
บ ริ ษั ท     โ ท เ ทิ่ ล     แ อ็ ค เ ซ็ ส     ค อ ม มู นิ เ ค ช่ั น     จํ า กั ด     ( ม ห า ช น )

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี     2 5 5 2

always...feel goood





 16 จุดเด่นทางการเงิน
 20 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และบุคคลอ้างอิง
 22 สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 24 คณะกรรมการบริษัท
 30 คณะผู้บริหารบริษัท
 36 โครงสร้างกลุ่มบริษัท
 38 ผลการดําเนินงาน กลยุทธ์ และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม
 44 โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค
 47 เหตุการณ์ที่สําคัญ
 50 ปัจจัยความเสี่ยง
 59 การจัดการ
 68 การกํากับดูแลกิจการ
 75 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน
 85 โครงสร้างการถือหุ้น
 87 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 90 รายงานการวิเคราะห์ผลประกอบการ
 100 รายงานคณะกรรมการบริษัท
 103 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 104 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 106 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 108 งบการเงิน
 117 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
 163 คํานิยาม 

ส า ร บั ญ



>> 2
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

always...



>> 3
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

smile
looking
care
healthy
happy



>> 4
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

วิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ซ่ึงนับเป็นครั้งแรก
ในรอบ 10 ปีนับตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์การเงินในภูมิภาคเอเชีย 
ที่เศรษฐกิจไทยเกิดการถดถอยอย่างรุนแรง อย่างไรก็ดี ดีแทค
มองว่าวิกฤตคร้ังนี้เปรียบเสมือนโอกาส ซ่ึงไม่ได้เป็นเพียงโอกาส
เพื่อเปลี่ยนวิถีเดิมๆ ที่เราเคยใช้ในการดําเนินธุรกิจเท่านั้น 
แต่ยังเป็นโอกาสที่จะกลั่นกรองความคิดริเร่ิมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นวิถีในแบบของดีแทค ที่เราใช้รับมือกับ
ความท้าทายต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา ส่งผลให้บริษัทของเรา
อยู่ในจุดที่ดีที่สุดเสมอมาและพร้อมที่จะเติบโตต่อเนื่อง
เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติ



>> 5
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ
การสื่อสารไร้สายที่ดีที่สุด 
เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกดีและพอใจ 
กับบริการของเรา



>> 6
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



>> 7
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของดีแทค มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ในด้านต่างๆ ท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถเพ่ิมคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษัท และช่วยให้ดีแทคประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
ในการก้าวไปเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีได้รับความชื่นชอบมากท่ีสุดในประเทศไทย

always...

smile ... จ า ก ที ม ง า น ข อ ง ดี แ ท ค



>> 8
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ส่ ว น แ บ่ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด 
ข อ ง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

31.8%
2551

32.0%
2552



>> 9
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ที่ดีแทค เรามุ่งหวังและต้ังใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกๆ คน เราพยายามสร้างสรรค์สินค้า 
และบริการใหม่ๆ ท่ีเน้นการใช้งานโดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้า นอกจากน้ันเรายังเร่งพัฒนาบริการของเรา 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจในคุณภาพและความรวดเร็วของบริการจากดีแทค ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่เพียงเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าของเราเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นไปเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ลูกค้าของเรา
ตลอดระยะเวลาการใช้งานในเครือข่ายดีแทค

always...

looking ... แ ล ะ พั ฒ น า ต่ อ ไ ป ไ ม่ ห ยุ ด ยั้ ง



>> 10
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)



>> 11
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจของดีแทค โดยดีแทคถือเป็นความรับผิดชอบ
ที่สําคัญที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับไปยังสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ความมุ่งมั่นของดีแทค
ในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมน้ี ได้รับการการันตีด้วยรางวัลต่างๆ ที่เราได้รับ หนึ่งในนั้นคือรางวัลยอดเยี่ยมบริษัทจดทะเบียน
ดีเด่นด้าน CSR จากงาน SET Awards ประจําปี 2552 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัลนี้ได้เพ่ิมแรงบัลดาลใจ
ให้กับบริษัทที่จะมุ่งม่ันในการทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคม และสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแก่สังคมไทย

always...

care ... แ ล ะ แ บ่ ง ปั น ก ลั บ ไ ป สู่ สั ง ค ม ไ ท ย



>> 12
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ปั จ จั ย
ค ว า ม เ สี่ ย ง

ก า ร กํ า กั บ
ดู แ ล กิ จ ก า ร

ก า ร จั ด ก า ร



>> 13
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ดีแทคตระหนักเสมอถึงคุณค่าของหลักบรรษัทภิบาล และได้นําหลักการที่ดีเหล่านั้นมาใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ัน เรายังพยายามเสริมสร้างความเข้าใจในหลักบรรษัทภิบาลให้กับพนักงานของเราทุกๆ คน 
ซึ่งหลักการที่ดีนั้นนํามาซึ่งความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ดีและถูกต้อง ในแง่ของการปฏิบัติตัวของบริษัทเมื่อติดต่อ
กับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ยิ่งไปกว่านั้น เราได้จัดให้มีการบริหารและจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 
เพื่อที่จะเรียนรู้และเข้าถึงความเส่ียงในแง่ต่างๆ และเตรียมความพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

always...

healthy ... จ า ก ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร



>> 14
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด
จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

( พั น ล้ า น บ า ท )

11.9
2551

14.3
2552



>> 15
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ดีแทค เตรียมพร้อมเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และความท้าท้ายในรูปแบบใหม่ๆ ผลการดําเนินงานของเรา
ในรอบสองปีที่ผ ่านมาได้สร ้างรากฐานท่ีมั่นคง และเพ่ิมความสามารถในการปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาสท่ีดีในธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในเทคโนโลยียุคใหม่ที่กําลังจะมาถึง เพื่อนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท

always...

happy ... กั บ โ อ ก า ส ต่ า ง ๆ    ใ น อ น า ค ต



>> 16
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

จุ ด เ ด่ น 
ท า ง ก า ร เ งิ น

2548

4.6
4.9

5.8

6.6

9.3

2549 2550 2551 2552

จํ า น ว น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
แ ล ะ จํ า น ว น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ต่ อ ป ร ะ ช า ก ร ร ว ม

ส่ ว น แ บ่ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
แ ล ะ ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เ ล ข ห ม า ย ต่ อ เ ดื อ น

กํ า ไ ร สุ ท ธิ
(พันล้านบาท)

48%

               

                         

                                        

       

       
       

       

       

       

       

       

              

       

       

       

       

       

       

63%

82%

94%
99%

406

356
374

309
278

จํานวนผู้ใช้บริการของ ดีแทค (ล้านราย) รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน

กําไรสุทธิไม่รวมข้อตกลงกับ ดีพีซี

จํานวนผู้ใช้บริการต่อประชากรรวมของประเทศ

(พันล้านบาท)(บาท/เดือน)

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน รวม IC

กําไรสุทธิรวมข้อตกลงกับ ดีพีซี

2548 25482549 25492550 25502551 25512552 2552

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่ 

42.0
47.0

64.4 64.766.6

หมายเหตุ:

- ได้มีการเปลี่ยนแปลงการนับจํานวนผู้ใช้บริการ

 ในระบบเติมเงินในปี 2550 จากจํานวนผู้ใช้บริการ

 ที่อยู่ในระบบ 45 วัน หลังจากที่หมดอายุการใช้งาน

 เป็นจํานวนผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานในระยะเวลา 

 90 วัน

- เริ่มบันทึกรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ในวันที่ 1 

 กุมภาพันธ์ 2550

- ปี 2551 มีรายการพิเศษบันทึกกําไรก่อนภาษีจาก

 สัญญาประนีประนอมยอมความกับ DPC จํานวน 

 2.4 พันล้านบาท 

2548

2548

2549

2549

2550

2550

2551

2551

2552

2552

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

จํานวนผู้ใช้บริการ

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวม IC

รายได้จากการให้บริการ

28.1%

28.5%

30.6%

30.4%

31.2%

29.7%

31.8% 32.0%

30.2% 29.9%

8.7 12.2 15.8
     

       

287 237 222

               

       

       

       

50.1 51.7 52.019.718.7

7.5



>> 17
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ ภายใต้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ 
และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดําเนินงาน (Built-Transfer-Operate) เป็นเวลา 27 ปีจาก 
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด มหาชน (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)

   2548 2549 2550 2551 2552

ผลการดําเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ 41,979 47,013 64,434 66,600 64,684
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 43,129 48,474 65,533 67,695 65,685
กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
 และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (EBITDA) 16,523 17,817 18,893 23,193 20,215
กําไรจากการขายและการให้บริการ 9,610 10,324 10,613 11,483 9,973
กําไรสุทธิสําหรับปี 4,611 4,938 5,841 9,325 6,614

งบดุล (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 87,219 95,116 100,862 104,435 100,080
หนี้สินรวม 50,700 53,660 48,996 44,944 37,532
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 36,519 41,457 51,866 59,491 62,548

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรา EBITDA  38.1% 36.5% 28.6% 34.0% 30.6%
อัตรากําไรจากการขายและการให้บริการ 22.3% 21.3% 16.2% 17.0% 15.2%
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อ EBITDA 2.2 2.0 1.5 0.9 0.6
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนทุน 1.0 0.9 0.5 0.4 0.2

หลักทรัพย์
จํานวนหุ้น (ล้าน) 474 458 2,368 2,368 2,368
กําไรต่อหุ้น (บาท) 9.72 10.54 2.50 3.94 2.80
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 77.04 88.58 22.20 25.12 26.42
ราคาหุ้น
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บาท/หุ้น) n/a n/a 39.25 32.00 35.75
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 3.25 4.30 1.15 0.88 1.07
  (เหรียญสหรัฐอเมริกา/หุ้น)

หมายเหตุ: ดีแทคได้ทําการลดมูลค่าหุ้นสามัญจาก 10 บาท เป็น 2 บาท  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550
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จุ ด เ ด่ น 
ท า ง ก า ร เ งิ น
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

1.0
19.7

20.21
62,548

14,261,722
6,613,659,179

จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (ล้านราย)

จํานวนผู้ใช้บริการรวม (ล้านราย)

กําไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (พันล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (พันบาท)

กําไรสุทธิ (บาท)
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง บ ริ ษั ท
แ ล ะ บุ ค ค ล อ้ า ง อิ ง

ข้อมูลบริษัท  

ชื่อบริษัท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ ดีแทค

เลขทะเบียนบริษัท 107538000037

ประกอบธุรกิจ ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตช์ 
 และ ย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตช์

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

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

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เลขที่ 319 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท์ : (66 2) 202 8000 
 โทรสาร : (66 2) 202 8929
 เว็บไซต์ : www.dtac.co.th
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ : (66 2) 229 2800 
 โทรสาร : (66 2) 654 5427 
 ลูกค้าสัมพันธ์ : (66 2) 229 2888 
 เว็บไซต์ : www.tsd.co.th 

 Boardroom Limited
 50 Raffl es Place # 32-01 Singapore Land Tower Singapore 048623 
 Tel : (65) 6536 5355 

ผู้สอบบัญชี สุมาลี รีวราบัณฑิต
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 
 บริษัท สํานักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จํากัด
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ : (66 2) 264 0777 
 โทรสาร : (66 2) 264 0789-90 
 เว็บไซต์ : www.ey.com 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์ : (66 2) 256 2323-8 
 โทรสาร : (66 2) 256 2405-6

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
 โทรศัพท์ : (66 2) 470 1994 / (66 2) 470 6662 
 โทรสาร : (66 2) 470 1998 
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ส า ส์ น จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
แ ล ะ ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ

Mr. Tore Johnsen
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2552 เป็นปีที่ดีแทคเผชิญกับความท้าทายจากผลกระทบของวิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจโลก ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2551 และส่งผล
อย่างมีนัยสําคัญต่อประเทศไทย โดยเศรษฐกิจไทยเติบโตติดลบเป็นปีแรกนับจากวิกฤติการณ์การเงินในภูมิภาคเอเชียเม่ือสิบกว่าปีท่ีแล้ว อย่างไรก็ดี 
ดีแทคยังคงมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยวัดได้จากปริมาณกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่สูงเป็นประวัติการณ์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายลงทุนที่ปรับลดลง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน อย่างไรก็ดี 
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นแล้ว อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเริ่ม
ส่งสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลําดับในช่วงปลายปี ทั้งในส่วนของจํานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นและการเติบโตของรายได้

การเผชิญกับวิกฤติการณ์ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ทําให้ดีแทคหันมามุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานไปพร้อมๆ กับการสร้าง
แบรนด์และส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการตลาด โดยเราได้ริเริ่มโครงการ “Fit Society” ตั้งแต่ต้นปี 2552 เพื่อสร้างจิตสํานึกในการใช้จ่ายซึ่งมี
ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโดย
กระตุ้นให้พนักงานทุกชั้นทุกระดับมีส่วนร่วม และดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน นอกจากนั้น
ดีแทคได้ย้ายสํานักงานใหญ่จากอาคารชัยมาที่อาคารจัตุรัสจามจุรีตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี โดยการย้ายสํานักงานให้พนักงานมาอยู่รวมกัน
มีส่วนช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานซึ่งเราคาดว่าประโยชน์ที่ได้รับจะเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องไปในปี 2553

การบริโภคภายในประเทศลดลงมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี ส่งผลให้ปริมาณการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และความจําเป็นในการ
ขยายกําลังการผลิตลดลงตามลําดับ ดีแทคจึงสามารถชะลอการลงทุนในในส่วนของเครือข่ายเพื่อสํารองเงินสดไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้นจากวิกฤติการณ์การเงินดังกล่าว

ในปี 2552 ดีแทคมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ 14.3 พันล้านบาท ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 
1.3 พันล้านบาท มีกําไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 20.2 พันล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 2.7 จากปีก่อนเมื่อเทียบกับกําไรที่ไม่รวมกําไรจากการตกลงกับดีพีซีที่เกิดขึ้นในปี 2551 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) อยู่ที่ 6.0 พันล้านบาท ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA margin) เติบโตข้ึนจากร้อยละ 
30.4 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 30.6 ในปี 2552 เป็นผลมาจากความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่าย
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการดําเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเรา
ก็ยังคงเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อไปในปี 2553

ดีแทคยังคงสามารถรักษาฐานรายได้ทั้งปีในระดับเดียวกันกับปีก่อนแม้ว่าจะเผชิญกับปัจจัยลบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จาก
บริการเสียงลดลงเป็นผลมาจากการว่างงานในภาคการผลิตและส่งออกที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2552 แต่รายได้จากบริการเสริมยังคงเติบโตดี
จากการใช้งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในส่วนของบริการด้านข้อมูล บริการระหว่างประเทศท้ังบริการข้ามแดนอัตโนมัติและบริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศเป็นกลุ่มบริการหลักที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางมาใน
ประเทศไทยมีอัตราลดลงอย่างรุนแรง อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยมีจํานวน
นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินทางมาในประเทศไทยใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในช่วงท้ายของปี 2552 ดีแทคได้เปิดให้บริการทดลองระบบเครือข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการ 
และรูปแบบการใช้งานที่แท้จริงของผู้ใช้บริการบอร์ดแบรนด์แบบไร้สาย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการให้บริการเชิงพาณิชย์
ในยุค 3G ในอนาคต นอกจากนั้นเพื่อกระตุ้นการใช้งานด้านข้อมูล ดีแทคได้เปิดให้บริการแบล็คเบอร์รี่ในเดือนธันวาคม 2552 และได้รับผล
ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ดีแทคมีความเชื่อเสมอมาว่าการเติบโตที่ยั่งยืนจะต้องทําควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม จึงดําเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ผลของความพยายามอย่างต่อเนื่องทําให้ดีแทคได้รับรางวัลยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จากงาน 
SET Awards 2009 รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจของดีแทคและเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรโครงการที่ดีตอบแทนสังคมต่อไป

เราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสําหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา ทําให้ดีแทคสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี เราเชื่อว่า
วิกฤตต่างๆ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว และเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรต่อไป

ดี แ ท ค ยั ง ค ง ส า ม า ร ถ
รั ก ษ า ฐ า น ร า ย ไ ด้ 

ทั้ ง ปี ใ น ร ะ ดั บ เ ดี ย ว กั น 
กั บ ปี ก่ อ น แ ม้ ว่ า 

จ ะ เ ผ ชิ ญ กั บ ปั จ จั ย ล บ
จ า ก ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

“

“
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ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
บ ริ ษั ท

 1. นายบุญชัย เบญจรงคกุล
  ประธานกรรมการ

 2. Mr. Sigve Brekke
  รองประธานกรรมการ

 3. Mr. Stephen Woodruff Fordham
  กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการตรวจสอบ

 4. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
  กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 5. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์
  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 6. Mr. Knut Borgen
  กรรมการ

 7. นายสมพล จันทร์ประเสริฐ
  กรรมการ

 8. Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen
  กรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 9. Mr. Tore Johnsen
  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 10. Mr. Charles Woodworth
  กรรมการ

2

6
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1

5

9

3

7
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

1. นายบุญชัย เบญจรงคกุล
 ประธานกรรมการ
 อายุ : 55 ปี

 ประวัติการอบรม หลักสูตร Role of the Chairman Program (11/2005) 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  B.Sc. in Management, Northern Illinois University, USA 

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

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

2. Mr. Sigve Brekke
 รองประธานกรรมการ
 อายุ 50 ปี

 ประวัติการอบรม -

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

 ประวัติการทํางาน 2552 - ปัจจุบัน >> กรรมการ Unitech Wireless, India
  2552 - ปัจจุบัน >> กรรมการ Grameenphone, Bangladesh
  2552 - ปัจจุบัน >> กรรมการ DiGi, Malaysia
  2552 - ปัจจุบัน >> กรรมการ Telenor Pakistan
  ก.ย. 51 - ปัจจุบัน >> กรรมการ และ Executive Vice President Telenor Group, 
    Head of Region Asia, Telenor Asia Pte. Ltd.
  ส.ค. 51 - ปัจจุบัน >> รองประธานกรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ก.พ. 49 – ส.ค. 51 >> กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ก.พ. 49 – ธ.ค. 50 >> กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี
  ต.ค. 48  – ก.พ. 49 >> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
    กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี
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  ก.พ. - ต.ค. 48 >> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2545 – ม.ค. 48 >> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2543 – ม.ค. 48 >> กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2543 - 2545 >> Managing Director, Telenor Asia Pte. Ltd.
  2542 - 2543 >> Manager, Business Development, Telenor Asia Pte. Ltd. 
  2539 - 2540 >> Associate Research Fellow at Harvard University, 
    Center for Science and International Affairs, 
    J.F. Kennedy School of Government, USA
  2539 >> Advisor, Norwegian Defense Research Establishment, Norway
  2536 - 2539 >> Deputy Minister (State Secretary) of Defence, Ministry of Defence, Norway

3. Mr. Stephen Woodruff Fordham
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
 อายุ 58 ปี

 ประวัติการอบรม -

 ประวัติการศึกษา MA Jurisprudence, Oxford University, UK 

 ประวัติการทํางาน 2550 - ปัจจุบัน >> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
    กรรมการตรวจสอบ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ก.พ. 50 - ปัจจุบัน >> กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
  2546 - ปัจจุบัน >> Partner, Wikborg Rein
  2538 - ปัจจุบัน >> Chairman, Masterbulk Pte Ltd.
  2541 - 2546 >> Consultant, Watson, Farley & Williams
  2541 - 2543 >> Managing Director, Argonaut Shipping Pte Ltd.
  2529 - 2541 >> Partner, Sinclair Roche & Temperley

4. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
 อายุ 66 ปี

 ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (38/2005) 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ประวัติการศึกษา รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต Kent State University, USA
  นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการทํางาน  2549 - ปัจจุบัน >> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2547 - ปัจจุบัน >> ประธานกรรมการ บมจ. เอกรัฐ เอนจิเนียริ่ง
  2547 - ปัจจุบัน >> รองประธานกรรมการบริหาร บจก. คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป
  2543 - ปัจจุบัน >> กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2541 - 2546 >> กรรมการอํานวยการ บจก. ไทยออยล์ เพาเวอร์ 
  2541 - 2546 >> กรรมการอํานวยการ บจก. ไทยออยล์ 
  2537 - 2541 >> รองกรรมการอํานวยการ บจก. ไทยออยล์
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

5. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 อายุ 72 ปี

 ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (48/2005) 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการทํางาน 2548 - ปัจจุบัน >> รองประธานกรรมการ บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์
  2547 – ปัจจุบัน >> ที่ปรึกษา บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จํากัด
  2544 – 2545 >> ประธานกรรมการบริหาร บมจ. การบินไทย
  2543 – ปัจจุบัน >> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
    บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2537 – 2538 >> กรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
  2537 – 2538 >> ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2517 – ปัจจุบัน >> ที่ปรึกษา บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (ช่อง 3) 
  2517 – ปัจจุบัน >> กรรมการ หัวหน้าสํานักงานทนายความ บริษัท สํานักงานชัยพัฒน์ จํากัด

6. Mr. Knut Borgen
 กรรมการ
 อายุ 49 ปี

 ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP123/2009) - English Program
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ประวัติการศึกษา Master of Business Administration, University of Michigan, USA
  B.A. Economics, San Jose State University, USA

 ประวัติการทํางาน 2553 - ปัจจุบัน >> กรรมการ Grameenphone, Bangladesh 
  2552 - ปัจจุบัน >> กรรมการ Telenor Pakistan
  2551 - ปัจจุบัน >> กรรมการ  Telenor Asia Pte Ltd.
  ก.พ. 49 - ปัจจุบัน >> กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2549 - ปัจจุบัน >> Senior Vice President, Business Development, Telenor Asia Pte Ltd.
    Vice President, Business Development, Telenor Asia (ROH) Ltd.
  2548 - ปัจจุบัน >> กรรมการ  บมจ. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ 
  2548 - 2550 >> กรรมการ บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี
  2544 – 2549 >> Finance Director, Telenor Asia Pte Ltd.
  2541 - 2544 >> Finance Manager, Telenor Mobile Communications AS
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7. นายสมพล จันทร์ประเสริฐ
 กรรมการ
 อายุ 57 ปี

 ประวัติการอบรม -

 ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน 
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

 ประวัติการทํางาน ก.ค. 49 - ปัจจุบัน >> กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ก.พ. 52 - ปัจจุบัน >> รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจการตลาด)
  มิ.ย. 51 - ปัจจุบัน >> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานธุรกิจบรอดแบนด์) บมจ. กสท โทรคมนาคม
  มี.ค. 50 - มิ.ย. 51 >> ที่ปรึกษาอาวุโส ระดับ 13 บมจ. กสท โทรคมนาคม
  ก.ค. 49 – มี.ค. 50 >> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) บมจ. กสท โทรคมนาคม
  พ.ค. 48 – ธ.ค. 48 >> รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานตลาดและการขาย)  บมจ. กสท โทรคมนาคม
  เม.ย. 48 – มิ.ย. 49 >> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานร่วมกิจการ) บมจ. กสท โทรคมนาคม
  มี.ค. 47 – เม.ย. 48 >> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์องค์กร) บมจ. กสท โทรคมนาคม
  2539 - 2547 >> ผู้อํานวยการ ฝ่ายบริการโทรคมนาคมทางข้อมูลการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  2537 - 2539 >> ผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมูลการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  2536 - 2537 >> ผู้อํานวยการ กองนโยบายและแผนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  2533 - 2537 >> ผู้ช่วยผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมูลการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  2520 - 2533 >> วิศวกร กองโทรเลขการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
  2517 - 2520 >> นายช่างตรี กองโทรคมนาคมในประเทศกรมไปรษณีย์โทรเลข

8. Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen
 กรรมการและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 อายุ 37 ปี

 ประวัติการอบรม -

 ประวัติการศึกษา Executive Master of Business Administration in Strategic Management, 
  Norwegian School of Economics and Business Adm.(NHH)
  Master of Science in Telecom and Electronics, 
  The Norwegian Institute of Technology (NTH)
  Studies towards a Master Degree in Social Economy (MA) 
  Passed Bachelor of Art level (B.Art), Oslo University (UiO)
  College Engineer in Computer Engineering (B.Sc), Oslo College of Engineering (OIH)

 ประวัติการทํางาน 2552 - ปัจจุบัน >> กรรมการ Grameenphone, Bangladesh
    กรรมการ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2551 – ปัจจุบัน >> Senior Advisor in Business Development, Telenor, ASA
  2548 - 2551 >> Senior Advisor in the Mobile Operations Division, Telenor, ASA
  2546 - 2548 >> Operational Manager, Telenor, Nordic
  2545 - 2546 >> Chief Technology Offi cer, Paradial, Norway
  2544 - 2545 >> Project Offi ce Manager for a design unit in Stockholm, Ericsson, Sweden
  2539 - 2544 >> Global Product Manager for IP Multimedia servers, Ericsson, Norway
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

9. Mr. Tore Johnsen
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 อายุ 61 ปี

 ประวัติการอบรม –

 ประวัติการศึกษา Master of Science, University of Trondheim
  Norwegian School of Economics and Business Administration

 ประวัติการทํางาน ก.ย. 51 - ปัจจุบัน >> กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ส.ค. 47 – ส.ค. 51 >> Chief Executive Offi cer, Telenor Pakistan Pvt Ltd, Pakistan
  ก.พ. 44 – ส.ค. 47 >> Chief Executive Offi cer, DiGi Telecomunications Sdn Bhd, Malaysia
  ม.ค. 43 – ก.พ. 44 >> General Manager Corporate Strategy, Digi Telecomunications Sdn Bhd, Malaysia
  ก.ย. 42 - ธ.ค. 42 >> Support to Telenor Acquisition activities in Asia, Telenor Asia Pte Ltd, Singapore
  2537 - 2542 >> Project Director, Telenor International, Mobility

10. Mr. Charles Woodworth
 กรรมการ
 อายุ 44 ปี

 ประวัติการอบรม หลักสูตร Financial Statements Demystifi ed for Directors (FFD1/2009 English Program) 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ประวัติการศึกษา LLB (Honours), Queen Mary College, University of London

 ประวัติการทํางาน 2552 - ปัจจุบัน >> กรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2549 - ปัจจุบัน >> Director, Telenor Asia Pte Ltd, 
    Director, Telenor Asia ROH Ltd.
  2544 - ปัจจุบัน >> Legal  Director, Telenor Asia Pte Ltd.  
  ก่อนปี 2544 >> Private Legal Practise 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร
บ ริ ษั ท

 1. Mr. Tore Johnsen
  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นางพัตราภรณ์ สิโรดม
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม People

 3. Mr. Terje Borge
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี

 4. นางวีระนุช กมลยะบุตร
  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์

 5. นายธนา เธียรอัจฉริยะ
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพาณิชย์

1

2

3

5

4
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 6. Mr. Rolf Marthinusen
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี

 7. Mr. Roar Wiik Andreassen
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ และ พัฒนาธุรกิจ

 8. ดร. เกษชญง สกาวรัตนานนท์ 
  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Market

 9. นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า

 10. นายชัยยศ จิรบวรกุล
  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Distribution

10

6

7
8

9
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

1. Mr. Tore Johnsen *
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ประวัติการศึกษา Master of Science, University of Trondheim
  Norwegian School of Economics and Business Administration

 ประวัติการทํางาน ก.ย. 51 - ปัจจุบัน >> กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ส.ค. 47 - ส.ค. 51 >> Chief Executive Offi cer, Telenor Pakistan Pvt Ltd, Pakistan
  ก.พ. 44 - ส.ค. 47 >> Chief Executive Offi cer, DiGi Telecomunications Sdn Bhd, Malaysia
  ม.ค. 43 - ก.พ. 44 >> General Manager Corporate Strategy, Digi Telecomunications Sdn Bhd, Malaysia
  ก.ย. 42 - ธ.ค. 42 >> Support to Telenor Acquisition activities in Asia, Telenor Asia Pte Ltd, Singapore
  2537 - 2542 >> Project Director, Telenor International, Mobility 

2. นางพัตราภรณ์ สิโรดม *
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม People

 ประวัติการศึกษา Master of Business Administration, The George Washington University, 
  Washington DC, USA
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการทํางาน ก.พ. 49 - ปัจจุบัน >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม People บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2545 - 2549 >> Head of Investor Relations บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2543 - 2545 >> Investor Relations and Business Analyst บมจ.ผลิตไฟฟ้า
  2539 - 2542 >> Economic Offi cer, Offi ce of Economic and Financial Affairs, 
    Royal Thai Embassy in Washington DC

3. Mr. Terje Borge *
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี

 ประวัติการศึกษา Master of Science in Business Administration, 
  The Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway

 ประวัติการทํางาน 2550 - ปัจจุบัน >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี 
    บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2548 - 2550 >> Director Business Development, Telenor Asia
  2544 - 2548 >> Senior Vice President, Telenor International Mobile
  2543 - 2544 >> Senior Vice President Corporate Development, Dyno Nobel
  2540 - 2542 >> Senior Vice President Finance & Strategy, Dyno Industrier
  2537 - 2540 >> Corporate Controller, Dyno Industrier

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

4. นางวีระนุช กมลยะบุตร
 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์

 ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริสตอล 
  นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการทํางาน ก.ค. 51 - ปัจจุบัน >> ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ฝ่ายกฎหมาย
    และรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2548 - มิ.ย. 51 >> ผู้บริหาร บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
  2547 - 2548 >> Senior Associate บริษัท คูแดร์ บราเธอร์ จํากัด
  2537 - 2547 >> Senior Associate บริษัท เฟรชฟิลด์ส จํากัด

5. นายธนา เธียรอัจฉริยะ *
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพาณิชย์

 ประวัติการศึกษา Master of Business Administration, Washington State University, USA
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการทํางาน 2548 - ปัจจุบัน >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพาณิชย์ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2547 - 2548 >> ผู้อํานวยการกลุ่ม Business Unit II บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2546 >> ผู้อํานวยการกลุ่มงาน Prepaid Business Unit บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2545 >> ผู้อํานวยการกลุ่มงาน Product & Service บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2544 >> ผู้อํานวยการฝ่าย Consumer Product Management 
    บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2543 >> ผู้อํานวยการกลุ่ม Convergence บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2539 - 2543 >> ผู้อํานวยการฝ่าย Corporate Finance บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2534 - 2539 >> ผู้ช่วยผู้อํานวยการ Investment Banking Group บริษัทหลักทรัพย์เอกธํารง จํากัด

6. Mr. Rolf Marthinusen *
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี

 ประวัติการศึกษา Electronic and Computer Engineering, Ostfold College of Engineering
  Electronics, The Norwegian University of Science and Technology, Norway

 ประวัติการทํางาน ก.ย. 50 - ปัจจุบัน >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ส.ค. 47 - 2550 >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี Maxis, Malaysia
  มิ.ย. 45 - 2547 >> ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ม.ค. 44 - พ.ค. 45 >> Senior Vice President for Network & Technology for 
    Telenor’s Mobile Operations in Europe and Asia
  ส.ค. 43 - พ.ค. 45 >> กรรมการ  Stavtelesot, Russia
  เม.ย. 39 - 2543 >> GSM Project Manager, Norconsult Telematics, Saudi Telecom, Saudi Arabia
  2536 - 2539 >> Head of the Network Planning Department, Telenor Mobile

* เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ กลต.
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7. Mr. Roar Wiik Andreassen *
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ และ พัฒนาธุรกิจ

 ประวัติการศึกษา Master of Business and Administration in Accounting and Tax Law, 
  the Norwegian School of Management, BI Sandvika, Norway
  Business Economics (part time courses), 
  Harstad University College, Norway

 ประวัติการทํางาน ม.ค. 52 - ปัจจุบัน >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ 
    บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2550 - 2551 >> กรรมการ, บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
    Senior Vice President, Corporate Development, Telenor Asia (ROH) Ltd.,
  2547 - 2550 >> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Real Estate, Norway
  2547 >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน 
    Avinor Group, Norwegian Air Traffi c and Air Management, Norway
  2543 - 2547 >> กรรมการ, Telenor Group Finance, Norway
  2539 - 2543 >> Manager, KPMG Consulting AS, Norway
  2537 >> Research Assistant, the Norwegian School of Management, Norway
  2535 - 2537 >> IT Coordinator, ABS & SGP Pumper, Norway

8. ดร. เกษชญง สกาวรัตนานนท์ 
 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Market

 ประวัติการศึกษา Ph.D. Electrical Engineering, Imperial College, University of London, UK

 ประวัติการทํางาน มี.ค. 53 - ปัจจุบัน >> ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Market บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  พ.ค. 52 - ก.พ. 53 >> ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจแฮปปี้ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  มี.ค. 50 - เม.ย 52 >> ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจพรีเพด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2543 - ก.พ. 50 >> ผู้อํานวยการกลุ่มธุรกิจพรีเพด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

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

9. นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม *
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า

 ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
  Saint Louis University, Missouri, USA

 ประวัติการทํางาน ก.พ. 51 - ปัจจุบัน >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ก.พ. 50 - ม.ค. 51 >> หัวหน้าสายงาน การจัดการโครงการทางด้านกลยุทธ์ 
    บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  เม.ย. 46 - ม.ค. 50 >> ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางการบริการ 
    ธนาคาร กรุงเทพ (จํากัด) มหาชน
  ก.พ. 41 - มี.ค. 46 >> Marketing Specialist, Asia-Pacifi c Marketing Practice, 
    McKinsey and Company (Thailand)

10. นายชัยยศ จิรบวรกุล
 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Distribution

 ประวัติการศึกษา Master Degree in  Engineering Management, 
  University of Missouri-Rolla, Missouri, USA
  Master Degree in Electrical Engineering, 
  Louisiana State University, Louisiana, USA
  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการทํางาน มี.ค. 53 - ปัจจุบัน >> ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Distribution บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  พ.ค. 52 - ก.พ. 53 >> ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจดีแทค บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ส.ค. 50 - เม.ย. 52 >> ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจโพสต์เพด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  พ.ค. 48 - ส.ค. 50 >> ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานพัฒนาพาณิชย์ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  ธ.ค. 47 – พ.ค. 48 >> ผู้อํานวยการกลุ่มงานการตลาด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  มิ.ย. 45 – ธ.ค. 47 >> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผน
    บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จํากัด
  ธ.ค. 42 – มิ.ย. 45 >> ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาการค้าปลีก 
    บริษัท เชลล์ ออยล์ โปรดักส์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
  พ.ย. 40 - พ.ย. 42 >> ผู้จัดการบริษัทค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด 
  พ.ย. 39 – พ.ย. 40 >> ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Fleet Card) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด

* เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ กลต.
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โ ค ร ง ส ร้ า ง 
ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท

ดีแทคเป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบความถี่ 
800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดําเนินงาน (Built-Transfer-Operate) เป็นเวลา 
27 ปี จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด มหาชน (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย) ปัจจุบัน ดีแทคมีผู้ใช้บริการ ณ 31 ธันวาคม 2552 
ประมาณ 19.7 ล้านเลขหมาย และมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 ของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดของประเทศ

ณ สิ้นปี 2552 ดีแทคมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น  14 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บจ. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส (ยูดี) 
และ บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย โดย บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย อยู่ระหว่างการชําระบัญชี โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดําเนินธุรกิจ
ที่เสริมประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัททั้งในการบริหารสินทรัพย์และพัฒนาจัดการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนั้น ดีแทคจะเน้นการลงทุน
ในกิจการที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้ 
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>>>>
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>>

>>>>

>>

>>

>>

>>

>>

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

99.8%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51%

51%

100%

100%

100%

100%

บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี

บจ. แทคเซอร์วิส

บจ. พับบลิค เรดิโอ

บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส

บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค

บจ. ดีแทคบรอดแบรนด์

บจ. เวิลด์โฟน ช็อป

 

บจ. เพย์สบาย

บจ. แฟต ดีกรี

บจ. ครีเอ้

บจ. แทคพร็อพเพอร์ตี้

บจ. อีสเทิรน์ บิช

บจ. แทค ไฟแนนซ์ บี.วี.

บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิ้ง
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลสรุปสําหรับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

บจ. เวิลด์โฟน ช็อป หยุดดําเนินกิจการในปี 2546 100

บจ. แทค พร็อพเพอร์ตี้  บริหารสินทรัพย์ 100

บจ. แทค เซอร์วิส  หยุดดําเนินกิจการในปี 2544 100

บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค  ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 100

บจ. ดีแทค บรอดแบนด์  จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 100
 (ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินกิจการ)

บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส  จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ต 100
 (ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินกิจการ) 

บจ. พับบลิค เรดิโอ  จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 100
 ประเภทแท็กซี่เรดิโอ (ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนินกิจการ)

บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี ตัวแทนจําหน่ายบัตรเติมเงินและการให้บริการเติมเงิน 99.8
(ยูคอม) โดยไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน (E-Refi ll)

บจ. เพย์สบาย ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 100

บจ. ครีเอ้ พัฒนาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 51

บจ. แฟต ดีกรี ผลิตรายการวิทยุ สื่อโฆษณาและให้บริการด้านสื่อบันเทิง  51

บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิ้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (อาคารสํานักงาน)  100
  (ผ่าน บจ.แทค พร็อพเพอร์ตี้ 100)

บจ. อีสเทิรน์ บิช พัฒนาที่ดิน  100
  (ผ่าน บจ.แทค พร็อพเพอร์ตี้ 100)

บจ. แทค ไฟแนนซ์ บี.วี. ธุรกิจการเงิน 100
  (ผ่าน บจ.แทค พร็อพเพอร์ตี้ 100)

ข้อมูลสรุปสําหรับบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชําระบัญชี 40

บจ. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส (ยูดี) จัดจําหน่ายบัตรเติมเงิน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 25* 
 และอุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ: * ส่วนที่เหลือร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง แม้ว่าการที่บริษัทถือหุ้นในยูดีเพียงร้อยละ 25 โดยมี บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบุคคลที่
 อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทถือหุ้นในยูดีร้อยละ 75 นั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้าง
 การถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ
 โดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทในการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่างๆ 
 อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และขั้นตอนในการควบคุมรายการระหว่างกันอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรื่องการ
 เข้าทํารายการระหว่างกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงค์โปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น       ก ล ยุ ท ธ์   
แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินปี 2552
การให้บริการทางด้านโทรคมนาคมแบบไร้สายในประเทศไทยน้ัน ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการภายใต้สัญญาร่วม

การงานจากรัฐวิสาหกิจสองแห่ง ซึ่งปัจจุบันได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว ได้แก่ ทีโอที (เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) 

และ กสท โทรคมนาคม (เดิมคือ การส่ือสารแห่งประเทศไทย) ท้ังนี้ได้มีการทําสัญญาร่วมการงานในช่วงปี 2533 เพ่ือเป็นการให้รัฐวิสาหกิจ

ทั้งสองแห่งนั้นตอบสนองต่อความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นในด้านโทรคมนาคม และการให้บริการด้านการส่ือสารไร้สายที่เพิ่มขึ้นในประเทศ

การดําเนินการแบบ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) น้ัน ผู้ประกอบการเอกชนในฐานะผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้ลงทุน

สร้างโครงข่ายพร้อมกับโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณ์โครงข่ายเหล่านั้น ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสัมปทาน โดยรัฐให้สิทธิผู้ประกอบการเอกชนในการ

ใช้อุปกรณ์โครงข่ายเหล่านั้นภายในระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญาร่วมการงานแต่เพียงผู้เดียว และมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการแก่ประชาชน

โดยต้องแบ่งส่วนรายได้ให้กับเจ้าของสัมปทาน เพื่อแลกเปล่ียนสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรร

บริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ โดยได้รับสัมปทานจาก กสท. เพื่อให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่เป็นระยะเวลา 27 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2561 และต้องชําระส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ กสท. ตลอดอายุสัมปทาน

สรุปผลการดําเนินงาน
ในปี 2552 ผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีท่กุรายต่างเผชญิกบัความท้าทายจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ 

สภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของจํานวนผู้ใช้บริการใหม่ โดยลดลงจากจํานวนผู้ใช้บริการใหม่ของท้ังอุตสาหกรรมใน

ปี 2551 ท่ี 9 ล้านเลขหมาย เป็นประมาณ 3.7 ล้านเลขหมายในปี 2552 อย่างไรกด็ ีการเตบิโตของรายได้รวมของท้ังอตุสาหกรรมได้รบัผลกระทบ

น้อยกว่าจํานวนผู้ใช้บริการ โดยลดลงร้อยละ 0.6 จากปีก่อน ณ สิ้นปี 2552 อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีจํานวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 

65.7 ล้านเลขหมาย เติบโตร้อยละ 6 จากปี 2551 ส่งผลให้อัตราส่วนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวมเพ่ิมขึ้นเข้าใกล้ร้อยละ 100 

ดีแทคมีจํานวนผู้ใช้บริการใหม่เพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 1.0 ล้านเลขหมายในปี 2552 รวมยอดผู้ใช้บริการท้ังสิ้น 19.7 ล้านเลขหมาย คิดเป็น

ส่วนแบ่งทางการตลาดของจํานวนผู้ใช้บริการที่ประมาณร้อยละ 29.9 นอกจากน้ี ดีแทคมีส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได้เติบโตจากร้อยละ 

31.8 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 32.0 ณ ส้ินปี 2552
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ดีแทคตระหนักดีถึงผลกระทบจากปัจจัยลบของวิกฤติการณ์การเงินโลก ดีแทคจึงริเริ่มดําเนินนโยบายต่างๆต้ังแต่ต้นปี 2552 ท้ังในส่วนของ

การจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและในส่วนของการตลาดเพ่ือเพิ่มการใช้งานของลูกค้าปัจจุบัน โดยดีแทคดําเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย

อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องตลอดท้ังปีและมีขอบเขตครอบคลุมทุกหน่วยงานในบริษัท มาตรการดังกล่าวส่งผลในระดับที่น่าพอใจ วัดได้

จากการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA margin) และความสามารถในการ

คงกระแสเงินสดที่ระดับสูง ในส่วนของนโยบายทางการตลาดสําหรับปี 2552 ทั้งในระบบเติมเงินและระบบรายเดือนน้ัน ดีแทคมุ่งเน้นการ

รักษาฐานลูกค้าปัจจุบันไปพร้อมๆ กับการหาลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเน้นดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีจะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มย่อย

มากขึ้น (Micro-segmentation) ทั้งในส่วนของการให้บริการและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยนโยบายทางการตลาดดังกล่าวส่งผล

ในระดับที่น่าพอใจ ดีแทคจึงยังคงพยายามพัฒนาการการให้บริการภายใต้นโยบายดังกล่าวต่อไปในปี 2553

รายได้จากบริการด้านข้อมูลมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง แม้จะเผชิญกับปัจจัยลบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดีแทคจึงมุ่งเน้นการ

ออกโปรโมชัน่ทีค่ดิค่าใช้จ่ายต่อเดอืนซึง่รวมค่าบริการ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แอร์การ์ด และสมารท์โฟนรุน่ต่างๆ เข้าด้วยกนั ทัง้น้ี เพือ่ตอบสนอง

กับความต้องการใช้งานของลูกค้าให้มากขึ้น รวมท้ังมีเป้าหมายจะนําสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสมารท์โฟนเป็นหน่ึง

ในปัจจัยหลักที่ช่วยกระตุ้นการใช้งานด้านข้อมูลและเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อเลขหมายสูง

ในปลายปี 2552 ดีแทคได้ทดลองให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz ในเขตกรุงเทพชั้นใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการและ

ลักษณะการใช้งานของลูกค้ามากกว่าที่จะทดสอบระบบ เน่ืองจากเทคโนโลยี 3G เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายๆ

ประเทศท่ัวโลกมาเป็นเวลาค่อนข้างนานแล้ว ท้ังนี้ การศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าจะช่วยให้บริษัทสามารถเตรียมพร้อมสําหรับ

การให้บริการเชิงพาณิชย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ในปี 2552 ดีแทคมีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 
14.3 พันล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ลดลง 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

14.3 พันล้านบาท

สรุปฐานะทางการเงิน
ดแีทคยงัคงรกัษาความสามารถในการสร้างรายได้ได้ด ี แม้จะเผชิญกบัปัจจัยท้าทายจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกทีห่นกัทีส่ดุนับจากวกิฤตการณ์การเงนิ

ในภูมิภาคเอเชียเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมาก โดยในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมรายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่ 52.0 

พันล้านบาท เติบโตร้อยละ 0.5 จากปีก่อน อย่างไรก็ดี กําไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตัดจําหน่าย หรือ EBITDA (กรณีไม่รวมกําไรจาก

ข้อตกลงกับดีพีซี) ลดลงร้อยละ 2.7 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 20.2 พันล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net IC Balance) 

ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเช่าสํานักงานเพิ่มขึ้นจากการย้ายสํานักงานใหญ่มาท่ีอาคารจัตุรัสจามจุรี แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืนๆ 

จะปรับลดลงและมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง นอกจากนั้น ดีแทคมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Free Cash Flow) มากกว่า

เป้าหมายที่วางไว้ที่ 13 พันล้านบาท โดยปี 2552 ดีแทคมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ที่ 14.3 พันล้านบาท และมีกําไรสุทธิทั้งปีที่ 6.6 

พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 จากปีก่อน (กรณีไม่รวมกําไรจากข้อตกลงกับดีพีซี)

ในส่วนของโครงสร้างทางการเงิน ดีแทคมีปริมาณหน้ีลดลงจากการจ่ายคืนหน้ีและหุ้นกู้ที่ครบกําหนดชําระในปี 2552 โดยฐานะทางการเงิน

ของดีแทคยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนและอัตราส่วนหน้ีสินต่อกําไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ

ค่าตัดจําหน่าย ที่ 0.2 และ 0.6 ตามลําดับ
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บริการเสียง
ในปี 2552 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงระมัดระวังในการนําเสนอโปรโมช่ันใหม่ๆ และมุ่งเน้นควบคุมให้ปริมาณการโทรออกอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปริมาณการรับสายจากนอกเครือข่ายเช่นเดียวกับปีก่อน เป็นผลให้บริการเสียงมีระดับราคาค่อนข้างคงที่ 

ดีแทคมุ่งเน้นการนําเสนอรูปแบบและอัตราค่าโทรที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะกลุ่มของลูกค้ากลุ่มย่อยมากขึ้น (Micro Segmentation) 

เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน 

ในช่วงต้นปี 2552 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีปริมาณการใช้งานบริการเสียงลดลงแม้ว่าจะเร่ิมส่งสัญญาณฟื้นตัวในช่วงคร่ึงปีหลังซึ่งเป็น

ไปตามการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยบริษัทคาดว่าปริมาณการใช้งานจะยังคงฟื้นตัวต่อเน่ืองในปี 2553

สําหรับโปรโมชั่นของกลุ่มลูกค้าในระบบเติมเงิน ดีแทคเน้นการนําเสนอโปรโมช่ันที่มีค่าโทรจูงใจเน่ืองมาจากเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง และ

ในขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นควบคุมปริมาณการโทรออกนอกเครือข่ายรวมทั้งการใช้งานเครือข่ายโดยรวมให้อยู่ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมท่ีสดุ เช่น การนาํเสนอค่าโทรถูกสําหรับเบอร์พเิศษ เบอร์ในเครอืข่าย และในช่วงเวลาของวัน ทัง้น้ี บริษทัตระหนักดถีงึผลกระทบ

จากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจึงได้นําเสนอแพ็คเกจซิมการ์ดประหยัดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าในอีก

ทางหนึง่ด้วย นอกจากนัน้ ดแีทคยงัได้นาํเสนอโปรโมช่ันเสริมจาํกดัเวลาซึง่ลกูค้าสามารถซือ้ไปใช้งานควบคูก่บัโปรโมชัน่หลกัทีใ่ช้อยูปั่จจบุนัได้ 

โดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการใช้งานของลูกค้าในเครือข่ายในช่วงเวลาที่ปริมาณการใช้งานของเครือข่ายยังรองรับได้ ซึ่งได้ผลในระดับดี

และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของรายได้บริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปี

สําหรับโปรโมช่ันของกลุ่มลูกค้าในระบบรายเดือนมีแนวโน้มที่จะเป็นการรวมบริการเสียงและบริการเสริมไว้ในแพ็คเกจเดียวกันมากขึ้น เช่น 

Mouth Society ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้งานบริการเสียงและบริการด้านข้อมูล

บริการเสริม
บริการเสริมมีแนวโน้มที่มีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นการเติบโตของรายได้ในอนาคต ในปี 2552 ดีแทคมีรายได้จากบริการเสริมที่ร้อยละ 

11.7 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยบริการด้านข้อมูลเป็นประเภทบริการท่ีมีอัตราการเติบโตสูงสุด

เพื่อตอบสนองกับความต้องการการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ดีแทคได้นําเสนอรูปแบบบริการเสริมที่มีความหลากหลายมากข้ึนโดยเฉพาะในส่วน

ของกลุ่มลูกค้าที่เน้นการใช้งานด้านข้อมูลเป็นหลัก เช่น กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือผ่านสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ 

นอกจากนั้น ดีแทคยังได้ทําตลาดในส่วนของอุปกรณ์แอร์การ์ดภายใต้แบรนด์ดีแทคเพื่อขยายการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์

ดีแทคตระหนักดีว่าคุณภาพของเครือข่ายเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถมอบ

ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ดีแทคจึงแบ่งแยกช่องสัญญาณการใช้งานด้านข้อมูลอย่างชัดเจน โดยแยกออกมาจากช่องสัญญาณ

ของบริการเสียงเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและความเร็วของการใช้งานด้านข้อมูล นอกจากน้ัน ยังมีอีกสองปัจจัยหลักที่ช่วยการันตี

ประสบการณ์การใช้งานบริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้า ได้แก่ ความสามารถของเครือข่ายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Edge ซ่ึงดีแทคลงทุนขยาย

ทั่วประเทศประกอบกับความกว้างของช่องสัญญาณบนย่านความถี่ 1800 MHz ท่ีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ความมุ่งมั่นและความพยายาม

ดังกล่าว ส่งผลให้ดีแทคได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดว่าเป็นเครือข่ายที่มีความเร็ว และคุณภาพสูงจากผลสํารวจของร้านค้าไอทีทั่วประเทศ
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นอกเหนือไปจากคุณภาพของเครือข่าย สมาร์ทโฟนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ามีการใช้งานด้านข้อมูลเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้ง

ยงัเป็นทีน่ยิมอย่างสงูในกลุม่ผูใ้ช้บรกิารรายย่อย เน่ืองจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ มีระดบัราคาทีไ่ม่แพงจนเกินไปและมีฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีง่ายขึน้ 

ในช่วงปลายปี 2552 ดีแทคได้เปิดให้บริการพร้อมกับขายเครื่องโทรศัพท์แบล็คเบอร์รี่ โดยเคร่ืองโทรศัพท์แบล็คเบอร์รี่มีจุดเด่นเร่ืองสมรรถนะ

การให้บริการรวมทั้งฟังก์ชั่นหลากหลายสําหรับการสื่อสารไร้สาย การติดต่อผ่านระบบอีเมล อินเตอร์เน็ต และแอพพลิเคช่ันเกี่ยวกับสังคม

ออนไลน์ (Social Networking Application)

บริการข้ามแดนอัตโนมัติ / บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
รายได้จากบริการข้ามแดนอันโนมัติและบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ในปี 2552 จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมาก เน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์การเงินโลก สถานการณ์

ความรุนแรงทางการเมืองของไทย และการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 รายได้จากการให้บริการในส่วนนี้ลดลงถึงร้อยละ 14.6 จากปีก่อน 

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.8 ของรายได้จากการให้บริการรวมลดลงจากสัดส่วนที่ร้อยละ 7.7 ในปี 2551

การให้บริการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ไม่ขาดตอนระหว่างเครือข่าย ทั้งบริการเสียงและบริการด้านข้อมูล เป็นหัวใจหลักของการให้บริการข้ามแดน

อัตโนมัติ และเป็นความต้องการอันดับต้นๆ ของลูกค้าที่ใช้งานดังกล่าว ดีแทคจึงได้ร่วมลงนามสัญญาเอ็กซ์คลูซีฟเป็นพันธมิตรกับโวดาโฟน 

หนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ระดับโลก เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าทั้งสองฝ่ายได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อตกลงน้ี ดีแทคจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงสินค้า อุปกรณ์ และบริการท่ีหลากหลายของ

โวดาโฟนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ยังจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของโวดาโฟนทางด้านการบริหาร Supply Chain 

การพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ และการพัฒนาการทํางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วย 

ดีแทคมุ่งมั่นต่อเนื่องในการพัฒนาบริการที่ลดขั้นตอนยุ่งยาก และก่อให้เกิดความสะดวกสบายสูงสุดสําหรับลูกค้าที่นําโทรศัพท์ไปใช้งานใน

ต่างประเทศ เช่น นําเสนอโปรโมช่ันการใช้งานด้านข้อมูล หรือจีพีอาร์เอสโรมม่ิงในต่างประเทศราคาเดียวทุกผู้ให้บริการในแต่ละประเทศ 

จากเดิมที่ลูกค้าจะต้องเลือกหาผู้ให้บริการด้วยตัวเองเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย หรืออัตราจีพีอาร์เอสราคาพิเศษสําหรับ 6 ประเทศท่ีลูกค้าระบบ

รายเดือนมีการเดินทางไปมากท่ีสุด นอกจากนั้น ลูกค้าสามารถเปิดหรือปิดบริการจีพีอาร์เอสได้เองแม้อยู่ในต่างประเทศเพ่ือป้องกันกรณี

ทีโ่ทรศพัท์สมาร์ทโฟนบางรุน่จะเชือ่มต่อใช้งานจพีอีาร์เอสอัตโนมัตโิดยทีล่กูค้าไม่ได้ตัง้ใจจะใช้ โดยดาํเนินการผ่านระบบ USSD (Unstructured 

Supplementary Services Data)
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ในปี 2552 ตลาดการให้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศมีการแข่งขันสูงขึ้นเน่ืองจากมีจํานวนผู้ให้บริการหลายรายส่งผลให้ราคาลดลง 

โดยดีแทคจะยังคงให้ความสําคัญกับการการพัฒนาบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการในการใช้งานสูงสุดของลูกค้า และเน้น

ช่องทางการส่ือสารทางตรงถึงกลุ่มเป้าหมายของบริษัท

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management หรือ CRM)
เนื่องจากปัจจุบันอัตราส่วนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวมเพ่ิมขึ้นเข้าใกล้ร้อยละ 100 การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจึงมี

บทบาทสําคัญมากขึ้นเร่ือยๆ โดยดีแทคมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีคุณภาพมากข้ึนกว่ากิจกรรมส่งเสริมการขายแบบเดิมที่มุ่งเน้น

เฉพาะการหาลูกค้ารายใหม่ นอกเหนือไปจากการนําเสนอโปรโมช่ันจูงใจและแคมเปญทางการตลาดต่างๆ แล้ว ดีแทคได้คิดค้นแนวทางใหม่ๆ 

ในการทํางานที่จะมุ่งไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีเลิศ (Operational Excellence) เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ในปี 2552 ดีแทคได้นําระบบปฏิบัติการเครือข่ายรูปแบบใหม่ หรือ dsmart เข้ามาใช้ในองค์กรซ่ึงเป็นระบบเฝ้าระวัง จัดการเครือข่ายและดูแล

ด้านการให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างครบวงจรจากจุดเดียว โดยเพิม่ขีดความสามารถในการตรวจสอบหาท่ีมาของปัญหาและแก้ไขได้รวดเรว็มากขึน้ 

รวมทั้งช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในระบบอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดผลกระทบกับการใช้งานของลูกค้า การลงทุนคร้ังนี้ ดีแทค

ถือเป็นส่วนสําคัญต่อเป้าหมายในการให้บริการที่ดีเลิศรวมท้ังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าในระยะยาว

บริการใจดีก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการรักษาฐานลูกค้าที่สําคัญ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ให้บริการท่ีเน้นความคุ้มค่าและ

เป็นมิตรกับลูกค้า  บริการใจดีเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ที่สะท้อนความเป็นผู้ให้บริการท่ีใจดีและเข้าใจความต้องการแท้จริงของลูกค้า ในปี 

2552 ดีแทคได้เปิดตัวบริการใจดีโทรผิดไม่คิดตังค์เพิ่มเติมขึ้นจากบริการใจดีเดิมที่มีอยู่ ซ่ึงจะคืนค่าโทรให้ลูกค้าเมื่อโทรผิดไปทุกเครือข่าย 

อนึ่ง นับจากการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าสําหรับบริการในระบบเติมเงินมาเป็น “แฮปปี้” ต้ังแต่ปี 2546 ดีแทคได้ทยอยเปิดตัวบริการใจดี

ออกมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “ใจดีให้ยืม” บริการเติมเงินฉุกเฉินเมื่อเงินใกล้หมด “ใจดีแปลให้” บริการแปลภาษาไทย/อังกฤษ เพ่ือการสนทนา

ในชีวิตประจําวัน “ใจดีแจ้งเครือข่าย” บริการเสียงแจ้งให้ลูกค้าทราบหากเลขหมายปลายทางอยู่ในเครือข่ายดีแทค “ใจดีให้โอน” บริการโอน

ค่าโทรคงเหลือในระบบเติมเงินให้เลขหมายอ่ืนในระบบเติมเงินของดีแทค “ใจดีแจกวัน” บริการเพ่ิมจํานวนวัน และ “ใจดีฉุกเฉิน” บริการส่ง

ข้อความสั้นให้หมายเลขปลายทางโทรกลับ
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม
จํานวนผู้ใช้บริการและรายได้รวมของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงมีช่องทางท่ีจะเติบโตต่อไปได้ แม้อัตราส่วนผู้ใช้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ต่อประชากรรวมจะเพ่ิมขึ้นเข้าใกล้ร้อยละ 100 ณ ส้ินปี 2552 โดยคาดว่าจํานวนผู้ใช้บริการจะเติบโตจากภูมิภาคที่อัตราส่วนดังกล่าว

ยังคงตํ่า เมื่อเทียบกับอัตราส่วนรวมของท้ังประเทศ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากน้ันการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็จะ

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชากร

ดีแทคจะยังคงใช้กลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นคุณภาพของลูกค้าใหม่ รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน และพัฒนาบริการท่ีตอบสนองความต้องการ

แท้จริงของลูกค้า การใช้งานบริการเสริมจะยังคงเติบโตต่อเน่ืองโดยส่วนหน่ึงมาจากการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟน ประกอบกับการใช้งาน

อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแอพพลิเคชั่นเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Applications) ต่างๆ นอกจากน้ัน 

ดีแทคจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพเครือข่ายต่อเน่ือง รวมท้ังพยายามขยายตลาดในส่วนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพ่ิมขึ้น

การประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถ่ี 2.1 MHz ยังคงมีความไม่แน่นอนในหลายๆ ด้าน ดีแทคจึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการ 

3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz ภายใต้สัญญาสัมปทานเดิม และได้มีการเปิดทดลองให้บริการในเดือนสิงหาคม 2552 ท่ีผ่านมา

ดีแทคเชื่อมั่นว่าจะยังคงรักษาการเติบโตของรายได้ที่เร่ิมเห็นชัดขึ้นต้ังแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2552 ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นไปตามแนวโน้มการฟื้นตัว

ของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แม้ว่าจะยังคงมีปัจจัยลบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพที่ดําเนินการต่อเนื่องตลอดท้ังปี 2552 จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จ่ายของบริษัท และส่งผลให้กําไรจากการดําเนินงาน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการบรรลุเป้าหมายระยะะยาว และเป็นรากฐานการดําเนินงานที่สําคัญที่จะช่วยให้บริษัทมีการ

เจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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โ ค ร ง ก า ร ทํ า ดี ทุ ก วั น จ า ก ดี แ ท ค 
บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ดี เ ด่ น ด้ า น    C S R    ป ร ะ จํ า ปี    2 5 5 2 
จ า ก ง า น    S E T    A w a r d s    2 0 0 9

โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค สานต่อกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์หลัก 3 แนวทาง ทําดีด้วยเทคโนโลยี ทําดีด้วยความรู้ และทําดีด้วยใจ 

ภายใต้ปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรม CSR ของโครงการทําดีทุกวันจากดีแทคได้สร้างสีสัน

ผสานกลยุทธ์จากหลายสาขา พร้อมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีเจตนารมณ์ในการทํางานเพื่อสังคมที่สอดคล้องกัน 

ทําให้มีรูปแบบกิจกรรมที่ครบวงจร เติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าไปถึงจุดต่างๆ ที่ต้องการ ด้วยความเชื่อในกฎธรรมชาติของมนุษย์ 

เน้นพื้นฐานจากปัจจัยสี่ ความพอดีของสิ่งที่ต้องการและสนองตอบด้วยเหตุผล มีกรอบของความสุขและความดีที่สมดุลยั่งยืน 

ทั้งนี้กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวนโยบายของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล และคุณทอเร่ จอห์นเซ่นที่วางไว้เป็นเป้าหมายของชาวดีแทคทุกคน 

และด้วยการทํางานอย่างทุ่มเทตลอดปีที่ผ่านมา ทําให้โครงการทําดีทุกวันจากดีแทคสามารถทํางานก้าวข้ามข้อจํากัด “ทั้งเรื่องเงิน-เวลาและ

บุคคลากร” ได้สําเร็จและมีกิจกรรมลงพื้นที่ครบ 76 จังหวัด ในที่สุดผลงานนวัตกรรมทาง CSR จากดีแทคสามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยม

บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จากการประกวดรางวัล SET Awards ประจําปี 2552 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภท

บริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวดีแทค โดยรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 

เป็นหน่ึงในรางวัลสําคัญของ SET Awards 2009 ท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความยอดเย่ียมท้ังนโยบายและการดําเนินธุรกิจท่ีมีการประยุกต์

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อมเข้ากับภารกิจและกระบวนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การดูแลส่ิงแวดล้อม 

ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิ์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนการร่วมพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

โครงการทําดีทุกวันจากดีแทคทํางานควบคู่กับองค์กรเครือข่ายความดีได้แก่ มูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิดและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน แฮปปี้ 

สเตชั่น รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน กิจกรรมหลักโดยสรุปในปี 2552 มีดังนี้

ทําดีด้วยเทคโนโลย ี
>> ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 คลังข้อมูลเพ่ือเกษตรกรไทย บริการฟรีส่งข้อมูลและข่าวสารด้านการเกษตรผ่าน SMS และ MMS พร้อมให้

บริการปรึกษาความรู้ด้านการเกษตรผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้หมายเลข *1677 เป็นการนําเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาแก้ปัญหาและนําความรู้

สู่ท้องถิ่นพร้อมการพัฒนา ปัจจุบัน (ธันวาคม 2552) มียอดผู้ใช้บริการแล้วกว่า 200,000 เลขหมาย มีเกษตรกรระดับปราชญ์ชาวบ้าน
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ที่มาเป็นเครือข่ายความรู้แบ่งปันภูมิปัญญาด้านการเกษตรอีก 123 คนกระจายอยู่ในทุกจังหวัด และขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

รวมถึงองค์การระหว่างประเทศเช่น USAID และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างบูรณาการ ต่อยอดองค์ความรู้ด้าน

การเกษตรอย่างสร้างสรรค์ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2008 จากสมาคมการจัดการธุรกิจ

แห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) ประเภทรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) ในสาขากลุ่มธุรกิจบริการ (Service Sector) เป็นความภาคภูมิใจของดีแทคในการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร

หนุนนําการพัฒนาสังคมไทย เพื่อให้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งสู่อนาคต 

>> ดวงตาเพื่อดวงใจ นําเทคโนโลยีการสื่อสารผสานพลังทางสังคม โดยร่วมมือกับ จส.100 และมูลนิธิกระจกเงา ส่งข้อมูลและภาพ ผ่านทาง

 โทรศัพท์มือถือด้วย MMS ให้เพื่อนสมาชิกอาสาสมัครในเครือข่ายช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องมองหาบุคคลที่สูญหายเป็นดวงตาที่นําดวงใจ

 กลับคืนสู่บ้าน 

>> มอบซิมการ์ดดีแทค ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้สําหรับติดตั้งในสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

 ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เพื่อช่วยเหลือในการเฝ้าระวังอุทกภัย เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารจากดีแทค ทําให้

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

>> โทรสายด่วน 1677 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น เป็นสื่อกลางให้บริการสาธารณะ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งวิทยุ โทรศัพท์

 และเว็บไซต์ ช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้านตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ 

ทําดีด้วยความรู้ 
>> มูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิด เพื่อพัฒนาผู้นําชุมชน มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนจากทุกจังหวัด ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ดีแทคได้มอบทุน

 การศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนท่ีได้รับการคัดเลือกมาจากทุกจังหวัดทั้งหมด 999 คน ซ่ึงปัจจุบันน้ีเยาวชนกว่าครึ่งได้สําเร็จการศึกษา

 ระดับปริญญาตรีและนําความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาสังคม

>> ทําดีเพื่อบ้านเกิด มอบทุนส่งเสริมเยาวชนสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาชุมชน ให้เป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาไปสู่

 การช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ ส้ินปี 2552 ได้มอบทุนไปแล้ว 6 ทุน เช่น โรงสีข้าวชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพ การบําบัดน้ําเสียในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

 เป็นต้น  

>> เสริมความรู้สู่ห้องสมุด สมทบทุนซื้อสารานุกรมเยาวชน บริแทนิกาฉบับภาษาไทยเพื่อมอบให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน พร้อมต่อเนื่องด้วย

 การจําหน่ายครึ่งราคาแก่ผู้ที่สนใจจะบริจาคให้กับโรงเรียนต่างๆ

>> เผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการทํากิจกรรมหลายรูปแบบควบคู่กันทั้งเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน

 สําคัญๆ เช่น สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย จัดโครงการ CSR Campus เผยแพร่ความรู้ CSR สู่ภูมิภาคครบ 

 76 จังหวัด ร่วมมือในการเผยแพร่บทความชุด “เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร” และ “เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลก” (Suffi ciency 

 Economy in Global View) จํานวน 12 ตอน ร่วมมือกันทํากิจกรรม “CSR Day” ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาท

 การมีส่วนร่วมของพนักงานต่อกิจกรรม CSR ขององค์กร ให้แก่พนักงานในบริษัทจดทะเบียนที่สนใจ สําหรับในภาคปฏิบัตินั้น ได้ร่วมมือ

 กับ มูลนิธิเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยากและ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) ร่วมกันจัดทํา ศูนย์เรียนรู้ฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบ
 เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ที่ตําบลบ้านแห อําเภอบ้านแห จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติ ปัจจุบัน 

 ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานและฝึกอบรมทําการเกษตรแบบพอเพียง ให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยจาก

 ทุกภูมิภาค โดยปีที่ผ่านมามีผู้เข้าอบรมถึง 8,000 กว่าคนจากทั่วประเทศ

>> แผ่นทองของแผ่นดิน เป็นการจัดอบรมสัมมนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ใช้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร โดยดีแทค

 ได้ร่วมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันและหน่วยงานด้านการเกษตรเช่น กรมวิชาการเกษตร สํานักงานปศุสัตว์ กรมประมง และสํานักงาน

 สาธารณสุขจังหวัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ทําดีด้วยใจ 
>> แบตเตอรี่มีพิษ...คิดก่อนทิ้ง จัดกิจกรรมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันรณรงค์ให้ประชาชนท้ิงแบตเตอร่ีให้ถูกที่ และนําไปบําบัดอย่างถูกวิธี 

 จนถึงสิ้นปี 2552 ได้แบตเตอรี่ทิ้งแล้วมากกว่า 24,000 ก้อน 

>> พลิกฟื้นฝืนป่า ด้วยพระบารมี เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การนําของกองทัพบกในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

 ทั่วประเทศ พร้อมร่วมจัดคอนเสิร์ตรณรงค์สร้างจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังร่วมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น

 ปลูกป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่องในโครงการหุ้มด้ามขวานด้วยป่าชายเลน รวมแล้วกว่าหนึ่งล้านต้น

ตลอดปี 2552 โครงการทําดีทุกวันจากดีแทคได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมหารายได้ช่วยหน่วยงานการกุศลต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นโครงการช่วยเหลือการผ่าตัดเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ โครงการผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อกระจก โครงการส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน 

การจัดสร้างป้อมตํารวจจราจร รณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย การจําหน่ายสายรัดข้อมือมหามงคลหารายได้เพื่อการ

จัดพิมพ์หนังสือในพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช การหารายได้เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นอกจากน้ัน

ระหว่างปี ไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นจากภัยนํ้าท่วม ภัยหนาว งานบริการชุมชุน และการกุศลตามเทศกาล ส่งเสริมเรื่องดนตรี

หรือเยาวชน สํานักงานสํานึกรักบ้านเกิดโดยโครงการทําดีทุกวันจากดีแทค จะมีกิจกรรมร่วมอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องด้วยการทําดีเพื่อ

ความสุขที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย

“เราไม่สามารถทําทุกอย่างได้ แต่เราทําดีได้ในทุกๆ วัน”
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เ ห ตุ ก า ร ณ์ 
ที่ สํ า คั ญ

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัดในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

โดยได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญาร่วมการงานซึ่งอยู่ในรูปแบบ 

“สร้าง-โอน-ดําเนินงาน” จาก กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2534 และ 2537 ตามลําดับ  

เหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริษัทตามลําดับมีดังนี้

พฤศจิกายน 2533 >> บริษัทได้เข้าทําสัญญาร่วมการงานกับ กสท. เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วม

   การงานประเภท “สร้าง-โอน-ดําเนินการ (Build-Transfer-Operate)”

กุมภาพันธ์ 2537 >> บริษัทได้เข้าทําสัญญาเชื่อมโยงโครงข่ายกับบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน (เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) 

กุมภาพันธ์ 2538 >> บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด

ตุลาคม 2538 >> เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของทุนชําระแล้ว และนําหุ้นของบริษัทเข้า

   จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

พฤศจิกายน 2538 >> ออกหุ้นใหม่จํานวน 42.8 ล้านหุ้นให้แก่ทีโอที และทีโอทีตกลงให้ส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายแก่บริษัท 

พฤศจิกายน 2539 >> กสท. ตกลงขยายระยะเวลาการดําเนินการภายใต้สัญญาร่วมการงาน ส่งผลให้สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดในปี 2561

พฤษภาคม 2543 >> บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ขายหุ้นของบริษัทจํานวน 5.5 ล้านหุ้น ให้แก่ 

   บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี

สิงหาคม 2543 >> บริษัทขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนจํานวน 48.5 ล้านหุ้นให้แก่เทเลนอร์ เป็นผลให้เทเลนอร์ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

   29.94 ของทุนชําระแล้วของบริษัท

มีนาคม 2544 >> บริษัทเร่ิมใช้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” และนับเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในวิธีการดําเนินธุรกิจการตลาดของบริษัท

เมษายน 2544 >> ทีโอทีตกลงที่จะแก้ไขวิธีคํานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่ายสําหรับบริการในระบบเติมเงินจาก 200 บาท ต่อเลขหมาย

   ต่อเดือนเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าบัตรเติมเงินที่ขายได้

พฤศจิกายน 2544 >> เริ่มให้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย GPRS

เมษายน 2545 >> ปลดล็อก IMEI Codes ซึ่งทําให้ลูกค้าสามารถนําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิดมาใช้บนโครงข่ายของบริษัทได้

พฤษภาคม 2545 >> หยุดดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม โดยโอนธุรกิจดังกล่าวให้แก่ยูดี ซึ่งเป็น

   บริษัทที่บริษัทและยูคอมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 และ 75 ตามลําดับ (ปัจจุบันยูคอมได้โอนสิทธิประโยชน์

   ทั้งหมดให้ เบญจจินดา โฮลดิ้งแล้ว)

มกราคม 2546 >> ภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้
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ตุลาคม 2546 >> ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2003” จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ธันวาคม 2547 >> ได้รับรางวัล “Technology Fast 500 Asia Pacifi c 2004 Award”  จากการจัดอันดับของ Deloitte

มิถุนายน 2548 >> ทีโอทีตกลงให้บริษัทดําเนินการลดทุนโดยลดจํานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จํานวน 16.4 ล้านหุ้น

มิถุนายน 2549 >> ได้รับรางวัล “Mobile Operator of the Year 2006” ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

   ยอดเยี่ยม จากนิตยสาร Asian MobileNews ซึ่งนับเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สิงหาคม 2549 >> บริษัทได้เสร็จสิ้นกระบวนการลดทุนโดยลดจํานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จํานวน  16.4  ล้านหุ้น 

  >> กทช. อนุมัติอัตราและหลักการเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นเจรจาอัตราค่าเชื่อมต่อที่

   จะใช้ระหว่างกันได้ 

กันยายน 2549 >> เริ่มใช้เลขหมาย 10 หลัก สําหรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ 08 แทน 0 นําหน้าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

พฤศจิกายน 2549 >>  ดีแทคร่วมเซ็นข้อตกลงค่าเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันกับทรูมูฟ และเอไอเอส

ธันวาคม 2549 >> ดีแทค ร่วมเซ็นข้อตกลงค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างกันกับทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์

มิถุนายน 2550 >> ดีแทคนําหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกจํานวน 82 ล้านหุ้น ซึ่งดีแทคเป็น

   บริษัทแรกในประเทศไทยที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ทั้ง 2 ตลาด (dual listing) คือตลาดหุ้นไทยและสิงคโปร์

  >> ดีแทคได้รับรางวัล “Mobile Operator of the Year” ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

   ยอดเยี่ยม จากนิตยสาร Asian MobileNews

สิงหาคม 2550 >> รางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence” ประเภทความเป็นเลิศด้านการตลาด จัดโดยสมาคม

   การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2550 >> ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า (feel goood) 

มกราคม 2551 >> ลงทุนในเพย์สบาย ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการระบบชําระเงินออนไลน์

มีนาคม 2551 >> ดีแทคร่วมกับกสิกรไทย เปิดตัว “ATM SIM”  บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือครั้งแรกของไทย

เมษายน 2551 >> ฟิทช์ เรทติ้งส์ ยกเลิกเครดิตพินิจโดยมีแนวโน้มในเชิงลบที่เคยให้ไว้เมื่อเดือนก.พ. 2550

  >> ดีแทคเข้าซื้อกิจการคลื่นวิทยุ FAT Radio 104.5 

มิถุนายน 2551 >> ในโอกาสครบรอบ 5 ปี ดีแทคเปิดตัว “บ้านแฮปปี้ โทร *100” 

กรกฎาคม 2551 >> S&P ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือ DTAC ที่ BB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพ

กันยายน 2551 >> ดีแทคเปิดตัวอินเตอร์เน็ตซิม “ออนไลน์สบายใจได้ทั่วไทย” 

  >> เปิดอาคารคอลล์เซ็นเตอร์แห่งใหม่ ที่รังสิตคลอง 5 

  >> FITCH Ratings (Thailand) Limited ปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลของหนี้เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวขึ้นมา

   ที่  BBB- และปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศของหนี้เงินกู้ระยะยาวมาที่ A+

  >> TRIS Rating ประกาศเพิ่มเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ เป็น A+ สะท้อนเครดิตจากความแข็งแกร่งด้านการแข่งขัน 

   และฐานะการเงินดีขึ้นต่อเนื่อง
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ตุลาคม 2551 >> ATM SIM เพิ่มการโอนผ่านธนาคารอื่นอีก 7 แห่ง

พฤศจิกายน 2551 >> ATM SIM ได้รับรางวัล Best Mobile Service จาก Asia Mobile Award 2008 ซ่ึงจัดขึ้นโดย GSMA’s Mobile Congress

มกราคม 2552 >> ATM SIM ได้รับรางวัล Project of the Year จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

  >> โครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรได้รับรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

   การสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

มีนาคม 2552 >> ดีแทคและโวดาโฟนร่วมลงนามสัญญาเอ็กซ์คลูซีฟสร้างยุทธศาสตร์พันธมิตรพัฒนาบริการร่วมกัน

มิถุนายน 2552 >> “ATM SIM” ได้รับรางวัล ”Most Innovative Application of the Year” จากงาน “2009 Frost & Sullivan Asia Pacifi c 

   ICT Awards” จัดที่ประเทศสิงคโปร์โดย Frost & Sullivan ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําระดับโลก

กรกฎาคม 2552 >> ดีแทคย้าย สํานักงานใหญ่จากอาคารชัย ไปยังอาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท

สิงหาคม 2552 >> ดีแทคเปิดทดลองให้บริการ “โมบายล์ อินเทอร์เน็ตบน 3G” โดยใช้เทคโนโลยี HSPA บนย่านความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ 

   มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมใจกลางกรุงเทพฯ

พฤศจิกายน 2552 >> ดีแทคเปิดตัว “dSmart” ซึ่งเป็นระบบควบคุมดูแลระบบโครงข่าย และการบริการลูกค้าที่จุดเดียวแบบครบวงจร

   เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลลูกค้าให้เกิดความพอใจสูงสุด

  >> โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวัลยอดเย่ียม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จากงาน SET Awards 2009

ธันวาคม 2552 >> ดีแทคเปิดให้บริการ BlackBerry ในประเทศไทย พร้อมท้ังเปิดตัวโทรศัพท์ BlackBerry รุ่นต่างๆ รวมท้ังรุ่นพิเศษสีขาว
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ปั จ จั ย 
ค ว า ม เ สี่ ย ง

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและราคาหุ้นของบริษัท อนึ่ง ปัจจัย

ความเสี่ยงดังต่อไปนี้เป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งน้ี อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัท

ไม่ทราบและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้ 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
การปฏิรูปวงการโทรคมนาคมไทยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย ท้ังทางด้านเทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจทําให้บริษัทมีความเส่ียงในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การประกอบกิจการและการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมาตรา 80 

แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บริษัทยังคงมีสิทธิให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาร่วมการงาน

ซึ่งทําขึ้นระหว่างบริษัทและ กสท. ได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจาก กทช. อน่ึง ตามสัญญาร่วมการงาน กสท. อาจใช้สิทธิตามสัญญา

ซึ่งรวมถึงการบอกเลิกสัญญา หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งส่งผลให้ กสท. ได้รับความเสียหายและบริษัทไม่สามารถ

ดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กําหนด หรือหากบริษัทตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าหากบริษัทปฏิบัติผิดสัญญา กสท. อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ซึ่งหากการบอกเลิกสัญญา

ดังกล่าวสามารถทําได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ

โอกาสทางธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลง
บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการให้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นทีใ่นประเทศไทย ภายใต้สญัญาร่วมการงานระหว่างบรษิทักบั กสท. ฉบับลงวนัที่ 

14 พฤศจิกายน 2533 โดยสัญญาร่วมการงานดังกล่าวมีระยะเวลาท้ังสิ้น 27 ปี (ภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน) ซ่ึงจะครบ

กําหนดในวันที่ 15 กันยายน 2561 อน่ึง สืบเนื่องจากการมีผลบังคับใช้ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กสท. ไม่สามารถอนุญาต

ให้บุคคลอื่นใดเข้าประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อีกต่อไป ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ดังนั้น หากบริษัทประสงค์ที่จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปภายหลังจากสัญญาร่วมการงานส้ินสุดลง 

บริษัทจะต้องย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

กจิการโทรคมนาคมจาก กทช. หรือไม่ หรือใบอนุญาตดงักล่าวจะมีข้อกําหนดและเง่ือนไขเป็นอย่างไร ความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

ดังน้ัน หากระยะเวลาการดําเนินการตามสัญญาร่วมการงานส้ินสุดลง จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

กจิการโทรคมนาคมจาก กทช. หรือไม่ หรือใบอนุญาตดงักล่าวจะมีข้อกําหนดและเง่ือนไขเป็นอย่างไร ความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม
(ก) กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงและมีความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในปัจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ ได้แก่ พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ และ พรบ. การประกอบ

กิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวและกฎหมายสําคัญที่เก่ียวข้องอื่นๆ ยังคงมีประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ที่ไม่ชัดเจน
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ในเดือนตุลาคม 2547 ได้มีการจัดตั้ง กทช. ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระข้ึนตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 กําหนด เพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการ

สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย โดย กทช. มีอํานาจตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 

ในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับ (1) การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม (3) การจัดสรรคลื่นความถี่และทรัพยากรโทรคมนาคมอื่นๆ (4) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ (5) การส่งเสริมบริการด้านโทรคมนาคม

อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ (6) การเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้ถูกยกเลิกและได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว

ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหน่ึง (ต่อไปนี้ขอเรียกองค์กรดังกล่าวว่า “กสทช.”) ทําหน้าที่จัดสรรคล่ืนความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งหมายความว่า กสทช. 

