยกับ 
ค�ำพพิำกษำของศำลปกครองกลำงจงึไดย่ื้นอุทธรณ์ตอ่ศำลปกครองสูงสุด ปจัจุบันคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด

จำกควำมเห็นของที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัทฯ ผู้บรหิำรของบรษิัทฯ เชื่อว่ำ บรษิัทฯ ไม่มีภำระที่จะต้องช�ำระค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำยในอัตรำค่ำเชื่อมโยง 
โครงขำ่ย (Access Charge) ท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงเดิมท้ังสองฉบับ เน่ืองจำกกำรคิดอัตรำคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรคมนำคมตำมขอ้ตกลงดังกลำ่วไมเ่ป็นไป
ตำมหลกักฎหมำยในปจัจุบัน (โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย) แตจ่ะตอ้งคดิตอ่กนับนอตัรำคำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม 
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(Interconnection Charge) ดังน้ันผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ เชื่อวำ่ผลสรุปของขอ้พพิำท กระบวนกำรเจรจำและกระบวนกำรยุติธรรมในอนำคต ไมน่ำ่จะส่ง
ผลกระทบอยำ่งมีสำระส�ำคัญตอ่ฐำนะกำรเงนิของบรษิัทฯ

ขณะน้ีบรษิัทฯ อยู่ในช่วงพิจำรณำกำรคิดค�ำนวณค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำย กับทีโอที ซึ่งยังไม่เสรจ็ส้ิน หรอืมีข้อสรุปท่ีชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม  
เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัควำมระมดัระวัง บรษิทัฯ จงึบนัทกึส�ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีอำจจะเกดิขึน้จำกกรณดัีงกลำ่วขำ้งตน้ไวใ้นบญัชจี�ำนวนหนึง่ตำมทีเ่หน็วำ่เหมำะสม

37. ขอ้พพิำททำงกำรคำ้ คดฟ้ีองรอ้ง และเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งทีส่�ำคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับผลประโยชนต์อบแทนตำมสัญญำ
ใหด้�ำเนินกำรใหบ้รกิำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลลู่ำร ์(สัญญำสัมปทำน) ภำยใตสั้ญญำระงับขอ้พพิำทระหว่ำง 
กสท บรษิัทฯ และดแีทค ไตรเน็ต ลงวันที ่10 มกรำคม 2562 

เม่ือวันที่ 10 มกรำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บรษิัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต เข้ำท�ำสัญญำระงับข้อพิพำทกับ กสท เพื่อระงับ 
ขอ้พพิำทตำ่งๆซึ่งเกิดขึ้นภำยใตก้ำร ด�ำเนินกำรใหบ้รกิำรภำยใตสั้ญญำสัมปทำนที่บรษิัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต มีกับ กสท ทั้งน้ี บรษิัทฯ ดีแทคไตรเน็ต และ กสท ได้
เขำ้ลงนำมในสัญญำระงับขอ้พพิำทแลว้เม่ือวันที ่10 มกรำคม 2562 สัญญำดังกลำ่วมีผลผกูพนัตอ่คูสั่ญญำตำมขอ้ก�ำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวแ้ละจะมีผลเป็นกำร
ระงับข้อพิพำทต่อไปก็ต่อเม่ือบรษิัทฯ ได้รบักำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ท้ังน้ีเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 
ไดมี้มติอนุมัติใหบ้รษิัทฯ ระงบัขอ้พพิำทตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำท ฉบับลงวันที่ 10 มกรำคม 2562 กับ กสท  และด�ำเนินกำรตำมสัญญำระงบัขอ้พพิำทดังกลำ่ว 
ซึ่งหลังจำกได้รบัมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บรษิัทฯ ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท ได้รว่มกันย่ืนค�ำรอ้งขอถอนคดีและข้อพิพำททำงกำรค้ำภำยใต้สัญญำ 
ดังกลำ่วตอ่ศำลปกครองและสถำบันอนุญำโตตุลำกำร 

สัญญำระงับขอ้พพิำทกับ กสท ตำมที่กลำ่วน้ันมีผลเป็นกำรยุติขอ้พพิำทที่มีอยู่ระหว่ำงบรษิัทฯ และกสท เป็นส่วนใหญซ่ึ่งรวมถึงขอ้พพิำทที่เป็นคดีควำมแลว้ และ
ขอ้พพิำทหรอืขอ้เรยีกรอ้งที่ กสท อำจเรยีกรอ้งตอ่บรษิัทฯ ในอนำคตภำยใตสั้ญญำสัมปทำน ท้ังน้ีเว้นแตข่อ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท ท่ีเกี่ยวกับกำรช�ำระ 
ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเตมิ (ภำษีสรรพสำมิต) ตำมสัญญำสัมปทำน และขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯ และ กสท เก่ียวกบักำรคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเตมิจำกรำยได ้
ค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมท่ีบรษิัทฯ ได้รบัจำกผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมบำงรำยท่ีเข้ำมำใช้โครงข่ำยโทรคมนำคมของบรษิัทฯ หลังประกำศ กทช.  
วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยมีผลใชบ้ังคับตำมที่กลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 38 (ก) และ 38 (ข) น้ันจะไมไ่ดถ้กูระงบัไปโดยผลของสัญญำระงบั
ขอ้พพิำทฉบับน้ี 

ภำยใตสั้ญญำระงบัขอ้พพิำทดังกลำ่ว บรษิทัฯ ไดช้�ำระคำ่ตอบแทนเพือ่กำรระงบัขอ้พพิำทเป็นเงนิจ�ำนวนทั้งส้ิน 9,510 ลำ้นบำท (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่) ครบถว้น
แลว้ โดยบรษิทัฯ ช�ำระคำ่ตอบแทนส่วนแรกจ�ำนวน 6,840 ลำ้นบำท (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่) ใหแ้ก ่กสท แลว้เม่ือวันที่ 4 เมษำยน 2562 และส่วนท่ีเหลือบรษิทัฯ ได้
ช�ำระแลว้ในระหวำ่งปี 2562 ภำยหลังกระบวนกำรถอนขอ้พพิำทและ/หรอืคดีฟ้องรอ้งท่ีคำ้งอยูใ่นศำลเสรจ็ส้ินลงแลว้ตำมเงือ่นไขในสัญญำระงบัขอ้พพิำท  

รำยละเอียดขอ้พพิำททำงกำรคำ้ คดีฟ้องรอ้งและเรือ่งที่เกี่ยวขอ้งที่อยูภ่ำยใตสั้ญญำระงบัขอ้พพิำทมีดังตอ่ไปน้ี 

(ก) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท เกี่ยวกับกำรคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรที่ไดร้บัจำกบรษิัท ดิจติอล โฟน จ�ำกัด (“DPC”) จำก
กำรที่บรษิทัฯ ไดใ้ห ้DPC ใชบ้รกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ

ในปี 2545 กสท ไดแ้จง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบวำ่ กสท จะเรยีกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรที่บรษิทัฯ ไดร้บัจำก DPC จำกกำรท่ีบรษิัทฯ
ไดใ้ห ้DPC ใชบ้รกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศ และไดท้�ำหนังสือลงวันที่ 25 สิงหำคม 2546 แจง้ใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยในประเทศดังกลำ่วใหแ้ก ่กสท เป็นจ�ำนวน 477 ลำ้นบำท 

ตอ่มำเมือ่วันที ่31 สิงหำคม 2547 กสท ไดย่ื้นขอ้พพิำทตอ่สถำบนัอนุญำโตตุลำกำร โดยเรยีกใหบ้รษิทัฯ ช�ำระเงนิพรอ้มเบีย้ปรบัส�ำหรบัผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรขำ้มโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีภำยในประเทศค�ำนวณถงึวันท่ีย่ืนขอ้พพิำทรวมท้ังส้ิน 692 ลำ้นบำท และไดเ้รยีกใหบ้รษิทัฯ ช�ำระ
เงนิคำ่ปรบัจนกวำ่จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนครบถว้น

เมือ่วันที ่22 สิงหำคม 2558 บรษิทัฯ ไดร้บัค�ำชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำรแจง้วำ่คณะอนุญำโตตุลำกำรช้ีขำดใหย้กค�ำเสนอขอ้พพิำทของ กสท ตอ่มำ บรษิทัฯ
ไดร้บัแจง้เมื่อ วันที่ 18 มกรำคม 2559 วำ่ กสท ไดฟ้้องรอ้งเพกิถอนค�ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ซ่ึงตอ่มำศำลปกครองกลำงมีค�ำ
ส่ังไมร่บัค�ำรอ้งของ กสท ไวพ้จิำรณำและใหจ้�ำหนำ่ยคดีออกจำกสำรบบควำม เนื่องจำกเป็นกำรย่ืนค�ำรอ้งเมือ่ลว่งพน้ในระยะเวลำกำรฟอ้งคดี บรษิทัฯ ไดร้บั
อนุญำตจำกศำลปกครองสูงสุดใหค้ัดส�ำเนำค�ำพพิำกษำศำลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 9 พฤศจกิำยน 2560 ซึ่งปรำกฎวำ่ศำลปกครองสูงสุดมีค�ำส่ังยืนตำม
ค�ำส่ังของศำลปกครองกลำงที่ไมร่บัค�ำรอ้งขอใหศ้ำลเพกิถอนค�ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรไวพ้จิำรณำ

ในระหวำ่งปี 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัหนังสือโดยตรงจำกศำลปกครองกลำงเพิม่เตมิวำ่คดีน้ีถงึทีสุ่ดแลว้ ตลอดจนฝำ่ยบรหิำรไดพ้จิำรณำควำมเหน็จำกทีป่รกึษำ
กฎหมำยของบรษิทัฯ วำ่ บรษิทัฯ ไมม่ีภำระผกูพนัอื่นใดในผลประโยชน์ตอบแทนจำกรำยไดท้ี่ กสท เรยีกรอ้งในเรือ่งดังกลำ่วขำ้งตน้

(ข) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท เกี่ยวกับวิธกีำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก ่กสท อันเกิดจำกส่วนลดคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ย

เม่ือวันที่ 18 พฤษภำคม 2548 และวันที่ 19 กรกฎำคม 2548 กสท ไดท้�ำหนังสือแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบวำ่ วิธกีำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนของบรษิัทฯ
นับต้ังแต่วันที่บรษิทัฯ ได้รบัอนุมัติส่วนลดคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ยจำกทีโอทีน้ันไมถ่กูตอ้ง ซ่ึงส่งผลกระทบใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีบรษิทัฯ ตอ้งน�ำส่งใหแ้ก ่
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
ใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 16 ในเรือ่งเดียวกันน้ีอีกเป็นจ�ำนวน 16 ลำ้นบำท พรอ้มทั้งเบี้ยปรบั
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(ค) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯ และ กสท เก่ียวกบักำรคดิผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิจำกรำยไดค้ำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกผูป้ระกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมบำงรำยที่เขำ้มำใชโ้ครงขำ่ยโทรคมนำคมของบรษิทัฯ กอ่นประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยมีผลใชบ้ังคับ

ในปี 2549 กสท ไดย้ืน่ขอ้พพิำทตอ่อนุญำโตตุลำกำรเกีย่วกบักำรเรยีกเกบ็ผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิส�ำหรบัปีสัมปทำนที ่11 ถงึปีสัมปทำนที ่14 จำกรำยได้ 
คำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกผูป้ระกอบกจิกำรโทรคมนำคมบำงรำยทีเ่ขำ้มำใชโ้ครงขำ่ยโทรคมนำคมของบรษิทัฯ กอ่นประกำศ กทช. 
วำ่ดว้ยกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยมีผลใชบ้ังคับเป็นจ�ำนวน 14 ลำ้นบำท     

ในปี 2553 กสท ไดย้ื่นขอ้พพิำทตอ่อนุญำโตตุลำกำรเพือ่เรยีกใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 15 ในเรือ่งเดียวกันน้ีอีก
เป็นจ�ำนวน 4 ลำ้นบำท ระหวำ่งปี 2554-2558 กสท ไดเ้รยีกใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมในลักษณะเดียวกันส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 16-20 
รวมเป็นเงนิจ�ำนวนกวำ่ 5 ลำ้นบำทพรอ้มเบี้ยปรบั 

(ง) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯ และ กสท เกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิอนัเกดิจำกกำรหกัคำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรใหบ้รกิำรเสรมิ (Content) ของผูใ้หบ้รกิำรเสรมิ  
(Content Providers) ออกจำกรำยได้

ในปี 2550 กสท ไดย้ื่นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ช�ำระเงนิผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจ�ำนวนประมำณ 24 ลำ้น
บำทซึ่งรวมภำษีมลูคำ่เพิม่แตยั่งไมร่วมดอกเบี้ยผิดนัด โดยอำ้งวำ่บรษิทัฯ ไดช้�ำระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทำนที่ 13 และ 14 (ระหวำ่ง 16 กันยำยน 
2546 - 15 กันยำยน 2548) ไม่ครบถ้วน เน่ืองจำกบรษิทัฯ ได้หักค่ำใช้จำ่ยจำกกำรให้บรกิำรเสรมิของผู้ให้บรกิำรเสรมิ (Content Providers) ออก
จำกรำยไดก้อ่นกำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยไมไ่ดร้บัอนุมัติจำก กสท ซึ่งตอ่มำ เม่ือวันที่ 15 มีนำคม 2555 คณะอนุญำโตตุลำกำรเสียงขำ้งมำก
ไดมี้ค�ำชี้ขำดใหบ้รษิทัฯ ช�ำระเงนิจ�ำนวนประมำณ 24 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบ้ียในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี จำกตน้เงนิดังกลำ่วนับถัดจำกวันย่ืนเสนอขอ้พพิำท  
(28 ธันวำคม 2550) จนกว่ำจะช�ำระเสรจ็ส้ิน โดยบรษิทัฯ ได้ย่ืนค�ำรอ้งต่อศำลปกครองกลำงเพ่ือขอให้ศำลเพิกถอนค�ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
อยำ่งไรก็ตำมเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2558 ศำลปกครองกลำงไดม้ีค�ำพพิำกษำยกค�ำรอ้งของบรษิัทฯ ซึ่งภำยหลังตอ่มำบรษิทัฯ ไดอุ้ทธรณ์ค�ำพพิำกษำศำล
ปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสูงสุด และวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 ศำลปกครองสูงสุดไดม้ีค�ำส่ังยกอุทธรณ์ของบรษิัทฯ ซึ่งมีผลท�ำใหค้ดีดังกลำ่วถึงที่สุด 

ในปี 2553 ถึงปี 2556 กสท ไดย้ื่นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งให ้ บรษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำน
ที่ 15 ถึงปีสัมปทำนท่ี 18 อีกรวมเป็นจ�ำนวน 338 ลำ้นบำทซ่ึงรวมภำษีมลูคำ่เพิม่ พรอ้มทั้งเบี้ยปรบั ตอ่มำในปี 2558 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ช�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

(จ) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯ และ กสท เก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยไดบ้รกิำรบัตรเติมเงนิ (Prepaid Service Revenue) ระบบบรกิำร
ใจดีใหยื้ม

ในปี 2553 กสท ไดย้ืน่ค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ช�ำระเงนิผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิส�ำหรบัปีสัมปทำนที ่15 จ�ำนวน
ประมำณ 23 ลำ้นบำทซึง่รวมภำษมีลูคำ่เพิม่ โดยอำ้งวำ่บรษิทัฯ น�ำรำยไดจ้ำกบรกิำรบตัรเตมิเงนิ (Prepaid Service Revenue) ระบบใจดใีหยื้มมำค�ำนวณ
ผลประโยชน์จำกบรกิำรดังกลำ่วไมถ่กูตอ้งตำมหลักเกณฑ์ที่ กสท และบรษิทัฯ ไดย้อมรบัและถือปฏิบัติกันมำตั้งแตเ่ริม่สัญญำสัมปทำน 

ในปี 2554 ถึงปี 2556 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งให ้  บรษิทัฯ ช�ำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมของปีสัมปทำน
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 เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัปีสัมปทำนท่ี 16 ถึงปีสัมปทำนท่ี 20 เป็นจ�ำนวนเงนิ 353 ลำ้นบำทซ่ึงรวมภำษีมลูคำ่เพิม่และดอกเบี้ยผิดนัดค�ำนวณจนถึงวันย่ืน
ค�ำเสนอขอ้พพิำทแลว้

(ฉ) ข้อพิพำทระหว่ำงบรษิทัฯ และ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�ำหรบัค่ำบรกิำรที่ลูกค้ำปลอมแปลงเอกสำรจดทะเบียน (ส�ำหรบักำรโทรศัพท์
ภำยในประเทศ) ซึ่งไมส่ำมำรถเรยีกเก็บเงนิได้

ในปี 2549 ถึงปี 2558 กสท ได้ย่ืนข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯ ช�ำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจ�ำนวนรวมกันประมำณ  
52 ลำ้นบำทซ่ึงรวมภำษมีลูคำ่เพิม่พรอ้มเบีย้ปรบั โดยอำ้งวำ่บรษิทัฯ ไดช้�ำระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทำนท่ี 11 ถงึ ปีสัมปทำนท่ี 20 ไมค่รบถว้น เน่ืองจำก 
บรษิทัฯ ไดห้ักหน้ีเสียกรณีลกูคำ้ปลอมแปลงเอกสำรจดทะเบียนออกจำกรำยไดก้อ่นกำรค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก ่กสท

(ช) ขอ้พพิำทอื่นเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนตำมสัญญำสัมปทำน

นอกเหนือจำกขอ้พิพำทตำมที่กล่ำวขำ้งต้น ในระหว่ำงปี 2552 - 2556 กสท ยังได้ย่ืนขอ้เรยีกรอ้งอีกหลำยคดีต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรและศำลเพื่อ
เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตำมสัญญำสัมปทำนเป็นจ�ำนวนเงนิรวมทั้งส้ิน 263 ลำ้นบำทพรอ้มเบ้ียปรบั

(ซ) หนังสือจำก กสท ใหป้ฏิบัติตำมขอ้ 14.8 ขอ้ 2.1 และขอ้สัญญำอ่ืนๆของสัญญำสัมปทำน

เม่ือวันที่ 12 กุมภำพนัธ์ 2556 บรษิัทฯ ไดร้บัหนังสือจำก กสท แจง้วำ่บรษิทัฯ ไมป่ฎิบัติตำมขอ้สัญญำท่ีเกี่ยวกับขอ้หำ้มกำรแขง่ขันตำมขอ้ 14.8 ของสัญญำ
สัมปทำน (หนงัสือ 14.8) และไดแ้จง้ใหบ้รษิทัฯ ด�ำเนินกำรแกไ้ข  และตอ่มำ กสท ไดส่้งหนงัสือเป็นรำยเดือนขอใหบ้รษิทัฯ ระงบักำรทีผู่ใ้ชบ้รกิำรของบรษิทัฯ  โอน
ยำ้ยไปยัง ดีแทค ไตรเน็ต และเรยีกรอ้งคำ่เสียหำยโดยหำกนบัคำ่เสียหำยระหวำ่งเดือนกนัยำยน 2556 ถงึเดือนพฤษภำคม 2558 เทำ่กบั 16,468 ลำ้นบำท 
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รวมทั้งไดก้ลำ่วอำ้งในหนังสือฉบบัลงวันที ่10 มกรำคม 2557 วำ่บรษิทัฯ ปฏบิตัผิดิสัญญำสัมปทำนในขอ้ 14.8 และ ขอ้ 2.1 เก่ียวกบัเครือ่งและอุปกรณ์ตำม 
สัญญำใหด้�ำเนินกำรฯ และยังไดอ้ำ้งอีกวำ่    บรษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนไมค่รบถว้น อีกทัง้อำ้งวำ่บรษิทัฯ ผิดสัญญำสัมปทำนในขอ้อ่ืนๆ โดยหำกบรษิทัฯ
ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 90 วัน นับแตไ่ดร้บัหนังสือลงวันที ่10 มกรำคม 2557 กสท จะใชสิ้ทธบิอกเลิกสัญญำตอ่ไป และขอสงวนสิทธเิรยีกคำ่เสียหำยดว้ย