จะเป็นองค์กรท่ีกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแทนท่ี กทช. อย่างไรก็ดี ปัจจุบันร่าง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบ

กจิการวทิยกุระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงจะประกาศใช้แทนที ่พรบ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถี ่ ยังอยูใ่นกระบวนการ

นิติบัญญัติ จึงยังไม่มีความแน่ชัดว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อใด 

นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับการใช้อํานาจในการกํากับดูแลของ กทช. หรือ กสทช. รวมท้ังลักษณะและขอบเขตในการ

กําหนดนโยบายและกฎระเบียบในอนาคต และการกํากับดูแลการดําเนินการต่างๆ ตามนโยบายของ กทช. หรือ กสทช. รวมท้ังการบังคับใช้

บทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะประกาศใช้ในอนาคต ความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูป

เปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมตามท่ีกล่าวข้างต้น อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯในด้านต่างๆ 

ทั้งในเรื่องการดําเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯหรือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

(ข) รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน”) ซ่ึงมีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535 กําหนดให้หน่วยงานราชการท่ีประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐที่มี

วงเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนท่ีหน่ึงให้หน่วยงานเจ้าของ

โครงการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วจึงจะเร่ิมขั้นตอนท่ีสองคือ ขั้นตอนการดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนที่จะได้เข้า

ร่วมโครงการของรัฐ รวมท้ังการเจรจาทําสัญญาในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกลงเก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์ของรัฐ หลังจากนั้น

จึงจะเป็นขั้นตอนที่สาม ซ่ึงเป็นข้ันตอนของการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามสัญญาตามท่ีได้ลงนามโดยคณะกรรมการ

ประสานงาน 

บริษัทได้เข้าร่วมดําเนินกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ กสท. โดยเข้าทําสัญญาร่วมการงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 

ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บังคับ โดยในขณะนั้นวงเงินลงทุนในโครงการมีมูลค่ามากกว่า 5,500 ล้านบาท 

และมีระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา 15 ปี  อน่ึง  พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนดว่าโครงการใดท่ีได้มีการริเริ่มดําเนินการไปแล้ว

ในขั้นตอนใดก่อนวันที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการในข้ันตอนต่อไปต้องปฏิบัติตาม พรบ. 

การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ดังนั้น สัญญาร่วมการงานซ่ึงทําขึ้นก่อนวันที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ใช้บังคับ จึงมีผลใช้บังคับได้โดย

ไม่ต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่หนึ่งและสอง เพียงแต่จะต้องมีการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินการตามสัญญาโดยคณะกรรมการ

ประสานงานตามข้ันตอนที่สามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน เท่านั้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บังคับแล้ว บริษัทได้เข้าทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานกับ กสท. 

จํานวน 3 ครั้ง กล่าวคือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานคร้ังที่ 1/2536 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 คร้ังที่ 2/2539 เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 

2539 และคร้ังที่ 3/2539 เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 โดยประเด็นข้อสัญญาที่มีการแก้ไขนั้น รวมถึงประเด็นที่เก่ียวกับระยะเวลาการ

ดําเนินการตามสัญญา อัตราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทจะพึงชําระให้แก่ กสท. และในประเด็นอ่ืนๆ อีกบางประเด็น
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทําการพิจารณาให้ความเห็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ในการ
แก้ไขสัญญาร่วมการงานท้ัง 3 คร้ังดังกล่าว กสท. ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่และได้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามข้ันตอนของ พรบ. 
การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เร่ืองเสร็จที่ 292/2550) ว่าการแก้ไขสัญญาทั้ง 3 คร้ัง ไม่ได้มีการ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการประสานงานพิจารณา และมิได้มีการนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วม
การงานที่ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอนที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานกําหนดไว้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น
ว่าสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานท้ัง 3 ฉบับยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบและความเหมาะสม โดยคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะแล้วเห็นว่าควรเพิกถอนสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานท้ัง 3 ฉบับ คณะรัฐมนตรีก็สามารถที่จะ
ทําได้ แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุผลความจําเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ของรัฐ และเพื่อความต่อเน่ืองของการให้
บริการสาธารณะ คณะรัฐมนตรีก็อาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการดําเนินการแก้ไขสัญญาร่วมการงานได้ตามความเหมาะสม 

อนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายท่ีไม่มีผลผูกพันบริษัท อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานตาม พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน เพ่ือพิจารณาเร่ืองการแก้ไขสัญญาร่วมการงานท้ัง 3 คร้ังตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่คณะกรรมการประสานงานยังไม่มีข้อสรุปประการใด ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรี
มีมติให้เพิกถอนสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานท้ัง 3 ฉบับ หรือมีมติให้บริษัทชําระผลประโยชน์ที่รัฐควรได้รับคืนให้แก่รัฐ (ซ่ึงบริษัทคงต้องใช้
สิทธิทางศาลเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท) เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจของบริษัท

(ค) ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเชื่อมต่อจะต้องทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมต่อกัน ในปัจจุบันผู้ประกอบการบางราย เช่น ทีโอที ยังไม่ได้เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัท โดยทีโอทีซึ่งเป็นคู่สัญญา
กับบริษัทตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายซ่ึงทําขึ้นในปี 2537 และ 2544 กําหนดให้บริษัทต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) 
ในอัตราคงที่ต่อเลขหมายสําหรับลูกค้าระบบรายเดือน และอัตราร้อยละของราคาหน้าบัตรสําหรับลูกค้าระบบเติมเงิน อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้องดําเนินไปโดยสอดคล้องกับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. 
ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซ่ึงกําหนดให้มีการกําหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีเป็นธรรม สะท้อนต้นทุน และ
ไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าบริษัทจะชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย
ตามหลักเกณฑ์และในอัตราที่กฎหมายกําหนดแทนการชําระในอัตราที่กําหนดไว้ในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่าค่าเชื่อมโยง
โครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซ่ึงกําหนดให้ทีโอทีมีหน้าที่ต้องคิดค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมในอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และสะท้อนถึงต้นทุนของทีโอที 

ทีโอทีโต้แย้งว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องชําระค่าตอบแทนการเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเดิมที่กําหนดไว้ในข้อตกลงเช่ือมโยง
โครงข่าย และปฏิเสธไม่รับชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net Interconnection Charge) ที่บริษัทคิดคํานวณตามหลักเกณฑ์และในอัตราท่ี
สอดคล้องกบัทีก่ฎหมายกาํหนด โดย ณ วันที ่16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้ยืน่ฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ กสท. และบริษทัชาํระค่าเชือ่มโยง
โครงข่าย (Access Charge) ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 พร้อมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมเป็นจํานวนเงินทั้งหมด 11,705 
ล้านบาท และให้ชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกว่าข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายจะสิ้นสุดลงอีกด้วย 

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้มีคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเห็นว่าคดีนี้อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง 
ซึ่งจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพ่ือเรียกให้บริษัทชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 

ในขณะนี้ยังไม่มีคําพิพากษาของศาลว่า การที่บริษัทชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net Interconnection Charge) ในอัตราท่ีสอดคล้อง
กับข้อกําหนดของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม แทนการชําระ
ในอัตราเดิมที่กําหนดไว้ในข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายเป็นการไม่ถูกต้องแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 
(Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายที่ทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย
ในปัจจุบัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม) และบริษัทได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลง
เชื่อมโยงโครงข่ายแล้ว อย่างไรก็ดี หากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษาให้บริษัทต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตาม
ข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอที คําสั่งหรือคําพิพากษาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทเข้าถงึจดุปลายทางในโครงข่ายของผู้ให้เชือ่มต่อโครงข่าย (Call Termination Rate) 
ของบริษัทฯตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีอยู่กับคู่สัญญาในขณะน้ีคือ 1 บาทต่อนาที เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2553 บริษัทฯได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า กทช. ได้มีมติเก่ียวกับอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีเป็นข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทฯกับ กสท. แล้ว โดยมีผลให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายในอัตราท่ีเท่ากันกล่าวคือ ในอัตรา 0.50 บาทต่อนาที 
(สาํหรบัทัง้ประเภทเข้าถงึจดุปลายทาง (Call Termination) และประเภทเรียกออกจากจุดต้นทาง (Call Origination) และอตัรา 0.20 บาทต่อนาที 
สําหรับประเภทการเรียกผ่านโครงข่ายของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Transit)) อน่ึง เน่ืองจากบริษัทฯยังไม่ได้รับคําชี้ขาดของ กทช. 
อย่างเป็นทางการ จึงยังไม่อาจสรุปได้ ณ ขณะน้ีว่าผลกระทบและผลสืบเน่ือง (ถ้าหากมี) ที่อาจเกิดขึ้นจากคําชี้ขาดของ กทช. จะเป็นอย่างไร

(ง) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีเรื่องวิธีการคิดคํานวณ
ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท
ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายแก่ทีโอทีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี
ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงินของ
บริษัทเนื่องจากบริษัทเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเช่ือมโยงโครงข่ายได้สิ้นสุดลงแล้ว และ
บริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช. (โปรดพิจารณารายละเอียดประกอบกับความเสี่ยงใน
(ค) – ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม)

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่ได้กระทําระหว่างคู่สัญญา 
ซึ่งความสมบูรณ์ของสัญญาและ/หรือข้อสัญญาบางข้อน้ัน คู่สัญญามิได้เห็นต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย และยังไม่มีคําพิพากษาของศาลเป็นที่สุด
ในเรื่องดังกล่าว จึงยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าหากสภาวิชาชีพบัญชีออกแนวปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการบันทึกบัญชีในเร่ืองดังกล่าวแล้ว แนวปฎิบัติ
ในเรื่องดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกําไรและฐานะการเงินของบริษัทหรือไม่และอย่างไร 

(จ) ความเสี่ยงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว
ข้อจํากัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวแตกต่างกันไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและในสัญญาแต่ละฉบับ การละเมิดสัดส่วนการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจทําให้มีการยกเลิกใบอนุญาต หรือบอกเลิกสัญญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการภายใต้
มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้อีกต่อไป

กฎหมายซึ่งกําหนดข้อจํากัดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวสรุปได้ดังนี้
1. ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองท่ีดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดังนั้น คนต่างด้าวที่ถือครอง
 ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายที่ดินดังกล่าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซ่ึงไม่น้อยกว่า 180 วันและไม่เกิน 1 ปี

 “คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชน หรือบริษัทจํากัด ที่มีบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่มากกว่า
 ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน หรือมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2. พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซ่ึงกําหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบธุรกิจของ
 คนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซ่ึงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ 
 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ก่อน

3. พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่กาํหนดให้ผูข้อรบัใบอนญุาตแบบทีส่องและแบบท่ีสามต้องมใิช่คนต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบ
 ธุรกิจของคนต่างด้าว

นอกจากนี้ สัญญาร่วมการงานได้กําหนดให้บริษัทดํารงคุณสมบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย

แม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
บทบัญญัติของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (รวมท้ังบทบัญญัติที่เก่ียวกับการถือหุ้นแทนหรือ “nominee” ตามมาตรา 36 แห่ง 
พรบ. การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว ซ่ึงกาํหนดห้ามมใิห้บคุคลสญัชาตไิทยถือหุน้แทน หรือกระทาํการแทนผู้ถอืหุน้ต่างด้าวโดยมีวตัถปุระสงค์
ในการเลีย่งข้อจํากดัการถอืหุน้ของคนต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) และยังไม่มอีงค์กรกํากบัดแูลใดกาํหนดแนวปฏิบตัิ
ทีช่ดัเจนทีบ่รษิทัสามารถนํามาใช้ในการประเมิน หรอืคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจมต่ีอบรษิทัจากการใช้บงัคบัหรือการตีความ พรบ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวได้ 



>> 54
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่สามารถดํารงสถานะการเป็นบริษัทไทย หรือไม่สามารถดํารงคุณสมบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

หรือกระทําผิดบทบัญญัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (รวมท้ังที่อาจมีการแก้ไข

เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขคํานิยาม “คนต่างด้าว”) หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทถูกพิจารณาว่าถือหุ้นแทน หรือกระทําการแทนผู้ถือหุ้น

ต่างด้าว ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทถูกพิจารณาว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทย เหตุดังกล่าวอาจถือเป็นการกระทําผิดสัญญา และอาจเป็นเหตุให้

คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาร่วมการงานหรือสัญญาทางการค้าบางฉบับได้ รวมท้ังอาจถือได้ว่าบริษัททําผิดเงื่อนไขของใบอนุญาตที่บริษัทมีได้ 

หากใบอนุญาตนั้นๆ มีข้อกําหนดให้บริษัทต้องดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลสัญชาติไทย หรือปฏิบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว ซ่ึงเหตุดังกล่าวมีผลทําให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

(ฉ) การห้ามกระทําการที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว
ปัจจุบันเทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ต่างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยเทเลนอร์ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 38.6 ของจํานวน

หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และใน บจ. ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 25.6 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทมีกรรมการซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยจํานวนท้ังสิ้น 6 คนจากจํานวนกรรมการท้ังหมด 10 คน

มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บัญญัติให้ กทช. มีอํานาจกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ

บางลักษณะหรือบางประเภทท่ีเป็นนิติบุคคล จะต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว เน่ืองจาก

ในปัจจบุนั กทช. ยังไม่ได้ออกประกาศในเร่ืองดงักล่าวเพือ่กาํหนดการกระทํา หรอืพฤตกิรรมทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงํากจิการโดยคนต่างด้าว 

ดังนั้น จึงยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เมื่อ กทช. ประกาศใช้หลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวแล้ว ประกาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ

บริษัทหรือไม่และอย่างไร

(ช) การตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ
มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บัญญัติให้สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการและการให้บริการ

โทรคมนาคมตามที่ กทช. ประกาศกําหนด ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลหรือนิติบุคคล

ที่อยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน ทั้งนี้ เว้นแต่

เป็นการจดัซือ้จดัจ้างตามปกติ และ กทช. ได้ออกประกาศ กทช. เร่ืองการขอความเห็นชอบสัญญาอนัเก่ียวเนือ่งกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ที่ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (“ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ”) 

เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลเรื่องดังกล่าว โดยประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาต่างประเทศ กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องส่งสําเนา

สัญญาท่ีจะทํากับต่างประเทศให้ กทช. เห็นชอบก่อนที่จะเข้าทําสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่สัญญาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติหรือ

สญัญาที ่กทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากน้ี กทช. ยงัมอีาํนาจสัง่ให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตดาํเนนิการแก้ไขหรือยกเลิกสญัญาใดๆ ทีท่าํกบัต่างประเทศ

ที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขขัดแย้งกับกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดการผูกขาด หรือจํากัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ดังน้ัน 

อํานาจการเข้าทําสัญญาของบริษัทอาจถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(ซ) การกําหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการ
กทช. มีอํานาจในการกําหนดอัตราข้ันสูงของค่าบริการที่บริษัทและผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนสามารถเรียกเก็บจากการให้บริการ

โทรคมนาคมรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย ในปัจจุบัน กทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทําแนวทางการกําหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการ 

ซึ่งหาก กทช. บังคับใช้แนวทางดังกล่าวในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคม อัตราค่าธรรมเนียมและ

ค่าบริการดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีบริษัทเรียกเก็บอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงอาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยน

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือต่อความสามารถของบริษัทในการแข่งขันในตลาด เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ

การประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(ณ) ภาระต้นทุนของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ในปี 2546 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงเดิม

กาํหนดให้มกีารจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติเฉพาะจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ให้รวมถงึกิจการโทรคมนาคมด้วย 

โดยกําหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการโทรศัพท์พื้นฐานในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่า และบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่า
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สําหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 เห็นชอบให้
คู่สัญญาภาคเอกชนซ่ึงเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งมีหน้าที่ชําระภาษีสรรพสามิตนั้น 
มีสิทธินําเงินค่าภาษีที่ได้ชําระแล้วดังกล่าวตลอดท้ังปี (ไม่รวมดอกเบ้ีย ค่าปรับ หรือเงินเพ่ิมใดๆ) มาหักออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีคู่สัญญาภาคเอกชนจะต้องชําระให้แก่คู่สัญญาภาครัฐเม่ือสิ้นปีดําเนินการได้ และ กสท. ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2546 
แจ้งให้บริษัทนําภาษีสรรพสามิตที่ชําระให้แก่รัฐมาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท. ตามสัญญาร่วมการงานได้

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตทั้งสองฉบับดังกล่าวได้รับการโต้แย้งอย่างกว้างขวางว่า อาจเป็นการทําให้คู่สัญญาภาครัฐ
ได้รับความเสียหายจากการท่ีคู่สัญญาภาครัฐจะได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็นจํานวนมาก นอกจากน้ี การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ดังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อหลักการทางภาษีสรรพสามิต ที่ปกติมุ่งจัดเก็บจากสินค้าหรือบริการที่รัฐมีนโยบายควบคุมปริมาณการบริโภค เช่น 
สินค้าฟุ่มเฟือย แต่กิจการโทรคมนาคมถือเป็นสินค้าและบริการสาธารณะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีพของประชาชน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น และมีมติให้กระทรวงการคลังพิจารณากําหนดภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บ
จากบริการโทรคมนาคมในอัตราร้อยละ 0 

อย่างไรก็ดี หากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตจะทําให้บริษัท รวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอ่ืน ต้องรับภาระ
ภาษีสรรพสามิตดังกล่าว และหากบริษัทไม่สามารถนําภาระภาษีสรรพสามิตดังกล่าวมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนได้ จะทําให้
ต้นทุนในการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทได้

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทน
ในปีสมัปทานที ่12 ถึงปีสมัปทานที ่16 เพ่ิมพร้อมเบีย้ปรบัเงนิเพิม่และภาษมีลูค่าเพิม่ รวมเป็นเงนิจาํนวนประมาณ 23,164 ล้านบาท โดยอ้างว่า
บริษัทได้ชําระค่าตอบแทนผลประโยชน์ของปีสัมปทานดังกล่าวไม่ครบถ้วน เน่ืองจากในช่วงปีสัมปทานดังกล่าว บริษัทได้นําภาษีสรรพสามิต
ทีไ่ด้ชาํระไปแล้วมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนาํส่งให้แก่ กสท. ตามมติของคณะรัฐมนตร ีและตามหนังสอืของ กสท. ดังกล่าว 
ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาหลายปี 

(ญ) การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
กทช. ได้ออกประกาศเร่ืองหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Number Portability) ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้บริการสามารถ
โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องตนไปใช้บรกิารของผู้ให้บรกิารรายอืน่ได้ อนัเป็นการส่งเสรมิความคุม้ค่าของการใช้เลขหมายโทรคมนาคม 
และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการแต่ละรายมากข้ึน ทําให้ผู้ประกอบการจําต้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
และแผนการตลาดเพ่ือรักษาลูกค้าไว้กับตนให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ประกอบการอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค 
หากการดําเนินการทางด้านเทคนิคแล้วเสร็จ และผู้ประกอบการสามารถให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ บริษัทไม่อาจ
คาดคะเนได้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร การแข่งขันในการให้บริการจะทวีความรุนแรงมากข้ึนหรือไม่ 
และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทเพียงใด

ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ
(ก) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา
ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง หากการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มความ
รุนแรงขึ้น และบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

(ข) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหม่
การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน กทช. มีอํานาจ
ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้กบัผูป้ระกอบการรายใหม่ บนพืน้ฐานของหลักการการแข่งขนัโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม 
บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่า จะมีผู้ประกอบการอีกก่ีรายที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพ่ิมเติมจาก กทช. และหาก 
กทช. ออกใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผูป้ระกอบการรายใหม่เพิม่เตมิ อาจทาํให้การแข่งขนัในตลาดทวีความรนุแรงมากย่ิงขึน้ 
เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่อาจใช้วิธีการลดราคาลงอย่างรุนแรง หรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy Approach) เพ่ือเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของตน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการแข่งขันในตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
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(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปัจจุบันบริษัทใช้เทคโนโลยีระบบ GSM ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมถึงการให้บริการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 

GPRS และ EDGE โดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่วมกับ กสท. ในการปรับปรุงโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของ

สัญญาร่วมการงาน และข้ันตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีซึ่งมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว บริษัท

อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงข้ึนจากการนําเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยี 3G และเทคโนโลยี 

WiMAX ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายท่ีรวดเร็วเพื่อรองรับการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น ซ่ึงบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า

จะสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันจากการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสมได้หรือไม่ 

หากบรษิทัไม่สามารถดาํเนนิการจัดหาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมได้ภายในช่วงเวลาหรือต้นทนุทีเ่หมาะสม เหตุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพ

การให้บริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
(ก) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ ระบบการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่าย และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท
การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยความสามารถในการจัดการโครงข่ายและการบริหารจัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล 

(Information System) ระบบการจัดเก็บค่าบริการ (Billing System) การให้บริการแก่ลูกค้า (Customer Services) และระบบบริหารจัดการ

เครือข่าย (Network Management System) ซ่ึงระบบดังกล่าวจะต้องทํางานได้ดีตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในการนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ระบบเครือข่ายมีปัญหาในการรับส่งสัญญาณ ข้อมูลสูญหาย และอื่นๆ 

เป็นต้น บริษัทได้จัดทําระบบควบคุมและข้ันตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ ท้ังนี้ เพ่ือให้โครงข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่

สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจัดทําแผนสํารองในกรณีฉุกเฉิน ครอบคลุมทั้งการลงทุนเพ่ิมเติมในอุปกรณ์สําคัญ 

และระบบป้องกันภัยต่างๆ เช่น ระบบป้องกันไฟอัตโนมัติที่ชุมสายทั่วประเทศ และระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายแบบ real time 

และบริษัทได้จัดให้มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนการปฏิบัติต่างๆ ในกรณี

ที่เกิดเหตุการณ์ขัดข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้ทําสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้

รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอก อย่างไรก็ดี สัญญาประกันภัยดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเน่ืองมาจากการหยุดชะงักของ

ธุรกิจ (Business Interruption Insurance) 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบรายได้ (Revenue Assurance Function) เพื่อทําหน้าที่ศึกษาวงจรของรายได้และตรวจสอบจุด

บกพร่องหรือการรั่วไหลของรายได้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของบริษัทในการหารายได้จากการให้บริการ และบริษัทยังได้นําโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เข้ามาเสริมในขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการ (Revenue Assurance Process) อีกทางหน่ึงด้วย 

อน่ึง บริษัทได้จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลและการให้คําแนะนําของ

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบความเส่ียงที่เกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ และทําการปรับปรุง

ตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้ขั้นตอนการจัดการความเส่ียงต่างๆ ดําเนินการไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าวิธีการต่างๆ 

ที่บริษัทนํามาใช้จะเพียงพอต่อการป้องกันหรือลดความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น นอกจากน้ี ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบดังกล่าว

อาจส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและความสามารถของบริษัทในการให้บริการแก่ลูกค้า และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงนิ 

ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(ข) บริษัทต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม
ในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่ บริษทัจะต้องให้บริการผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมคีวามสลับซบัซ้อน ซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่

และสถานีฐานจํานวน 10,023 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) ความสําเร็จของธุรกิจของ บริษัทขึ้นอยู่กับการบํารุง

รักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้าง บจ. บีบี เทคโนโลยี (ซ่ึงเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกับ 

บจ. เบญจจินดา โฮลด้ิง) เพ่ือให้บริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว รวมท้ังบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย

ส่งสัญญาณ (Transmission Network) ทั้งหมดของบริษัท หาก บจ. บีบี เทคโนโลยี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ หรือไม่สามารถ
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ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อาจทําให้บริษัทมีต้นทุนในการดําเนินงานท่ีเพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ี ยังอาจส่งผลกระทบ

ต่อความล่าช้าและคุณภาพของการให้บริการ ซ่ึงอาจมีผลทําให้บริษัทต้องสูญเสียลูกค้าและรายได้ในจํานวนที่มีนัยสําคัญ เหตุดังกล่าวอาจ

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(ค) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทางธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด (ยูดี)
เนื่องจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จัดจําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเพ่ิมภาระให้กับบริษัทในการ

จัดการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่างๆ บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ยูดีซึ่งเป็นบริษัทร่วม

ของบริษัท (โดยบริษัทและ บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของยูดีตามลําดับ) 

เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักของบริษัทในการจําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกต่างๆ ในประเทศไทยท่ีมิได้อยู่

ภายใต้การบริหารของบริษัทโดยตรง สินค้าเหล่าน้ีส่วนใหญ่บริษัทจะจําหน่ายให้แก่ยูดีเพื่อนําไปจําหน่ายต่อโดยผ่านทางตัวแทนจําหน่าย

ของบริษัทต่อไป บริษัทให้ระยะเวลาชําระหนี้ (Credit Term) 45–50 วัน และให้การสนับสนุนทางการตลาดแก่ยูดีโดยพิจารณาเป็นราย

โครงการตามท่ีเสนอมา ยอดจําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินผ่านยูดีสําหรับปี 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 18,152 ล้านบาท 

ปัจจุบันบริษัทมีการขยายช่องทางการจําหน่ายบริการเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง โดยบริษัทมีการจัดจําหน่ายการเติมเงินออนไลน์ 

(Happy Online) ซ่ึงเป็นการขายให้แก่ผูใ้ช้บรกิารโดยตรง ทําให้มกีารลดสัดส่วนในการพ่ึงพาระบบการจัดส่งสนิค้า (Logistics) ของผู้จดัจาํหน่าย 

นอกจากนี้ ยอดการจัดจําหน่ายการเติมเงินออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัมยีอดลกูหนีก้ารค้าจากยดูจีาํนวนทัง้สิน้ 3,627 ล้านบาทหรอืคิดเป็นร้อยละ 57 ของยอดลูกหนีก้ารค้าทัง้หมด

ของบริษัท ดังนั้น การผิดนัดชําระหนี้หรือการชําระหน้ีล่าช้าของยูดีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

2. ความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากรายได้หลักของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ

ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือการดําเนินงานในรูปของเงินตรา

ต่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าจากการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหน้ีเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศ 

เนื่องจากหน้ีเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนที่แน่นอน บริษัทจึงทําการป้องกันความเสี่ยงโดยการ

เข้าทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap Contracts) ครอบคลุมกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหน้ีเงินกู้เหล่านี้

ทั้งจํานวนคิดเป็นร้อยละ 100 ของหน้ีเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศ สําหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือการดําเนินงานในรูปของ

เงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทําการป้องกันความเสี่ยงโดยการเข้าทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange 

Contracts) ทุกคร้ังที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือการดําเนินงานในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท

มียอดเจ้าหนี้การค้าที่ต้องชําระในรูปของเงินตราต่างประเทศจํานวน 817 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดเจ้าหน้ีการค้ารวม

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์
ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้การค้าโดยหลักมาจากลูกค้าระบบรายเดือนที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชําระเงินภายหลังจากการใช้บริการ 

(Postpaid Package) ในปี 2552 สัดส่วนรายได้จากการให้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นท่ีระบบรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวม อย่างไรกด็ี 

บริษัทได้มีการบันทึกสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระบบรายเดือน ตามช่วงของอายุหนี้ที่ค้างชําระ

ในอัตราก้าวหน้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนี้ค้างชําระเกินกว่า 180 วันเป็นจํานวน 384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 

ของลูกหนี้ค่าบริการโทรศัพท์รวม (Account Receivables from Telephone Services) 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดส่งผลกระทบต่อหน้ีสินทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียโดยการเข้าทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Contracts) กับสถาบัน

การเงนิทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืเทยีบเท่ากบัอันดบัความน่าเชือ่ถอืของประเทศหรือสงูกว่า เพือ่ให้ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผันผวน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ของอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหน้ีสินที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 

(ภายหลังการเข้าทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย) อยู่ทั้งสิ้นจํานวน 1,803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียรวม

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยอนัเป็นผลมาจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชัน้นาํของโลก ตลอดจนปัจจัยลบในประเทศ เช่น การชะลอตัว

ของภาคการผลิต การส่งออก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการว่างงาน และ

สถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อรายได้และกําลังซื้อ พฤติกรรมการใช้จ่าย และระดับความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภค 

สภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมผู้ให้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นทีเ่นือ่งจากการใช้บรกิารทีล่ดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม 

การใช้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นทีใ่นปัจจบุนัถอืเป็นสิง่จําเป็นในชวีติประจําวนั จึงอาจได้รบัผลกระทบน้อยกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตุสากรรมอืน่ 

อีกทั้งรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และบริษัทได้พัฒนารูปแบบการให้บริการต่างๆ เพื่อลด

ความเสี่ยงจากการยกเลิกการใช้บริการของลูกค้ารวมทั้งจัดทําและดําเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่าย (Cost Efficiency Program) และ

ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และจัดทําและดําเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่าย (Cost Efficiency 

Program) อย่างไรกด็ ีบรษิทัไม่สามารถรับรองได้ว่าธรุกจิ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทั จะไม่ได้รบัผลกระทบ

ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ หากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวยังคงดําเนินต่อไป

3. ความเสี่ยงอื่นๆ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอาจเกิดข้ึนได้และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น การระบาดของโรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรง (SARS) ในปี 2546 การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (Avian Influenza) ในปี 2546 และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) ในปัจจุบัน ทําให้จํานวนนักท่องเท่ียวลดน้อยลง และกรณีภัยจากคลื่นสึนามิในเดือนธันวาคม 

2547 ทําให้เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทได้รับความเสียหายในบางพ้ืนที่ อย่างไรก็ดี ถึงแม้ภัยธรรมชาติจะมีผลทําให้รายได้

ของบริษัทในส่วนของการให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติลดลงไปบ้าง แต่รายได้ของบริษัทที่เกิดจากการให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน

อัตโนมัติคิดเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัททั้งหมด 

อนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจและให้บริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเน่ือง บริษัทได้จัดทํามีแผนรองรับสําหรับการแก้ไขข้อขัดข้อง 

ทางเทคนิค และเพ่ือบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมรถสถานีเคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานได้แทน

สถานีรับส่งสัญญาณในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา อีกทั้งบริษัทยังได้เข้าทําสัญญาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์

โครงข่าย ซึ่งค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับนั้นจะนํามาใช้ซ่อมแซมและ/หรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งที่สูญหายหรือเสียหายตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้

ในสัญญาร่วมการงาน นอกจากน้ี บริษัทได้จัดเตรียมระบบสํารองสําหรับการเรียกเก็บค่าบริการและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัท โดยบริษัท

ได้บันทึกข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบสํารองอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะได้จัดเตรียมมาตรการรองรับต่างๆ ไว้ แต่บริษัทไม่สามารถ

รับรองได้ว่าธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากภัยธรรมชาติ

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัท
ปัจจุบันเทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ ต่างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของจํานวนหุ้น

ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น บุคคลดังกล่าวอาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัท เช่น การเลือกต้ังและ

เพกิถอนบคุคลเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษทั การอนุมตัข้ิอมลูทางการเงินประจําปี การประกาศจ่ายเงนิปันผล และการตัดสนิใจ

ดําเนินการใดๆ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอาจมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ การกําหนดกลยุทธ์ และการดําเนินงานของบริษัท 

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกําหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะออกมาในรูปแบบใด รวมถึงอาจไม่

สามารถมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของบุคคลดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท (เว้นแต่กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากบุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว)
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ก า ร จั ด ก า ร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยอ่ืนๆ ขึ้นอีกหลายชุดเพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท คณะกรรมการสรรหา
ผู้จําหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและด้านสารสนเทศ คณะกรรมการสอบสวนมูลหนี้ คณะกรรมการพิจารณาตดัจําหน่ายสินค้าคงคลัง คณะกรรมการ
สอบสวน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (รายละเอียด
ของคณะกรรมการชุดย่อยแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด 10 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 

 Mr. Sigve Brekke รองประธานกรรมการ 

 Mr. Tore Johnsen กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 Mr. Knut Borgen กรรมการ 

 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ กรรมการ 

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ 

 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ 

 Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการอิสระ 

 Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen กรรมการ 

 Mr. Charles Terence Woodworth กรรมการ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงคกุล (2) Mr. Tore Johnsen (3) Mr. Sigve Brekke และ (4) Mr. Knut 
Borgen โดยกรรมการสองในส่ีท่านนี้ร่วมกันลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท

อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท 

อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

 1. มีอํานาจในการดําเนินการและมอบหมายความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
  ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. มอีาํนาจในการสรรหาผู้มคีวามรู้ความสามารถเพ่ือดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัแิละความสามารถเหมาะสม รวมท้ังมอบหมาย
  อํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 3. มีอํานาจในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล

 4. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาใดๆ ในนามของบริษัท

 5. กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดมาตรการเพื่อให้ผู้บริหารดําเนินการ
  ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ีกําหนด
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 6. จัดให้มีระบบบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม

 7. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึงจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
  เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการทํารายการระหว่างกัน และรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ

 8. ดูแลให้มีการจัดทําบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
  ในภายหลัง เพื่อให้สามารถติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการได้ 

 9. อนุมัติรายการต่างๆ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการทํารายการด้วยความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต โดยคํานึงถึงประโยชน์
  สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ

 10. ประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

 11. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ

กรรมการอิสระ
บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (2) Mr. Stephen Woodruff Fordham และ (3) นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์