ตอ่มำ กสท ส่งหนังสือลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2557 วันท่ี 9 กันยำยน 2557 และวันที่ 23 กันยำยน 2557 แจง้วำ่บรษิัทฯ ไมป่ฎิบัติตำมขอ้สัญญำท่ีเกี่ยวกับ 
ขอ้หำ้มกำรแขง่ขันตำมขอ้ 14.8 และขอ้สัญญำอ่ืนๆ ของสัญญำสัมปทำน รวมท้ังสรำ้งควำมเสียหำยใหแ้ก ่ กสท ด้วยกำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก ่ 
ดีแทค ไตรเน็ต เขำ้ถือหุน้ใน ดีแทค ไตรเน็ต และโอนยำ้ยผูใ้ชบ้รกิำรของบรษิัทฯ ไปยัง ดีแทค ไตรเน็ต กสท แจง้อีกวำ่จะน�ำกรณีดังกลำ่วเสนอเป็นขอ้พพิำท
เข้ำสู่กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ ได้ยืนยันกลับไปยัง กสท ตำมหนังสือลงวันที่ 11 เมษำยน 2557 วันที่ 21 สิงหำคม 2557 
และวันที่ 3 ตุลำคม 2557 ว่ำบรษิัทฯ ไม่ได้ผิดสัญญำให้ด�ำเนินกำรฯ และ กสท ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่อย่ำงใด โดยในกำรด�ำเนินกำรทุกข้ันตอน  
บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมสัญญำสัมปทำนและบทบญัญตัขิองกฎหมำยทัง้ส้ิน ขอ้กลำ่วอำ้งของ กสท ทีว่ำ่บรษิทัฯ ท�ำผดิสัญญำสัมปทำนขอ้อืน่ ๆ  น้ัน ส่วนใหญเ่ป็น 
ขอ้พพิำทท่ียังไมเ่ป็นท่ียุตแิละยังคงอยูใ่นข้ันตอนกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร และกระบวนกำรพิจำรณำของศำลปกครองท่ี กสท ควรรอผลคดีใหถึ้งทีสุ่ดกอ่น 
บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิต์ำ่ง ๆ  ทีบ่รษิทัฯ พงึมตีำมสัญญำสัมปทำนและตำมกฎหมำยทุกประกำร โดยไมถ่อืวำ่หนงัสือดังกลำ่วเป็นกำรสละสิทธิห์รอืกำรสละเงือ่น 
เวลำใด ๆ ที่บรษิัทฯ พงึมีตำมสัญญำสัมปทำนหรอืตำมกฎหมำยท้ังส้ิน

เม่ือวันที่ 30 สิงหำคม 2561 บรษิัทฯ ไดร้บัค�ำเสนอขอ้พพิำทที่ กสท ย่ืนตอ่คณะอนุญำโตตุลำกำร โดยอำ้งวำ่บรษิัทฯ ไดท้�ำผิดสัญญำสัมปทำนขอ้ 14.8 
ด้วยกำรเข้ำถือหุ้นใน ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำนวนรอ้ยละ 99.99 และมีกำรโอนย้ำยผู้ใช้บรกิำรโดยฝ่ำฝืนประกำศ กสทช. เรือ่งหลักเกณฑ์บรกิำรคงสิทธ ิ
เลขหมำยโทรศัพท์เคล่ือนที่และเงื่อนไขแนวทำงปฏิบัติกำรโอนย้ำยผู้ใช้บรกิำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ อันเป็นเหตุให้ กสท ได้รบัควำมเสียหำยได้รบัผลประโยชน์
ตอบแทนนอ้ยลง กสท จงึขอใหบ้รษิทัฯ ช�ำระคำ่เสียหำยจำกกำรทีบ่รษิทัฯ โอนย้ำยผูใ้ชบ้รกิำรจำกบรษิทัฯ ไปยังดีแทค ไตรเน็ต ของเดือนกนัยำยน 2556 ถงึ 
เดือนพฤษภำคม 2558 เป็นจ�ำนวน 3,506 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปีนับตั้งแตเ่ดือนมิถุนำยน 2558 เป็นตน้ไป 

(ฌ) 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 ของบรษิัทฯ กสท จงึเรยีกรอ้งให ้ ดีแทค ไตรเน็ต รือ้ถอนเครือ่งและอุปกรณ์ออกไปและหำ้มมิใหต้ิด
ตั้งหรอืเชื่อมตอ่เครือ่งและอุปกรณ์ของ ดีแทค ไตรเน็ต กับเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำใหด้�ำเนินกำรฯ ของบรษิัทฯ รวมท้ัง เรยีกรอ้งให ้ดีแทค ไตรเน็ต 
ชดใชค้ำ่เสียหำยแก ่กสท เป็นเงนิเดือนละ 42  ลำ้นบำท (ซ่ึงภำยหลังแกไ้ขเพิม่เติมค�ำฟ้องเป็นเดือนละ 44 ลำ้นบำท) นับถัดจำกวันย่ืนฟ้องเป็นตน้ไปจนกวำ่
จะด�ำเนินกำรรือ้ถอนอุปกรณ์โทรคมนำคมของ ดีแทค ไตรเน็ต ออกจำกเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำใหด้�ำเนินกำรของบรษิัทฯ 

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 

(ญ) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯ และ กสท เกี่ยวกับเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคม

ตำมท่ีบรษิทัฯ และ กสท มขีอ้โตแ้ยง้กันต้ังแตปี่ 2556 เรือ่งกำรไมป่ฏิบตัติำมขอ้ 2.1 ของสัญญำสัมปทำนเกีย่วกบัเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำนตำม
ที่กลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 37 (ซ) เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไดติ้ดต้ังเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมยำ่นควำมถ่ี 2.1 GHz ของ ดีแทค ไตรเน็ต  
บนเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำน กสท จงึขอใหบ้รษิทัฯ รือ้ถอนอุปกรณ์ยำ่นควำมถ่ี 2.1 GHz ออกจำกเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำน
ภำยในก�ำหนดเวลำ 15 วัน หำกพน้ก�ำหนดเวลำดังกลำ่วแลว้ กสท จะเสนอขอ้พพิำทเขำ้สู่กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร  

ตอ่มำ เม่ือวันที่ 1 ตุลำคม 2557 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำร โดยอำ้งวำ่ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรท่ีบรษิทัฯ ปฏิบัติผิดสัญญำ
สัมปทำนขอ้ 2.1 และขอ้ 2.3 ดว้ยกำรน�ำเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมตำมสัญญำสัมปทำนไปให ้ดีแทค ไตรเน็ต รว่มใชเ้พือ่ติดต้ังและเชื่อมตอ่เครือ่งและ
อุปกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรบัใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ยำ่นควำมถ่ี 2.1 GHz ของ ดีแทค ไตรเน็ต กับเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมตำมสัญญำสัมปทำน 
กสท จึงเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯ รือ้ถอนเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมดังกล่ำวของ ดีแทค ไตรเน็ต หรอืผู้ให้บรกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยอื่นที่ติดตั้งและ
เชื่อมตอ่กับเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำนออกไป และใหช้ดใชค้ำ่เสียหำยจ�ำนวนประมำณ 658 ลำ้นบำทพรอ้มดอกเบี้ยรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี หำกไม ่
รือ้ถอน กสท ขอใหช้ดใชค้ำ่เสียหำยรำยเดือนประมำณเดือนละ 44 ลำ้นบำท นับถัดจำกวันย่ืนค�ำเสนอขอ้พพิำทเป็นตน้ไปจนกวำ่จะด�ำเนินกำรรือ้ถอนเครือ่ง
และอุปกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรบัให้บรกิำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีย่ำนควำมถ่ี 2.1 GHz ของ ดีแทค ไตรเน็ต ออกจำกเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำน 
นอกจำกน้ัน กสท ยังหำ้มมิใหบ้รษิทัฯ น�ำเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมตำมสัญญำสัมปทำนไปใหดี้แทค ไตรเน็ต หรอืผูใ้หบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยอ่ืน
ใชร้ว่มโดยกำรติดตั้งและหรอืเชื่อมตอ่กับเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรบัใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ยำ่นควำมถ่ี 2.1 GHz ของผูใ้หบ้รกิำรดังกลำ่ว
กับเครือ่งและอุปกรณ์ตำมสัญญำสัมปทำน เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญำตจำก กสท เป็นลำยลักษณ์อักษร 

ปจัจุบัน ขอ้พพิำททำงกำรคำ้และคดีฟ้องรอ้งขำ้งตน้ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ อันเน่ืองมำจำกค�ำส่ังของคณะอนุญำโตตุลำกำร ศำลปกครองกลำง หรอืศำลปกครองสูงสุด
ใหจ้�ำหนำ่ยขอ้พพิำทหรอืคดีตำมที่   บรษิัทฯ ดีแทค ไตรเน็ต หรอื กสท รอ้งขอ
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นอกจำกน้ี สัญญำระงบัขอ้พพิำทดังกลำ่วยังมีผลเป็นกำรระงบัประเด็นตำ่ง ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกำรด�ำเนินกำรภำยใตสั้ญญำสัมปทำนระหวำ่ง กสท และบรษิัทฯ ที่
ยังไมเ่กิดขึ้นเป็นคดีควำม เชน่ กำรแกไ้ขสัญญำสัมปทำนครัง้ที่ 3 ตำมที่กลำ่วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมขอ้ 39.3 และรวมถึงขอ้พพิำทหรอืขอ้เรยีกรอ้ง
ที่ กสท อำจเรยีกรอ้งตอ่บรษิัทฯ ในอนำคตภำยใตสั้ญญำสัมปทำน

38. ขอ้พพิำททำงกำรคำ้ทีส่�ำคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับผลประโยชนต์อบแทนตำมสัญญำใหด้�ำเนินกำรใหบ้รกิำรวิทยุ
คมนำคมระบบเซลลลู่ำร ์(สัญญำสัมปทำน) ระหว่ำง กสท และบรษิัทฯ ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ำยใตสั้ญญำระงับขอ้พพิำท 
และคดฟ้ีองรอ้งอืน่ๆ 

(ก) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิัทฯ และ กสท เกี่ยวกับกำรช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติม (ภำษีสรรพสำมิต) ตำมสัญญำสัมปทำน

เม่ือวันที่ 11 มกรำคม 2551 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมในปีสัมปทำนที่ 
12 ถึงปีสัมปทำนที่ 16 จ�ำนวน 16,887 ลำ้นบำท รวมภำษีมลูคำ่เพิม่และเบี้ยปรบั รวมเป็นเงนิจ�ำนวนทั้งหมดประมำณ 23,164 ลำ้นบำท โดยค�ำรอ้งเสนอ
ข้อพิพำทของ กสท ดังกล่ำวมิได้อ้ำงถึงสำเหตุที่บรษิัทฯ น�ำส่งผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน (บรษิทัฯ คำดว่ำจ�ำนวนเงินที่เรยีกรอ้งดังกล่ำวเป็นเรือ่ง
ของเงินค่ำภำษีสรรพสำมิตที่บรษิัทฯ ได้ช�ำระให้แก่กรมสรรพสำมิตไปและน�ำมำหักออกจำกผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องน�ำส่งให้แก่ กสท ตำมมติของ 
คณะรฐัมนตร ีและตำมหนังสือของ กสท)

อยำ่งไรก็ดี คณะอนุญำโตตุลำกำรไดม้ีค�ำช้ีขำดลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2555 ใหบ้รษิัทฯ ชนะคดีและยกค�ำเสนอขอ้พพิำทของ กสท ท้ังหมด ตอ่มำเม่ือวันที่ 
31 สิงหำคม 2555 กสท ไดย่ื้นค�ำรอ้งขอใหศ้ำลปกครองกลำงเพกิถอนค�ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรดังกลำ่ว ซึ่งตอ่มำเม่ือวันที่ 29 มกรำคม 2559  
ศำลปกครองกลำงพพิำกษำไมเ่พกิถอนค�ำชีข้ำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรทีพ่พิำท อยำ่งไรกต็ำม กสท อุทธรณ์ค�ำพพิำกษำศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครอง
สูงสุด คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของศำลปกครองสูงสุด

ตอ่มำเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2560 บรษิัทฯ ไดร้บัหนังสือจำก กสท แจง้ใหบ้รษิทัฯ ตอ้งช�ำระภำษีมลูคำ่เพิม่จำกเงนิคำ่ภำษีสรรพสำมิตที่บรษิัทฯ หักออกจำก
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีตอ้งจำ่ยให ้ กสท โดยอำ้งวำ่ บรษิัทฯ มีหนำ้ที่ตำมสัญญำสัมปทำนในกำรช�ำระภำษีหรอืคำ่ธรรมเนียมใด ๆ ตำมกฎหมำยท่ีเกิดจำก
สัญญำดังกลำ่ว กสท จงึขอใหบ้รษิัทฯ ช�ำระภำษีมลูคำ่เพิม่ดังกลำ่วเป็นเงนิจ�ำนวน 2,756 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบ้ียตำมสัญญำใหแ้ก ่กสท หำกบรษิัทฯ มิได้
ด�ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด กสท ขอสงวนสิทธใินกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยตอ่ไป

อยำ่งไรก็ตำม จำกควำมเห็นของที่ปรกึษำกฎหมำยของบรษิัทฯ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ เห็นวำ่ บรษิัทฯ ไมม่ีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยภำษีอำกรหรอืตำมสัญญำ
สัมปทำนท่ีต้องช�ำระภำษีมูลค่ำเพิ่มจ�ำนวนดังกล่ำวให้แก่ กสท ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทฯ จึงมิได้บันทึกภำษีมูลค่ำเพิ่มที่ กสท เรยีก 
เก็บขำ้งตน้ไวใ้นงบกำรเงนิ

(ข) ขอ้พพิำทระหวำ่งบรษิทัฯ และ กสท เก่ียวกบักำรคดิผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิจำกรำยไดค้ำ่เชือ่มตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจำกผูป้ระกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมบำงรำยที่เขำ้มำใชโ้ครงขำ่ยโทรคมนำคมของบรษิัทฯ หลังประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยมีผลใชบ้ังคับ

ในปี 2554 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำร เพือ่เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยไดค้ำ่เชื่อมตอ่
โครงขำ่ยโทรคมนำคม ในปีสัมปทำนที่ 16 (16 กันยำยน 2549 - 15 กันยำยน 2550) ที่ขำดไปรวมทุกคดีเป็นจ�ำนวนเงนิประมำณ 4,026 ลำ้นบำท พรอ้ม
ช�ำระเบ้ียปรบัอัตรำรอ้ยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้ำงช�ำระ เน่ืองจำกบรษิทัฯ ค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยกำรหักกลบระหว่ำงรำยได้ 
คำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีบรษิทัฯ ไดร้บัจำกผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนและรำยจำ่ยคำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมทีบ่รษิทัฯ ถกูผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืน 
เรยีกเก็บ แต่ กสท เรยีกรอ้งให้บรษิัทฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนของรำยได้คำ่เช่ือมต่อโครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีบรษิัทฯ ได้รบัจำกผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน
ทั้งหมดโดยไมใ่หน้�ำรำยจำ่ยคำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีบรษิทัฯ ถกูผูป้ระกอบกำรรำยอื่นเรยีกเก็บมำหักออก

ในปี 2555 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเพือ่เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยไดค้ำ่เชื่อมตอ่
โครงขำ่ยโทรคมนำคมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 17 เป็นจ�ำนวน 3,860 ลำ้นบำท พรอ้มท้ังเบี้ยปรบั และในปี 2556 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทเป็นอีกคดีหน่ึง
ต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรโดยเรยีกรอ้งให้บรษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�ำหรบัรำยได้ค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมส�ำหรบัปีสัมปทำน
ที่ 18 เป็นจ�ำนวน 3,340 ลำ้นบำท พรอ้มเบ้ียปรบั

นอกจำกน้ี ในปี 2558 กสท ไดย้ื่นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเพือ่เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยได ้
คำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม ส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 19 เป็นจ�ำนวน 3,667 ลำ้นบำทพรอ้มทั้งเบี้ยปรบั และผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยได้
คำ่เชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 20 เป็นจ�ำนวน 3,914 ลำ้นบำท พรอ้มท้ังเบี้ยปรบั 

ในปี 2562 กสท ไดย่ื้นค�ำเสนอขอ้พพิำทตอ่สถำบันอนุญำโตตุลำกำรเพือ่เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยไดค้ำ่เช่ือมตอ่
โครงขำ่ยโทรคมนำคม ส�ำหรบัปีสัมปทำนที่ 21-27 เป็นจ�ำนวน  15,879  ลำ้นบำทพรอ้มท้ังเบี้ยปรบั บรษิทัฯ อยูร่ะหวำ่งกำรด�ำเนินกำรเพือ่ย่ืนค�ำรอ้งตอ่
อนุญำโตตุลำกำรตอ่ไป

เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2562 บรษิทัฯ ได้รบัค�ำชี้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรให้ยกค�ำรอ้งของ กสท ส�ำหรบัข้อเรยีกรอ้งให้บรษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิม่เติมส�ำหรบัรำยไดค้ำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม ในปีสัมปทำนที่ 16 ตอ่มำเมื่อวันที่ 26 และ 27 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัค�ำชี้ขำดของ 



214

คณะอนุญำโตตุลำกำรใหบ้รษิทัฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมส�ำหรบัรำยไดค้ำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม ในปีสัมปทำนท่ี 18 จ�ำนวน 3,957 ลำ้นบำท  
พรอ้มดอกเบี้ยผิดนัดรอ้ยละ 7.5 ต่อปี และให้บรษิัทฯ ช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�ำหรบัรำยได้ค่ำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม ในปีสัมปทำน
ที่ 17 จ�ำนวน 3,438 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบ้ียผิดนัดรอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี อยำ่งไรก็ตำม กสท และบรษิัทฯ มีสิทธิย่ืนค�ำรอ้งขอเพิกถอนค�ำชี้ขำดดังกลำ่วตอ่ 
ศำลปกครองกลำงภำยใน 90 วันนับแตวั่นที่ไดร้บัค�ำช้ีขำด 