กรรมการอสิระดาํเนนิงานตามภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีความเป็นอสิระจากผู้ถอืหุน้รายใหญ่และฝ่ายบรหิาร
ของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือ

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย

 2. ไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 
  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
  บุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
  ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
  ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
  มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง

 5. ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็น
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
  บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
  ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง

 6. ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการ
  เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี 
  ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
  หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนการแต่งตั้ง

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับ
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท
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เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง นางวีระนุช กมลยะบุตร ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 

Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ

ดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการของบริษัท

จดทะเบียน ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัท 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

 1. สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

 2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธผิล ซึง่ครอบคลุมถงึการควบคุม

  ภายในทางด้านการบัญชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ

  ระบบการควบคุมต่างๆ ท่ีกําหนดขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/

  หรือผู้สอบบัญชีอิสระ

 3. สอบทานความมีประสทิธผิลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถงึความเพยีงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย

  ปีละ 1 คร้ัง โดยให้มีทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร

 4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง 

  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

 5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนและ

  เงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 7. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นรายปี

 8. สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท

 9. สอบทานการจัดการให้มีช่องทางสําหรับพนักงานที่สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงินหรือ

  เรื่องอื่นๆ โดยการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงการจัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองที่รับแจ้งอย่างเหมาะสม

 10. สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

  และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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 11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

  คณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 – ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 – ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

 – ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 – ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 – ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 – จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 – ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

 – รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

  คณะกรรมการบริษัท

 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

 Mr. Tore Johnsen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 Mr. Rolf Marthinusen รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี 

 Mr. Terje Borge รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี 

 นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพาณิชย์ 

 นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People 

 นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า 

 Mr. Roar Wiik Andreassen รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 

 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี

หมายเหตุ: ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจาก

 ผู้จดัการลงมา ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งเทยีบเท่ากับผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารรายท่ีสีท่กุราย และหมายความรวมถึงผู้ดาํรงตําแหน่งระดบับรหิารในสายงาน

 บัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การแต่งตั้งและถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดต้อง

  มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 

  (ข) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่อียูท่ัง้หมดเลอืกต้ังบคุคลเพยีงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

   ให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้ 

  (ค) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลําดับจะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ ในกรณีที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจํานวน

   กรรมการที่พึงเลือกในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
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 3. ในกรณีทีก่รรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยืน่ใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกจะมีผลนับแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัใบลาออก

 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

  จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

  และมีสิทธิออกเสียง

 5. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจํานวนหน่ึงในสามของกรรมการท้ังหมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดยให้

  กรรมการทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งก่อน กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รบัเลอืกให้เข้าดาํรงตําแหน่ง

  อีกได้

ปัจจบุนับรษิทัยงัมไิด้จดัให้มคีณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เพ่ือทาํหน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลและเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่

ของบริษัท และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอช่ือให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของ

บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วง

เวลาที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน (ปัจจุบันบริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการ

ของบริษัท) ในปี 2552 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 5,365,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

    (หน่วย : บาท)

   ค่าตอบแทน
 รายชื่อ เบ้ียประชุม รายเดือน ค่าตอบแทนรวม

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล - 2,400,000 2,400,000

 Mr. Sigve Brekke - - -

 Mr. Knut Borgen  - - -

 Mr. Ragnar H. Korsaeth(1) - - -

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 430,000 600,000 1,030,000

 Mr. Stephen Woodruff Fordham 235,000 600,000 835,000

 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ 440,000 600,000 1,040,000

 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ 60,000 - 60,000

 Mr. Roar Wiik Andreassen(2) - - -

 Mr. Tore Johnsen - - -

 Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen - - -

 Mr. Charles Terence Woodworth(3) - - -

หมายเหตุ: (1) Mr. Ragnar H. Korsaeth ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2552

 (2) Mr. Roar Wiik Andreassen ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2552

 (3) Mr. Charles Terence Woodworth เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2552 แทน 

  Mr. Ragnar H. Korsaeth

ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวข้างต้นตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไม่มีพนักงานอ่ืนใดที่เป็นญาติของ

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปีจากบริษัทสูงกว่า 150,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บรหิารของบริษทัประกอบด้วยเงินเดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชพี (ปัจจบุนับรษิทัไม่มค่ีาตอบแทนในรูปหุน้
ให้แก่ผู้บริหารของบริษัท) ในปี 2552 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 86,995,915 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

    เงินสมทบกองทุน
 ค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส สํารองเล้ียงชีพ

 สูงกว่า 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์
 -ไม่มี-

 สูงกว่า 500,000 -750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์
 Mr. Tore Johnsen 100% - -

 Mr. Rolf Marthinusen 95% 5% -

 นายธนา เธียรอัจฉริยะ 88% 8% 4%

 สูงกว่า 250,000 - 500,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์
 Mr. Terje Borge 98% 2% -

 Mr.Roar Wiik Andreassen 97% 3% -

 นางพัตราภรณ์ สิโรดม 90% 6% 4%

 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล 92% 4% 4%

 ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์
 นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม 90% 6% 4%

การใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการเก่ียวกับข้อมูล เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลท่ีไม่ได้รับ
อนุญาตได้รับ และ/หรือป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงิน
อื่นๆ ของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะได้รับข้อมูลนั้น และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่
ข้อมูลดังกล่าวยังมีความอ่อนไหวต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อน
ที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะท่ีข้อมูลดังกล่าวยังมีความอ่อนไหวต่อราคา

นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ
และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจาก
วันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกําไรในระยะส้ัน อน่ึง กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบส่ือสารภายในของบริษัท 
(Intranet)

การควบคุมภายใน
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจเพียงพอ โดยมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน
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คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2552 ได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

เห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีของบริษัทว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ

สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจเพียงพอ และบริษัทและผู้สอบบัญชีไม่พบข้อ

บกพร่องที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทและการแสดงความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีในงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เน้นให้มีการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการเพ่ือให้ระบบการควบคุมภายใน

มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดังนี้

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measure)
บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออํานวยต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถ

ประเมินผลได้ มีการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่วางไว้ รวมท้ังมีการสื่อสารเป้าหมาย

ดังกล่าวไปยังพนักงานทุกระดับชั้น บริษัทได้จัดให้มีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซ่ึงครอบคลุมแนวทางทาง

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ 

สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินและสินทรัพย์ การควบคุมภายใน บัญชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล และการดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลและ

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยพนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อหัวหน้าผู้แทนพนักงาน (Compliance 

Manager) โดยตรง ทั้งนี้ การกําหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

และเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

นอกจากหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” แล้ว บริษัทจัดให้มีหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษา

ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment) เพื่อดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยภายในองค์กรและในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของบริษัท โดยได้ยึดแนวทางตามมาตรฐาน OHSA 18001 และ ISO 14001 เป็นกรอบปฏิบัติงาน ท้ังนี้ บริษัทคํานึงถึงความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จัดทําแผนงานท่ีจะลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง

(2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
บริษัทได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้น และมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ท้ังนี้ เพ่ือกําหนดมาตรการและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อป้องกัน

ความเส่ียง โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและทบทวนนโยบายการวางแผนความเส่ียงของบริษัท และ

กําหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทพึงจะมี รวมถึงติดตามขั้นตอนการดําเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อบริษัทเพื่อประเมินผลกระทบ หาผู้รับผิดชอบ จัดทํา

แผนรองรับความเส่ียง และติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเส่ียงอยู่ในระดับที่เหมาะสม

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
บรษิทัมกีารกาํหนดอาํนาจหน้าทีแ่ละวงเงินอนมุตัขิองฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ในเรื่องการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน รวมท้ังมีมาตรการท่ีรัดกุมในการทําธุรกรรมต่างๆ 

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสําคัญ  

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่สื่อสารออกไปเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เก่ียวข้องในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ อย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้
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ในกรณีที่ต้องการ มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมท้ังรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในแต่ละระดับและ

หน่วยงานในองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ซึง่มกีารบงัคับใช้และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และบริษทัได้จดัทาํแผนสาํรองฉุกเฉนิในกรณทีีเ่กดิความเสียหาย

กับระบบสารสนเทศจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring)
คณะกรรมการมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว้และมีการปรับปรุง

แก้ไขหากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายดังกล่าว โดยกําหนดให้สายงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสมํ่าเสมอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาสั่งการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและรายงานผลการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ท้ังน้ี ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันทีที่เกิด

เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทําผิดที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) ข้ึนมาโดยเฉพาะเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน กระบวนการทํางานที่มีผลกระทบต่อการรายงานทางการเงินของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบเพ่ือประเมินความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมี

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

อนึ่ง สายงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในจะรายงาน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสายงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สําคัญที่จะช่วยเพิ่มความม่ันใจ

ในความมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และทําให้เชื่อได้ว่าการดําเนินงานของระบบการปฏิบัติการต่างๆ 

มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทได้ ในรอบปี 2552 สายงานตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบตาม

แผนงานท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และจากผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญของระบบ

การควบคุมภายในที่จะเพ่ิมความเสี่ยงในการปฏิบัติการของบริษัท แม้ว่าจะมีข้อสังเกตเก่ียวกับการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในไม่ครบถ้วน

ในบางหน่วยงาน แต่ผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานน้ันได้ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีสายงานตรวจสอบภายในตรวจพบโดยไม่ชักช้า 

นอกจากนี้ สายงานตรวจสอบภายในได้มีการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นราย

ไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบกพร่องดังกล่าวไม่ได้มีความเสี่ยงในการขยายผลท่ีอาจทําให้มีผลเสียหาย

ต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ

นอกจากนี ้ ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชขีองบริษทัและบรษิทัย่อยน้ัน ผูส้อบบัญชขีองบริษทัได้ศกึษาและประเมินประสิทธภิาพแล้ว 

ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากร

เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับตนเองให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนา

และเรียนรู้” โดยผสมผสานท้ังความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพ่ือให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของ

กิจการโทรคมนาคม และความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทได้จัดรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาท่ีเหมาะสม ดังนี้
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การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทํางานจริง (Experience)
บรษิทัส่งเสรมิและจดัให้พนกังานได้เรียนรูจ้ากการลงมือทาํจริง (On the Job Training) ทัง้น้ี เพือ่ให้เกดิการสอนงานและถ่ายทอดความรู้ในงาน

ที่รับผิดชอบ นอกจากน้ี บริษัทสนับสนุนให้พนักงานกล้าลองและกล้าทําในสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด เพ่ือจะได้เห็นข้อบกพร่อง 

ปัญหา และการแก้ไขปัญหา อันจะนําไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

การพัฒนาโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Evaluation)
บริษัทส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้แนะนํา (Coaching) และ/หรือให้คําปรึกษา (Consulting) เพื่อให้

ผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชม และให้คําแนะนําในการทํางานร่วมกัน โดยอาศัยช่วงเวลาของการทํางานทั่วไป 

และในช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นปีละ 2 คร้ัง

การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพ่ิมเติม (Education) 
บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเรียกว่า “dtac school” ซ่ึงเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีจําเป็นต่อ

การทํางาน หรือในหลักสูตรที่ตนสนใจ ดังนี้

 1. หลักสูตรพื้นฐาน ซ่ึงเป็นหลักสูตรบังคับสําหรับพนักงานทุกคน เช่น การปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ การปลูกฝังวัฒนธรรม

  องค์กรและจริยธรรมองค์กร และการพัฒนาความเป็นผู้นํา เป็นต้น โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมพัฒนาและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตนธรรมและจริยธรรมขององค์กร

 2. หลักสูตรทั่วไป สําหรับพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับ ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหาร

  ระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการและวางแผน การเงิน ทรัพยากรบุคคล 

  ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ในธุรกิจ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้

  ตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา

 3. หลักสูตรเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของ

  พนักงานและผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางด้านทักษะการบริหารจัดการระดับสูง การพัฒนาประสิทธิภาพและ

  ขั้นตอนในการทํางานและการบริการ การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าและบริการต่างๆ 

  ของบริษัท รวมท้ังสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีการเสนอขายในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

นอกจากน้ี บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ

เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพ่ือให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทสามารถนํา

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

และอนาคต

อนึ่ง ในปี 2552 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจํานวน 5,000 บาท ต่อคน และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น

ประมาณร้อยละ 70 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด
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ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2548 ของตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ เพื่อรักษาและเสริมสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยเน้นเรื่องการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อการดําเนินงาน ในขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดด้วย 

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือทําหน้าที่พัฒนา
และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงาน
กํากับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทได้จัดให้มีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซ่ึงใช้บังคับกับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีกระทําการในนามของบริษัท ทั้งน้ี บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติ
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังน้ี โดยอ้างอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่าน
การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

บรษิทัได้จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2552 เม่ือวันที ่30 เมษายน 2552 ณ โรงแรมโซฟีเทล เซน็ทารา แกรนด์ กรงุเทพ กรุงเทพมหานคร โดยมี
กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 7 ท่าน เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดทีเ่กีย่วข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถอืหุ้น

บริษัทมอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ
การประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดส่งทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทได้นําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผล
การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทําหน้าที่กํากับ
ดูแลการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 ในระหว่างวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 1 มีนาคม 2552 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมแต่อย่างใด ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธาน
ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามในเรื่องที่เก่ียวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 1 มีนาคม 2552 โดยบริษัทได้เผยแพร่
รายละเอียดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการดาํเนนิการดังกล่าวทางเวบ็ไซต์ของบริษทัที ่www.dtac.co.th อย่างไรก็ด ีไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอเรือ่ง
เพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ประกาศกําหนด ซ่ึงผู้ถือหุ้น
สามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี 
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 ประธานในท่ีประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

บริษัทได้มอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดําเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซ่ึงบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลง
คะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้
สําหรับการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมและแถบวิดีทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ภายหลังการประชุม 14 วัน

บรษิทัได้กาํหนดนโยบายและหลักในการปฏิบตัเิกีย่วกบัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ท่ีกระทําการในนามของ
บริษัท โดยผู้บริหารในสายงานต่างๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
ตามหลักในการปฏิบัตินี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแสดงอยู่ในหน้า 64

นอกจากน้ี บริษทัได้กาํหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัรายงานการมีส่วนได้เสยีของตนและบุคคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสยี
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วันก่อนวันส้ินปีปฏิทินของทุกๆ ปี และภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนดเก่ียวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง
และปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 
สร้างความเชื่อมั่น และความม่ันคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

ในการนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทําของบริษัท 

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บรษิทัตระหนกัและให้ความสาํคญัต่อสิทธขิองผูถ้อืหุน้ในฐานะเจ้าของบริษทั บริษทัดแูลให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและ
เป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเวลา และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทมีความ
มุ่งมั่นในการดําเนินงานเพื่อสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) สิทธิของพนักงาน
บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน รวมท้ังมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าใน
การทํางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตราท่ีเหมาะสม บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
และจริยธรรมองค์กรและบรรยากาศในการทํางานที่ดี โดยส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
มคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมกนั และไม่เลอืกปฏบิตัภิายในองค์กร นอกจากนี ้ บรษิทัจดัให้มกีารสือ่สารภายในกบัพนกังานถงึทศิทางและเป้าหมาย
ทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาและผลักดันองค์กรสู่ความสําเร็จ รายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ในหน้า 66-67
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บริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน (นอกเหนือจากสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย 

อาทิ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สิทธิ และเงินชดเชยอื่นๆ) โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักในการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม โดยกําหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษา

สุขภาพอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุมภยันตราย และดําเนินการท่ีจําเป็นเพ่ือป้องกันมิให้เกิด

อุบัติเหตุและโรคภัยจากการทํางาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ

บริษัทจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากสิทธิในกองทุนประกันสังคมตาม

กฎหมาย) และจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ทั้งนี้ ในช่วงที่มี

การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A (H1N1) บริษัทได้จัดมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล

สําหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าภายในบริเวณสํานักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานท่ี อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่างๆ สําหรับการ

ออกกําลังกาย เช่น โยคะ แอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานท่ีและกิจกรรมต่างๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น 

ห้องสมุด ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพ่ือรองรับกรณีที่พนักงานมีความจําเป็นต้องนําบุตรหลานมาท่ีทํางาน

(3) สิทธิของชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชุน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยบริษัทได้ริเริ่ม “โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค” ซ่ึงจัดทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กิจกรรมทําดีด้วยเทคโนโลยี *1677 ทําดีด้วยความรู้ และทําดีด้วยใจ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการทําดีทุกวันจากดีแทคในปี 2552 แสดงอยู่ในหน้า 44-46

(4) สิทธิของลูกค้า
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

ตลอดจนดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความม่ันใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท บริษัทได้จัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า และ dtac Call Center 
1678 เพ่ือให้บริการลูกค้าตลอด 24 ช่ัวโมง โดยลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยา

มารยาทที่ดี นอกจากน้ี บริษัทได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” แยกต่างหากจาก dtac Call Center 1678 เพ่ือทําหน้าที่ดูแลการรับเร่ือง

ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ

รับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th 

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทําด้วย

ความระมัดระวังและรอบคอบ การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าที่จําเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดูแล

ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด

(5) สิทธิของคู่ค้า
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้

คู่ค้าที่แข่งขันการประกวดราคาเพ่ือทําสัญญากับบริษัทสามารถเช่ือมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ 

การเจรจาตกลงเข้าทําสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัทจะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเร่ืองต่างๆ เช่น 

แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้างความ

มั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าของบริษัท

(6) สิทธิของคู่แข่ง
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หรือขัดต่อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทําให้เกิดความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งน้ี บริษัทดําเนินการ
แข่งขนัในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบรกิารทีด่แีละในราคาท่ีเหมาะสม และบริษทัจะเผชิญกบัคูแ่ข่งด้วยความซ่ือตรงและด้วยความเป็นมอือาชพี

นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และกําหนดห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และบุคคลอืน่ๆ ทีก่ระทาํการในนาม
ของบรษิทั ให้หรอืรับของกํานลัทีเ่ป็นเงนิหรอืส่ิงตอบแทนอ่ืนใดอนัมชิอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพ่ือให้ได้มาซึง่ความได้เปรียบทางธรุกจิ

(7) สิทธิของเจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีต่อ
เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีสาระสําคัญ โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบริษัท ข้อมูลการประกอบกิจการ ผลการดําเนินงาน และข่าวสาร
ต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจําปี นโยบายและกิจกรรมเพ่ือสังคม ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดําเนิน
การปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น 
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่ในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2202 8000 หรือทางอีเมล์ IR@dtac.co.th 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซ่ึงงบการเงินดังกล่าว
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชี
เดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอในรายงานประจําปีต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้
ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด 10 ท่าน โดยมีกรรมการซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการซึ่งเป็น
ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจาก กสท. ตามสัญญาร่วมการงาน 1 ท่าน 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการ
มาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทําหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม โดยควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบ
วาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนรวมในการประชุม เช่น ตั้งคําถามหรือข้อสังเกต ให้คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทาํหน้าทีบ่รหิารจดัการกจิการของบริษทั และกาํกบัดแูลให้การดาํเนนิงานของบริษทัเป็นไปตามข้อบงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มตคิณะกรรมการ
บริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ท้ังด้าน การเงินและการบัญชี 
การบริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม นอกจากน้ี กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดข้ันต่ําของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ในหน้า 60
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บริษัทมิได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท และมิได้กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งได้ โดยข้อบังคับ
ของบริษัทกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง และกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตําแหน่งอีกได้ นอกจากนี้ บริษัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ท้ังน้ี เน่ืองจาก
กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน และมีการกํากับดูแลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการและ
กรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจําเป็นต่อการตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเพื่อผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไปได้

บริษัทได้แต่งตั้ง นางวีระนุช กมลยะบุตร ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษัท

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และ
งบประมาณประจําปีของบริษัท และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กําหนดไว้ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วน
ได้เสียเป็นสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความม่ันคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแสดงอยู่ในหน้า 59-60

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทํา
หลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซ่ึงใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ 
ที่กระทําการในนามของบริษัท โดยเร่ิมใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน 
แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริต
คอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น บริษัทได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักในการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
อาทิ ในการปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ และจัดให้มีการอบรมในเร่ืองดังกล่าวเป็นคร้ังคราวไป ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่
หลักในการปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบส่ือสารภายในของบริษัท (Intranet)

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
สิงคโปร์ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ และให้ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทําขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย (General Mandate for 
Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและข้ันตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการท่ี
บริษัทกระทําเป็นปรกติเพื่อการประกอบธุรกิจ โดย บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วน
ได้เสียดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ กรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดังกล่าว

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการทราบล่วงหน้า 
เพือ่ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชมุ มกีารกําหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจน โดยบริษทัจดัส่งหนังสอืเชิญประชมุ
และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
การประชุม การประชุมแต่ละคร้ังใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อ
ซักถามของคณะกรรมการ ท้ังนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และ
สรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้อง
ออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระน้ันๆ

บริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประชุม และจัดเก็บ
สําเนาในรูปแบบอิเล็คโทรนิค เพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบ
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ในปี 2552 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 คร้ัง โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมดังนี้

   วันที่แต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง
 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง คร้ังแรก ครั้งสุดท้าย การเข้าร่วมประชุม

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ต.ค. 33 30 เม.ย. 50 6
 Mr. Sigve Brekke รองประธานกรรมการ 8 ก.พ. 49 30 เม.ย. 52 4
 Mr. Knut Borgen กรรมการ 8 ก.พ. 49 30 เม.ย. 50 5
 Mr. Ragnar H. Korsaeth(1) กรรมการ 25 ก.พ. 48 30 เม.ย. 51 -
 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ 6 มี.ค. 43 30 เม.ย. 51 4
 Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการอิสระ 17 พ.ย. 49 30 เม.ย. 51 1
 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ 6 มี.ค. 43 30 เม.ย. 52 6
 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ กรรมการ 6 มิ.ย. 49 30 เม.ย. 51 5
 Mr. Roar Wiik Andreassen(2) กรรมการ 12 ธ.ค. 50 12 ธ.ค. 50 1
 Mr. Tore Johnsen กรรมการ 19 ส.ค. 51 30 เม.ย. 52 6
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen กรรมการ 12 ธ.ค. 50 30 เม.ย. 52 5
 Mr. Charles Terence Woodworth(3) กรรมการ 23 ก.ย. 52 23 ก.ย. 52 1

หมายเหตุ: (1) Mr. Ragnar H. Korsaeth ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2552
 (2) Mr. Roar Wiik Andreassen ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2552
 (3) Mr. Charles Terence Woodworth เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2552 แทน 
  Mr. Ragnar H. Korsaeth

(4) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทําหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท 
ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทั พจิารณาและคัดเลอืกผูส้อบบญัชี
ของบริษัท และสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น 
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงอยู่ในหน้า 61-62

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
จะทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเป็นประจําทุกปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2552 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2552 
นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อ 713(1) ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ และบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบบัญชีในปี 2552

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในน้ัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะนัดพบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตามลําพังโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําชี้แจงและความเห็นจากสายงานตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) รวมท้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท เก่ียวกับรายละเอียดด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้การทําหน้าที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง โดยในปี 2552 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 
12 ครั้ง และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 12 คร้ัง นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ 11 คร้ัง และ Mr. Stephen 
Woodruff Fordham 9 คร้ัง
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คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน มีหน้าที่

รับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเกี่ยวกับค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น 

อนึ่ง ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน) น้ัน คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนทุกๆ 3 ปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจและ

ผลประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประเมินโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร แสดงอยู่ในหน้า 63-64

การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยในปี 2552 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนรวม 2 คร้ัง และมีกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกคร้ัง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ข้ึนอีกหลายชุดเพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการทรัพย์สิน

บรษิทั คณะกรรมการสรรหาผู้จาํหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายและด้านสารสนเทศ คณะกรรมการสอบสวนมูลหน้ี คณะกรรมการพิจารณาตดัจาํหน่าย

สินค้าคงคลัง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการบริหารเส่ียง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของบริษัท (แบบ 56-1)

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่สําคัญเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการตามความต้องการของ

กรรมการท่านนั้นๆ เพื่อให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยัง

ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ โดยจะแจ้งให้กรรมการทราบเก่ียวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งข้ึน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยจํานวน 5 ท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ของกรรมการบริษัทแสดงอยู่ในหน้า 24-29

บริษัทมีการประเมินผลงาน และทักษะของผู้บริหารอย่างสมํ่าเสมอ ผลจากการประเมินจะถูกนําไปใช้ในการจัดทําแผนการพัฒนาของผู้บริหาร

แต่ละราย นอกจากน้ีการจัดทําแผนการสืบทอดสําหรับตําแหน่งงานท่ีมีความสําคัญต่อองค์กร ก็เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินน้ีด้วย

อนึ่ง ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย

การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรแสดงอยู่ในหน้า 66-67
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ร า ย ก า ร ร ะ ห ว่ า ง กั น 
แ ล ะ เ กี่ ย ว โ ย ง กั น

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 ในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญ

กับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและ

บริษัทเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับยูคอม (สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2550)

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - เจ้าหนี้อื่น 2.7 2.7

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> ในปี 2549 การดําเนินการและการจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นธุรกิจหลักหน่ึงของยูคอม ซ่ึงได้ดําเนินการบํารุงรักษาระบบโครงข่าย

ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลาหลายปี และบริษัทยังได้เช่าพื้นที่จากยูคอมเพ่ือใช้เป็นสํานักงานต้ังชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

รวมทั้งที่พื้นที่จอดรถสําหรับหน่วยงานซ่อมบํารุงของบริษัท โดยทําสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปีและอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับ

ราคาตลาด ต่อมาในปี 2550 ยูคอมไม่ได้ดําเนินการธุรกิจดังกล่าวแล้ว บริษัทจึงให้บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด เป็นผู้ดําเนินการ

การจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมแทน และได้เช่าพื้นที่ดังกล่าวจากบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด และ ณ  31 สิงหาคม 2550 ยูคอม

ได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

>> ในเดือนพ.ค. 2549 บริษัท ได้ให้สิทธิยูคอมในการให้บริการเติมเงิน E-refill แก่ลูกค้า ต่อมา เดือน ก.พ. 2550 ได้ให้สิทธิในการจําหน่ายบัตร

 เติมเงินเฉพาะเขตท่ียูคอมต้องดูแล โดยได้ผลตอบแทนเป็นค่านายหน้า ซึ่ง ณ 31 สิงหาคม 2550 หลังจากยูคอมได้เปลี่ยนมาเป็น

 บริษัทย่อยแล้ว ทําให้รายการระหว่างกันเป็นยอดระหว่าง 1 ม.ค. 2550 – 31 สิงหาคม 2550 และรายการหลังจากน้ันได้ถูกตัดออกจาก

 งบการเงินแล้ว

>> ในการตรวจสอบราคา คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเร่ืองต่อไปนี้ คือ ชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ความสม่ําเสมอในการให้บริการ

 โครงข่ายที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการก็อาจจะนํามาพิจารณาด้วย รวมถึงวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการ

 ทําธุรกรรม และอ่ืนๆ
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2. รายการธุรกิจกับยูดี

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. รายได้

 - บริษัทจําหน่ายซิมการ์ด ชุดซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และชุดเลขหมาย ให้แก่ยูดี  23,535.7 18,152.0

 - เงินปันผล 30.0 25.0

 - ลูกหนี้การค้า 4,468.1 3,627.3

 - เงินทดรองรับ 0.04 -

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - บริษัทซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จากยูดี  62.7 55.6

 - ค่าสนับสนุนทางการตลาด 3.0 5.0

 - ค่าเช่าจ่าย 10.0 10.1

 - เจ้าหนี้การค้า 11.7 19.7

 - เจ้าหนี้อื่น 1.9 3.2

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทและยูคอมได้โอนธุรกิจการจัดจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์เสริมมายังยูดี โดยยูดีมีสิทธิแต่เพียง

 ผู้เดียวในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจนี้จะเป็นผลดีแก่บริษัทท่ีจะสามารถดําเนินการด้านสินค้าและบริการได้อย่าง

 มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้

>> บริษัทซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมจากยูดีเพื่อนํามาจําหน่ายต่อที่ร้านดีแทค และสํานักงานบริการ

3. รายการธุรกิจกับยูเทล

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - บริษัทจ้างยูเทลสําหรับติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ์สถานีฐาน

  และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 3,296.5 724.9

 - เจ้าหนี้การค้า 1,684.1 167.9

 - เจ้าหนี้อื่น 10.8 1.4
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ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> ยูเทล ให้บริการครบวงจรในด้านที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม เช่น การออกแบบระบบ การดําเนินโครงการ การให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ 

 บริการให้คําปรึกษาและดูแลระบบโทรคมนาคม ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ในการกระจายเสียงและโครงข่าย โดยจะให้บริการเฉพาะแก่

 โครงการท่ีประกวดราคาร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

>> เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดได้ โครงข่ายต่างๆ ของบริษัท จะต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ให้กว้างไกลที่สุด โดยการเพ่ิมจํานวน

 สถานีฐานและสถานีส่งสัญญาณอยู่ตลอดทั้งปี ปกติบริษัทได้ว่าจ้างให้ยูเทลเป็นผู้ดูแล (รวมท้ังติดตั้ง) สถานีฐานและอุปกรณ์สถานี

 ส่งสัญญาณ

>> บริษัทได้จัดตั้งให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทําสัญญารับบริการดูแลรักษาและติดตั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ซึ่งไม่มีผลประโยชน์

 ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) จะจัดหาคําเสนอราคาจากผู้ให้บรกิารอย่างน้อยสองราย บริษทัจะทําสญัญากับผู้เสนอราคาท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา

 จากความสัมพันธ์ในการทํางาน คุณภาพของการให้บริการ ระยะเวลาในการทํางาน ขนาดโครงการ และช่ือเสียงของผู้ให้บริการ

4. รายการธุรกิจกับยูไอเอช

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. รายได้

 - รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า 1.5 2.6

 - เงินทดรองรับ 0.3 1.0

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - บริษัทจ่ายค่าเช่าวงจรความเร็วสูงเพื่อให้บริการส่ือสารข้อมูลความเร็วสูง 

  (High-Speed Leased Circuit) แก่ยูไอเอช 21.4 9.4

 - เจ้าหนี้อื่น 17.7 14.2

 - เจ้าหนี้การค้า 0.7 -

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> ยูไอเอช ดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสงทั่วประเทศ ให้บริการทั้งภาครัฐบาลและ

 เอกชน และให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมํ่าเสมอ

>> การทําธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายสื่อสารข้อมูลประเภทน้ี และยูไอเอชมีโครงข่าย

 ใยแก้วความเร็วสูงที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

>> ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จะจัดหาคําเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างตํ่าสองรายทุกปี 

 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา บริษัทจะยังคงเช่าวงจรความเร็วสูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาท่ีเหมาะสมมากกว่าการใช้

 บริการจากผู้ให้บริการอ่ืน ทั้งนี้โดยพิจารณาจากช่ือเสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร และต้นทุนในการเปล่ียนผู้ให้บริการและวัตถุประสงค์

 ทางกลยุทธ์ในการทําธุรกรรม
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5. รายการธุรกิจกับเทเลนอร์

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. รายได้

 - ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 319.8 117.8

 - ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   - 6.1

 - ค่าบริการรับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 6.3 4.3

 - ลูกหนี้การค้า 83.5 14.9

 - เงินทดรองรับ 0.8 0.3

 2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - บริษัทชําระค่าธรรมเนียมให้แก่เทเลนอร์ตามสัญญาให้บริการ 281.1 353.8

 - เจ้าหนี้อื่น 93.8 142.1

 - ต้นทุนค่าบริการจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 10.0 5.8

 - ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศ 168.7 178.4

 - ค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 10.5 11.8

 - ค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ - 8.8

 - เจ้าหนี้การค้า 34.0 209.3

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> เป็นนโยบายการกํากับดูแลบริษัทในกลุ่ม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แก่ เทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามท่ีบริษัทร้องขอเพ่ือร่วม

 บรหิารงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ โดยเรยีกเกบ็ค่าทีป่รกึษาเป็นคร้ังคราว ท้ังนี ้ ธรุกรรมรายการดังกล่าว สายงานตรวจสอบภายใน

 ของบริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติการเช้าทํารายการ

 ดังกล่าวนั้น

>> รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศัพท์ของบริษัท Telenor Asia (ROH) ซึ่งมีสํานักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย

>> รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มบริษัทเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และ

 ใช้บริการในเครือข่ายดีแทค ค่าบริการคิดในราคาท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญา

>> รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมรวมถึงค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกล และค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต

 ระหว่างประเทศเป็นการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค กับ เทเลนอร์ โกลบอลล์เซอร์วิส 

6. รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าที่ดิน 0.4 0.5
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ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 17 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตรา

 เทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

7. รายการธุรกิจกับบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าพื้นที่อาคาร 11.1 11.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้

 กับราคาตลาด

8. รายการธุรกิจกับบริษัท คอนเนค วัน จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. รายได้ 

 - ค่าสนับสนุนสื่อโฆษณา 15.5 -

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่ารับบริการด้านข้อมูล  306.9 1.7

 - ค่ายกเลิกสัญญา 200.0 -

 - เจ้าหนี้การค้า 0.3 0.06

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บริษัทคอนเนค วัน จํากัด เป็นคอนเทนท์ โพรวายเดอร์ ให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ทําการยกเลิก

 สัญญาความร่วมมือผลิตเสียงรอสายกับทางบริษัท คอนเนค วัน จํากัดแล้ว โดยบริษัทได้จ่ายค่ายกเลิกสัญญาดังกล่าว
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9. รายการธุรกิจกับกลุ่ม ไอ.เอ็น.เอ็น. 

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. รายได้

 - รายได้ค่าเช่า 0.08 0.08

 - เงินสนับสนุนทางการตลาด 0.05 -

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 53.5 42.3

 - ค่ารับบริการด้านข้อมูล 38.8 29.7

 - เจ้าหนี้การค้า 5.9 4.5

 - เจ้าหนี้อื่น 11.9 5.6

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บริษัทซื้อเวลาจากบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด เพ่ือโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทยุ อัตราค่าบริการเป็นอัตรา

 ธุรกิจการค้าทั่วไป

>> บริษัท สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศไทย) จํากัด เป็นคอนเทนท์ โพรวายเดอร์ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

 และให้บริการแจ้งเตือนการชําระค่าบริการที่เกินกําหนดเวลาโดยทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า 

10. รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. รายได้ 

 - ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข VIP 0.1 0.2

 - ลูกหนี้การค้า 0.01 0.01

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา 6.3 6.8

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคารเบญจจินดา เพ่ือใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ใน

 อัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 
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11. รายการธุรกิจกับบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการสําหรับการดําเนินงานและการจัดการโครงข่าย 917.2 292.7

 - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.5 -

 - เจ้าหนี้การค้า 136.2 90.6

 - เจ้าหนี้อื่น 0.01 0.02

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บรษิทัจ้าง เบญจจินดา โฮลด้ิง เพ่ือให้บรกิาร บริหารและบํารงุรกัษาระบบเครือข่ายส่งสญัญาณทัง้หมดของบริษทั รวมท้ังตดิตัง้ระบบเพ่ิมเตมิ 

 โดยคดิอตัราค่าบรกิารบาํรงุรกัษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจาํนวนสถานีฐานทัง้หมด สาํหรบัค่าบรกิารตดิตัง้ คดิตามปรมิาณทีเ่กดิขึน้จริง

 ในปี ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาถึงค่าบริการท่ี บริษัท เบญจจินดา โฮลด้ิง จํากัด เสนอ 

 โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการอยู่ในระดับที่สมเหตุ

 สมผล

12. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. รายได้และการรับชําระเงินอื่นๆ

 - เงินทดรองรับ 0.2 0.2

13. รายการธุรกิจกับบริษัท เอกราย จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าจ่าย 2.1 -

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บริษัทเช่าที่พักสําหรับประธานกรรมการบริษัทฯ โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายปี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนประธานกรรมการบริษัทฯ ใหม่ และ

 ไม่ได้พักที่เดิม บริษัทจึงยกเลิกสัญญาการเช่าในปี 2552
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14. รายการธุรกิจกับบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 2.2 2.0

 - เจ้าหนี้อื่น 0.02 0.2

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บริษัทเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งเป็นสํานักงานบริการลูกค้าของบริษัท โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายปี

15. รายการธุรกิจกับบริษัท สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าวารสารและส่ิงพิมพ์ 0.4 0.1

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บริษัทสั่งซื้อหนังสือจากบริษัท สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน จํากัด เพื่อนําไปแจกลูกค้าหรือบริจาค ตามราคาตลาด

16. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด

 
รายการธุรกิจ

  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

   2551 2552

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - บริษัทจ่ายค่าบริการให้แก่ บีบี เทคโนโลยี สําหรับการดําเนินงาน

  และการจัดการโครงข่าย 12.2 884.9

 - เจ้าหนี้การค้า 12.2 570.7

 - เจ้าหนี้อื่น - 2.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
>> บริษัท ได้มีการเปลี่ยนคู่สัญญาจากเบญจจินดาและยูเทล มาเป็นบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด โดยเร่ิมให้บริการตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของ

 ปี 2551 เพ่ือให้บริการ บริหาร และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณท้ังหมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการ

 ต่อสัญญาแต่ละครั้งยังคงเดิมเหมือนที่ทํากับบริษัทเบญจจินดาและยูเทล 
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นอกเหนือจากรายการระหว่างกันที่เกิดจากบริษัทที่เก่ียวข้องกันดังรายการข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการอ่ืนใดที่มีสาระสําคัญอันเป็นผลต่อส่วนได้

ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม ซ่ึงอยู่ในตําแหน่ง ณ วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 หรือกรณีที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แต่อยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันส้ินสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 ท่ีผ่านมา ท่ีประชุมได้มีมติรับรองขอบเขตของการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 

ในกรณีทีเ่ป็นธรุกรรมชนดิทีเ่กดิข้ึนเป็นปกติประจาํตามลกัษณะของธุรกิจน้ันๆ และมคีวามจําเป็นต้องทําในลกัษณะปกต ิ เช่น ในกรณทีีเ่ป็นการ

ซือ้ขายวัสดแุละอุปกรณ์ทีบ่รษิทัฯ ต้องกระทําระหว่างบคุคลทีม่ส่ีวนได้เสีย (ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับการซ้ือหรือการขายทรัพย์สนิ การเข้าดาํเนนิกจิการ 

หรือเข้าดําเนินธุรกิจ) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ท่ีจะมีขึ้นบริษัทจะนําเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการรับรอง

ขอบเขตของการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีส่วนได้เสียสําหรับปี 2553 ต่อไป

ภายใต้กฎข้อบังคับข้อ 907 ของตลาดหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เก่ียวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังต่อไปน้ี

 มูลค่ารวมของรายการระหว่างกัน  มูลค่ารวมของรายการระหว่างกันที่เป็น

 ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี  รายการท่ีอยู่ในขอบเขตของ

 (ไม่รวมรายการท่ีมีมูลค่าตํ่ากว่า 100,000  การทําธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มี

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สิงคโปร์ดอลล่าร์ และรายการท่ีไม่อยู่ใน ส่วนได้เสียที่ผ่านการเห็นชอบ

 ขอบเขตของการทําธุรกรรมระหว่างบุคคล ของผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎข้อบังคับ

 ที่มีส่วนได้เสียที่ผ่านการเห็นชอบของ ข้อ 920 (ไม่รวมรายการท่ีมีมูลค่า

 ผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎข้อบังคับข้อ 920) ต่ํากว่า 100,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์)

 (หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท) 

 2551 2552 2551 2552

ยูดี 30 25 23,611 18,223

ยูเทล - - 3,296 725

ยูไอเอช - - 23 12

เทเลนอร์ - 62 796 743

คอนเนค วัน 200 - 322 2

ห้องเย็นและการเกษตรสากล - - 11 12

ไอ.เอ็น.เอ็น. - - 92 72

ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ - - 6 7

เบญจจินดา โฮลด้ิง - - 917 293

เอกราย - - 2 -

ครีเอเทค ซอฟแวร์ 3 - - -

โอริซิส ไวร์เลส 27 - - 1

บีบี เทคโนโลยี - - 12 885
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หมายเหตุ:

บริษัท >> บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ยูคอม >> บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 

ยูดี >> บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด ยูดีเป็นบริษัทย่อยของ บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง (“เบญจจินดา”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 75  และเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25  คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นผู้ถือหุ้นในเบญจจินดา

ยูเทล >> บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด ยูเทลเป็นบริษัทย่อยของ เบญจจินดา ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นผู้ถือหุ้นใน เบญจจินดา โฮลดิ้ง

ยูไอเอช >> บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด ยูไอเอชเป็นบริษัทย่อยของเบญจจินดา ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 คุณบุญชัย 

เบญจรงคกุล เป็นผู้ถือหุ้นใน เบญจจินดา โฮลดิ้ง

เทเลนอร์ >> บริษัทในกลุ่มบริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.64

ห้องเย็นและการเกษตรสากล >> บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากัด ห้องเย็นและการเกษตรสากลประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นกรรมการของห้องเย็นและการเกษตรสากล 

คอนเนค วัน >> บริษัท คอนเนค วัน จํากัด คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 และ กลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. 