จำกควำมเห็นของที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เห็นว่ำค�ำชี้ขำดข้อพิพำทส�ำหรับรำยได้ค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม  
ในปีสัมปทำนที่ 17 และ 18 ไมส่อดคลอ้งกับหลักกฎหมำยปกครองและกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวขอ้ง บรษิัทฯ อยูร่ะหว่ำงกำรจดัท�ำค�ำรอ้งขอเพกิถอน
ค�ำช้ีขำดอนุญำโตตุลำกำรส�ำหรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมของปีสัมปทำนดังกลำ่วตอ่ศำลปกครองกลำง อนึ่ง ค�ำชี้ขำดในขอ้พพิำทดังกลำ่วมีผลทำง
กฎหมำยเฉพำะขอ้พพิำทเทำ่น้ัน โดยไมม่ีผลทำงกฎหมำยและผลผกูพนัตอ่ขอ้พพิำทอื่นๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มิไดบ้ันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมที่ กสท เรยีกเก็บขำ้งตน้ไวใ้นงบกำรเงนิ เน่ืองจำกจำกควำมเห็นของที่ปรกึษำ
กฎหมำยของบรษิัทฯ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ เห็นว่ำ บรษิัทฯ ไม่มีหน้ำที่ต้องช�ำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กสท ตำมท่ี กสท เรยีกรอ้ง ขณะน้ี 
ขอ้พพิำทดังกลำ่วอยูภ่ำยใตก้ระบวนกำรทำงอนุญำโตตุลำกำร 

(ค) คดีฟ้องรอ้งอื่นๆ

บรษิทัฯ มีคดีตำ่ง ๆ ที่ถกูฟ้องรอ้งอันเน่ืองมำจำกกำรจำ้งแรงงำนและสัญญำทำงกำรคำ้อื่น ๆ จ�ำนวนรวมทั้งส้ิน 93 ลำ้นบำท ขณะน้ีคดีทั้งหมดดังกลำ่วอยู่
ภำยใตก้ำรพจิำรณำของศำล 

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ เชื่อวำ่ผลของขอ้พพิำทและคดีฟ้องรอ้งดังกลำ่วจะไมส่่งผลกระทบอยำ่งมีนัยส�ำคัญตอ่ฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิัทฯ

39. ควำมเส่ียงจำกขอ้ก�ำหนดและกำรเปล่ียนแปลงทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกิจโทรคมนำคมทีส่�ำคัญ 
บำงประกำร

39.1 กำรปฏิรูปกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับกิจกำรโทรคมนำคม

คณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน์และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(เรยีกโดยยอ่วำ่ “กสทช.”) ซึง่ถกูจดัตัง้โดยผลของ พรบ. องค์กรจดัสรรคลืน่
ควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 เป็นองค์กรก�ำกับดแูลกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำย
เสียง 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

39.2 ตน้ทุนของบรษิัทฯ ในเรือ่งกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมกับทีโอทีกอ่นกำรส้ินสุดสัญญำสัมปทำน 

ตำม พรบ. ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมและผู้ให้บรกิำรเช่ือมต่อต้องท�ำสัญญำเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมต่อกัน แม้ว่ำ
ปจัจุบัน สัญญำสัมปทำนของบรษิัทฯ จะส้ินสุดลงแลว้ แตภ่ำระตน้ทุนในกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีเกิดขึ้นแลว้ในชว่งกอ่นกำรส้ินสุดสัญญำสัมปทำนน้ัน 
ยังคงมีควำมไมชั่ดเจน เน่ืองจำกทีโอทซีึง่เป็นคูสั่ญญำกับบรษิทัฯ ไมไ่ดเ้จรจำตกลงเขำ้ท�ำสัญญำเช่ือมตอ่โครงขำ่ยกบับรษิทัฯ ท้ังน้ี ตำมขอ้ตกลงกำรเช่ือมโยงโครงขำ่ย 
ซึ่งท�ำขึ้นในปี 2537 และ 2544 น้ันก�ำหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งช�ำระคำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ย (Access Charge) ในอัตรำคงท่ีตอ่เลขหมำยตอ่เดือนและอัตรำรอ้ยละตำม
รำคำหนำ้บตัรส�ำหรบัลกูคำ้ระบบเติมเงนิ อยำ่งไรก็ดี ปจัจุบนักำรใชแ้ละเช่ือมตอ่โครงขำ่ยระหวำ่งผูป้ระกอบกำรตอ้งด�ำเนินกำรโดยสอดคลอ้งกับ พรบ.กำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมและประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย บรษิทัฯ เห็นวำ่ คำ่เชื่อมโยงโครงขำ่ย (Access Charge) ซ่ึงทีโอทีก�ำหนดข้ึนตำมกฎหมำย
เดิมไมมี่ผลใชบ้ังคับอีกตอ่ไปเน่ืองจำกไมส่อดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และประกำศ กทช. วำ่ดว้ยกำรเชื่อมตอ่โครงขำ่ย 

39.3 กำรแกไ้ขสัญญำสัมปทำนครัง้ที่ 3

สืบเน่ืองจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (เรือ่งเสรจ็ที่ 292/2550) ที่ไดใ้หค้วำมเห็นวำ่กำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำสัมปทำนทั้ง 3 ครัง้ของบรษิัทฯ ไมไ่ด้
ด�ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งตำมพระรำชบัญญัตวิำ่ดว้ยกำรใหเ้อกชนเขำ้รว่มงำนหรอืด�ำเนินกำรในกิจกำรของรฐั พ.ศ. 2535 (“พรบ.วำ่ดว้ยกำรใหเ้อกชนเขำ้รว่มงำนฯ”) 
ซึง่คณะกรรมกำรกฤษฎกีำเหน็วำ่สัญญำแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญำสัมปทำนทัง้ 3 ครัง้ยังคงมผีลใชบั้งคบัอยู ่แต ่กสท จะตอ้งด�ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งตำม พรบ.วำ่ดว้ยกำร
ใหเ้อกชนเขำ้รว่มงำนฯ (กลำ่วคือ กสท ตอ้งเสนอคณะกรรมกำรประสำนงำนตำมมำตรำ 22 พจิำรณำและน�ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรประสำนงำนตำมมำตรำ 
22 ดังกล่ำวประกอบกำรพิจำรณำของคณะรฐัมนตร)ี และเสนอให้คณะรฐัมนตรพีิจำรณำต่อไป โดยให้คณะรฐัมนตรพีิจำรณำถึงผลกระทบ และควำมเหมำะสม 
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของรฐั และประโยชน์สำธำรณะ 
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ต่อมำคณะกรรมกำรประสำนงำนตำมมำตรำ 22 ได้ให้ควำมเห็นเบื้องต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (“กระทรวงฯ”) โดยไม่รบัรองเฉพำะ
กำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำสัมปทำนครัง้ที่ 3 ในประเด็นเรือ่งกำรปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทน 

เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2554 คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทรำบกำรด�ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำรว่มกำรงำนให้ถูกต้องตำมแนวทำงปฏิบัติของ พรบ. ว่ำด้วยกำร
ใหเ้อกชนเขำ้รว่มงำนฯ ตำมท่ีกระทรวงฯ เสนอ ซ่ึงกระทรวงฯ เสนอใหมี้กำรแตง่ต้ังคณะกรรมกำรเจรจำผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญำรว่ม 
กำรงำน (“คณะกรรมกำรฯ”) เพือ่ทบทวนกำรจำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับกำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำสัมปทำนครัง้ที่ 3

เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2554 คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทรำบผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ วำ่คณะกรรมกำรฯ ไมอ่ำจพิจำรณำขอ้เสนอของบรษิัทเอกชน
ผู้รับสัมปทำนได้ เน่ืองจำกข้อเสนอน้ัน เกินกว่ำอ�ำนำจกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ และเห็นควรส่งเรื่องให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
หลักเกณฑ์และมำตรกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

ในปจัจุบัน พรบ.ว่ำด้วยกำรให้เอกชนเขำ้รว่มงำนฯ ได้ถูกยกเลิกและมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนรว่มลงทุนในกิจกำรของรฐั พ.ศ. 2556 เพ่ือ
บงัคบัใชแ้ทน อยำ่งไรก็ดี จนถึงปจัจุบันยังไมม่คีวำมคืบหนำ้ในเรือ่งดังกลำ่วและบรษิทัฯ กไ็มท่รำบไดว้ำ่กฎหมำยใหมจ่ะส่งผลกระทบใดตอ่เรือ่งน้ี  และคณะรฐัมนตรี
จะมีขอ้สรุปในกำรด�ำเนินกำรตอ่ไปอยำ่งไร หรอืจะใชดุ้ลพนิิจอยำ่งไร ในขณะน้ีบรษิัทฯ จงึยังไมส่ำมำรถประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ดังกลำ่วได้

อยำ่งไรก็ตำม ดว้ยผลของสัญญำระงบัขอ้พพิำทระหวำ่ง กสท บรษิัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต ควำมเส่ียงที่จะถกูเรยีกรอ้งใหท้บทวนกำรจำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรแกไ้ขเพิม่เติมสัญญำสัมปทำนครัง้ที่ 3 จงึส้ินสุดลง

39.4 ควำมเส่ียงจำกขอ้ก�ำหนดทำงกฎหมำยและนิติกรรมสัญญำเก่ียวกับสัดส่วนกำรถือหุน้ของนักลงทุนตำ่งดำ้ว

กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภำยใต้ข้อจ�ำกัดกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542  
(“พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว”) 

กำรฝำ่ฝนืสัดส่วนกำรถือหุน้ของคนตำ่งดำ้วอำจส่งผลใหมี้กำรยกเลกิใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม หรอืบอกเลิกสัญญำรว่มกำรงำน และส่งผลใหบ้รษิทัฯ 
และ/หรอื บรษิัทยอ่ยไมส่ำมำรถประกอบกิจกำรโทรคมนำคมตอ่ไปได ้

อยำ่งไรกต็ำม มำตรำ 4 แหง่ พรบ. กำรประกอบธุรกจิของคนตำ่งดำ้ว ก�ำหนดวำ่หำกบรษิทัใดมหุีน้ท่ีถอืโดยคนตำ่งดำ้วไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบรษิทั 
ใหถ้ือวำ่บรษิัทน้ันเป็นบรษิัทไทย 

จำกขอ้มลูบัญชีรำยชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ พบวำ่ บรษิัทฯ มีหุน้ที่ถือโดยคนตำ่งดำ้วไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบรษิัทฯ ดังน้ัน บรษิัทฯ จงึถือเป็นบรษิัท
ไทยตำมควำมในมำตรำ 4 แหง่ พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว โดยเมื่อเดือนกันยำยน 2555 บรษิทัฯ ไดร้บัหนังสือยืนยันจำกกระทรวงพำณิชย์ซึ่งเป็น
หนว่ยงำนที่รบัผิดชอบตำมพรบ.น้ี ยืนยันวำ่บรษิัทฯ เป็นบรษิัทไทยตำมมำตรำ 4 แหง่ พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ เห็นว่ำยังไม่มีควำมชัดเจนในเรือ่งกำรตีควำมและกำรใช้บังคับ พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวในเรือ่งที่เกี่ยวกับกำรถือหุ้นของนัก
ลงทุนตำ่งชำติ ท�ำใหบ้รษิทัฯ อำจมีควำมเส่ียงดังกลำ่วในกำรประกอบกิจกำรของบรษิัทฯ เน่ืองจำก พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว แมว้ำ่จะมีกำรใชบ้ังคับ
มำกวำ่ 10 ปี แตยั่งไมม่ีแนวค�ำพพิำกษำของศำลฎีกำหรอืแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพำณิชย์ในเรือ่งที่เก่ียวกับกำรถือหุน้แทนหรอื “นอมินี” (Nominee) 
ตำมมำตรำ 36 แหง่ พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว เพือ่ใหบ้รษิัทฯ สำมำรถน�ำมำใชใ้นกำรประเมินหรอืคำดกำรณ์ผลกระทบจำกกำรใชบ้ังคับ หรอืกำร
ตีควำมบทบัญญัติดังกลำ่วที่อำจมีตอ่บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยได ้

จำกปญัหำควำมไมช่ดัเจนในเรือ่งกำรตคีวำมและกำรใชบ้งัคบั พรบ. กำรประกอบธรุกจิของคนตำ่งดำ้วดังกลำ่วท�ำใหเ้มือ่วันที ่14 มถุินำยน 2554 บรษิทัแหง่หน่ึงได้
ย่ืนขอ้กลำ่วหำกบัส�ำนักงำนต�ำรวจแหง่ชำตใิหด้�ำเนินคดีอำญำกบับรษิทัฯ (รวมทั้งกรรมกำร ผูถ้ือหุน้บำงรำยของบรษิทัฯ และกรรมกำรของผูถื้อหุน้ดังกลำ่ว) โดย
กลำ่วหำวำ่บรษิทัฯ ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมฝ่ำฝืน พรบ.กำรประกอบธรุกิจของคนตำ่งดำ้ว และวันท่ี 22 กนัยำยน 2554 ผูถื้อหุน้รำยยอ่ยของบรษิทัฯรำยหน่ึง  
(ซึ่งถือหุน้บรษิทัฯ จ�ำนวน 100 หุน้) ไดย่ื้นฟ้องหนว่ยงำนของรฐั ซึ่งรวมถึง กสทช. ตอ่ศำลปกครอง โดยกลำ่วหำวำ่ บรษิทัฯ เป็น “คนตำ่งดำ้ว” ตำม พรบ. กำร
ประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว 

ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558 ศำลปกครองกลำงมีค�ำพิพำกษำ โดยศำลปกครองกลำงไม่มีอ�ำนำจในกำรเพิกถอนสิทธิในกำรประกอบกิจกำรของบรษิัทฯ  แต่
อยำ่งไรก็ตำม ศำลปกครองไดม้ีค�ำส่ังให ้กสทช. ปฏิบัติตำมหนำ้ที่ที่กฎหมำยก�ำหนดโดยใหพ้จิำรณำวำ่บรษิัทฯ กระท�ำกำรฝ่ำฝืนขอ้หำ้มหรอืมีกำรกระท�ำท่ีลักษณะ
เป็นกำรครอบง�ำกิจกำรโดยคนตำ่งดำ้วหรอืไมภ่ำยใน 90 วันนับแตวั่นที่คดีถึงที่สุด บรษิัทฯ และ กสทช. ไดอุ้ทธรณ์ค�ำพพิำกษำศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครอง
สูงสุด ขณะน้ีคดีทั้งสองดังกลำ่วอยูร่ะหวำ่งกำรพจิำรณำของส�ำนักงำนต�ำรวจแหง่ชำติและศำลปกครองสูงสุด

เมือ่พจิำรณำควำมเห็นของท่ีปรกึษำกฎหมำยของบรษิทัฯ แลว้ ฝำ่ยบรหิำรเห็นวำ่บรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ขำ้ขำ่ยเป็นบรษิทัทีก่ระท�ำกำรฝ่ำฝนืขอ้หำ้มหรอืมกีำรกระท�ำทีม่ลีกัษณะ
เป็นกำรครอบง�ำกิจกำรโดยคนตำ่งดำ้วตำมประกำศ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิเรือ่ง กำรก�ำหนดขอ้หำ้ม
กำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง�ำโดยคนตำ่งดำ้ว พ.ศ. 2554 อันจะมีผลท�ำใหบ้รษิทัฯ เสียสิทธใินกำรประกอบกิจกำร

บรษิทัฯ ยังคงเชื่อมั่นวำ่บรษิัทฯ มิไดเ้ป็น “คนตำ่งดำ้ว” และไดป้ฏิบัติตำม พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้วอยำ่งถกูตอ้งครบถว้น อยำ่งไรก็ดี หำกทำ้ยที่สุด 
บรษิทัฯ ถกูตัดสิน (โดยค�ำพพิำกษำของศำลฎีกำซึ่งถึงที่สุดแลว้) วำ่ไมม่ีสถำนะเป็นบรษิัทไทยตำม พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งดำ้ว และ พรบ. กำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม และเหตุดังกลำ่วไมไ่ดร้บักำรแกไ้ข อำจถือเป็นเหตุให ้กสทช. ยกเลิกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมของบรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยได ้
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39.5 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�ำนำจควบคุมหรอืมีอิทธิพลไม่
วำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้มโดยคนตำ่งดำ้วในกำรก�ำหนดนโยบำย กำรบรหิำรจดักำร กำรด�ำเนินงำน กำรแตง่ต้ังกรรมกำร กำรแตง่ต้ังผูบ้รหิำรระดับสูง อันอำจ 
มีผลต่อกำรบรหิำรกิจกำรหรอืกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมของผู้ขอรบัใบอนุญำต หรอืผู้รบัใบอนุญำต ท้ังน้ี โดย (ก) กำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต ่
กึง่หน่ึงของจ�ำนวนสิทธอิอกเสียงทัง้หมด (ข) กำรมีอ�ำนำจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญใ่นทีป่ระชุมผูถื้อหุน้หรอื (ค) กำรแตง่ต้ังหรอืกำรถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่
กึ่งหน่ึงของกรรมกำรทั้งหมด” 

บรษิทัฯ เห็นวำ่ 

(ก) ณ วันที่ กสทช. มีประกำศครอบง�ำกิจกำรน้ัน ประกำศครอบง�ำกิจกำรดังกลำ่วไมส่ำมำรถใชบ้ังคับกับบรษิัทฯ ที่เป็นผูไ้ดร้บัสัมปทำนอยูก่อ่น และไดร้บักำร
คุม้ครองตำมมำตรำ 305 (1) ของรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับวรรคแรกแหง่มำตรำ 80 ของ พรบ. กำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมได ้เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไมใ่ชผู่ข้อรบัใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจำก กสทช. ซ่ึงควำมเห็นของท่ีปรกึษำกฎหมำยของบรษิทัฯ กส็อดคลอ้ง
กบัควำมเหน็ของบรษิทัฯ ดงักลำ่ว อยำ่งไรกดี็ เน่ืองจำกประกำศครอบง�ำกจิกำรไดป้ระกำศใชบ้งัคับแลว้ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท�ำหนงัสือก�ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท�ำ
ทีม่ลีกัษณะเป็นกำรครอบง�ำกจิกำรโดยคนตำ่งดำ้วตำมประกำศครอบง�ำกจิกำร และไดย่ื้นตอ่ กสทช. ตำมท่ีประกำศครอบง�ำกจิกำรก�ำหนดเรยีบรอ้ยแลว้ และ 

(ข) ส�ำหรบับรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ (กลำ่วคือ ดีแทค ไตรเน็ต) ในฐำนะผูร้บัใบอนุญำตใหใ้ชค้ล่ืนควำมถ่ียำ่น 900 MHz 1800 MHz และ 2.1 GHz และใบอนุญำต
กำรประกอบกจิกำรโทรคมนำคมแบบทีส่ำม ไดจ้ดัท�ำหนงัสือก�ำหนดขอ้หำ้มกำรกระท�ำทีม่ลีกัษณะเป็นกำรครอบง�ำกจิกำรโดยคนตำ่งดำ้วตำมประกำศครอบง�ำ
กิจกำร และไดย่ื้นตอ่ กสทช. ตำมที่ประกำศครอบง�ำกิจกำรก�ำหนดแลว้ 

อน่ึง กสทช. อำจไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับควำมเห็นของบรษิทัฯ ตำมท่ีระบุขำ้งตน้ อยำ่งไรก็ดี สืบเน่ืองจำกแนวทำงค�ำอธบิำยท่ี กสทช. ชี้แจงในกำรรบัฟงัควำมคิดเห็น
สำธำรณะเก่ียวกับประกำศครอบง�ำกิจกำร และโดยเฉพำะอยำ่งย่ิงค�ำนิยำม “กำรครอบง�ำกิจกำร” ในปี 2555 น้ัน บรษิทัฯ เห็นวำ่ บรษิทัฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่
เขำ้ขำ่ยเป็นบรษิทัทีถ่กูครอบง�ำกจิกำรโดยคนตำ่งดำ้วตำมค�ำนิยำม “กำรครอบง�ำกจิกำร” ภำยใตป้ระกำศครอบง�ำกจิกำร อยำ่งไรก็ดี ยังคงมีควำมเส่ียงจำกควำม
ไมชั่ดเจนของกำรบังคับใชก้ฎหมำยซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบตอ่กำรประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ย

40. กำรเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน

ขอ้มลูส่วนงำนด�ำเนินงำนทีน่�ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบรษิทัฯ ท่ีผูมี้อ�ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด�ำเนินงำนไดร้บัและสอบทำนอยำ่งสม�ำ่เสมอเพือ่
ใชใ้นกำรตัดสินใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้ับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนท้ังส้ิน 2 ส่วนงำน ดังน้ี 

(1) ส่วนงำนกำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรกิำรที่เกี่ยวขอ้ง

(2) ส่วนงำนจ�ำหนำ่ยเครือ่งโทรศัพท์และชุดเลขหมำย

ผูมี้อ�ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนนิงำนของแตล่ะหนว่ยธรุกจิแยกจำกกนัเพือ่วัตถุประสงค์ในกำรตดัสินใจเกีย่วกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมนิ
ผลกำรปฏิบัติงำน บรษิทัฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรพัย์รวมซ่ึงวัดมลูคำ่โดยใชเ้กณฑ์
เดียวกับที่ใชใ้นกำรวัดก�ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนและสินทรพัย์รวมในงบกำรเงนิ

ขอ้มลูรำยได ้ก�ำไร (ขำดทุน) และสินทรพัย์รวมของส่วนงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดังตอ่ไปน้ี 
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(หนว่ย: พนับำท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562

กำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรกิำรที่เกี่ยวขอ้ง กำรจ�ำหนำ่ย
เครือ่งโทรศัพท์

และชุดเลขหมำย
กำรใหบ้รกิำร

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อื่น ๆ รวม งบกำรเงนิรวม

รำยได้

รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 63,332,725 9,205,827 72,538,552 8,628,584 81,167,136

รวมรำยได้ 63,332,725 9,205,827 72,538,552 8,628,584 81,167,136

ผลกำรด�ำเนินงำน 

ก�ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ของส่วนงำน 26,973,560 (1,920,240) 25,053,320

รำยไดอ้ื่น 37,093

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย จดัจ�ำหนำ่ยและ                                                   
กำรใหบ้รกิำร (4,716,984)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (10,713,409)

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (3,269,350)

ก�ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ 6,390,670

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ (968,871)

ก�ำไรส�ำหรบัปี 5,421,799

สินทรพัย์รวมของส่วนงำน

กำรเพิม่ขึ้นของสินทรพัย์ไมห่มุนเวียนที่ไม่
รวมเครือ่งมือทำงกำรเงนิ สินทรพัย์
ภำษีเงนิไดร้อตัดบัญชีและสินทรพัย์ไม่
หมุนเวียนอื่น ๆ 15,348,822 - 15,348,822

(หนว่ย: พนับำท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561

กำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรกิำรที่เกี่ยวขอ้ง กำรจ�ำหนำ่ย
เครือ่งโทรศัพท์

และชุดเลขหมำย
กำรใหบ้รกิำร

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อื่น ๆ รวม งบกำรเงนิรวม

รำยได้

รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 65,324,577 2,195,987 67,520,564 7,769,101 75,289,665

รวมรำยได้ 65,324,577 2,195,987 67,520,564 7,769,101 75,289,665

ผลกำรด�ำเนินงำน 

ก�ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ของส่วนงำน 20,065,725 (2,055,676) 18,010,049

รำยไดอ้ื่น 244,264

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย จดัจ�ำหนำ่ยและ                                                   
กำรใหบ้รกิำร (4,778,367)

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (17,923,930)

คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ (1,351,242)

ขำดทุนกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ (5,799,226)
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(หนว่ย: พนับำท)

ส�ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2561

กำรใหบ้รกิำรโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรกิำรที่เกี่ยวขอ้ง กำรจ�ำหนำ่ย
เครือ่งโทรศัพท์

และชุดเลขหมำย
กำรใหบ้รกิำร

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อื่น ๆ รวม งบกำรเงนิรวม

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได้ 1,430,537

ขำดทุนส�ำหรบัปี (4,368,689)

สินทรพัย์รวมของส่วนงำน

กำรเพิม่ขึ้นของสินทรพัย์ไมห่มุนเวียนที่ไม่
รวมเครือ่งมือทำงกำรเงนิ สินทรพัย์
ภำษีเงนิไดร้อตัดบัญชีและสินทรพัย์ไม่
หมุนเวียนอื่น ๆ 20,185,869 - 20,185,869

สินทรพัย์ของส่วนงำนของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดังตอ่ไปน้ี

(หนว่ย: พนับำท)

สินทรพัย์ของส่วนงำน

กำรใหบ้รกิำร
โทรศัพท์

เคลื่อนท่ีและ
บรกิำรที่
เกี่ยวขอ้ง

กำรจ�ำหนำ่ย
เครือ่งโทรศัพท์

และชุดเลขหมำย
รวมส่วนงำน สินทรพัย์ที่ไมไ่ด้

ปนัส่วน งบกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 126,297,627 1,484,708 127,782,335 39,556,481 167,338,816

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 115,265,455 2,398,770 117,664,225 33,293,430 150,957,655

ขอ้มลูเกี่ยวกับเขตภมูิศำสตร ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังน้ันรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม 
เขตภมิูศำสตรแ์ลว้

ขอ้มลูเกี่ยวกับลกูคำ้รำยใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 กลุม่บรษิัทไมม่ีรำยไดจ้ำกลกูคำ้รำยใดที่มีมลูคำ่เทำ่กับหรอืมำกกวำ่รอ้ยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร



219

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม. รายงานประจําปี 2562

41. กองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ

บรษิทัฯ และพนักงำนได้รว่มกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
เลือกจ่ำยสะสมในอัตรำรอ้ยละ 2 - 15 และเงินที่บรษิทัฯ จ่ำยสมทบให้ในอัตรำรอ้ยละ 5 ของเงินเดือน ท้ังน้ีเงินสะสมของพนักงำน เงินสมทบส่วนของบรษิัทฯ
และผลประโยชน์ที่เกิดจำกเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ำยให้กับพนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนดังกล่ำว กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพน้ี
บรหิำรโดยบรษิัทหลักทรพัย์จดักำรกองทุน ทหำรไทย จ�ำกัด ในระหวำ่งปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ำ่ยเงนิสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ�ำนวนประมำณ  
108 ลำ้นบำท (2561: 96 ลำ้นบำท)

42. ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมัญ/ส�ำรองตำมกฎหมำย

42.1 กำรโอนส�ำรองตำมกฎหมำยและส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมัญเพือ่ลดผลขำดทุนสะสม

เม่ือวันที่ 28 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้น�ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำร 
โอนส�ำรองตำมกฎหมำยจ�ำนวน 466 ลำ้นบำท และส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมัญจ�ำนวน 386 ลำ้นบำท เพือ่ลดผลขำดทุนสะสมในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิัทฯ  
ทั้งน้ีเม่ือวันที่ 4 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ไดมี้มติอนุมัติกำรโอนส�ำรองตำมกฎหมำยและส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมัญดังกลำ่ว

42.2 กำรจดัสรรส�ำรองตำมกฎหมำย

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บรษิัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ำรองไม ่
นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของก�ำไรสุทธปิระจ�ำปี หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส�ำรองน้ีจะมีจ�ำนวนไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกลำ่วไมส่ำมำรถน�ำไปจำ่ยเงนิปนัผลได ้

43. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 ไดมี้มติอนุมัติใหเ้สนอจำ่ยเงนิปนัผลจำกก�ำไรสะสมของบรษิัทฯ ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 ใหแ้ก ่
ผูถ้ือหุน้ในอัตรำหุน้ละ 1.61 บำท ท้ังน้ีกำรเสนอดังกลำ่วจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ตอ่ไป

44. กำรอนุมัตงิบกำรเงิน

งบกำรเงนิน้ีไดร้บัอนุมัติใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563
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เทคโนโลยี ี3G เทคโนโลยีีการส่ื่�อสื่ารในยุีคที� 3

เทคโนโลยี ี4G เทคโนโลยีีการส่ื่�อสื่ารในยุีคที� 4

คา่เชื่่�อมโยีงโครงข่า่ยีโทรคมนาคม (เอซี)ี คา่เชื่่�อมโยีงโครงข่า่ยีโทรคมนาคมที�ชื่ำาระให้แ้กท่โีอทเีพื่่�อเชื่่�อมโยีงโครงข่า่ยีกบัโครงข่า่ยีโทรคมนาคมข่องทโีอท ี 
(Access Charge)

เอไอเอส บรษิัทั แอดวานซ์์ อนิโฟร ์เซ์อรวิ์สื่ จำำากดั (มห้าชื่น)

เอดับับลิวเอน็ บรษิัทั แอดวานซ์์ ไวรเ์ลสื่ เน็ทเวอรค์ จำำากดั

ARPU รายีไดเ้ฉลี�ยีต่อ่เลข่ห้มายีต่อ่เด่อน (Average Revenue Per User)

แบนดัวิ์ดัท์ ความกวา้งข่องคล่�นความถี่ี�

BMA พื่่�นที�กรุงเทพื่และปรมิณฑล

BTO สื่รา้ง-โอน-ดำาเนินงาน

กสท บรษิัทั กสื่ท โทรคมนาคม จำำากดั (มห้าชื่น) (เดิมค่อการส่ื่�อสื่ารแห้ง่ประเทศไทยี)

CAPEX เงนิลงทุน

CDR บนัทกึรายีละเอียีดการใชื่ง้าน (Call Detail Record)