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30

กลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. >> คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ 

ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ >> บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 33.33 ในบริษัท

ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

เบญจจินดา >> บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง  คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 45.80 ในเบญจจินดา โฮลดิ้ง

ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส >> เบญจจินดา ถือหุ้นร้อยละ 26.98 ในบริษัท ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส 

เอกราย >> บริษัท เอกราย จํากัด คุณโทรกุน เอส เรเกสต้าร์ (ภรรยาคุณซิกเว่ เบรกเก้) เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว

บริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด >> คุณจุลจิตต์  บุณยเกตุ เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว

บริษัท สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน จํากัด >> บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น จํากัดถือหุ้นร้อยละ 59.99 และ เบญจจินดา ถือหุ้นร้อยละ 10

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด >> เบญจจินดา ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด
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โ ค ร ง ส ร้ า ง 
ก า ร ถื อ หุ้ น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 2 มีนาคม 2553

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน : 4,744,161,260 บาท 

ทุนที่ออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว : 4,735,622,000  บาท 

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 2 บาท 

สิทธิการลงคะแนนเสียง : 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น

 ขนาดการถือครองหุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1 - 999 22,623 72.61           1,280,125 0.05

 1,000 - 10,000 6,724 21.58         23,360,494  0.99

 10,001 - 1,000,000 1,738 5.58         147,056,853  6.21

 1,000,001 และ มากกว่า 72 0.23    2,196,113,528  92.75

  รวมท้ังสิ้น  31,157 100.00   2,367,811,000 100.00

หมายเหตุ รวมส่วนของผู้ถือหุ้นโดย CDP (ดูรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับ ผู้ถือหุ้นภายใต้ชื่อ CDP ในประเทศสิงคโปร์ หน้า 86)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้น 5% และมากกว่า)

 ถือหุ้นทางตรง ถือหุ้นทางอ้อม1

 จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี 2  914,938,794 38.64 1,520,885,078 64.23

บริษัท ไทย เทลโค โฮลด้ิง จํากัด  605,946,284 25.59 - -

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   132,145,250 5.58 - -

1. เทเลนอร์ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ บริษทั ไทย เทลโค โฮลดิง้ จํากัด ดังน้ันจงึถอืว่า เทเลนอร์มสีดัส่วนการถอืหุน้ทางอ้อม โดยผ่านการถือหุน้

 จํานวน 605,946,284 หุ้น ซึ่งถือครองโดย บริษัท ไทย เทลโค โฮลด้ิง จํากัด 

2. ไม่รวมหุ้นที่ถือผ่าน CDP
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ลําดับ ชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1. บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี  914,938,794 38.64

 2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลด้ิง จํากัด 605,946,284 25.59

 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 178,665,404 7.55

 4. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 132,145,250 5.58

 5. NORTRUST NOMINEES LIMITED 81,895,400 3.46

 6. The Central Depository (PTE) Limited 46,332,463 1.96

 7. State Street Bank and Trust Company for London 24,648,557 1.04

 8. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย จํากัด 24,189,053 1.02

 9. สํานักงานประกันสังคม 16,027,900 0.68

 10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 14,522,446 0.61

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นสิงคโปร์ (ภายใต้ Central Depository (Pte) Limited in Singapore)
ณ วันที่ 2 มีนาคม 2553

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น

 ขนาดการถือครองหุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1 - 999 26 4.96 8,422 0.02

 1,000 - 10,000 362 69.08 1,479,591 3.19

 10,001 - 1,000,000 129 24.62 6,060,183 13.08

 1,000,001 และ มากกว่า 7 1.34 38,784,267 83.71

  รวมท้ังสิ้น  524 100.00 46,332,463  100.00

ตามกฎข้อบังคับ 723 ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจํานวนหุ้นที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงเพื่อการ

ซื้อขายได้ปกติ (Free Float) ที่ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน (ไม่รวมในส่วนหุ้นบุริมสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพ) จํานวนข้ันต่ําร้อยละ 10 บริษัท 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับดังกล่าว โดยมีจํานวนหุ้นที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงเพื่อการ

ซื้อขายได้ปกติคิดเป็นร้อยละ 29.60% (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2553) 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก

 ลําดับ ชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1. Telenor Asia Pte Ltd 14,038,000 30.30

 2. DBS Nominees Pte Ltd 8,412,155 18.16

 3. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd 5,574,392 12.03

 4. DBSN Services Pte Ltd 4,510,850 9.74

 5. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 2,660,200 5.74

 6. Raffles Nominees Pte Ltd 2,336,670 5.04

 7. UOB Kay Hian Pte Ltd 1,252,000 2.70

 8. Morgan Stanley Asia (S’pore) Securities Pte Ltd 643,800 1.39

 9. Nomura Singapore Limited 416,000 0.90

 10. Lam Hup Sum 340,000 0.73

 11. Phillip Securities Pte Ltd 218,234 0.47

 12. United Overseas Bank Nominees Pte Ltd 184,000 0.40

 13. Citibank Consumer Nominees Pte Ltd 176,400 0.38

 14. Chin Kee Choy 130,000 0.28

 15. Choo Seng Kwee 130,000 0.28

 16. Chua Hua Thean 125,000 0.27

 17. Hong Leong Finance Nominees Pte Ltd 107,000 0.23

 18. Choy Yew Kuan 100,000 0.22

 19. DBS Vickers Securities (S) Pte Ltd 100,000 0.22

 20. Lim Hup Yee 88,000 0.19

ดีแทคมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท 

และโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต

น โ ย บ า ย
ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล
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ร า ย ง า น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
ผ ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร

สรุปสาระสําคัญ 
ดแีทคจบปี 2552 ด้วยผลประกอบการดีเยีย่มในหลายๆ ด้าน รายได้จากการให้บรกิารไม่รวม IC ในไตรมาส 4 เตบิโตร้อยละ 4.5 จากไตรมาสก่อน

และร้อยละ 5.7 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการใช้งานภายในประเทศและการฟื้นตัว

ของรายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติและบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ สําหรับผลประกอบการรวมท้ังปี 2552 รายได้จากการใช้งาน

ภายในประเทศ (ไม่รวม บริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ และค่าเชื่อมต่อโครงข่าย) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 ท่ามกลาง

ปัจจัยลบจากวิกฤติการณ์การเงินโลก การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง

จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิกลับมาเพิ่มมากขึ้นในไตรมาส 4 เน่ืองจากความสําเร็จของโปรโมช่ันค่าโทรพิเศษในเครือข่าย โดยไม่รวมช่วงเวลา

ที่มีการใช้งานสูง อย่างไรก็ดี จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิทั้งปียังคงอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับปีก่อนเน่ืองมาจากตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่มี

อัตราผู้ใช้บริการต่อประชากรรวมค่อนข้างสูงมาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไม่เอ้ืออํานวย

ในช่วงต้นปี 2552 ดีแทคตั้งเป้าหมายกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ี 12.0 พันล้านบาท และปรับเพิ่มเป็น 13.0 พันล้านบาทหลังประกาศ

ผลประกอบการในไตรมาส 3 รวมท้ังปี 2552 ดีแทคมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 14.3 พันล้านบาท มากกว่า

เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยเป็นผลมาจาก EBITDA margin ที่ปรับตัวดีขึ้นประกอบกับค่าใช้จ่ายลงทุนอยู่ในระดับตํ่า

สาํหรบัปี 2552 ดแีทคมรีายได้จากการให้บรกิารทีไ่ม่รวม IC เพิม่ขึน้เป็น 52.0 พันล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 0.5 จากปีก่อน EBITDA margin 

เท่ากับร้อยละ 30.6 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2551 (กรณีไม่รวมกําไรจากข้อตกลงกับดีพีซี) เป็นผลมาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพที่ดําเนินการต่อเนื่องตลอดท้ังปี กําไรสุทธิอยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 จากปีก่อน (กรณีไม่รวมกําไรจากข้อตกลง

กับดีพีซี) เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น

เน่ืองจากรายได้จากบริการเสริมมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ดีแทคจึงได้เปิดให้บริการแบล็คเบอร์รี่พร้อมกับขายเครื่องลูกข่ายในเดือนธันวาคม 

2552 และมีเป้าหมายที่จะทําตลาดเพิ่มในส่วนของเคร่ืองสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเป็นการกระตุ้น

การใช้งานบริการเสริม

หนิ้สินที่มีภาระดอกเบ้ียลดลงอย่างมากเป็นผลจากการชําระคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอน และเงินกู้ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ ในไตรมาส 3 

ดีแทคได้ออกหุ้นกู้จํานวน 2.0 พันล้านบาทมาชดเชยบางส่วน ณ ส้ินปี 2552 ยอดหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียคงเหลือเท่ากับ 19.0 พันล้านบาท

ลดลงจาก 28.1 พันล้านบาทเมื่อส้ินปี 2551

ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก 240 ล้านบาทในไตรมาสท่ีแล้ว และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 

184 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากโปรโมช่ันในระบบเติมเงิน และความพยายามอย่างต่อเน่ืองของเราท่ีจะลดต้นทุนในส่วนนี้

สําหรับกรณีความคืบหน้าด้านกฎเกณฑ์ข้อบังคับในส่วนของร่าง พรบ.จัดสรรคล่ืนความถี่ ปัจจุบันกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

ได้เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในระหว่างยื่นเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

ในส่วนของบริการคงสิทธิเลขหมาย ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ยื่นเรื่องให้ กทช เพื่อขอขยายกําหนดการให้บริการเป็นเดือนพฤศจิกายน

2553 โดยจะจัดตั้งสํานักหักบัญชีกลางร่วมกัน

คณะกรรมการบริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลที่ 1.39 บาทต่อหุ้น โดยจะนําเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ผลการดําเนินงาน
ปี 2552 เป็นปีที่การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในช่วงครึ่งปีแรก และค่อยๆ ฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังพร้อมๆ กับการ

ฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ปริมาณการใช้งานในไตรมาส 4 เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการออกโปรโมช่ัน

ค่าโทรพเิศษในเครือข่าย โดยไม่รวมช่วงเวลาทีมี่การใช้งานสงูสาํหรบัผู้ใช้บรกิารในระบบเติมเงนิ และอีกส่วนหนึง่มาจากผลกระทบตามฤดูกาล

จํานวนผู้ใช้บริการรวม
ณ สิน้ปี 2552 ดแีทคมีจาํนวนผูใ้ช้บรกิารรวม 19.7 ล้านเลขหมาย โดยเป็นผู้ใช้บรกิารในระบบรายเดือนร้อยละ 11.7 และมีจาํนวนผู้ใช้บรกิารใหม่

เพิ่มขึ้นสุทธิในปี 2552 ประมาณ 1.0 ล้านเลขหมาย ลดลงจาก 2.9 ล้านเลขหมายในปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการปรับนโยบายบริษัทที่

มุ่งเน้นคุณภาพของผู้ใช้บริการมากข้ึนกว่าการขยายฐานผู้ใช้บริการรายใหม่ ประกอบกับสภาวะของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวม

ที่มีอัตราผู้ใช้บริการต่อประชากรรวมค่อนข้างสูง

 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
 4/52 3/52 4/51

ระบบรายเดือน 2,291 2,332 2,470

ระบบเติมเงิน 17,366 16,939 16,212

รวม 19,657 19,271 18,682

ตารางที่ 1: จํานวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย)

 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
 4/52 3/52 4/51 2552 2551

ระบบรายเดือน -41 -46 119 -179 397

ระบบเติมเงิน 426 117 350 1,153 2,513

รวม 386 71 469 975 2,910

ตารางที่ 2: จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย)

ในไตรมาส 4 ดีแทคมีจํานวนผู้ใช้บริการใหม่เพิ่มข้ึนสุทธิ 386 พันเลขหมาย ซ่ึงเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากความสําเร็จ

ของโปรโมชั่นสําหรับระบบเติมเงินที่ออกในไตรมาส 4 ตามท่ีกล่าวข้างต้น แต่ในส่วนของระบบรายเดือน จํานวนผู้ใช้บริการรวมค่อนข้างคงที่

จากไตรมาสก่อน

การใช้งานต่อเลขหมาย

 ไตรมาส ไตรมาส  ไตรมาส
 4/52 3/52 %QoQ 4/51 %YoY 2552 2551 %YoY

ระบบรายเดือน 514 524 -1.9% 506 1.7% 523 543 -3.7% 

 - ไม่รวม IC 408 417 -2.1% 398 2.4% 417 414 0.8%

ระบบเติมเงิน 300 264 13.6% 284 5.5% 277 304 -9.1%
 - ไม่รวม IC 253 217 16.5% 230 10.1% 228 240 -5.1%

เฉลี่ยสองระบบ 324 294 10.4% 311 4.1% 305 333 -8.4%
 - ไม่รวม IC 270 240 12.8% 250 8.0% 250 261 -4.3%

ตารางที่ 3: ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน) 
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ปริมาณการใช้งานเฉล่ียต่อเลขหมายเร่ิมฟื้นตัวในช่วงคร่ึงปีหลัง หลังจากลดลงต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก และเพ่ิมขึ้นอย่างมากในไตรมาส

สุดท้าย โดยปริมาณการใช้งานต่อเลขหมายในปี 2552 ลดลงร้อยละ 8.4 จากปีก่อนเนื่องจากปริมาณการรับสายจากนอกเครือข่ายลดลง

ประกอบกับปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ปริมาณการใช้งานเฉล่ียต่อเลขหมายในไตรมาส 4 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.4 จากไตรมาสก่อน

และร้อยละ 4.1 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการออกโปรโมช่ันค่าโทรพิเศษในเครือข่ายโดยไม่รวมช่วงเวลาที่มีการ

ใช้งานสูง ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของการใช้งานเมื่อเทียบกับอัตราค่าโทร

ในปี 2552 ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนมีปริมาณการใช้งานต่อเลขหมายไม่รวม IC เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นคุณภาพ

ของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี ปริมาณการใช้งานในไตรมาส 4 ลดลงร้อยละ 2.1 จากไตรมาสก่อนเน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลและมีวันหยุดซึ่งมี

ปริมาณการใช้งานตํ่าอยู่ค่อนข้างมาก แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจเร่ิมปรับตัวดีขึ้น

ในส่วนของผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินมีปริมาณการใช้งานต่อเลขหมายไม่รวม IC ในปี 2552 ลดลงร้อยละ 5.1 จากปีก่อนเน่ืองจากปัจจัยทาง

เศรษฐกิจที่แย่ลง แต่ในไตรมาส 4 ปริมาณการใช้งานเติบโตถึงร้อยละ 16.5 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 10.1 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนเป็นผลมาจากความสําเร็จของโปรโมช่ันค่าโทรพิเศษในเครือข่ายตามที่กล่าวมาแล้ว

ปริมาณการรับสายนอกเครือข่ายลดลงมากเม่ือเทียบกับปีก่อน และเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันปริมาณการใช้งานต่อเลขหมายรวม แต่ในปัจจุบัน

ปริมาณการรับสายนอกเครือข่ายมีแนวโน้มค่อนข้างคงท่ี

รายได้ต่อเลขหมาย

 ไตรมาส ไตรมาส  ไตรมาส
 4/52 3/52 %QoQ ๔/๕๑ %YoY 2552 2551 %YoY

ระบบรายเดือน 666 658 1.2% 620 7.3% 658 711 -7.4%
 - ไม่รวม IC 557 548 1.5% 511 8.9% 549 580 -5.4% 

ระบบเติมเงิน 229 221 3.4% 234 -2.2% 225 255 -11.9%
 - ไม่รวม IC 181 173 4.2% 178 1.2% 175 191 -8.1%

เฉล่ียสองระบบ 278 271 2.5% 281 -1.1% 274 309 -11.3%
 - ไม่รวม IC 222 216 3.1% 219 1.8% 218 237 -7.9%

ตารางที่ 4: รายได้ต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน)

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายไม่รวม IC ในปี 2552 ลดลงร้อยละ 7.9 จากปี 2551 เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับอัตราค่าโทรท่ีลดลง 

อย่างไรกด็ ีรายได้ต่อเลขหมายปรับตวัดขีึน้ต่อเนือ่งเป็นลาํดบัจากไตรมาสก่อนๆ ต้ังแต่ช่วงครึง่ปีหลงัซึง่เป็นไปตามแนวโน้มความเชือ่มัน่ผู้บรโิภค

ที่มีทิศทางดีขึ้น

รายได้ต่อเลขหมายไม่รวม IC ของผู้ใช้บริการระบบรายเดือนในปี 2552 ลดลงร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองมาจากอัตราค่าโทรท่ีลด

ตํ่าลง แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ในไตรมาส 4 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.9 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้ต่อเลขหมายไม่รวม IC ของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินในปี 2552 ลดลงร้อยละ 8.1 จากปีก่อนเน่ืองจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัว อย่างไรก็ดี การเติบโตของรายได้ดีขึ้นในไตรมาส 4 ท้ังในกรณีเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อนเน่ืองมาจากความ

สําเร็จของโปรโมช่ันที่นําเสนอในไตรมาสน้ี

รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายลดลงมากเม่ือเทียบกับปีก่อนแต่ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนๆ
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ผลประกอบการด้านการเงิน

 ไตรมาส ไตรมาส  ไตรมาส
 4/52 3/52 %QoQ 4/51 %YoY 2552 2551 %YoY

รายได้จากการให้บริการ 13,440 12,861 4.5% 12,720 5.7% 51,956 51.722 0.5%

รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 3,174 3,140 1.1% 3,405 -6.8% 12,729 14,878 -14.4%

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศัพท์

 และชุดเลขหมาย 228 115 97.8% 174 31.1% 617 727 -15.1%

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 101 96 4.7% 92 9.7% 384 368 4.5%

รวมรายได้ 16,943 16,212 4.5% 16,391 3.4% 65,685 67,695 -3.0%
ส่วนแบ่งรายได้และค่าเลขหมาย 3,547 3,445 3.0% 3,481 1.9% 14,014 13,832 1.3%

ต้นทุนการให้บริการ 1,885 1,739 8.4% 1,922 -1.9% 7,153 7,383 -3.1%

ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 3,358 3,380 -0.6% 3,645 -7.9% 13,745 15,033 -8.6%

ต้นทุนขายเคร่ืองโทรศัพท์

 และชุดเลขหมาย 135 61 122.1% 104 29.8% 343 405 -15.3%

รวมต้นทุน 8,924 8,624 3.5% 9,151 -2.5% 35,255 36,653 -3.8%
กําไรขั้นต้น 8,018 7,588 5.7% 7,240 10.8% 30,430 31,042 -2.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -2,505 -2,571 -2.6% -2,821 -11.2% -10,391 -10,429 -0.4%

รายได้อื่น 45 47 -4.2% 46 -1.8% 175 2,580 -93.2%

กําไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี 
 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 5,559 5,064 9.8% 4,465 24.5% 20,215 23,193 -12.8%
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย -2,541 -2,499 1.7% -2,476 2.7% -10,021 -9,130 9.8%

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน -1 -5 -83.4% - - -45 - - 

ดอกเบี้ยรับ 35 44 -19.6% 129 -72.6% 174 427 -59.2%

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 4 -7 152.1% 18 -79.7% -11 -49 76.9%

ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย - - - - - - -42 100.0%

กําไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี 3,056 2,596 17.7% 2,137 43.0% 10,311 14,399 -28.4%
ต้นทุนทางการเงิน -219 -415 -47.2% -434 -49.4% -1,455 -1,948 -25.3%

ภาษีเงินได้ -694 -552 25.7% -464 49.6% -2,242 -3,126 -28.3%

กําไรสุทธิ 2,142 1,629 31.5% 1,239 72.9% 6,614 9,325 -29.1%

ตารางที่ 5: งบกําไรขาดทุน
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รายได้จากการให้บริการ

 ไตรมาส 4/52 ไตรมาส 3/52 ไตรมาส 4/51 2552 2551
 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ %QoQ จํานวน ร้อยละ %YoY จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ %YoY

บริการเสียง* 10,512 63.3% 10,176 63.6% 3.3% 9,328 57.8% 12.7% 39,806 61.5% 39,103 58.7% 1.8%

 - ระบบรายเดือน 2,860 17.2% 2,876 18.0% -0.5% 2,093 13.0% 36.6% 10,330 16.0% 9,524 14.3% 8.5%

 - ระบบเติมเงิน 7,653 46.1% 7,300 45.6% 4.8% 7,235 44.9% 5.8% 29,476 45.6% 29,579 44.4% -0.3%

บริการเสริม* 1,716 10.3% 1,614 10.1% 6.4% 2,043 12.7% -16.0% 7,566 11.7% 7,222 10.8% 4.8%

บริการข้ามแดน

 อัตโนมัติ 478 2.9% 439 2.7% 9.0% 624 3.9% -23.3% 1,882 2.9% 2,354 3.5% -20.1%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 3,174 19.1% 3,140 19.6% 1.1% 3,405 21.1% -6.8% 12,729 19.7% 14,878 22.3% -14.5%

อื่นๆ 733 4.4% 632 4.0% 15.9% 725 4.5% 1.0% 2,701 4.2% 3,043 4.6% -11.2%

รายได้จากการ
 ให้บริการรวม 16,614 100.0% 16,000 100.0% 3.8% 16,125 100.0% 3.0% 64,684 100.0% 66,600 100.0% -2.9%

ตารางที่ 6: รายละเอียดของรายได้จากการให้บริการ

* ทางดีแทคได้เปล่ียนวิธีการบันทึกส่วนลดของรายได้จากบริการเสริมใหม่ตั้งแต่ไตรมาส ๓/๒๕๕๒ ดังน้ัน การเปรียบเทียบรายได้จากบริการเสียง และบริการเสริมจะทําได้กับ

 ไตรมาสก่อนเท่าน้ัน

รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC สําหรับปี 2552 เติบโตขึ้นร้อยละ 0.5 จากการใช้งานภายในประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยมาจากการใช้งาน

บริการเสียงและบริการเสริมเป็นหลัก แต่ในส่วนของรายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติและโทรทางไกลระหว่างประเทศลดลงอย่างรุนแรง 

เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติการณ์การเงินโลก ความรุนแรงในช่วงสงกรานต์ และการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

H1N1 ในส่วนของรายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่ายก็ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยเป็นผลมาจากความพยายามของผู้ให้บริการที่เน้นการ

ใช้งานในเครือข่าย ดังนั้นรายได้รวมท้ังปีจึงลดลงร้อยละ 3.0 จากปีก่อน รายได้จากการดําเนินงานประกอบด้วย

1. รายได้จากบริการเสียง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 จากไตรมาสก่อนเป็นผลมาจากการการตอบรับเป็นอย่างดีของโปรโมชั่นในระบบเติมเงินที่

 นําเสนอในไตรมาส 4 ซ่ึงช่วยกระตุ้นการใช้งานของผู้ใช้บริการปัจจุบัน พร้อมกับช่วยเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการรายใหม่ รายได้จากบริการ

 เสียงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.3 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยลดลงเล็กน้อยจากสัดส่วนที่ร้อยละ 63.6 ในไตรมาสก่อน

2. รายได้บรกิารเสริม (VAS) เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.4 จากการเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองของการใช้งานบริการด้านข้อมลูประกอบกับการใช้งานข้อความ

 ตัวอักษรและข้อความภาพ (SMS, MMS) ท่ีเพิ่มขึ้นมากในช่วงปีใหม่ นอกจากน้ัน ดีแทคได้เปิดให้บริการแบล็คเบอร์รี่ในไตรมาส 4 

 เพื่อกระตุ้นการเติบโตที่มั่นคงของรายได้จากบริการเสริม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ในไตรมาส 4 รายได้จากบริการเสริม

 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.3 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยเพ่ิมขึ้นจากสัดส่วนที่ร้อยละ 10.1 ในไตรมาสท่ีแล้ว

3. รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ลดลงถึงร้อยละ 20.1 จากปีก่อน แต่ในกรณีเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

 ร้อยละ 9.0 จากไตรมาสก่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกับการฟื้นตัวของจํานวนนักท่องเท่ียวที่เข้ามาในประเทศไทย แต่ลดลงร้อยละ 23.3 

 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะไตรมาส 4 ในปี 2551 มีปริมาณการใช้งานบริการข้ามแดนอัตโนมัติสูงซึ่งเป็นผลจากการปิด

 สนามบินในช่วงปลายปี รายได้จากบริการในส่วนนี้ทั้งปี 2552 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของรายได้จากการให้บริการรวมโดยลดลงจาก

 สัดส่วนที่ร้อยละ 3.5 ในปี 2551 ในกรณีเปรียบเทียบรายไตรมาส สัดส่วนรายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติคิดเป็นร้อยละ 2.9 เพ่ิมขึ้น

 จากร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อน แต่ลดลงจากร้อยละ 3.9 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

4. รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ทั้งปีลดลงร้อยละ 14.4 จากปี 2551 แต่รายได้ในส่วนนี้ของไตรมาส 4 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.1 

 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองมาจากความพยายามของคู่แข่งที่เน้นโปรโมช่ันโทรใน

 เครือข่าย รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 19.7 ของรายได้จากการให้บริการรวม ลดลงจากร้อยละ 22.3 ในปี 2551  

 สําหรับกรณีเปรียบเทียบรายไตรมาส รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 19.1 ของรายได้จากการให้บริการรวม ลดลง

 จากร้อยละ 19.6 ในไตรมาสก่อนและร้อยละ 21.1 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
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5. รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) เป็นหลัก โดยทั้งปีลดลงร้อยละ 11.2 
 จากปีก่อน แต่รายได้ในส่วนนี้ของไตรมาส 4 เพ่ิมข้ึนทั้งกรณีเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ทั้งปีลดลงร้อยละ 15.1 จากปีก่อน  เนื่องมาจากนโยบายการเน้นคุณภาพของผู้ใช้บริการ 
และการลดกิจกรรมในการหาผู้ใช้บริการรายใหม่ ในกรณีเปรียบเทียบรายไตรมาส รายได้ในส่วนนี้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคัญถึงร้อยละ 97.8 
จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 31.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเน่ืองมาจากการท่ีดีแทคเริ่มเปิดให้บริการ และจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์
แบล็คเบอร์รี่ในเดือนธันวาคม

ต้นทุนการดําเนินงาน

 ไตรมาส ไตรมาส  ไตรมาส
 4/52 3/52 %QoQ 4/51 %YoY 2552 2551 %YoY

ส่วนแบ่งรายได้ 

 และค่าเลขหมาย 3,547 3,445 2.9% 3,481 1.9% 14,014 13,832 1.3%

ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย 1,018 931 9.3% 982 3.7% 3,802 3,721 2.2%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 3,358 3,380 -0.6% 3,645 -7.9% 13,745 15,033 -8.6%

อื่นๆ 867 808 7.3% 940 -7.8% 3,352 3,662 -8.5%

ต้นทุนการดําเนินงานรวม 8,790 8,563 2.6% 9,047 -2.8% 34,912 36,248 -3.7%

ตารางที่ 7: รายละเอียดของต้นทุนการดําเนินงาน

ต้นทุนการให้บริการสําหรับปี 2552 ลดลงร้อยละ 3.7 จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ต้นทุนการ
ให้บริการในกรณีไม่รวมค่าส่วนแบ่งรายได้ ค่าเลขหมายและค่าเชื่อมต่อโครงข่ายลดลงร้อยละ 3.1 จากปีก่อน ต้นทุนการให้บริการประกอบด้วย

1. ส่วนแบ่งรายได้ และค่าเลขหมาย ซ่ึงจ่ายให้ กสท และ กทช ตามลําดับ ในปี 2552 ต้นทุนในส่วนนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 เนื่องจากการ
 ตั้งสํารองข้อพิพาทเกี่ยวกับเลขหมายกับ กสท ในไตรมาส 1 ในกรณีที่ไม่รวมการต้ังสํารองดังกล่าว ต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ และค่าเลขหมาย
 ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ต้นทุนในส่วนนี้สําหรับไตรมาส 4 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 จากไตรมาสก่อนและร้อยละ 1.9 เม่ือเทียบกับ
 ช่วงเดียวกันของปีก่อน

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครือข่าย ทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปี 2551 ส่วนหน่ึงมาจากการขยายจํานวนสถานีฐานเพ่ิม โดยในปี 2552 ดีแทค
 มีจํานวนสถานีฐานเพิ่ม 322 สถานี สําหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ของไตรมาส 4 ปรับเพิ่มร้อยละ 9.3 จากไตรมาสก่อนจากค่าซ่อมบํารุงที่
 เพิ่มสูงขึ้น และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

3. ค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (IC) ทัง้ปีลดลงร้อยละ 8.6 เม่ือเทยีบกับปีก่อน โดยค่าเชือ่มต่อโครงข่ายในไตรมาส 4 ลดลงจากไตรมาส 3 ร้อยละ 0.6 
 และลดลงร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความพยายามในการมุ่งเน้นให้ลูกค้าโทรออกในเครือข่ายเป็นผลให้
 ปริมาณการโทรออกนอกเครือข่ายและค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net IC Balance) ในไตรมาส 4 ลดลงตามลําดับ จาก 240 ล้านบาท
 ในไตรมาส 3 เป็น 184 ล้านบาทในไตรมาส 4 แต่เมือ่เทยีบกันทัง้ปี ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายสทุธใินปี 2552 เพ่ิมขึน้จาก 155 ล้านบาทในปี 2551 
 เป็น 1,016 ล้านบาทในปี 2552

4. ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชชั่นของบัตรเติมเงิน ต้นทุนค่าเครือข่ายระหว่างประเทศ ค่าโทรทางไกลระหว่าง
 ประเทศ และอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนทั้งปีลดลงร้อยละ 8.5 จากปี 2552 เป็นผลมาจากมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพที่ทํา
 ต่อเนื่องในปี 2552 อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สําหรับไตรมาส 4 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากไตรมาสก่อน เน่ืองมาจากลูกค้าในระบบ
 เติมเงินมีปริมาณการเติมเงินสูงข้ึน ประกอบกับค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงจะผันแปรตามรายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ และโทรทางไกล
 ระหว่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนค่าใช้จ่ายอื่นลดลงร้อยละ 7.8 จากการบริหารจัดการ
 ค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของค่าผลิตและค่าคอมมิชชั่นของบัตรเติมเงิน ประกอบกับรายได้จากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติและ
 โทรทางไกลระหว่างประเทศท้ังปีลดลง
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ต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ในปี 2552 ลดลงร้อยละ 15.3 จากปีก่อน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของราย

ได้จากการขาย อย่างไรก็ดี ต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 122.1 จากไตรมาสท่ีแล้ว และร้อยละ 29.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจาก

การจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์แบล็คเบอร์รี่

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ไตรมาส ไตรมาส  ไตรมาส
 4/52 3/52 %QoQ 4/51 %YoY 2552 2551 %YoY

การขายและการตลาด 781 697 12.0% 966 -19.2% 3,044 3,557 -14.4%

การบริหารทั่วไป 1,536 1,692 -9.3% 1,713 -10.4% 6,627 6,154 7.7%

หนี้สงสัยจะสูญ 189 187 1.0% 141 33.8% 765 718 6.6%

หัก:สํารองการด้อยค่า

 ของทรัพย์สิน -1 -5 83.4% - - -45 - -

ค่าใช้จ่ายในการขาย
 และบริหารรวม 2,505 2,571 -2.6% 2,821 -11.2% 10,391 10,429 -0.4%

ตารางที่ 8: รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2552 เท่ากับ 10.4 พันล้านบาท ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เน่ืองจากค่าเช่าสํานักงานท่ี

เพิ่มขึ้นถูกชดเชยโดยค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีปรับลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 4 อยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 

2.6 จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไปลดลง แม้ว่าส่วนหนึ่งจะถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดท่ี

เพิ่มขึ้นในไตรมาสน้ี แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงร้อยละ 11.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ทัง้ปี ลดลงมากท่ีร้อยละ 14.4 จากปีก่อน ส่วนหนึง่เป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง สําหรบัค่าใช้จ่าย

 ในส่วนนี้ของไตรมาส 4 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.0 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน เน่ืองมาจากจํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิและกิจกรรมทางการตลาด

 เพิ่มขึ้น แต่ลดลงร้อยละ 19.2 จากปีก่อน เนื่องจากการลดการทํากิจกรรมในการหาลูกค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 4.6 

 ของรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 5.3 ในปี 2551 สําหรับค่าใช้จ่ายในไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของรายได้รวม เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 4.3 

 ในไตรมาสก่อน แต่ลดลงจากร้อยละ 5.9 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปี 2551 เน่ืองจากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายสํานักงานใหญ่มาที่อาคารจัตุรัสจามจุรี 

 อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงร้อยละ 9.3 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 ส่วนหน่ึงเนื่องมาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการต่อเนื่องตลอดท้ังปี สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต่อรายได้รวมทั้งปี 2552 

 เท่ากับร้อยละ 10.1 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 9.1 ในปี 2551 แต่เมื่อเทียบระหว่างไตรมาส สัดส่วนในไตรมาส 4 เท่ากับร้อยละ 9.1 ลดลงจาก 

 ร้อยละ 10.4 ในไตรมาส 3 และร้อยละ 10.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

3. ค่าสํารองหน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งปี 2552 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6 เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของรายได้จากผู้ใช้

 บริการในระบบรายเดือน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนที่ร้อยละ 4.8 ในปี 2551 สําหรับในไตรมาส 4 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 

 จากไตรมาสก่อนและเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.8 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนของค่าสํารองหน้ีสงสัยจะสูญในไตรมาส 4 

 คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของรายได้จากผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน ซ่ึงค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.9 

 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
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ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย

 ไตรมาส ไตรมาส  ไตรมาส
 4/52 3/52 %QoQ 4/51 %YoY 2552 2551 %YoY

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิ

 การใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 2,101 2,070 1.5% 2,167 -3.0% 8,304 7,991 3.9%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

 คชจ. ขายและบริหาร 440 429 2.5% 308 42.6% 1,718 1,139 50.9%

ค่าเสื่อมราคาและ
 ค่าตัดจําหน่ายรวม 2,541 2,499 1.7% 2,476 2.7% 10,021 9,130 9.8%

ตารางที่ 9: ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย

1. ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี ทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปีก่อนเน่ืองมาจากการลงทุนขยายเครือข่ายและระยะเวลาการ

 ตัดจําหน่ายท่ีสั้นลงตามอายุที่เหลือของสัมปทาน ค่าตัดจําหน่ายในส่วนนี้ของไตรมาส 4 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 จากไตรมาสก่อนแต่ลดลง

 ร้อยละ 3.0 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2. ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.9 จากปีก่อน เน่ืองมาจากค่าตกแต่ง