CDP The Central Depository (Pte) Limited

สัญญารว่มการงาน สัื่ญญาให้ด้ำาเนินการให้บ้รกิารวิทยุีคมนาคมระบบเซ์ลลลูารร์ะห้วา่ง กสื่ท กบั บรษิัทั (รวมถี่งึฉบบัแกไ้ข่เพื่ิ�มเต่มิ)

ดัพีีซีีี บรษิัทั ดิจำติ่อล โฟน จำำากดั

ดัแีทค ไตรเนต็ บรษิัทั ดีแทค ไต่รเน็ต่ จำำากดั

EDGE Enhanced Data-Rates for GSM Evolution

พี.ร.บ. การประกอบธุรุกจิข่องคนตา่งดัา้ว พื่ระราชื่บญัญตั่กิารประกอบกิจำการข่องคนต่า่งดา้ว พื่.ศ. 2542

กระแสเงนิสดั EBITDA ลบดว้ยีเงนิลงทุน

FY Fiscal year

GB กกิะไบต์่ เป็นห้นว่ยีวัดปรมิาณข่อ้มลู

GPRS General Packet Radio Service

GSM Global System for Mobile Communications

GHz กกิะเฮิิรต่ซ์์ เป็นห้นว่ยีวัดคล่�นความถี่ี�

HSPA High Speed Package Access, a 3G technology

IMEI International Mobile Equipment Identity

คา่เชื่่�อมตอ่โครงข่า่ยีโทรคมนาคม (ไอซี)ี คา่เชื่่�อมต่อ่โครงข่า่ยีโทรคมนาคมที�ชื่ำาระให้แ้กผูู่้ป้ระกอบการรายีอ่�นเพื่่�อเชื่่�อมต่อ่โครงข่า่ยีโทรคมนาคม  
(Interconnection Charge)

IMT กจิำการโทรคมนาคมเคล่�อนที�สื่ากล (International Mobile Telecommunications)

IVR ระบบต่อบรบัอตั่โนมตั่ ิ(Interactive Voice Response System)

LTE Long-Term Evolution, ชื่่�อเรยีีกเทคโนโลยีี 4G

MB เมกะไบต์่ เป็นห้นว่ยีวัดปรมิาณข่อ้มลู

MHz เมกะเฮิิรต่ซ์์ เป็นห้นว่ยีวัดความถี่ี�

คำานิยีาม

221

คำำ�นิยิ�ม. ร�ยง�นิประจํำ�ป ี2562



MMS บรกิารรบัส่ื่งข่อ้ความมัลต่มิเีดียี (Multimedia Messaging Service)

บรกิารคงสิทธุเิลข่หมายี (MNP) บรกิารที�ผูู้ใ้ชื่บ้รกิารโทรศพัื่ท์เคล่�อนที�สื่ามารถี่โอนยีา้ยีเลข่ห้มายีโทรศพัื่ท์เคล่�อนที�ข่องต่นไปใชื่บ้รกิาร 
ข่องผูู้ใ้ห้บ้รกิารโทรศพัื่ท์เคล่�อนที�รายีอ่�นได้

MOU ปรมิาณการใชื่ง้านนาทตี่อ่เลข่ห้มายีต่อ่เด่อน (Minute of Use) ผูู้ใ้ห้บ้รกิารโทรศพัื่ท์เคล่�อนที�แบบเสื่มอ่น

ใหบ้รกิารโทรศััพีทเ์คล่�อนที�แบบเสมอ่น 
(MVNO)

ผูู้ใ้ห้บ้รกิารโทรศพัื่ท์เคล่�อนที�ที�ไมม่โีครงข่า่ยีเป็นข่องต่นเอง (Mobile Virtual Network Operator)

กสทชื่. คณะกรรมการกจิำการกระจำายีเสีื่ยีง กจิำการโทรทศัน์ และกจิำการโทรคมนาคมแห้ง่ชื่าต่ิ

กทชื่. คณะกรรมการกจิำการโทรคมนาคมแห้ง่ชื่าต่ ิต่ามพื่ระราชื่บัญญัต่อิงค์กรจำดัสื่รรคล่�นความถี่ี�และกำากบักจิำการวิทยุี 
กระจำายีเสีื่ยีง วิทยุีโทรทศัน์ และกจิำการโทรคมนาคม พื่.ศ. 2543

จำานวนลกูคา้เพีิ�ม จำำานวนลกูคา้ให้มสุ่ื่ทธิทิี�ห้กัดว้ยีจำำานวนลกูคา้ที�ออกจำากระบบ

เงนิกูสุ้ทธุิ เงนิกูท้ี�มภีาระดอกเบี�ยีหั้กดว้ยีเงนิสื่ดห้รอ่เทยีีบเทา่

อตัราส่วนเงนิกูสุ้ทธุติอ่ส่วนข่องผูู้ถ้ือ่หุน้ เงนิกูสุ้ื่ทธิหิ้ารดว้ยีส่ื่วนข่องผูู้ถ่้ี่อหุ้น้

อตัราส่วนเงนิกูสุ้ทธุติอ่ EBITDA เงนิกูสุ้ื่ทธิหิ้ารดว้ยี EBITDA

คา่ใชื่จ่้ายีการดัำาเนนิงาน (OPEX) คา่ใชื่จ้ำา่ยีการดำาเนินงานซ์ึ�งส่ื่วนให้ญป่ระกอบดว้ยีคา่ใชื่จ้ำา่ยีดา้นโครงข่า่ยี ดา้นการข่ายีการต่ลาด 
และบรหิ้ารจำดัการทั�วไป

PCN 1800 ระบบการให้บ้รกิารโทรศพัื่ท์เคล่�อนที�ดิจำติ่อล จำเีอสื่เอม็ ในคล่�นความถี่ี� 1800

Penetration Rate อตั่ราส่ื่วนจำำานวนเลข่ห้มายีโทรศพัื่ท์เคล่�อนที�ต่อ่ประชื่ากรรวม

QoQ ไต่รมาสื่นี�เทยีีบกบัไต่รมาสื่ที�ผู้า่นมา

บตัรเตมิเงนิ บตั่รเติ่มเงนิคา่บรกิารโทรศพัื่ท์เคล่�อนที�ในระบบเต่มิเงนิ

ก.ล.ต. คณะกรรมการกำากบัห้ลกัทรพัื่ย์ีและต่ลาดห้ลกัทรพัื่ย์ี

ตลท. ต่ลาดห้ลักทรพัื่ย์ีแห้ง่ประเทศไทยี

ตลาดัหลักทรพัียีแ์หง่ประเทศัสิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited

ซีมิการด์ั Subscriber identity module card

สมารท์โฟน โทรศพัื่ท์ที�รองรบัระบบปฏิบิตั่กิารต่า่ง ๆ ที�มคุีณสื่มบัต่กิารทำางานเทยีีบเคียีงกบัคอมพื่วิเต่อร์

SMS บรกิารรบัส่ื่งข่อ้ความต่วัอกัษัร (Short Message Service)

คล่�นความถืี� (Spectrum) คล่�นความถี่ี�ที�ใชื่ส้ื่ำาห้รบัให้บ้รกิารโทรคมนาคม

Telecommunications Act พื่ระราชื่บญัญตั่กิารประกอบกิจำการโทรคมนาคม พื่.ศ. 2544 (รวมถึี่งฉบบัแกไ้ข่เพื่ิ�มเต่มิ)

ทโีอที บรษิัทั ทโีอท ีจำำากดั (มห้าชื่น) (เดิมค่อองค์การโทรศพัื่ท์แห้ง่ประเทศไทยี)

ทรมูฟู บรษิัทั ทรู มฟู จำำากดั

ศันูยีร์บัฝากหลักทรพัียี์ บรษิัทั ศนูย์ีรบัฝากห้ลกัทรพัื่ย์ี (ประเทศไทยี) จำำากดั

ยีคูอม บรษิัทั ยีไูนเต็่ด คอมมนิูเกชื่ั�น อนิดัสื่ต่ร ีจำำากดั (มห้าชื่น)

USO การจำดัให้ม้บีรกิารอยีา่งทั�วถี่งึ (Universal Service Obligation)

VAS บรกิารเสื่รมิ (Value Added Service)

VoIP การใชื่บ้รกิารเสีื่ยีงผู้า่นอินเทอรเ์น็ต่ (Voice over Internet Protocol)

WiFi Wi-Fi ไวไฟ (Wireless Fidelity) เทคโนโลยีีเครอ่ข่า่ยีแบบไรส้ื่ายีประเภทห้นึ�ง

YoY ปีปจัำจุำบนัเทยีีบกบัปีที�แลว้
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บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จำ�กัด (มห�ชน)
319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท 

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (66 2) 202 8000

โทรสาร  (662) 202 8296

www.dtac.co.th


	01_Cover
	02_TOC
	03_Ceo+Chairman Message
	04_Purpose&Strategies
	05_Operation + Financial Hlights
	06_Customer Interview
	07_Board
	07.1_MC
	07.2_Crop. Info
	07.3_References
	08 Group Structure_TH dtac AR 2019
	09 Business Performance and Outlook_TH
	10 Sustainability at dtac_TH
	11 Milestone_TH
	12 Risk Factors_TH
	13 Management_TH
	14 Corporate Governance_TH
	15 Audit Committee Report_TH
	16 Nomination Committee Report_TH dtac AR 2019
	17 Corporate Governance Committee Report_TH dtac AR 2019
	18 Remuneration Committee Report_TH dtac AR 2019
	19 Interested & Connected Person Transaction_TH
	20 Shareholder Structure _TH
	21 Management Discussion and Analysis_TH
	22 Report of the Board of Directors’ Responsibility for the Financial Reports_TH
	23 EN AUDITOR_REPORT_TH
	24 Financial TH
	25 NOTE_TH_DTAC
	26 Glossary_TH
	z.00_Back Cover