 สํานักงานใหญ่แห่งใหม่และการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการลูกค้า ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

 ในส่วนนี้ของไตรมาส 4 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 จากไตรมาสท่ีแล้ว และร้อยละ 42.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

EBITDA และกําไรสุทธิ

 ไตรมาส ไตรมาส  ไตรมาส
 4/52 3/52 %QoQ 4/51 %YoY 2552 2551 %YoY

EBITDA - ตามที่รายงาน 5,559 5,064 9.8% 4,465 24.5% 20,215 23,193 -12.8%

หัก: กําไรจากการยุติ

 ข้อพิพาทกับ DPC - - - - - - -2,420 100.0%

EBITDA ไม่รวม DPC 5,559 5,064 9.8% 4,465 24.5% 20,215 20,773 -2.7%
EBITDA margin ไม่รวม DPC 32.6% 31.1% 1.5pp 27.0% 5.6pp 30.6% 30.4% 0.2pp
EBITDA margin       34.0% -3.4pp

ตารางที่ 10: EBITDA ไม่รวม DPC

EBITDA ทั้งปี 2552 เท่ากับ 20.2 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เม่ือเทียบกับปีก่อน (กรณีไม่รวมกําไรจากข้อตกลงกับดีพีซี) โดยปัจจัยหลัก

มาจากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น ถ้าไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ EBITDA ทั้งปี 2552 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อน เป็นผล

มาจากต้นทุนการให้บริการที่ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย EBITDA margin เพ่ิมขึ้น 20 จุดเป็น

ร้อยละ 30.6



>> 98
รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

สําหรับในไตรมาส 4 EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 24.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากรายได้จากการให้

บริการสูงขึ้น ประกอบกับค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปที่ลดลง นอกจากน้ันมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้ EBITDA margin ดีขึ้นทั้งจากไตรมาสท่ีแล้วและช่วงเดียวกันของปีก่อน

 ไตรมาส ไตรมาส  ไตรมาส
 4/52 3/52 %QoQ 4/51 %YoY 2552 2551 %YoY

กําไรสุทธิ - ตามที่รายงาน 2,151 1,629 32.1% 1,239 73.6% 6,614 9,325 -29.1%

หัก: กําไรสุทธิจากการยุติ

 ข้อพิพาทกับ DPC - - - - - - -1,851 100.0%

กําไรสุทธิไม่รวม DPC 2,151 1,629 32.1% 1,239 73.6% 6,614 7,473 -11.5%

ตารางที่ 11: กําไรสุทธิไม่รวม DPC

ดีแทคมีกําไรสุทธิทั้งปีจํานวน 6.6 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 จากปีก่อน (กรณีไม่รวมกําไรจากข้อตกลงกับดีพีซี) เน่ืองจาก EBITDA ลดลง 

ประกอบกับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้น ในไตรมาส 4 กําไรสุทธิอยู่ที่ 2.2 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 32.1 จากไตรมาสก่อน 

และร้อยละ 73.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก EBITDA สูงขึ้นประกอบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงมาก

งบดุลและอัตราส่วนทางการเงิน

 2552 2551

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,491 7,082

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,489 9,521

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 84,100 87,832

สินทรัพย์รวม 100,080 104,435
หนี้สินหมุนเวียน 25,258 27,581

หนี้สินไม่หมุนเวียน 12,274 17,363

หนี้สินรวม 37,532 44,944
ส่วนของผู้ถือหุ้น 62,548 59,491
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 100,080 104,435

ตารางที่ 12: งบดุล

สนิทรพัย์รวม ณ สิน้ปี 2552 เท่ากบั 100.1 พันล้านบาท ลดลงจากสิน้ปีก่อนซ่ึงมสีนิทรัพย์รวมอยูท่ี ่104.4 พันล้านบาทเน่ืองจากการลงทุนลดลง

หนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบ้ีย ณ สิน้ปี 2552 มจีาํนวน 19.0 พันล้านบาท ลดลงจาก 28.1 พันล้านบาท ณ สิน้ปี 2551 แม้ว่าในปี 2552 ดีแทคจะออก

หุ้นกู้เพ่ิมจํานวน 2 พันล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินยังคงดีขึ้นต่อเนื่อง โดย อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน และต่อกําไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี และ

ค่าเสื่อมราคา อยู่ที่ 0.2 และ 0.6 เท่าตามลําดับ นอกจากนี้ อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและสัดส่วนทางการเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดําเนินงานในไตรมาส 4 ก็มีทิศทางดีขึ้นจากผลประกอบการท่ีปรับตัวดีขึ้น
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 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
 4/52 3/52 4/51

Net debt : Equity 0.2 0.1 0.4

Net debt : EBITDA 0.6 0.3 0.9

Interest coverage 13.9 12.0 12.7

FFO :  Total debt (%) 87.3 79.5 67.8

ตารางที่ 13: อัตราส่วนทางการเงิน

กระแสเงินสดในปี 2552 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยดีแทคมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 19.1 พันล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

ไม่รวมการลงทุนระยะส้ันจํานวน 6.1 พันล้านบาท จากค่าลงทุนในการตกแต่งและวางระบบของอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ การขยาย

และปรับปรุงคุณภาพเครือข่าย และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการลูกค้า กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 

12.7 พนัล้านบาท ส่วนหนึง่เป็นการชําระคนืหน้ีระยะยาวและหุ้นกู้โดยมกีารออกหุ้นกู้เพิม่ในปี 2552 จาํนวน 2 พันล้านบาท และจ่ายเงนิปันผล

จํานวน 3.6 พันล้านบาท โดยรวม ดีแทคมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิทั้งปีจํานวน 0.7 พันล้านบาท และมีเงินสดรวมเงินลงทุนระยะส้ันที่ 7.5 

พันล้านบาท
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ร า ย ง า น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

คณะกรรมการบริษัทได้นําเสนอรายงานและงบการเงินของบริษัทประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

1. คณะกรรมการบริษัท
ก. รายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้

 1. นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบริษัท

 2. Mr. Sigve Brekke รองประธานกรรมการบริษัท

 3. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการบริษัท

 4. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการบริษัท

 5. นายสมพล จันทร์ประเสริฐ กรรมการบริษัท 

 6. Mr. Knut Borgen  กรรมการบริษัท

 7. Mr. Stephen Woodruff Fordham กรรมการบริษัท

 8. Mr. Tore Johnsen  กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 9. Mr. Knut Snorre Bach Corneliussen  กรรมการบริษัท

 10. Mr. Charles Terence Woodworth1  กรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. Mr. Charles Terence Woodworth เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทน Mr. Ragnar Korsaeth ตามมติคณะกรรมการ

  บริษัทคร้ังที่ 5/2552 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2552

ข. การถือครองหุ้นในบริษัทของกรรมการ1 

 รายชื่อกรรมการ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล 10 0.00

 Mr. Sigve Brekke 900,000 0.04

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับแจ้งจากกรรมการ ซ่ึงเป็นข้อมูลการถือครองหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตาม

  ข้อกําหนดของ Chapter 50 ของ Singapore Companies Act และมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

  ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

 1. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

 2. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์

 3. Mr. Stephen Woodruff Fordham

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

สําหรับงวดการเงินปี 2553 ซ่ึงจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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3. การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดยได้รับสัมปทานจากการส่ือสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน

แปลงสภาพเป็น บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) บริษัทมิได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจหลัก

ในระหว่างปีที่ผ่านมา  

4. ผลการประกอบการประจําปี 2552
       (หน่วย: พันบาท)

      2552 2551

กําไรของบริษัท (หลังหักภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)    6,627,772 9,329,101

คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีรายการหรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. เงินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.39 บาทต่อหุ้น (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามท่ี

กฎหมายกําหนด) จากผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 โดยจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาและอนุมัติ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

6. การเปลี่ยนแปลงเงินสํารองและการตั้งเงินสํารอง
บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในเงินสํารองหรือการต้ังสํารองในระหว่างรอบปีบัญชี นอกเหนือไปจากที่ได้เปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7. รายการระหว่างกัน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญระหว่างกัน และมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้อง ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อที่ 7 ในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า

ทั่วไปและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

บริษัทจะดําเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือให้บริษัทสามารถเข้าทํารายการระหว่างกัน

ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจํา และจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท อาทิ การซื้อขายสินค้าและวัตถดุิบที่ทํากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

8. ข้อมูลการสํารองทางกฎหมายอื่นๆ 
(ก) ก่อนการทํารายการทางบัญชีของบริษัทจะเสร็จสิ้น คณะกรรมการได้ดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าขั้นตอนพิจารณาการตัดหนี้เสียและ

 การตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปอย่างถูกต้องเพียงพอ และเห็นว่าได้มีการตัดหน้ีเสียและต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญอย่างถูกต้อง

 เพียงพอ

 ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการไม่พบรายการดังนี้ 1) จํานวนการตัดหน้ีสูญหรือจํานวนการต้ังสํารองเผ่ือหนี้สงสัยจะ

 สูญที่ไม่เพียงพอ และ 2) การคํานวณค่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่ถูกต้องตามค่าความจริง

(ข) ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการไม่ได้พบรายการทางบัญชีใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบหรือมีสาระสําคัญที่ทําให้ข้อมูล

 งบการเงินเดี่ยวและงบการเงินรวมของบริษัทบิดเบือน

(ค) ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ 1) ไม่มีการนําสินทรัพย์ของบริษัทไปคํ้าประกันหน้ีของบุคคลใด และ 2) ไม่มีหน้ีอันมีภาระผูกพันตั้งแต่

 สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

(ง) คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่มีรายการหรือเหตุการณ์ใดที่มีสาระสําคัญหรือผิดปกติในช่วงเวลาของการดําเนินงานตามรอบ

 ระยะเวลาบัญชี และ ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท
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9. ผู้ตรวจสอบ
บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้แสดงความจํานงในการรับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี 

ในนามของคณะกรรมบริษัท

นายบุญชัย  เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต่ อ ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน

ประจําปีของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม ใช้ดลุยพนิจิอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจัดทาํ 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น

อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังน้ันจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง โปร่งใส 

และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดํารงระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจ

ได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการ

ทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพ่ือทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีการรายงาน

ทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมั่นต่อ

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

(Mr. Knut Borgen) (Mr. Tore Johnsen)
กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ร า ย ง า น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน กฎหมาย และ การบริหารธุรกิจ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ 

ของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปน้ี

 1. นายจุลจิตต์  บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. นายสุนทร  โภคาชัยพัฒน์  กรรมการตรวจสอบ

 3. Mr. Stephen  Woodruff  Fordham กรรมการตรวจสอบ     

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ครบถ้วนตามขอบเขตการปฏิบตังิานทีไ่ด้กาํหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง และในปี 2552 

ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 คร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ัง มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน

บริหารความเสี่ยง และหัวหน้าหน่วยงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมในวาระท่ีเก่ียวข้อง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

 ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง จํานวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม

 นายจุลจิตต์  บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12

 นายสุนทร  โภคาชัยพัฒน์  กรรมการตรวจสอบ 11

 Mr. Stephen  Woodruff  Fordham กรรมการตรวจสอบ 9

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2552 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ งบการเงิน

  ดังกล่าวได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปโดยถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 2. สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 3. สอบทานการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

  ของบริษัทฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ

  บริษัทฯ

 4. พิจารณา อนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจําปีซึ่งได้จัดทําขึ้นตามแนวความเส่ียง และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

  ภายใน อันประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุม

  ภายในที่มีประสิทธิผลของแต่ละระบบ และปฏิบัติงานโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ

 5. สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

  และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 6. พิจารณานโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียง และติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียงตามที่หน่วยงานบริหาร

  ความเสี่ยงนําเสนอ

 7. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

  บริษัทฯ และตามแนวทางปฏิบัติที่ดี ซ่ึงผลเป็นที่น่าพอใจ

 8. พจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบญัชทีีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม รวมถึงกาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2553 เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯมีการจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการ

เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน การบริหารงานของบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไม่มี

ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ การทําธุรกรรมรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

นายจุลจิตต์  บุณยเกตุ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด  (มหาชน)     
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ร า ย ง า น ข อ ง 
ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุญ า ต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการ

เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ

แสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี

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

คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องต่อไปนี้

ก) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Access Change) ระหว่างบริษัทฯกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ทําหนังสือ

แจ้งให้ทีโอทีและบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) ทราบว่าบริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงอัตราการคํานวณค่าเชื่อมโยง

โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทํากับทีโอที และจะชําระค่าตอบแทนการเชื่อมโครงข่ายให้แก่ทีโอทีในอัตรา

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือในอัตราค่าตอบแทนชั่วคราวที่คณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ประกาศในระหว่างที่การเจรจากับทีโอทียังไม่แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 

2549 ถึงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท แต่ทีโอทีได้แจ้งปฏิเสธท่ีจะรับเงินค่าตอบแทนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ดังกล่าว โดยทีโอทีได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับทีโอที

เนื่องจากบริษัทฯมิได้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช.และมิได้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง

และข้อตกลงเดิมก็มิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด และแจ้งว่าการเก็บค่าตอบแทนและวิธีการจัดเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคม (Access Change) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมายไปยังทีโอที

เพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของ  บริษัทฯในเรื่องที่บริษัทฯได้แสดงความประสงค์ที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection 

Charge) และได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access Charge) บริษัทฯจึงมิได้บันทึกค่าเชื่อม

โยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในงบการเงิน เพราะเห็นว่า

ภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิ้นสุดลง
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ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเจรจา การดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณา

คดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับผลการเจรจา การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจากข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน 

(ประกาศของกทช.)  และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลการเจรจา การดําเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมายและคําตัดสินของศาลไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ 

ข) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้ากับบริษัทอื่นๆ ขณะนี้คดีฟ้องร้องและ

 ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ผลของคดีและข้อพิพาท

 ทางการค้าดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ที่อธิบายความแตกต่างระหว่าง

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) หมายเหตุดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยใน

งบการเงินพื้นฐานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยแต่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้าพเจ้าได้ใช้

วิธีการที่จํากัดบางประการบนข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งประกอบด้วยการสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับวิธีการหามูลค่าและการแสดงข้อมูล อย่างไร

ก็ตามข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้น และจึงไม่สามารถเสนอรายงานการสอบบัญชีต่อข้อมูลเหล่านั้นได้

สุมาลี  รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970

บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 8 กุมภาพันธ์ 2553
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมนูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   6,112,757,272   6,797,469,166   5,375,287,837   6,147,950,197

เงินลงทุนชั่วคราว   1,378,100,411   284,260,865   998,100,411   -

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 6   2,674,277,025   2,709,392,523   2,674,200,025   2,709,309,523

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย - สุทธิ 7   -   -   44,731,243   23,223,762

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม 7   3,627,282,298   4,468,066,769   3,627,282,298   4,468,066,769

 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 7   15,156,089   84,616,312   10,812,769   78,792,307

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 7   4,040,032   7,348,450   36,085,271   41,233,846

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 8   183,451,254   110,982,662   183,194,501   110,381,146

ต้นทุนของรายได้รับล่วงหน้าค่าบริการ

 โทรศัพท์รอตัดจ่าย   413,956,797   408,191,660   413,956,797   408,191,660

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 9   1,570,679,747   1,732,294,598   1,526,734,566   1,685,581,069

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   15,979,700,925   16,602,623,005   14,890,385,718   15,672,730,279

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน 31.3   398,059   558,059   -   -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10   -   -   611,147,331   662,147,345

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11   266,147,699   251,949,642   50,000,000   50,000,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 12   199,390,418   199,500,665   199,390,418   199,500,665

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ลูกหนี้บริษัทย่อย 7   -   -   1,189,625,667   1,212,806,442

 ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 7   454,948   454,948   -   -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13   7,149,328,936   6,436,654,969   5,987,888,371   5,202,163,988

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี - สุทธิ 14   70,116,653,461   75,613,805,857   70,115,701,495   75,612,800,124

เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   1,779,944,409   1,633,070,876   1,779,944,409   1,633,070,876

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24   705,571,893   346,371,350   726,224,190   367,023,647

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ

  และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทาน   59,139,339   115,185,190   59,139,339   115,185,190

 ค่าความนิยม - สุทธิ   19,171,700   44,110,718   -   -

 สิทธิการเช่า - สุทธิ   42,935,440   47,188,778   42,935,440   47,188,778

 อื่นๆ 15   3,761,061,602   3,143,290,477   3,660,010,670   3,032,779,753

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   84,100,197,904   87,832,141,529   84,422,007,330   88,134,666,808

รวมสินทรัพย์   100,079,898,829   104,434,764,534   99,312,393,048   103,807,397,087
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมนูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล   ( ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า 16   7,567,809,253   6,809,114,784   7,533,239,724   6,742,325,400

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย 7   -   -   253,527,102   184,433,375

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม 7   19,680,101   11,696,370   19,680,101   11,696,370

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7   1,043,112,124   1,873,312,085   981,602,602   1,839,554,094

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย 7   -   -   45,452,864   12,679,004 

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทร่วม 7   3,156,438   1,866,860   3,156,438   1,866,860 

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7   174,441,439   137,702,429   166,443,894   134,226,357

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

 ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 17   3,707,012,962   3,097,200,262   3,707,012,962   3,097,200,262 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 18   3,500,000,000   8,000,000,000   3,500,000,000   8,000,000,000

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์   3,234,956,226   3,800,227,692   3,234,956,226   3,800,227,692 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19   6,008,176,535   3,849,964,549   5,845,389,492   3,703,707,250

รวมหนี้สินหมุนเวียน   25,258,345,078   27,581,085,031   25,290,461,405   27,527,916,664

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

 จากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 17   6,767,891,753   10,474,904,715   6,767,891,753   10,474,904,715

หุ้นกู้ - สุทธิ

 จากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 18   5,000,000,000   6,500,000,000   5,000,000,000   6,500,000,000

สํารองผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชย

 เมื่อออกจากงาน   75,434,343   71,915,753   75,434,343   71,915,753

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   430,583,357   316,007,035   304,048,516   186,306,831

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   12,273,909,453   17,362,827,503   12,147,374,612   17,233,127,299

รวมหนี้สิน   37,532,254,531   44,943,912,534   37,437,836,017   44,761,043,963
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมนูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ดุ ล   ( ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 2,372,080,630 หุ้น 

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

 ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   23,543,446,204   23,543,446,204   23,543,446,204   23,543,446,204

ส่วนเกินทุนที่เป็นส่วนของบริษัทย่อย

 ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯซื้อบริษัทย่อย

 ในราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี

 ของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ   1,647,137,361   1,647,137,361   1,647,137,361   1,647,137,361

กําไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 20   560,057,915   560,057,915   560,057,915   560,057,915

 ยังไม่ได้จัดสรร    32,039,728,545   28,963,656,307   31,388,293,551   28,560,089,644

     32,599,786,460   29,523,714,222   31,948,351,466   29,120,147,559 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   62,525,992,025   59,449,919,787   61,874,557,031   59,046,353,124

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย   21,652,273   40,932,213   -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   62,547,644,298   59,490,852,000   61,874,557,031   59,046,353,124

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   100,079,898,829   104,434,764,534   99,312,393,048   103,807,397,087

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมนูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ กํ า ไ ร ข า ด ทุ น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได้จากการขายและการให้บริการ
 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์   64,684,178,552   66,599,779,124   64,239,335,777   66,237,518,319 

 รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย  617,251,731   727,219,002   617,251,731   727,219,002

 รายได้จากการดําเนินงานอื่น   384,021,006   367,524,202   499,560,871   457,936,678

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   65,685,451,289   67,694,522,328   65,356,148,379   67,422,673,999

ต้นทุนขายและการให้บริการ
 ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์   43,215,768,026   44,238,713,176   43,317,518,128   44,422,669,847

 ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   342,916,688   404,783,561   342,916,688   404,783,561

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ   43,558,684,714   44,643,496,737   43,660,434,816   44,827,453,408

กําไรขั้นต้น   22,126,766,575   23,051,025,591   21,695,713,563   22,595,220,591

ดอกเบี้ยรับ   173,894,773   426,687,746   161,070,616   388,664,071

รายได้อื่น   135,737,291   112,933,178   79,492,193   57,369,583

กําไรจากการประนีประนอมยอมความ 22   -   2,420,258,196   -   2,420,258,196

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย   22,436,398,639   26,010,904,711   21,936,276,372   25,461,512,441

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ   (3,044,021,661)  (3,557,201,995)  (3,068,037,818)  (3,573,910,074)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (9,014,292,937)  (7,885,756,949)  (8,751,205,335)  (7,718,715,380)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   (95,253,004)  (120,047,950)  (95,253,004)  (120,047,950)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน   (11,304,541)  (48,843,837)  (17,103,367)  (48,634,562)

ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย   -   (41,978,649)  -   (6,563,913)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   (51,000,014)  - 

รวมค่าใช้จ่าย   (12,164,872,143)  (11,653,829,380)  (11,982,599,538)  (11,467,871,879)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล   10,271,526,496   14,357,075,331   9,953,676,834   13,993,640,562 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 23   (1,455,308,904)  (1,947,817,978)  (1,455,304,498)  (1,969,165,602)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   39,198,057   42,216,861   -   - 

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   8,855,415,649   12,451,474,214   8,498,372,336   12,024,474,960 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 24   (2,241,756,470)  (3,126,272,171)  (2,118,468,204)  (2,994,860,296)

กําไรสุทธิสําหรับปี   6,613,659,179   9,325,202,043   6,379,904,132   9,029,614,664

การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   6,627,772,463   9,329,101,308   6,379,904,132   9,029,614,664 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย   (14,113,284)  (3,899,265)

     6,613,659,179  9,325,202,043

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 25  2.80  3.94  2.69  3.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2552
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมนูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิก่อนภาษี   8,855,415,649   12,451,474,214   8,498,372,336   12,024,474,960
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิก่อนภาษี
 เป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
  ตามวิธีส่วนได้เสีย   (39,198,057)  (42,216,861)  -   -
 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   (5,378,132)  -
 เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   -   -   (25,000,000)  (30,000,000)
 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)   (5,606,279)  6,880,005   (5,606,279)  6,816,854
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)  15,261,690   (262,132,622)  15,261,690   (262,132,622)
 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  ของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   -   (33,920,096)  (4,208,166)  -
 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  สําหรับเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   (2,736,046)  -   (2,736,046)  -
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้อื่น   115,560   -   -   -
 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   51,000,014   -
 ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมและ
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   39,267,621   -   -   -
 ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย   -   41,978,649   -   6,563,913
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 26   10,097,724,606   9,254,750,577   9,999,659,268   9,170,414,750
 ประมาณการทรัพย์สิน/หนี้สินในอนาคต   (18,495,917)  (24,644,911)  (18,495,917)  (24,644,911)
 ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร   6,059,167   46,155   5,851,413   46,155
 ขาดทุน (กําไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (199,376)  1,456,577   (201,818)  1,280,588
 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)  -   (44,877,640)  -   -
 สํารองผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชย
  เมื่อออกจากงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   3,518,590   (7,757,352)  3,518,590   (7,757,352)
 ต้นทุนการกู้ยืม   1,455,308,904   1,947,817,978   1,455,304,498   1,969,165,602

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
 ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน   20,406,436,112   23,288,854,673   19,967,341,451   22,854,227,937
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
 ลูกหนี้การค้า   19,853,809   512,839,903   19,847,809   512,922,903
 ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย   -   -   (17,841,481)  84,079,532 
 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม   840,784,472   436,405,448   840,784,472   436,405,448
 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   69,460,224   (6,324,336)  67,979,537   (1,388,744)
 เงินทดรองแก่บริษัทย่อย   -   -   5,767,862   (2,698,625)
 เงินทดรองแก่บริษัทร่วม   2,774,555   -   2,774,555   -
 เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   3,269,908   (4,704,434)  (115,630)  1,070,874
 สินค้าคงเหลือ   (66,862,313)  3,670,790   (67,207,076)  4,335,458
 ลูกหนี้ค่าตอบแทนการโอนสิทธิ    -   579,741,804   -   579,741,804
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   162,840,075   (126,599,937)  153,081,365   (116,046,055)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมนูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด   ( ต่ อ )
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้า   143,631,833   (994,808,513)  175,851,688   (1,049,477,007)

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย   -   -   69,093,727   98,049,281

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม   7,983,731   (24,022,526)  7,983,731   (24,022,526)

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   (223,303,239)  25,463,657   (251,054,770)  14,677,902

 เงินทดรองจากบริษัทย่อย   -   -   32,773,860   (26,549,450)

 เงินทดรองจากบริษัทร่วม   1,289,578   (2,599,923)  1,289,578   (2,599,923)

 เงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   36,739,010   45,213,586   32,217,537   44,654,377

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   1,290,095,341   452,576,674   1,256,680,249   307,202,303

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   97,321,177   12,532,844   100,486,542   9,745,602

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   22,792,314,273   24,198,239,710   22,397,735,006   23,724,331,091

 จ่ายดอกเบี้ย   (1,549,381,807)  (1,862,290,558)  (1,549,377,401)  (1,909,461,930)

 จ่ายภาษีเงินได้   (2,135,125,952)  (3,009,598,422)  (1,987,846,417)  (2,950,668,964)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   19,107,806,514   19,326,350,730   18,860,511,188   18,864,200,197

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น   (1,093,839,546)  (284,260,865)  (998,100,411)  -

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกันลดลง   160,000   214,700   -   -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   (52,045,179)  -   (294,411,072)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการลดทุนในบริษัทย่อย   -   (6,055,239)  -   3,108,267,250

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   5,378,132   -

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   25,000,000   30,000,000   25,000,000   30,000,000

ลูกหนี้บริษัทย่อยลดลง   -   -   23,180,775   58,478,165

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง    -   33,920,097   -   -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

 ในหลักทรัพย์เผื่อขาย   110,247   98,526   110,247   98,526

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (2,017,275,921)  (1,881,887,201)  (1,998,832,051)  (1,811,833,807)

เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   12,825,105   7,342,663   12,822,605   6,061,311

ซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและเครื่องมือ

 และอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   (2,535,009,938)  (7,767,664,600)  (2,535,009,938)  (7,767,129,600)

เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ

 และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง    56,045,851   372,077,679   56,045,851   372,077,679

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น   (1,586,467,063)  (1,639,132,965)  (1,574,868,271)  (1,580,890,651)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (7,138,451,265)  (11,187,392,384)  (6,984,273,061)  (7,879,282,199)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมนูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด   ( ต่ อ )
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง   -   (50,934,910)  -   (50,934,910)

 ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย   -   -   -   (1,695,385,930)

 เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว   -   5,758,400,000   -   5,758,400,000 

 ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (3,097,200,262)  (3,097,200,262)  (3,097,200,262)  (3,097,200,262)

 ชําระคืนหุ้นกู้   (8,000,000,000)  (5,500,000,000)  (8,000,000,000)  (5,500,000,000)

 เงินรับจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท   2,000,000,000   -   2,000,000,000   - 

 จ่ายเงินปันผล   (3,556,866,881)  (1,728,409,138)  (3,551,700,225)  (1,728,409,138)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (12,654,067,143)  (4,618,144,310)  (12,648,900,487)  (6,313,530,240)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   (684,711,894)  3,520,814,036   (772,662,360)  4,671,387,758 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   6,797,469,166   3,276,655,130   6,147,950,197   1,476,562,439 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี   6,112,757,272   6,797,469,166   5,375,287,837   6,147,950,197

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: 
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าตอบแทน

 การโอนสิทธิจากการประนีประนอมความ   -   3,000,000,000   -   3,000,000,000 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:

 ซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี

  และเครื่องมืออุปกรณ์สัมปทาน

   ระหว่างติดตั้งโดยยังมิได้ชําระเงิน   1,720,361,881   1,712,195,966   1,720,361,881   1,712,195,966 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมนูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์สงิคโปร์ในปี 2538 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 บริษทัฯมผีูถ้อืหุน้ใหญ่

สองราย คือ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซ่ึงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการให้บริการการส่ือสารไร้สายและจัดจําหน่ายอุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม 2552 บรษิทัฯได้ย้ายทีต่ัง้สาํนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยมทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขที ่ 319 อาคารจัตรุสัจามจรุี 

ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1.2 สัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์
เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญากับการส่ือสารแห่งประเทศไทย (“กสท.”) (ปัจจุบันการส่ือสารแห่งประเทศไทย

ได้เปลีย่นทนุเป็นหุน้ภายใต้ พรบ. รัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542 เป็น บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน)) ในการท่ีจะดาํเนินการให้บรกิาร

วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ภายใต้สัญญาการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ กสท. (“สัญญาสัมปทาน”) บริษัทฯผูกพัน

ที่จะต้องโอนกรรมสิทธิในเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานดังกล่าวให้กับ กสท.โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนภาษี

มลูค่าเพิม่อนัเกิดจากการโอนทรัพย์สนิดงักล่าวจะเรียกชําระได้จาก กสท.โดยบันทกึไว้เป็น “ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคืนจาก กสท.” ในงบดุล 

บริษัทฯได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา 15 ปี และได้ทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2539 โดยขยายระยะเวลาดําเนินการท่ีได้รับสัมปทานเป็น 22 ปี และ 27 ปีตามลําดับ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก กสท. (ปัจจุบันอนุมัติโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) บริษัทฯ

ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาสัมปทาน

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ตอบแทนรายปีซึ่งคํานวณจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญาสัมปทานและต้อง

ไม่ตํ่ากว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้ันตํ่าในแต่ละปี อัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนข้ันตํ่าใน

แต่ละปีเป็นดังนี้:

 อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากการให้บริการ

   จํานวนข้ันต่ําต่อปี
 ปีที่ อัตราร้อยละของรายได้ต่อปี (ล้านบาท)

 1 - 4 12 22 ถึง 154

 5 25 353

 6 - 15 20 382 ถึง 603 

 16 - 20 25 748 ถึง 770 

 21 - 27 30 752 ถึง 1,200  

บริษัทฯได้เริ่มดําเนินการให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534
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1.3 ภาษีสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 กระทรวงการคลังได้ออกประกาศนโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการโทรคมนาคม โดยการ
จัดเก็บจากกิจการการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ที่ได้จากการให้บริการโทรคมนาคม ภาษีสรรพสามิต
ดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหักจากค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯจะต้องจ่ายให้แก่ กสท. ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 
โดยบริษัทฯจะต้องนําส่งภาษีสรรพสามิตให้แก่กรมสรรพสามิตทุกเดือน

อย่างไรก็ดี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 กระทรวงการคลังได้อนุมัติการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจาก
บริการโทรคมนาคมในอัตราร้อยละศูนย์ ดังนั้นบริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงการคํานวณภาษีสรรพสามิตเป็นอัตราร้อยละศูนย์ตั้งแต่วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

1.4 ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศ กทช. 
ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย”) ที่กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมของตนกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนนั้น   

บริษัทฯได้รับการอนุมัติข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Reference Interconnect Offering-RIO) ที่บริษัทฯเสนอไป 
จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 และตามประกาศของ กทช. ว่าด้วย
การเชื่อมต่อโครงข่ายได้กําหนดไว้ว่า ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
จะต้องเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามแนวทางข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ผู้รับใบอนุญาตที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน 90 วัน เร่ิมนับแต่วันที่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้รับหนังสือ
แสดงเจตจํานง

หากผู้รับใบอนุญาตทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดข้ึน และคู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธินําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และการเช่ือมต่อโครงข่าย 

บริษัทฯได้ลงนามสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ดังนี้

  ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

 ก) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด 17 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป

 ข) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป

 ค) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด 22 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

 ง) บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด 9 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป

 จ) บริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป 

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทฯและคู่สัญญาข้างต้นได้ดําเนินการคิดค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกันข้างต้นแล้ว

ตามสญัญาอนญุาตให้ดาํเนนิการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ บริษทัฯต้องจ่ายเงนิผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายปี
ซึ่งคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญา และต้องไม่ตํ่ากว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต่ําในแต่ละปีตามที่สัญญากําหนด 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าทําสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทําให้การคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังการ
เข้าทาํสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายยังไม่มคีวามชดัเจน บริษทัฯจงึคาํนวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ซึง่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมสุทธิ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นไปตามที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติในทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ท้ังนี้ บริษัทฯอยู่ในระหว่างการ
หารือกับกสท.เกี่ยวกับรายการดังกล่าว แต่เนื่องจากผลของการหารือยังไม่ได้ข้อสรุปและเพ่ือเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง   บริษัทฯ
จึงคํานวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนต้ังแต่ปีสัมปทานท่ี 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ จนกว่าจะได้
ข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ และบริษัทฯได้แจ้งแนวการปฏิบัติดังกล่าวให้กับกสท.ทราบแล้วในระหว่างการหารือกับกสท. ดังนั้น จํานวน
ผลประโยชน์ตอบแทน รายปีที่ต้องจ่ายอาจเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยู่กับข้อสรุปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า
จะไม่เกิดผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯจากผลการหารือและข้อสรุปในอนาคต
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 

เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์

ที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ฉบับปรับปรุงปี 1996 (IAS No. 12 “Income Taxes” 

(revised 1996)) และยกเว้นการบันทึกรายการเงินชดเชยเม่ือออกจากงาน ซ่ึงใช้นโยบายบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศฉบับที่ 19 (IAS No. 19) เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับเร่ืองผลประโยชน์พนักงาน

การแสดงรายการในงบการเงินได้ทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน

ฉบับภาษาไทยดังกล่าว

งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

    จัดตั้งขึ้น  
 ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น
     2552 2551
     ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง
 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด หยุดดําเนินกิจการในปี 2546 ไทย 100 100

 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย 100 100

 บริษัท แทค เซอร์วิส จํากัด หยุดดําเนินกิจการในปี 2544 ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด ให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการให้บริการ ไทย 100 100

    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ยังไม่ได้ดําเนินกิจการ)

 บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จํากัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการให้บริการอินเตอร์เนต ไทย 100 100 

    (ยังไม่ได้ดําเนินกิจการ)

 บริษัท พับบลิค เรดิโอ จํากัด จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการให้บริการ ไทย 100 100

    โทรศัพท์เคลื่อนท่ีประเภทแท็กซ่ีเรดิโอ

    (ยังไม่ได้ดําเนินกิจการ)

 บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี ตัวแทนจําหน่ายบัตรเติมเงินและการให้บริการ ไทย 99.81 99.81

  จํากัด (มหาชน)  เติมเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน (E-Refill)
 บริษัท เพย์สบาย จํากัด บริการชําระเงินออนไลน์ ไทย 100 100

 บริษัท ครีเอ้ จํากัด บริการเสริมโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ไทย 51 51

 บริษัท แฟต ดีกรี จํากัด ผลิตรายการวิทยุ สื่อโฆษณาและให้บริการ ไทย 51 51

    ด้านส่ือบันเทิง รวมถึงการจัดทํานิตยสาร

    พร้อมโฆษณาในนิตยสาร
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    จัดตั้งขึ้น  
 ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตราร้อยละท่ีถือหุ้น
     2552 2551

     ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
 บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากัด พัฒนาที่ดิน ไทย 100 100

 บริษัท แทค ไฟแนนส์ บี.วี. ธุรกิจการเงิน (งบการเงิน เนเธอร์แลนด์ 100 100

    ใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา)

 บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิ้ง จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (อาคารสํานักงาน) ไทย 100 100

สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทฯซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 และ 99 ตามลําดับ (2551: ร้อยละ 98 

และ 99 ตามลําดับ)

ข) บริษัทฯจัดทํางบการเงินโดยรวมบริษัทย่อยทั้งหมดในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุม

 บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีเช่นเดียวกับบริษัทฯและจัดทําโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 เช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ราคาตามบัญชีของ

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

จ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยคือส่วนของกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่ได้เป็นของ

 กลุ่มบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนรวมและแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม

 โดยแสดงแยกต่างหากจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่

2.3 บริษัทฯได้จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐาน

การบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังนั้นการอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติ

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

 ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
  แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก

  แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเช่า 

  แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปีปัจจุบัน 
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 ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
  วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 1 มกราคม 2555

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 ปรับปรุง (2550) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554

อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติก่อนกําหนดได้ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปีที่

เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน (Prepaid)
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่บริษัทฯได้ขายไปแล้ว โดยจะทยอย

รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามที่ระบุในบัตรเติมเงิน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือน (Postpaid)
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือนเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน (monthly fee) ที่ลูกค้ายังใช้บริการ

ไม่หมดและสามารถยกยอดไปใช้ในงวดถัดไปและไม่เกิน 365 วัน

การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ รวมถึงการบริการโทรศัพท์ในประเทศ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและการบริการข้ามแดน

อัตโนมัติ ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ส่วนลดมักจะให้ในรูปของส่วนลดเงินสด หรือในรูปของสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนลดดังกล่าว

จะบันทึกอย่างมีระบบตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่วนลด ส่วนลดเงินสดหรือสินค้าที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าบันทึกเป็นส่วนหักจาก

รายได้  

ในกรณีที่ให้ส่วนลดตามแผนที่กําหนดขึ้น เช่น แผนการส่งเสริมการขายเพื่อรักษากลุ่มลูกค้า (loyalty programs) หากบริษัทฯมี

ประสบการณ์ในอดีตท่ีสามารถใช้อ้างอิงในการประมาณการส่วนลดอย่างน่าเช่ือถือได้ มูลค่าส่วนลดท่ีบันทึกต้องไม่เกินมูลค่าประมาณการ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง มูลค่าและระยะเวลาของส่วนลดมักต้องประมาณขึ้นโดยใช้เทคนิคการประมาณการ และมีการปรับผลต่าง

ในงวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการหรือเมื่อทราบจํานวนที่เกิดขึ้นจริง

รายได้/ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
รายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการเรียกเข้าจากโครงข่ายของ

ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นมายังโครงข่ายของบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา ต้นทุนค่าเชื่อมต่อ

โครงข่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็นต้นทุนการให้บริการจากการเรียกออกผ่านโครงข่ายของบริษัทฯไปยังโครงข่าย

ของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา
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รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว 

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ในกรณีที่มีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของสินค้าที่ส่งมอบ ส่วนบริการที่เกิดขึ้นหลังการขายบันทึกโดยใช้ราคาขายปกติหรือมูลค่าที่ปรับลด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

รายได้จากการดําเนินงานอื่น
กิจการรับรู้รายได้จากการดําเนินงานอื่น เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสําเร็จของรายการนั้น

รายได้แสดงไว้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ

เกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าสําเร็จรูปซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิ ท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ํากว่า

4.4 เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 

 (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บริษัทฯถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่า

 ยุติธรรม และรับรู้มูลค่าที่เปลี่ยนแปลงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “กําไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย” จนกระทั่งจําหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นใน

 งบกําไรขาดทุน

ง) เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

 ด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ ต้นทุนในการ

ต่อเติมหรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน ราคาทุนและค่าเสื่อม

ราคาสะสมของสินทรัพย์ที่เลิกใช้หรือขายจะตัดจําหน่ายออกจากบัญชี กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายจะรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน 
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์

ดังต่อไปนี้:

 อาคาร 20 - 40 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงานและสิทธิการเช่า 5 - 20 ปี

 อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการ

  วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ อายุที่เหลือของสัญญาสัมปทานและ 10 ปี

 อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานให้บริการโทรคมนาคมทางไกล

  ระหว่างประเทศ 8 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคารสถานีรับส่งสัญญาณ 20 ปี

 สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 ปี และ 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่นําไปใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อม

ที่จะใช้หรือขาย ได้นําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืม

อื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของกิจการ

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย
บริษัทฯวัดมูลค่าเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแบบแยกต่างหากด้วยราคาทุน ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวม

ธุรกิจคือมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

และจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ทําให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าได้ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการ

ตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้

เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์จํากัดของสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบสื่อสัญญาณ (transmission facilities) และค่าซอฟท์แวร์ 

ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี ถึง 10 ปี และตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ 

และค่าธรรมเนียมในการขยายอายุสัญญาเงินกู้ ตัดจําหน่ายตามอายุสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้
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4.8 ค่าความนิยม 

บริษัทฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมด้วยราคาทุน ซึ่งคือส่วนต่างของต้นทุนการรวมธุรกิจที่สูงกว่าส่วนได้เสียของบริษัทฯในมูลค่า

ยุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ถูกซื้อ ถ้าส่วนได้เสียของบริษัทฯในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ

ของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนเกินที่คงเหลือ

ในงบกําไรขาดทุนทันที

หลังจากรับรู้ค่าความนิยมเริ่มแรกแล้ว ค่าความนิยมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม บริษัทฯทดสอบการด้อยค่าของ

ค่าความนิยมทุกปี และเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อประโยชน์ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการนับตั้งแต่วัน

ซื้อกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

จากการรวมกิจการไม่ว่าสินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่นของกิจการที่ถูกซื้อจะถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม

การด้อยค่าของค่าความนิยมพิจารณาโดยการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ

รายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับค่าความนิยม หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน ขาดทุนจาก

การด้อยค่าของค่าความนิยมไม่สามารถกลับบัญชีได้ในอนาคต 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่า

จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหาร

สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของ

บริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า หรือเมื่อต้องทําการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการ

ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่า

ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์

จะถูกคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของ

เงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน

การขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการ

สามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์ในงบดุล หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และ

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน

ณ วันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่

ค่าความนิยมที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าว บริษัทฯและบริษัทย่อย

ต้องประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ค่าความนิยม

ที่บริษัทฯรับรู้ในงวดก่อน 
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4.11 ภาษีเงินได้และสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) คํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน

ประมวลรัษฎากร

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบดุล ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือ

หนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้

เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริงและถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ

จะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงินได้

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบดุล และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ

บางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณขึ้นตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่คาดว่าจะต้องใช้ในงวดที่บริษัทฯจะได้

รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะต้องจ่ายชําระหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้หรือผ่านขั้นตอน

ส่วนใหญ่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ในงบดุล

4.12 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

4.13 ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุน

ท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญา

จะถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯรับรู้จํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายใน

งบกําไรขาดทุน ตามเกณฑ์คงค้าง 

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยัง

ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
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4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตลอดอายุการทํางานของพนักงาน สํารองเงินชดเชย
เมื่อออกจากงานจะประเมินโดยหลักคณิตศาสตร์สถิติ

4.15 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า

4.17 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความ
ไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ทางบัญชีที่สําคัญได้แก่

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ใน
สภาวะปัจจุบัน

สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดําเนินงาน
บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาเช่าที่ดิน และ อาคาร ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของ
พึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผู้ให้เช่า สัญญาเช่า
ดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อ
จํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใช้ประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากหากมีการเปลี่ยนแปลง
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบดุลระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์

หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น โดยฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํา

กําไรในอนาคต และพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอ

ที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น

สํารองผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงาน
สํารองผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการ

ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ 

ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะ

ใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไป

จากที่ประมาณไว้

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม 
สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัมปทาน และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ 

ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ 

บริษัทฯมิได้มีการตัดจําหน่ายค่าความนิยมแต่จะพิจารณาการด้อยค่าทุกปี หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ ในการบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกและ

การพิจารณาการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยมนั้น จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของ

ฝ่ายบริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลด ทั้งนี้ กระแสเงินสด

ประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดําเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้

เนื่องจากภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรม

และภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยการประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอน
สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดตั้งบนพื้นที่เช่าที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า ประมาณจากมูลค่าปัจจุบัน ของประมาณ

การค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ซึ่งประมาณการจากร้อยละ 1 ของจํานวนโครงข่ายที่สร้างขึ้นในระหว่างปีในอัตราค่ารื้อถอนเฉลี่ยที่

เกิดขึ้นจริง และบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สัมปทานตัดจ่ายตามอายุของสัญญาสัมปทานแต่ไม่เกิน 10 ปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย

การรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้

ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึก

ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
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6. ลูกหนี้การค้า
       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ 2,479,041,249 2,436,772,163 2,479,041,249 2,436,772,163

ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 104,576,298 300,201,042 104,576,298 300,201,042

ลูกหนี้การค้าจากการขายเครื่องโทรศัพท์

 และชุดเลขหมาย 590,612,283 437,782,355 576,093,450 423,257,522

ลูกหนี้การค้าอื่น 77,737,926 97,066,004 8,447,166 27,775,244

รวม 3,251,967,756 3,271,821,564 3,168,158,163 3,188,005,971

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (577,690,731) (562,429,041) (493,958,138) (478,696,448)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 2,674,277,025 2,709,392,523 2,674,200,025 2,709,309,523

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนด

ชําระได้ดังนี้

       (หน่วย: บาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2552 2551

อายุหนี้ค้างชําระ

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ   1,453,342,375 1,322,515,372

 ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน   363,702,498 387,796,235

 ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน   139,757,739 192,336,540

 ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน   138,428,274 169,721,036

 ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน   383,810,363 364,402,980

รวม   2,479,041,249 2,436,772,163

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (477,414,845) (451,723,842)

ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ - สุทธิ   2,001,626,404 1,985,048,321

บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ในอดีต โดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

การค้าค่าบริการโทรศัพท์เป็นอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการโทรศัพท์ และ ณ วันสิ้นงวดจะพิจารณาให้เพียงพอกับยอดลูกหนี้การค้า

ค่าบริการโทรศัพท์คงค้าง ในแต่ละช่วงของอายุหนี้ที่ค้างชําระตามอัตราก้าวหน้า



>> 129
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจาก

วันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

       (หน่วย: บาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2552 2551

อายุหนี้ค้างชําระ

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ   39,452,114 223,064,320

 ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน   22,992,233 41,699,836

 ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน   18,505,599 21,889,872

 ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน   15,899,255 2,335,918

 ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน   7,727,097 11,211,096

รวม   104,576,298 300,201,042

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (7,633,276) (11,211,096)

ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ - สุทธิ   96,943,022 288,989,946

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดหมายเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้

คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

อายุหนี้ค้างชําระ

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 561,993,532 413,168,469 561,993,532 413,085,469 

 ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 7,198,260 696,121 7,198,260 696,121 

 ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 405,432 337,448 405,432 337,448 

 ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 49,812 74,523 49,812 74,523 

 ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน 20,965,247 23,505,794 6,446,414 9,063,961

รวม 590,612,283 437,782,355 576,093,450 423,257,522

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,830,399) (23,997,457) (5,388,566) (9,555,624)

ลูกหนี้การค้าจากการขาย

 เครื่องโทรศัพท์และชุดหมายเลข - สุทธิ 570,781,884 413,784,898 570,704,884 413,701,898
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

อายุหนี้ค้างชําระ

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 5,050,930 15,268,614 5,050,930 15,268,614

 ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 225,025 5,131,279 225,025 5,131,279

 ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน - 25,025 - 25,025

 ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 25,000 1,398 25,000 1,398

 ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน 72,436,971 76,639,688 3,146,211 7,348,928

รวม 77,737,926 97,066,004 8,447,166 27,775,244

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (72,812,211) (75,496,646) (3,521,451) (6,205,886)

ลูกหนี้การค้าอื่น - สุทธิ 4,925,715 21,569,358 4,925,715 21,569,358

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้:

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2552 2551 2552 2551 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)  

ค่าบริการรับ - - 123 99 ราคาตามสัญญา 

ส่วนลดจ่ายจากการขายบัตรเติมเงิน - - - 2 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - 596 576 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี้ยจ่าย - - - 21 ราคาตามสัญญา  

เงินปันผลรับ - - 5 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

ซื้อสินทรัพย์ - - 4 6 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม: บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด* 

ขายสินค้า 18,152 23,536 18,152 23,536 ราคาขายหักอัตรากําไร

      จํานวนหน่ึง ราคาตามสัญญา

เงินปันผลรับ 25 30 25 30 ตามท่ีประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า 56 63 56 63 ราคาตลาด

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 10 10 10 10 ราคาตามสัญญา
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
 (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2552 2551 2552 2551 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 118 320 118 320 ราคาตามสัญญา

ค่าบริการรับ 22 36 9 17 ราคาตลาด

ค่าบริการจ่าย 1,020 1,583 775 1,365 ราคาตามสัญญา

ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ 1,238 3,309 1,238 3,309 ราคาตามสัญญา

ค่าการจัดการจ่าย 354 281 354 281 ราคาตามสัญญา

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 0.5 - 0.5 ราคาทุน

ค่ายกเลิกสัญญา - 200 - 200 ราคาตามสัญญา

ซื้อสินทรัพย์ - 25 - - ราคาตามสัญญา

ซื้อเครื่องหมายการค้า 4 4 - - ราคาตามสัญญา

* นอกจากน้ี บริษัทฯมีค่าสนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนจําหน่ายโดยจ่ายผ่านบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2552 เป็นจํานวนเงิน 5 ล้านบาท (2551: 3 ล้านบาท)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ยอดคงค้างที่สําคัญของรายการดังกล่าวข้างต้นได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบดุลดังนี้: 

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย
บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด - - 193,188,268 196,854,268

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด - - 44,722,344 23,215,134

อื่นๆ - - 8,899 8,628

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - - (193,188,268) (196,854,268)

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย - สุทธิ - - 44,731,243 23,223,762

ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 

 (หมายเหตุ 7.1) 3,627,282,298 4,468,066,769 3,627,282,298 4,468,066,769

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม 3,627,282,298 4,468,066,769 3,627,282,298 4,468,066,769

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ทีเอ็น โมบาย เอเอส จํากัด(1) - 31,396,902 - 31,396,902

บริษัท ดิจิ เทเลคอม จํากัด(1) 8,972,664 5,190,320 8,514,296 4,630,976

บริษัท โซโนฟอน เอ/เอส จํากัด(1) - 7,691,300 - 7,691,300

บริษัท Telenor Sverige AB(1) - 31,815,941 - 31,815,941

บริษัท Telenor Global Service AS(1) 3,884,951 4,322,662 - -

อื่นๆ 4,921,360 6,822,073 4,921,359 5,880,074

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,622,886) (2,622,886) (2,622,886) (2,622,886)

รวมลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 

 (หมายเหตุ 7.2) 15,156,089 84,616,312 10,812,769 78,792,307

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองแก่บริษัทย่อย
บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด - - 16,038,817 16,036,517

บริษัท แทค เซอร์วิส จํากัด - - 23,533,450 27,436,600

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด - - 11,016,185 9,140,210

อื่นๆ - - 265,933 4,008,920

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - - (16,229,346) (16,771,512)

รวมเงินทดรองแก่บริษัทย่อย - สุทธิ - - 34,625,039 39,850,735

เงินทดรองแก่บริษัทร่วม
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด - 2,774,555 - 2,774,555

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,736,046) - (2,736,046)

รวมเงินทดรองแก่บริษัทร่วม - สุทธิ - 38,509 - 38,509

เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 9,982,306 13,252,215 7,402,506 7,286,876

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,942,274) (5,942,274) (5,942,274) (5,942,274)

รวมเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 4,040,032 7,309,941 1,460,232 1,344,602

รวมเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 4,040,032 7,348,450 36,085,271 41,233,846
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้บริษัทย่อย
บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (หมายเหตุ 7.3) - - 1,189,625,667 1,212,806,442

รวมลูกหนี้บริษัทย่อย - - 1,189,625,667 1,212,806,442

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 125,765,138 125,765,138 - -

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (125,310,190) (125,310,190) - -

รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 454,948 454,948 - -

เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด - - 24,689,162 -

บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) - - 982,935 1,863,101

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด - - 225,864,922 180,915,124

บริษัท แฟต ดีกรี จํากัด - - 1,990,083 1,655,150

รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย - - 253,527,102 184,433,375

เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 19,680,101 11,696,370 19,680,101 11,696,370

รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม  19,680,101 11,696,370 19,680,101 11,696,370

เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ยูไนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด(2) 167,931,488 1,684,066,984 167,931,488 1,684,066,984

บริษัท คอนเนค วัน จํากัด(2) 63,933 270,914 63,933 270,914

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด(2) 90,641,896 136,196,993 90,641,896 136,196,993

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด(2) 570,708,283 12,161,415 570,708,283 12,161,415

บริษัท ทีเอ็น โมบาย เอเอส จํากัด(1) 66,579,822 - 66,579,822 -

บริษัท Telenor Sverige AB(1) 61,915,754 - 61,915,754 -

บริษัท โซโนฟอน เอ/เอส จํากัด(1) 19,211,913 - 19,211,913 -

บริษัท Telenor Global Service AS(1) 57,175,140 32,085,983 - -

อื่นๆ 8,883,895 8,529,796 4,549,513 6,857,788

รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,043,112,124 1,873,312,085 981,602,602 1,839,554,094
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด - - 32,925,000 -

บริษัท ครีเอ้ จํากัด - - 6,961,897 12,086,549

อื่นๆ - - 5,565,967 592,455

รวมเจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย - - 45,452,864 12,679,004

เจ้าหนี้อื่นบริษัทร่วม
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 3,156,438 1,866,860 3,156,438 1,866,860

รวมเจ้าหนี้อื่นบริษัทร่วม 3,156,438 1,866,860 3,156,438 1,866,860

เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เทเลนอร์ คอนซัลท์ เอเอส(1) 15,289,892 18,274,279 15,289,892 18,274,279

บริษัท Telenor ASA(1) 120,286,514 73,518,939 120,286,514 73,518,939

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮย์เวย์ จํากัด(2) 14,180,019 17,677,192 14,180,019 17,677,192

บริษัท สํานักข่าว ไอเอ็นเอ็น จํากัด(2) 5,603,839 11,951,235 5,603,839 11,951,235

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด(2) 2,877,221 - 2,877,221 -

บริษัท ยูไนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด(2) 1,403,720 10,812,291 1,403,720 10,812,291

บริษัท Pannon GSM(1) 6,572,907 1,957,262 6,572,907 1,957,262

บริษัท อะแมส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด(2) 4,126,394 452,209 - -

อื่นๆ 4,100,933 3,059,022 229,782 35,159

รวมเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 174,441,439 137,702,429 166,443,894 134,226,357

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

(2) มีกรรมการร่วมกัน

7.1 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จําแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

       (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2552 2551

อายุหนี้ค้างชําระ

 ยังไม่ถึงกําหนดชําระ   2,969,814 3,610,688

 ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน   657,468 857,379

ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม   3,627,282 4,468,067

7.2 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ส่วนใหญ่เป็นยอดที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระและยอดที่ค้างชําระ

 ไม่เกิน 3 เดือน
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7.3 ลูกหนี้บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (บริษัทย่อย) เป็นลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการ

 วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งไม่มีกําหนดชําระคืนและไม่มีดอกเบี้ย

8. สินค้าคงเหลือ
         (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ราคาทุน ราคาทุนที่สูงกว่า  ค่าเผื่อสินค้า

  มูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ ล้าสมัย สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

สินค้าสําเร็จรูป 196,837,674 132,904,794 - - (13,386,420) (21,922,132) 183,451,254 110,982,662

รวม 196,837,674 132,904,794 - - (13,386,420) (21,922,132) 183,451,254 110,982,662

         (หน่วย: บาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

  ราคาทุนที่สูงกว่า  ค่าเผื่อสินค้า

 ราคาทุน มูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ ล้าสมัย สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

สินค้าสําเร็จรูป 195,025,460 130,709,962 - - (11,830,959) (20,328,816) 183,194,501 110,381,146

รวม 195,025,460 130,709,962 - - (11,830,959) (20,328,816) 183,194,501 110,381,146

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งพัก 867,269,692 979,301,697 847,648,385 959,912,533

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 169,750,486 162,948,248 166,389,253 162,547,813

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเพื่อติดตั้ง

 สถานีรับส่งสัญญาณ 308,178,740 290,536,641 308,178,740 290,536,641

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 17,597,575 53,385,636 17,597,575 53,358,380

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 13,724,346 11,206,588 - -

ลูกหนี้ - กสท. 154,618,489 176,624,284 154,618,489 176,624,284

อื่นๆ 52,866,790 71,502,316 32,302,124 42,601,418

รวม 1,584,006,118 1,745,505,410 1,526,734,566 1,685,581,069

หัก: สํารองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (13,326,371) (13,210,812) - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 1,570,679,747 1,732,294,598 1,526,734,566 1,685,581,069
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

   2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

   ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

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

บริษัท แทค เซอร์วิส จํากัด 20 20 100 100 19,998 19,998 (19,998) (19,998) - -

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

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

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000

บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนตเซอร์วิส 

 จํากัด 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000

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

บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 

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

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

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

บริษัท แฟต ดีกรี จํากัด 0.2 0.2 51 51 51,000 51,000 (51,000) - - 51,000

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากัด 80 80 100 100 - - - - - -

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

บริษัท วิภาวดี ออฟฟิต บิลด้ิง จํากัด 208.6 208.6 100 100 - -  - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     1,132,145 1,132,145 (520,998) (469,998) 611,147 662,147

ก) ในปี 2552 บริษัท ครีเอ้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯเป็นจํานวนเงิน 5.4 ล้านบาท (2551: 

 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล)

ข) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 UCOM ได้จดทะเบียนการลดทุนของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 2.50 บาท เพื่อล้างขาดทุน

 สะสมและคืนทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้คืนเงินลดทุนให้แก่บริษัทฯจํานวน 2,295 ล้านบาทในเดือนเมษายน 2551

 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 UCOM ได้จดทะเบียนการลดทุนของบริษัทจากหุ้นละ 2.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.625 บาท และคืนทุน

 ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้คืนเงินลดทุนให้แก่บริษัทฯจํานวน 813 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม 2551

ปัจจุบัน UCOM ตกเป็นจําเลยในคดีฟ้องร้องหลายคดีซึ่งเกี่ยวพันกับการดําเนินงานเดิมที่ขายให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งตามที่ระบุใน

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

ที่เกิดขึ้นภายใต้ธุรกิจหลักที่ได้ขายไปโดยไม่จํากัดวงเงิน ดังนั้นภาระความรับผิดชอบทั้งหมดต่อภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดี

ดังกล่าวจึงตกอยู่กับบริษัทผู้ซื้อ โดยที่ระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน หรือจนกว่าหน้าที่

และความรับผิดชอบของ UCOM จะได้มีการปลดเปลื้องไป ดังนั้น UCOM จึงมิได้บันทึกสํารองผลเสียหายจากรายการดังกล่าวไว้ใน         

งบการเงิน
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ค) ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2551 บริษัท เพย์สบาย จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 จากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้จ่าย

 ชําระค่าหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเป็นจํานวนทั้งสิ้น 138.75 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2551

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯได้รับซื้อหุ้นบริษัท เพย์สบาย จํากัดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บริษัทดังกล่าวจํานวน 37,485 หุ้น 

 ในอัตราเสนอซื้อหุ้นละ 345 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 12.93 ล้านบาท ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากอัตรา

 ร้อยละ 98.13 เป็นร้อยละ 100

ง) ในเดือนเมษายน 2551 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ครีเอ้ จํากัด จํานวน 1,039 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทและ

 มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นละ 37,657 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 39.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

 ของบริษัทดังกล่าว 

จ) ในเดือนเมษายน 2551 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แฟต ดีกรี จํากัด จํานวน 10,406 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นละ 4,891 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

 ของบริษัทดังกล่าว

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

    จัดตั้งขึ้น   มูลค่าตามวิธี
   ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนได้เสีย

     2552 2551 2552 2551 2552 2551

     ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น  จัดจําหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 266,148 251,950
 บิซซิเนส จํากัด เคลื่อนที่ ซิมการ์ด
   บัตรเติมเงินและ
   อุปกรณ์เสริมต่างๆ

 (หน่วย: พันบาท)

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

      มูลค่าตามบัญชี
  จัดตั้งขึ้น   ค่าเผื่อการด้อยค่า ตามวิธี
 ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ

     2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

     ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น  จัดจําหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 - - 50,000 50,000
 บิซซิเนส จํากัด เคลื่อนที่ ซิมการ์ด
   บัตรเติมเงินและ
   อุปกรณ์เสริมต่างๆ
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      (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจาก
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินปันผลรับระหว่างปี
 ในระหว่างปี

   2552 2551 2552 2551

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 39,198 42,217 25,000 30,000

11.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
 (หน่วย: ล้านบาท)

  สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมสําหรับ กําไรสุทธิสําหรับปี
 ทุนเรียกชําระ ณ วันที่ ณ วันที่ ปีสิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น 200 200 4,853 5,773 3,788 4,765 24,323 31,510 157 162

 บิซซิเนส จํากัด

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
       (หน่วย: บาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2552 2551

ตราสารหนี้   190,418 300,665

เงินลงทุนทั่วไป
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด   197,600,000 197,600,000

บริษัทอื่น   31,933,381 31,933,381

หัก: สํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า   (30,333,381) (30,333,381)

บริษัทอื่น - สุทธิ   1,600,000 1,600,000

รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ   199,200,000 199,200,000

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ   199,390,418 199,500,665
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14. สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีเป็นรายจ่ายค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของ

บริษัทฯภายใต้สัญญากับ กสท. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ซึ่งกรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของ กสท. 

นับแต่วันเริ่มเปิดให้บริการหรือเริ่มใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นั้นในการดําเนินงานให้บริการ

ต้นทุนของเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายตั้งพักและตัดจําหน่ายภายในระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีประกอบด้วย:

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชี 126,816,009,690 124,475,412,636 126,814,934,340 124,474,337,286

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบ

 สื่อสัญญาณรอตัดบัญชี 772,206,891 716,521,626 772,206,891 716,521,626

หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (57,471,563,120) (49,578,128,405) (57,471,439,736) (49,578,058,788)

ต้นทุนสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี - สุทธิ 70,116,653,461 75,613,805,857 70,115,701,495 75,612,800,124

ค่าตัดจําหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน 7,893,454,715 7,457,705,646 7,893,400,947 7,457,660,796

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ 3,087,640,467 2,351,732,047 3,054,836,442 2,324,155,756

ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย/

 จัดหาเงินกู้และหุ้นกู้รอตัดบัญชี - สุทธิ 153,471,285 226,107,100 153,471,285 226,107,100

เงินมัดจํา 189,543,962 187,516,183 188,091,886 185,705,185

ภาษีเงินได้รอขอคืน 171,493,499 165,422,399 159,215,053 153,143,953

อื่นๆ 173,240,993 212,512,748 104,396,004 143,667,759

รวม 3,775,390,206 3,143,290,477 3,660,010,670 3,032,779,753

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (14,328,604) - - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,761,061,602 3,143,290,477 3,660,010,670 3,032,779,753

ค่าตัดจําหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน    875,747,346 838,384,579 868,307,801 834,272,619
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16. เจ้าหนี้การค้า
       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเครื่องมือ

 และอุปกรณ์ในการให้บริการโทรศัพท์ 1,468,668,367 886,686,245 1,466,030,997 821,532,389

เจ้าหนี้ - กสท. 3,832,196,026 3,934,639,647 3,828,629,629 3,934,639,647

เจ้าหนี้ - ทีโอที.  1,268,708,779 1,277,034,676 1,268,708,779 1,277,034,676

เจ้าหนี้ - ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

 ผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ 124,335,710 141,771,416 124,335,710 141,771,416

อื่นๆ  873,900,371 568,982,800 845,534,609 567,347,272

รวมเจ้าหนี้การค้า 7,567,809,253 6,809,114,784 7,533,239,724 6,742,325,400

17. เงินกู้ยืมระยะยาว
       (หน่วย: บาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2552 2551

17.1 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Nordic Investment Bank   158,812,500 476,437,500

17.2 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Nordic Investment Bank   1,644,000,000 1,644,000,000

17.3 เงินกู้ยืมจากกลุ่มสถาบันการเงินจํานวน 9,515 ล้านเยน   2,205,957,600 2,521,094,400

17.4 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Finnish Export Credit Ltd.  3,586,934,615 4,611,773,077

17.5 เงินกู้ยืมจากกลุ่มสถาบันการเงินจํานวน 12,000 ล้านเยน และ 2,000 ล้านบาท  2,879,200,000 4,318,800,000

รวม   10,474,904,715 13,572,104,977

หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   (3,707,012,962) (3,097,200,262)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   6,767,891,753 10,474,904,715

17.1 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2545 บริษัทฯได้ทําสัญญาสินเช่ือกับ Nordic Investment Bank (“NIB”) โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเช่ือมีดังน้ี

วงเงินสินเชื่อ : 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน)

อัตราดอกเบี้ย : LIBOR บวกร้อยละ 1.15 ต่อปี

กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน

กําหนดชําระคืนเงินต้น : 8 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2553

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้ บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินต่างประเทศสําหรับวงเงินสินเชื่อดังกล่าวทั้งจํานวนโดยแลกเปลี่ยนเป็น

เงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 1,270 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบลอยตัวตามที่ระบุไว้

ในสัญญา ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทาง

การเงินตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 
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17.2 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯได้ทําสัญญาสินเช่ือกับ Nordic Investment Bank (“NIB”) โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเช่ือมีดังน้ี

วงเงินสินเชื่อ : 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน)

อัตราดอกเบี้ย : LIBOR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี

กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน

กําหนดชําระคืนเงินต้น : 11 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแต่ปี2553 ถึงปี 2558

บริษัทฯได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย สําหรับวงเงินสินเชื่อทั้งจํานวน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืม

ในสกุลเงินบาทจํานวน 1,644 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และอัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

เท่ากับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ระบุในสัญญา ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในประมาณการ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 

17.3 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับกลุ่มสถาบันการเงิน โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

เงินกู้ยืมสกุลเงินเยน
วงเงินสินเชื่อ : 9,515 ล้านเยน (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน)

อัตราดอกเบี้ย : LIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มจํานวนหนึ่ง (ส่วนเพิ่มอยู่ระหว่างร้อยละ 0.525 ถึงร้อยละ 0.625 ต่อปี 

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา)

กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน

กําหนดชําระคืนเงินต้น : 12 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจํานวนที่ระบุในสัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 

  ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555

บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทยสําหรับ

วงเงินสินเชื่อของเงินกู้ยืมสกุลเงินเยนจํานวน 9,515 ล้านเยน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 3,151 ล้านบาท 

โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 

บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทย สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 

1 ปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในประมาณการมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5

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

Tranche A
วงเงินสินเชื่อ : 85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน) 

อัตราดอกเบี้ย : อัตราร้อยละ 4.55 ต่อปี 

กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน 

กําหนดชําระคืนเงินต้น : 13 งวด ทุกงวดหกเดือน งวดละเท่าๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

Tranche B
วงเงินสินเชื่อ : 85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน) 

อัตราดอกเบี้ย : อัตราร้อยละ 4.77 ต่อปี 

กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน 

กําหนดชําระคืนเงินต้น : 13 งวด ทุกงวดหกเดือน งวดละเท่าๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556
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บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทยสําหรับ

วงเงินสินเชื่อ Tranche A และ Tranche B ทั้งจํานวน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 6,661 ล้านบาท มีอัตรา

ดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ใน

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 

17.5 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับกลุ่มสถาบันการเงินโดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท
วงเงินสินเชื่อ : 2,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : THBFIX ที่แสดงผลบนหน้าจอ Reuters บวกด้วยส่วนเพิ่มตามที่ระบุในสัญญา

กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน

กําหนดชําระคืนเงินต้น : 8 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจํานวนที่ระบุในสัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2551 

  ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554

 บริษัทฯได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อของเงินกู้ยืมดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ

เงินกู้ยืม บริษัทฯได้นําดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้สกุลเงินบาทนี้ไปทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุ

ในสัญญา ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์     

ทางการเงินตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5

เงินกู้ยืมสกุลเงินเยน
วงเงินสินเชื่อ : 12,000 ล้านเยน

อัตราดอกเบี้ย :  LIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มตามที่ระบุในสัญญา

กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน

กําหนดชําระคืนเงินต้น : 8 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจํานวนที่ระบุในสัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2551 

  ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554

บริษัทฯได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อของเงินกู้ยืมสกุลเงินเยนดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้  บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

กับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทยสําหรับวงเงินสินเชื่อดังกล่าวทั้งจํานวน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาท

จํานวน 3,758 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ในระหว่าง

เดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทย 

สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่

ในประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5

17.6 เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินกู้จํานวน 1,500 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย

 ในอัตรา THBFIX บวกด้วยส่วนเพิ่มตามที่ระบุในสัญญา มีกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนมิถุนายน 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2552 บริษัทฯยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้นี้

17.7 เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย

 ในอัตรา THBFIX บวกด้วยส่วนเพิ่มตามที่ระบุในสัญญา มีกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนมิถุนายน 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2552 บริษัทฯยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้นี้ 
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17.8 เม่ือเดือนกรกฎาคม 2551 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเช่ือกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึง วงเงินกู้จํานวน 1,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบ้ีย

 ในอัตรา THBFIX บวกด้วยส่วนเพิ่มตามที่ระบุในสัญญา มีกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนกรกฎาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2552 บริษัทฯยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้นี้

17.9 ในเดือนตุลาคม 2551 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วงเงินกู้จํานวน 1,500 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย

 ในอัตรา THBFIX บวกด้วยส่วนเพิ่มตามที่ระบุในสัญญา มีกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนตุลาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2552 บริษัทฯยังมิได้เบิกใช้เงินกู้นี้

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นระบุให้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงิน

และการนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือค้ําประกัน ยกเว้นภายใต้เง่ือนไขบางประการ และข้อจํากัดของการจ่ายเงินปันผล

18. หุ้นกู้
       (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2552 2551

หุ้นกู้สกุลเงินบาท   8,500 14,500

หัก: หุ้นกู้สกุลเงินบาทที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   (3,500) (8,000)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี   5,000 6,500

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สกุลเงินบาทสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังนี้

       (หน่วย: ล้านบาท)

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ
 อายุ ณ วันที่ บวก: ออก หัก: จ่ายคืน ณ วันที่
 หุ้นกู้ 1 มกราคม 2552 หุ้นกู้เพิ่ม หุ้นกู้ 31 ธันวาคม 2552

 18.1 หุ้นกู้จํานวน 5,000 ล้านบาท

   (ออกเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2545)

  ก) หุ้นกู้จํานวน 4,000 ล้านบาท 7 ปี 4,000 - (4,000) -

  ข) หุ้นกู้จํานวน 1,000 ล้านบาท 7 ปี 1,000 - (1,000) -

 18.2 หุ้นกู้จํานวน 9,000 ล้านบาท

   (ออกเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2546)

  ก) หุ้นกู้จํานวน 3,500 ล้านบาท 7 ปี 3,500 - - 3,500

 18.3 หุ้นกู้จํานวน 6,000 ล้านบาท

   (ออกเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2549)

  ก) หุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท 3 ปี 3,000 - (3,000) -

  ข) หุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท 5 ปี 3,000 - - 3,000

 18.4 หุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท

   (ออกเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2552)

  ก) หุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท 5 ปี - 2,000 - 2,000

     14,500 2,000 (8,000) 8,500
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18.1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จํานวน 

 5,000 ล้านบาท (จํานวน 5,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยแบ่งออกเป็น:

- หุ้นกู้จํานวน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.8 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งบริษัทฯ

 ได้จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- หุ้นกู้จํานวน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสําหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เท่ากับร้อยละ 8.3 ต่อปี ลบด้วยอัตรา “6-month THBFIX” 

 อัตราดอกเบี้ยสําหรับปีที่ 4 ถึงปีที่ 7 เท่ากับร้อยละ 5.8 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนตุลาคม 2552 ซึ่งบริษัทฯ

 ได้จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

18.2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จํานวน 

 9,000 ล้านบาท (จํานวน 9,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยแบ่งออกเป็น:

- หุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ “6-month THBFIX” บวกด้วยอัตราร้อยละ 0.95 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้น

 ทั้งจํานวนในเดือนกันยายน 2551 ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- หุ้นกู้จํานวน 2,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.3 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนกันยายน 2551 

 ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- หุ้นกู้จํานวน 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.9 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯ

ได้นําดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้จํานวนนี้ไปทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญา target redemption swap จากการทําสัญญา

ดังกล่าว บริษัทฯจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจนกระทั่งผลสะสมของดอกเบี้ยที่บริษัทฯได้รับจากคู่สัญญาถึงระดับ

ที่กําหนดไว้ในสัญญาแล้ว บริษัทฯจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาที่เหลือตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตามในระหว่าง

ไตรมาสที่สองของปี 2548 บริษัทฯได้เข้าทําตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อทําให้ผลกระทบของเงื่อนไข target redemption 

ตามสัญญาเดิมหมดไป โดยบริษัทฯมีภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจํานวนหนึ่ง ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญา

ดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามท่ีแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 29.5

18.3 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 จํานวน 6,000 ล้านบาท (จํานวน 6,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยแบ่งออกเป็น

ก) หุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.06 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนสิงหาคม 2552 

 ซึ่งบริษัทฯได้จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ข) หุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.35 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนสิงหาคม 2554 

18.4 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
 จํานวน 2,000 ล้านบาท (จํานวน 2,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้น

 ทั้งจํานวนในเดือนสิงหาคม 2557

หุ้นกู้สกุลเงินบาทดังกล่าวข้างต้นบางส่วน ระบุให้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงิน 

ข้อจํากัดเกี่ยวกับการนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือคํ้าประกันยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ และข้อจํากัด

ของการจ่ายเงินปันผล
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19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 124,768,315 300,931,218 124,768,315 300,931,218

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,567,901,706 1,593,985,490 2,514,822,625 1,549,891,863

เจ้าหนี้อื่น 2,022,483,366 1,138,699,613 1,983,199,654 1,110,807,918

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 603,204,723 123,867,599 561,109,654 65,216,224

อื่นๆ 689,818,425 692,480,629 661,489,244 676,860,027

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,008,176,535 3,849,964,549 5,845,389,492 3,703,707,250

20. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สําคัญได้แก่

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

เงินเดือนและค่าแรงและ

 ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 3,278,744,607 3,025,455,392 3,237,219,319 2,984,689,792

ค่าเสื่อมราคา 1,324,269,207 954,407,014 1,233,697,182 874,227,997

ค่าตัดจําหน่าย 8,773,455,399 8,300,343,563 8,765,962,086 8,296,186,753

ค่าเช่าจ่าย 1,548,296,334 1,232,707,190 1,574,304,478 1,241,960,918

ซื้อสินค้า 422,897,961 407,817,133 422,132,821 402,482,588

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป (63,932,880) 11,061,810 (64,315,498) 11,726,477

22. กําไรจากการประนีประนอมยอมความ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯและบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด (“DPC”) ได้เข้าทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันเพื่อยุติ

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการผิดนัดชําระค่าตอบแทนของ DPC จากการที่บริษัทฯอนุญาตให้ DPC ใช้เครือข่ายการสื่อสารของบริษัทฯและ

โอนสิทธิและหน้าที่บางส่วนตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ให้แก่ DPC โดย DPC ได้ชําระเงินจํานวน 

3,000 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มอีกจํานวน 210 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,210 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯในวันทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงเลิกสัญญาที่บริษัทฯมีอยู่กับ DPC ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องให้ DPC ใช้เครือข่าย

การสื่อสารของบริษัทฯอีกต่อไป และ DPC ไม่มีภาระต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯเพิ่มเติมอีก ดังนั้น บริษัทฯจึงได้โอนกลับ

รายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งสํารองขาดทุนที่เคยตั้งไว้และบันทึกกําไรจากการประนีประนอมยอมความจํานวน 2,420 ล้านบาท

ในงบกําไรขาดทุนในปี 2551
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23. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ดอกเบี้ยจ่าย 1,369,353,964 1,815,387,041 1,369,349,558 1,836,734,665
ตัดจําหน่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี 76,473,568 125,173,061 76,473,568 125,173,061
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 9,481,372 7,257,876 9,481,372 7,257,876

รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,455,308,904 1,947,817,978 1,455,304,498 1,969,165,602

24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วยรายการดังนี้:

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากกําไรสุทธิทางภาษี
 สําหรับปี 2,600,957,013 2,285,230,494 2,477,668,747 2,153,818,619
บวก (หัก): สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้
 รอตัดบัญชีจากความแตกต่างชั่วคราว 
 (Temporary difference) เพิ่มขึ้น/ลดลง (359,200,543) 841,041,677 (359,200,543) 841,041,677

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ 2,241,756,470 3,126,272,171 2,118,468,204 2,994,860,296

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้

       (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การค้า 457,779 437,462 457,779 437,462
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย 11,831 20,329 11,831 20,329
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 679,902 387,713 679,902 387,713
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 794,061 554,439 794,061 554,439
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์
 ทางการเงินสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 311,676 (330,287) 311,676 (330,287)
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็คทรอนิกส์ 
 (ส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย) (68,841) (68,841) - -
อื่นๆ 359,804 206,038 359,804 206,038

  2,546,212 1,206,853 2,615,053 1,275,694

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 ซึ่งคํานวณจากอัตราภาษีเงินได้ 30% 414,175 267,877 434,827 288,529
สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 ซึ่งคํานวณจากอัตราภาษีเงินได้ 25% 291,397 78,494 291,397 78,494

  705,572 346,371 726,224 367,023
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25. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

26. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย:

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2552 2551 2552 2551

ค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,324,269,207 954,407,014 1,233,697,182 874,227,997

ค่าตัดจําหน่าย
สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 7,893,454,715 7,457,705,646 7,893,400,947 7,457,660,796

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 - บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 803,527,116 717,464,856 796,087,571 713,352,896

 - บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทางการเงิน 76,473,568 125,173,061 76,473,568 125,173,061

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 10,097,724,606 9,254,750,577 9,999,659,268 9,170,414,750

27. กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
       (หน่วย: บาท)

  งบการเงินรวม

     หมายเหตุ 2552 2551

กําไรสุทธิสําหรับปี  6,613,659,179 9,325,202,043

บวก (หัก) : ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 23 1,455,308,904 1,947,817,978

  : ภาษีเงินได้นิติบุคคล 24 2,241,756,470 3,126,272,171

  : ค่าเสื่อมราคา 13 1,324,269,207 954,407,014

  : ค่าตัดจําหน่าย  8,696,981,831 8,175,170,502

  : ดอกเบี้ยรับ  (173,894,773) (426,687,746)

  : ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  11,304,541 48,843,837

  : ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย  - 41,978,649

  : ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร  6,059,167 -

  : ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  39,267,621 -

EBITDA        20,214,712,147 23,193,004,448

28. เงินปันผล
       (หน่วย: บาท)

  เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

  เงินปันผลประกาศจ่าย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 3,551,700,225 1.50
  จากกําไรสุทธิของปี 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

  เงินปันผลประกาศจ่าย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1,728,409,138 0.73
  จากกําไรสุทธิของปี 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551
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29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

สําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า 

หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

29.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ (ซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้ตราสารอนุพันธ์ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้ใน

หมายเหตุ 17 และ 18 สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

       (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินรวม

  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี
รายการ หมายเหตุ ลอยตัว คงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,018 2,031 64 6,113

เงินลงทุนชั่วคราว  - 1,378 - 1,378

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ  - - 2,674 2,674

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ  - - 3,642 3,642

หนี้สินทางการเงิน      

เจ้าหนี้การค้า  - - 7,568 7,568 

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 1,063 1,063 

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 178 178 

เงินกู้ยืมระยะยาว 17 1,803 8,672 - 10,475

หุ้นกู้สกุลเงินบาท 18 - 8,500 - 8,500

สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกําหนด (หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ 
หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบดุลมีดังนี้:

       (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินรวม

  ภายใน มากกว่า
รายการ หมายเหตุ 12 เดือน 12 เดือน รวม อัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,031 - 2,031 0.25% - 1.78%

เงินลงทุนชั่วคราว  1,378 - 1,378 1.17% - 1.25% 

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว 17 3,252 5,420 8,672 3.51% - 6.60%

หุ้นกู้สกุลเงินบาท 18 3,500 5,000 8,500 3.90% - 6.35%
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29.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้ออุปกรณ์และการกู้ยืมเงินเป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว (หมายเหตุ 17)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ภายหลังการทําสัญญาซื้อขาย

สกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในหน้ีสินบางส่วน) ซ่ึงไม่ได้มีการทําสัญญาป้องกันความเส่ียง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 

   อัตราแลกเปลี่ยน
 งบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

 จํานวน  (บาทต่อหน่วยเงินตรา
 (ล้าน) สกุลเงิน ต่างประเทศ)

สินทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงิน 4.07   เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.2207

 0.59 ยูโร 47.4583

 0.50 ปอนด์สเตอร์ลิงค์ 52.6590

ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นๆ 2.00 เอสดีอาร์ 52.2966

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.20 เอสดีอาร์ 52.2966

 0.13   เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.2207

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้า (*) 24.21   เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.5168

 0.29 ยูโร 48.1284

 0.03 เอสดีอาร์ 52.2966

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 23.47 โครนนอร์เวย์ 5.7774

 0.14 ยูโร 48.1284

 2.83 เอสดีอาร์ 52.2966

 1.84   เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.5168

เจ้าหนี้อื่น 0.09   เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.5168

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2.84 โครนนอร์เวย์ 5.7774

 0.05   เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.5168

รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ (21.99) เหรียญสหรัฐอเมริกา

 0.16 ยูโร

 0.50 ปอนด์สเตอร์ลิงค์

 (0.66) เอสดีอาร์

 (26.31) โครนนอร์เวย์

(*) สุทธิจากจํานวนที่ทําสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ครบกําหนดชําระในระหว่างเดือน มกราคม 
 2553 - มีนาคม 2553 
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29.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและ

วิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่

หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ จํานวนเงิน

สูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าซึ่งได้หักด้วยสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่

แสดงในงบดุล

29.5 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการ

แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกําหนดขึ้น

โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเป็นต้น

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินประเภทระยะสั้นดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

ที่แสดงในงบดุล

มูลค่าตามบัญชี (แสดงโดยไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง) และมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินระยะยาวและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังต่อไปนี้:

       (หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
 เงินกู้ยืมจาก Finnish Export Credit Ltd. 3,068 3,251

 เงินกู้ยืมจากกลุ่มสถาบันการเงิน 5,629 5,731

รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง
 เงินกู้ยืมจาก Nordic Investment Bank 1,466 1,516

 หุ้นกู้สกุลเงินบาท 8,500 8,831

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
 ตราสารอนุพันธ์ที่บริษัทฯเสียประโยชน์ - (483)

บริษัทฯมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวคํานวณโดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทน

 ของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุลที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯ

 กําลังพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

- มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินบาท คํานวณโดยใช้ราคาซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ในงบดุลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai 
 Bond Market Association) หรือใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทนของเคร่ืองมือ

 ทางเงิน ณ วันที่ในงบดุลที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯกําลังพิจารณา

 หามูลค่ายุติธรรม



>> 153
รายงานประจําปี 2552

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคํานวณโดยใช้อัตราที่กําหนดโดยตลาดโดยถือเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาตราสาร

 อนุพันธ์ ณ วันที่ในงบดุล

30. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ

การดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้เกินข้อกําหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.31:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เป็น 0.32:1) ซึ่งคํานวณตามข้อกําหนดของสัญญาเงินกู้ยืม

31. ภาระผูกพัน
31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสํานักงาน และการเช่าที่ดินและอาคารสําหรับติดตั้ง

สถานีรับส่งสัญญาณ  อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปีและ 12 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี้

     ล้านบาท
 จ่ายชําระภายใน
  ภายใน 1 ปี   969.16
  1 ถึง 5 ปี   2,094.75
  มากกว่า 5 ปี   3,253.77

ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู้แล้วในงบกําไรขาดทุนเป็นจํานวนเงิน 1,310ล้านบาท (2551: 1,242 ล้านบาท)

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์เป็นจํานวนเงิน 80 ล้านบาทและ 37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2551: 130 ล้านบาท และ 

20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานีฐานและการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดําเนินงาน

ของบริษัทฯจํานวน 337 ล้านบาท 15 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (2551: 517 ล้านบาท และ 0.7 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

31.3 เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจํานวน 0.4 ล้านบาท (2551: 0.5 ล้านบาท) ได้นําไปวางเป็นหลักทรัพย์

เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

31.4 หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 3,385 ล้านบาท 

(2551: 2,582 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสท. 

เพื่อคํ้าประกันการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ 

31.5 สัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและดําเนินการและบริหารเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นผู้ดําเนินการ

ติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและออกแบบและวางแผนเชิงวิศวกรรม ติดตั้ง และบริการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครือข่ายระบบ

สื่อสัญญาณ โดยบริษัทฯต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
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31.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว
ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯได้ทําสัญญาเป็นพันธมิตรทางการตลาดกับ Vodafone Marketing Sarl โดยบริษัทฯจะได้รับสิทธิเข้าถึงสินค้า 

อุปกรณ์และบริการต่างๆ ของโวดาโฟน บริษัทฯตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 

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

1) ตามที่ ทีโอที กสท. และบริษัทฯ ได้ร่วมกันทําข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน 

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

โดยสาระสําคัญของข้อตกลงมีอยู่ว่าทีโอทีจะเชื่อมโยงโครงข่ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัทฯ ให้บริการให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราหมายเลขละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการ

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน และในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สําหรับ

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2549 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ได้ประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้รับ

ใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม ในการที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดี

และให้ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอัตราท่ีสะท้อนต้นทุน 

เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯได้ทําหนังสือแจ้งทีโอทีเพ่ือขอเจรจาเก่ียวกับสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection 

Charge) ของบริษัทฯกับโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ทําหนังสือแจ้งให้ทีโอที

และกสท.ทราบว่าบริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงอัตราการคํานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิม

ที่ทํากับทีโอที เนื่องจากบริษัทฯเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมีการคิดอัตราและวิธีการจัดเก็บที่มีลักษณะขัดและแย้งต่อกฎหมาย

หลายประการและบริษัทฯได้แจ้งให้ทีโอทีและกสท.ทราบว่าบริษัทฯจะชําระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือในอัตราค่าตอบแทนชั่วคราวที่กทช.

ประกาศในระหว่างที่การเจรจากับทีโอทียังไม่แล้วเสร็จ 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งจากทีโอทีโดยในหนังสือดังกล่าวทีโอทีได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมกับทีโอที เนื่องจากบริษัทฯมิได้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากกทช. และมิได้มี

โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองและข้อตกลงเดิมมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นการเก็บค่าตอบแทนและวิธีการจัดเก็บ

ค่าตอบแทนการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม และทีโอทีได้แจ้งปฏิเสธการ

รับชําระเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทฯยินดีที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ทีโอที

ในอัตราตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (“RIO”) ของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช.

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

เจรจาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน 7 วัน และต้องทําสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ภายใน 

30 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มเจรจากับบริษัทฯ และต่อมาเลขาธิการ กทช. ได้มีคําสั่งให้ทีโอทีปฏิบัติตามคําชี้ขาดของ กทช. ซึ่งทีโอที

ได้มีการอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวของเลขาธิการต่อ กทช. ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 กทช.ได้มีคําวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ยืนตามคําสั่ง

ของเลขาธิการกทช.ให้ทีโอทีปฏิบัติตามคําชี้ขาดของกทช.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดี

หมายเลขดําที่ 1523/2550 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของ กทช.และคําสั่งของเลขาธิการ กทช.ดังกล่าว ศาลปกครองกลาง

เห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้บริษัทฯมีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี จึงได้มีคําสั่งเรียกให้บริษัทฯ

เข้าไปเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกับ กทช.ด้วย บริษัทฯได้ยื่นคําให้การเพื่อต่อสู้คดีต่อศาลแล้วและทาง กทช.และเลขาธิการ กทช.ก็ได้มี

การยื่นคําให้การแล้วเช่นกัน ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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3) เนื่องจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) กับบริษัทฯ ดังนั้นในวันที่ 

8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมายเร่ืองการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯ

ในเรื่องที่บริษัทฯได้แสดงความประสงค์ที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในอัตราท่ีสอดคล้อง

กับกฎหมายตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการเจรจาตกลงกันโดยสุจริต และข้อเสนอที่ว่าบริษัทฯจะนําส่งค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราท่ีทีโอทีได้กําหนดในข้อเสนอการเช่ือมต่อโครงข่ายของทีโอที 

ซึ่ง กทช. ได้ให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งยกเลิกข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access Charge) 

ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) 

ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้ในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 8 

พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงิน เพราะเห็นว่าภาระที่จะต้องชําระ

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมดังกล่าวได้สิ้นสุดลง

4) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษัทฯ และ กสท. ร่วมกันชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) ช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบี้ยและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงิน

ทั้งหมด 11,705 ล้านบาท และขอให้ชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป

จนกว่าข้อตกลงระหว่าง ทีโอที  กสท. และบริษัทฯจะสิ้นสุดลง และให้ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับแต่วันผิดนัด

ชําระของแต่ละงวดจนกว่าจะชําระให้แก่ทีโอทีครบถ้วน

5) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งและศาลปกครองมีความเห็นว่า คดีนี้อยู่ในเขตอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง ศาลแพ่ง

จึงมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีแพ่งจึงเป็นอันยุติ อย่างไรก็ดี ทีโอทีมีสิทธิที่จะนําคดีซึ่งศาลแพ่งมีคําสั่งให้

จําหน่ายคดีออกจากสารบบความไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ ซ่ึง ณ ขณะน้ี บริษัทฯยังไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ย่ืนฟ้อง

บริษัทฯต่อศาลปกครองในเรื่องดังกล่าว

6) ตามที่ กทช.ได้มีคําชี้ขาดพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยให้ทีโอทีเข้าเจรจาเพ่ือทําสัญญา

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ ซึ่งระยะเวลา 30 วันตามท่ีกําหนดไว้ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ยัง

ไม่สามารถตกลงทําสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายกันได้ บริษัทฯจึงได้ยื่นคําร้องแจ้งให้ กทช. ทราบว่าบริษัทฯและทีโอทีไม่สามารถ

เจรจาตกลงทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายตามที่ กทช. ได้มีคําชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวไปแล้วได้ จึงขอให้ กทช. พิจารณาดําเนินการ

เกี่ยวกับข้อพิพาทนี้ต่อไป ซ่ึงกทช.ก็ได้มีมติให้นําเร่ืองเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทเป็นข้อพิพาทพิเศษท่ี 1/2551 ต่อมาเมื่อวันท่ี 

9 มกราคม 2552 บริษทัฯได้รบัแจ้งจากกทช.ว่ากทช.ได้ชีข้าดให้บรษิทัฯและทโีอททีาํสญัญาเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกัน

ทันทีที่บริษัทฯและทีโอทีได้รับคําชี้ขาดโดยสัญญาจะต้องครอบคลุมเลขหมายโทรคมนาคมท้ังหมดท่ีบริษัทฯมีสิทธินําออกให้บริการ

โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ในวันที่ 13 มกราคม 2552 บริษัทฯจึงได้มีหนังสือเชิญให้ทีโอทีเข้าร่วมทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมตามคําชี้ขาดของกทช. และบริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งเลขาธิการกทช. เพ่ือให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้ทีโอที

ลงนามในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ต่อมาเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2552 เลขาธิการกทช.ได้แจ้งว่ามาตรการบังคับทาง

ปกครองตามที่บริษัทฯร้องขอนั้นไม่อยู่ในอํานาจของเลขาธิการกทช. บริษัทฯจึงได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวของเลขาธิการกทช.ต่อกทช. 

และขอให้กทช. กําหนดมาตรการบังคับทางปกครองด้วย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 กทช. ได้มีมติตามที่บริษัทฯร้องขอและมีคําสั่ง

ให้เลขาธิการ กทช. ดําเนินการออกคําบังคับทางปกครองภายใน 15 วัน โดยแจ้งให้ทีโอทีเข้าทําสัญญาการเช่ือต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกับบริษัทฯ

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเชื่อมโยง

โครงข่ายในอัตราค่าเชื่อมโยงเครือข่าย (Access Charge) ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเดิมทั้งสองฉบับ เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไป

ตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549) และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลสรุปของ

ข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมในอนาคตไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ 
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ผลกระทบสุทธิ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการท่ีบริษัทฯหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดิม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 
18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทําให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 24.8 พันล้านบาท

ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ จะหยุดบนัทกึค่าเชือ่มโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2550 แล้วกต็าม บรษิทัฯ 
ก็ได้บันทึกสํารองค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากผลสรุปของข้อพิพาทหรือกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชี
จํานวนหนึ่งตามที่เห็นว่าเหมาะสม

33. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญอื่น
บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทหลายคดีซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯที่สําคัญดังนี้ 

33.1 ข้อพิพาททางการค้าที่สิ้นสุด
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริษัทฯได้ตกลงยุติข้อพิพาทการค้าระหว่างบริษัทฯและกสท.เก่ียวกับการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรคมนาคมในช่วงเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2549 ซ่ึงกสท.ได้จ่ายชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายให้แก่ กทช.ไปแล้วสําหรับ
เลขหมายที่บริษัทฯนําไปให้บริการตามสัญญาสัมปทาน โดยบริษัทฯได้จ่ายชําระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียให้แก่กสท.รวมเป็นเงินจํานวน 
187 ล้านบาท กสท.อยู่ระหว่างดําเนินการถอนข้อพิพาทดังกล่าวกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ การจ่ายชําระค่าธรรมเนียมเลขหมาย
ดังกล่าวได้บันทึกรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนปีปัจจุบัน

33.2 คดีฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษัทฯ (จําเลยที่ 1) และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด 
(จําเลยที่ 2) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายเน่ืองจากกระทําละเมิดจํานวนประมาณ 156 ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ีย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเงินเสร็จให้แก่ กสท. ทั้งนี้ กสท. ได้อ้างว่าในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 
2550 ถึง 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยร่วมกันทําละเมิดต่อ กสท. โดยทําการโอนย้ายทราฟฟิคการใช้บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศของ กสท. เม่ือผู้ใช้บริการกดเคร่ืองหมาย + หรือ “001” โดยให้ผ่านโครงข่ายของบริษัทย่อยแทน 

บรษิทัฯได้ยืน่คาํให้การต่อสู้คดต่ีอศาลแล้วเมือ่วนัที ่ 22 มกราคม 2552 ขณะน้ีคดดีงักล่าวอยูภ่ายใต้กระบวนพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวไม่น่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ

33.3 ข้อพิพาททางการค้า
(ก) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และกสท. เก่ียวกับการคิดค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการท่ีได้รับจาก DPC จากการท่ีบริษัทฯได้ให้ 
 DPC เชื่อมโยงโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์

ในปี 2545 กสท.ได้แจ้งให้บริษัทฯทราบว่ากสท.จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการท่ีบริษัทฯได้รับจาก DPC จากการท่ี
บรษิทัฯได้ให้บรกิารการเชือ่มโยงโครงข่ายวทิยคุมนาคมระบบเซลลูล่าร์แก่ DPC และได้ทาํหนังสอืลงวนัที ่ 25 สงิหาคม 2546 เพ่ือแจ้ง
ให้บริษัทฯชําระค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่กสท.เป็นจํานวน 477 ล้านบาท 

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 กสท.ได้ยื่นข้อพิพาทเก่ียวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการเช่ือมโยงโครงข่าย
โทรคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ดงักล่าวต่อสถาบนัอนญุาโตตุลาการเพือ่ระงบัข้อพพิาท โดยกสท.เรียกร้องให้บรษิทัฯชาํระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวพร้อมเบี้ยปรับ (คํานวณถึงวันที่ยื่นข้อพิพาท) รวมเป็นเงิน 692 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่ารายได้ที่
บริษัทฯได้รับจาก DPC นั้นเป็นค่าตอบแทนจากการลงทุนในอุปกรณ์ในการให้บริการวิทยุคมนาคมท่ีบริษัทฯจ่ายไปเพื่อขยาย
โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้น รายได้นี้จึงไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
รายได้จากการให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กสท.ตามสัญญาให้
ดําเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ระหว่างบริษัทฯและกสท. นอกจากน้ี DPC ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่า
บริการโทรศัพท์ซึ่ง DPCได้รับจากการใช้โครงข่ายของบริษัทฯแก่กสท.แล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯจึงมิได้บันทึก
ค่าธรรมเนยีมค้างจ่ายทีก่สท.เรยีกเกบ็ดงักล่าวไว้ในงบการเงิน ขณะน้ีข้อพพิาทดงักล่าวอยูร่ะหว่างการดาํเนนิการภายใต้กระบวนการ
ทางอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงอาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็นระยะเวลาหลายปี อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ
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(ข) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท. เก่ียวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนลด

 ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 กสท.ได้ทําหนังสือแจ้งให้บริษัทฯทราบว่า วิธีการคํานวณผลประโยชน์

ตอบแทนของบริษัทฯนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯได้รับอนุมัติส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจากทีโอทีนั้นไม่ถูกต้อง ซ่ึงส่งผลกระทบให้

ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทฯต้องนําส่งให้แก่ กสท. ต่ําไปเป็นจํานวน 448 ล้านบาท (คํานวณตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2539 

ถึงวันที่ 15 กันยายน 2547) อย่างไรก็ดี บริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯได้ใช้วิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนตามแนวทางท่ีเคยได้รับแจ้ง

จากกสท. ซ่ึงบรษิทัฯเหน็ชอบด้วย และ บริษทัฯได้ทาํหนังสอืชีแ้จงไปยังกสท.แล้ว แต่เน่ืองจากผู้บรหิารของกสท.ชุดปัจจบุนัไม่เหน็ด้วย

กับความเห็นของอดีตผู้บริหารของกสท.เก่ียวกับการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยอ้างว่าบริษัทฯได้คํานวณผลประโยชน์

ตอบแทนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจากทีโอทีไม่ถูกต้อง ทําให้มีการนําส่งผลประโยชน์ตอบแทนต่ํากว่า

ความเป็นจริง ซ่ึงกสท.ได้มีการทวงถามให้บริษัทฯชําระเงินดังกล่าว แต่บริษัทฯไม่ชําระ บริษัทฯมิได้บันทึกค่าธรรมเนียมค้างจ่าย

ดังกล่าวไว้ในงบการเงิน เนื่องจากเห็นว่ามีการชําระเงินถูกต้องแล้ว กสท.จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 16 

สงิหาคม 2550 เรียกร้องเงนิผลประโยชน์ตอบแทนพร้อมเบ้ียปรบัรวมเป็นเงิน 749 ล้านบาทจากบริษทัฯ ขณะน้ีข้อพพิาทดงักล่าวอยูใ่น

ระหว่างการดําเนินการภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็นระยะเวลาหลายปี อย่างไรก็ดี 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ

(ค) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท. เกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการเช่ือมโยงโครงข่าย และค่าบริการที่เกิดจาก

 ลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนซึ่งไม่สามารถเก็บเงินได้ 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 กสท. ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเก่ียวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการ

เชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯเรียกเก็บจากผู้ให้บริการรายอ่ืน อันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทฯให้ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถ

เข้ามาใช้เครือข่ายร่วมกับบริษัทฯได้จํานวน 7.8 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการในระบบ 1800 ท่ีเกิดจากการ

ปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จริงจํานวน 38.9 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมิได้บันทึกค่าธรรมเนียมค้างจ่ายที่กสท.เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นพร้อมเบ้ียปรับ (คํานวณจนถึง

วันยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ) เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 58.3 ล้านบาทไว้ในงบการเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

เห็นว่าค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม

ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กสท. อกีทัง้กสท.ก็ได้เคยยกเว้นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในลกัษณะการใช้บริการโดยทจุรติมาแล้ว

ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงอาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็น

ระยะเวลาหลายปี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

(ง) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท.เก่ียวกับการชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท.ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนในปี

สมัปทานที ่12 ถึงปีสมัปทานที ่16 เพ่ิมจาํนวน 16,887 ล้านบาท พร้อมทัง้เบีย้ปรบั รวมเป็นเงินจํานวนทัง้หมดประมาณ 21,982 ล้านบาท 

โดยบริษัทฯได้ยื่นคําให้การคัดค้านการต่อสู้คดีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 และต่อมาเม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2551 กสท. ได้ยื่นคําร้อง

ขอแก้ไขเพิ่มเติมคําเสนอข้อพิพาทโดยขอเพ่ิมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 รวมเป็นจํานวนเงินที่เรียกร้องให้บริษัทฯชําระทั้งหมด

เท่ากับ 23,164 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้โต้แย้งคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมของ กสท. ในเร่ืองดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 

นอกจากนี้คําร้องเสนอข้อพิพาทของกสท.ดังกล่าวมิได้อ้างถึงสาเหตุที่บริษัทฯนําส่งผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน 

ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็นระยะเวลาหลายปี ซ่ึงจาก

การพจิารณาความเห็นของท่ีปรกึษากฎหมายของบริษทัฯ ฝ่ายบรหิารของบริษทัฯเชือ่มัน่ว่าคาํวนิจิฉยัชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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(จ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท. เก่ียวกับการส่งมอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Cell site) ที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วให้แก่กสท. 

 ตามสัญญาสัมปทาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 กสท.ได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศ

และอุปกรณ์เสาอากาศท่ีติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วจํานวน 121 ต้นให้แก่กสท. หากไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้ให้

บริษัทฯชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงินจํานวน 56.8 ล้านบาท และต่อมาในปี 2552 กสท.ได้เพิ่มจํานวนเสาอากาศท่ีเรียกร้องให้

บริษัทฯส่งมอบจากจํานวน 121 ต้นเป็นจํานวน 3,873 ต้น (และยังเรียกร้องว่าหากบริษัทฯไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ให้

กสท.ได้ ให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงินจํานวน 1,894.8 ล้านบาท) บริษัทฯเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศพิพาท

มิได้เป็นเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน แต่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเป็นกรรมสิทธิ์

ของบริษัทฯตามนัยของข้อ 4.6 ของสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ระหว่างบริษัทฯและกสท. ดังนั้น 

บริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและอุปกรณ์พิพาทให้แก่กสท.แต่อย่างใด ขณะน้ีข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็นระยะเวลาหลายปี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือมั่นว่าคําวินิจฉัย

ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

(ฉ) ข้อพิพาทอื่น

นอกเหนือจากข้อพิพาทตามที่กล่าวข้างต้น ในระหว่างปี 2550-2552 บริษัทฯมีข้อพิพาทอื่นกับกสท.อีก 2 ข้อพิพาทเป็นจํานวนเงิน

รวม 67 ล้านบาท ขณะน้ีข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกระบวนการระงับข้อพิพาท ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

เชื่อมั่นว่าผลของข้อพิพาทดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

34. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม 
 การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องเปิดเสรีกิจการส่ือสาร

โทรคมนาคมขั้นพื้นฐานภายในปี 2549 รัฐบาลจึงได้ดําเนินนโยบายในการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกิจการส่ือสาร

โทรคมนาคม

ในเดอืนตลุาคม 2547 ได้มกีารจัดตัง้ กทช. ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระข้ึน เพ่ือให้ทาํหน้าทีก่ารกํากบัดแูลกจิการส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศไทย 

กทช. มีอํานาจตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2544 (“พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม”) และ พรบ. องค์กร

จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกาํกบักจิการวิทยกุระจายเสียงวทิยโุทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (“พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี”่) 

ในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบต่างๆ อันอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับ (1) การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ในกิจการโทรคมนาคม (3) การจัดสรรคล่ืนความถี่และทรัพยากรโทรคมนาคมอ่ืนๆ (4) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ (5) การส่งเสริมบริการ

ด้านโทรคมนาคมอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ (6) การเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้ถูกยกเลิกและได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 

พ.ศ. 2550 ตามบทบัญญตัมิาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวได้บญัญตัใิห้มกีารจัดตัง้องค์กรของรัฐทีเ่ป็นอิสระองค์กรหน่ึง (ต่อไปนี้

ขอเรียกองค์กรดังกล่าวว่า “กสทช.”) ทําหน้าที่จัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซ่ึงหมายความว่า กสทช. จะเป็นองค์กรท่ีกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแทนท่ี กทช. 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันร่าง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม ซ่ึงจะประกาศใช้แทนที่ พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ ยังอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ จึงยังไม่มีความแน่ชัดว่า

ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับหรือไม่และเม่ือไร

นอกจากนี้ บริษัทฯไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับการใช้อํานาจในการกํากับดูแลของ กทช. หรือ กสทช. รวมท้ังลักษณะและขอบเขต

ในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบในอนาคต และการกํากับดูแลการดําเนินการต่างๆ ตามนโยบายของ กทช. หรือ กสทช. รวมท้ัง

การบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะประกาศใช้ในอนาคต
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ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคมตามที่กล่าวข้างต้น

อาจมผีลกระทบในเชิงลบต่อบรษิทัฯในด้านต่างๆ ท้ังในเร่ืองการดาํเนนิการตามกลยุทธ์ทางธรุกจิของบริษทัฯ หรือการปรบัตวัให้สอดคล้อง

กับสภาพตลาด 

ภาระต้นทุนของบริษัทฯในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยังไม่ชัดเจน 
ตาม พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเช่ือมต่อจะต้องทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมต่อกัน ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้เข้าเจรจาตกลงอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีโอที ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ตามข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งภายใต้สัญญา

ดังกล่าวทีโอทีกําหนดให้บริษัทฯต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงท่ีต่อเลขหมายต่อเดือนและอัตราร้อยละ

ตามราคาหน้าบัตรสําหรับลูกค้าระบบเติมเงิน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ รวมท้ังบริษัทฯ

ต้องดาํเนนิไปโดยสอดคล้องกบั พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการท่ีอิงต้นทุน และไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ซ่ึงทีโอทีกําหนดขึ้นตามกฎหมายเดิมไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ 

กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

อตัราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมประเภทเข้าถงึจดุปลายทางในโครงข่ายของผูใ้ห้เชือ่มต่อโครงข่าย (Call Termination 

Rate) ของบริษัทฯตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีอยู่กับคู่สัญญาในขณะน้ีคือ 1 บาทต่อนาที เมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทฯได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่ากทช.ได้มีมติเก่ียวกับอัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯกับกสท.แล้ว โดยมีผลให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายในอัตราท่ีเท่ากันกล่าวคือ ในอัตรา 

0.50 บาท ต่อนาที (สําหรับทั้งประเภทเข้าถึงจุดปลายทาง (Call Termination) และประเภทเรียกออกจากจุดต้นทาง (Call Origination) 

และอัตรา 0.20 บาทต่อนาทีสําหรับประเภทการเรียกผ่านโครงข่ายของผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่าย (Call Transit)) อน่ึงเนื่องจากบริษัทฯ

ยังไม่ได้รับคําชี้ขาดของ กทช. อย่างเป็นทางการ จึงยังไม่อาจสรุปได้ ณ ขณะนี้ว่าผลกระทบและผลสืบเน่ือง (ถ้าหากมี) ที่อาจเกิดขึ้น

จากคําชี้ขาดของ กทช.จะเป็นอย่างไร

ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมการงานกับกสท.
สัญญาร่วมการงานได้ระบุให้บริษัทฯมีภาระท่ีต้องชําระส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการให้แก่กสท.

ปัจจุบัน กสท. ซึ่งเป็นคู่สัญญาของบริษัทฯภายใต้สัญญาร่วมการงาน ได้แปรสภาพเป็นผู้ประกอบการซ่ึงแข่งขันกับบริษัทในกิจการ

โทรคมนาคม

เมื่อมีการตรา พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมแล้ว ก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่าภาระในการชําระส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วม

การงานของบริษัทฯจะมีผลกระทบอย่างไรและเพียงใดต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หากบริษัทฯยังคงต้อง

ชําระส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ กสท. ต่อไปก็อาจทําให้บริษัทฯตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบในการแข่งขันและอาจมีผลกระทบในทางลบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจหรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดว่าบุคคลที่ได้เข้าทําสัญญากับ กสท. หรือ ทีโอที เพื่อ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่แล้ว จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมและตามเง่ือนไขที่ กทช. 

กําหนดบนพ้ืนฐานของหลักการการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทฯจึงเชื่อว่าบริษัทฯย่อมมีสิทธิและหน้าที่ในการ

ประกอบกจิการโทรคมนาคมแข่งขันกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน รวมถึง กสท. ได้โดยเสรีและอย่างเท่าเทยีมกัน ท้ังนีบ้นพืน้ฐานของหลักการ

การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม 

การแปรสัญญาร่วมการงาน
บริษัทฯได้มีการหารือเร่ืองการปฏิรูปกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองความเป็นไปได้ของการแปร

สัญญาร่วมการงาน แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่าประเด็นดังกลา่วนี้จะมีข้อสรุปสุดท้ายเมื่อใด ดังนั้น บริษัทฯ

จึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบใดๆ ของการแปรสัญญาร่วมการงาน (ถ้ามี) ต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯได้
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ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทาน
สบืเนือ่งจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรือ่งเสรจ็ที ่292/2550) ท่ีได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่เติมสญัญาสมัปทานทัง้ 3 คร้ัง

ของบริษัทฯไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 

(“พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ”) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 

3 ครั้ง ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ซึ่งกสท.จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ (กล่าวคือ กสท.

ต้องเสนอคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา ๒๒ พิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) และ

นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบและความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและ

ประโยชน์สาธารณะ ขณะนี้กสท.ยังอยู่ในขั้นตอนดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯยังไม่สามารถทราบได้

แน่ชัดว่า คณะรัฐมนตรีจะมีข้อสรุปอย่างไรหรือจะใช้ดุลพินิจอย่างไร  

อย่างไรกด็ ี บรษิทัฯเชือ่ว่าสญัญาแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาสมัปทานทัง้ 3 คร้ังได้กระทําขึน้โดยสุจรติและหากมีการกระทําใดๆ ทีไ่ม่สอดคล้องกับ 

พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯกรณีก็ไม่ได้เกิดจากการกระทํา ของบริษัทฯ

35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการหลักในส่วนงานทางธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการการส่ือสารไร้สายและจัดจําหน่ายอุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือ และดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กําไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดง

ในงบการเงินส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

36. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บรษิทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุสาํรองเล้ียงชพีตามพระราชบัญญตักิองทุนสํารองเล้ียงชพี พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วย

เงินที่พนักงานเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ท้ังนี้

เงินสะสมของพนักงาน เงินสมทบส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่

ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯได้จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนเป็นจํานวนประมาณ 75.63 ล้านบาท (2551: 64.98 ล้านบาท)

37. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล 
37.1 การจ่ายเงินปันผล

เมือ่วนัที ่ 8 กุมภาพนัธ์ 2553 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัฯได้มมีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากการดําเนนิงานในปี 2552 ให้แก่ผูถ้อืหุ้น

ในอัตราหุ้นละ 1.39 บาท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติและกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

37.2 สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯได้ทําสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารหลายสัญญาเป็นจํานวนรวมประมาณ 

32.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2551: 4.46 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อไว้ชําระหน้ีจากการส่ังซื้ออุปกรณ์ในการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในปี 2553
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38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการ

จดัประเภทรายการบัญชใีนปีปัจจบุนั ซ่ึงไม่มผีลกระทบต่อกาํไรสทุธหิรอืส่วนของผู้ถอืหุน้ การจัดประเภทรายการใหม่ทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี

       (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 การจัดประเภท ตามที่เคย การจัดประเภท ตามที่เคย
 รายการใหม่ รายงานไว้ รายการใหม่ รายงานไว้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,797,469,166 7,081,730,031 - -

เงินลงทุนชั่วคราว 284,260,865 - - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,436,654,969 5,725,108,419 5,202,163,988 4,490,617,438

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (อื่นๆ) 3,143,290,477 3,854,837,027 3,032,779,753 3,744,326,303

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,885,756,949 8,013,654,903 7,718,715,380 7,845,130,522

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 120,047,950 - 120,047,950 -

39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

40. ความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
 ระหว่างประเทศ (IFRS)

งบการเงินรวมนีจ้ดัทาํข้ึนตามหลักการบัญชทีีร่บัรองท่ัวไปในประเทศไทย (“มาตรฐานการบัญชไีทย”) ซึง่มข้ีอแตกต่างทีส่าํคญับางประการ

กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IFRS”) ข้อแตกต่างที่สําคัญบางประการระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย และ 

IFRS (ไม่รวมถึงข้อแตกต่างบางประการเก่ียวกับการจัดประเภทรายการบัญชี การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงิน) ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถ

สรปุได้ดงัต่อไปนี ้ ข้อมลูทีส่รุปไว้นีไ้ม่อาจถือได้ว่าเป็นการสรุปไว้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์และไม่อาจถอืได้ว่าเป็นการแสดงผลการดําเนนิงาน

และฐานะการเงินของบริษัทฯโดยถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

ข้อแตกต่างที่สําคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) 

40.1 การบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีไทยยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่บังคับใช้

ภายใต้ IFRS บริษัทฯจะต้องรับรู้สิทธิและภาระผูกพันทุกรายการที่เกิดจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบดุล

ตามมูลค่ายุติธรรม การบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (กําไรหรือขาดทุน) ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินขึ้นอยู่กับว่า

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวสามารถนําการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้ได้หรือไม่และการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจัดอยู่ใน

ประเภทของความสัมพันธ์ในลักษณะการป้องกันความเส่ียงแบบใด (ประเภทของการป้องกันความเส่ียงได้แก่ การป้องกันความเสี่ยง

ของมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเส่ียงของกระแสเงินสด การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ)

40.2 ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีไทยยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีสําหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยทางปฏิบัติ

ไม่มีข้อกําหนดในการบันทึกรายจ่ายรอตัดบัญชีสําหรับต้นทุนทางการเงินของหน้ีเงินกู้เดิมที่ชําระคืนก่อนกําหนดเพ่ือกู้ยืมหน้ีใหม่ 

(refinancing) โดยกิจการได้รับผลประโยชน์จากการ refinancing นั้น 
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ตาม IFRS การเปลี่ยนจากหนี้สินทางการเงินเดิมเป็นหนี้สินทางการเงินใหม่ ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อกําหนดแตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็น

สาระสําคัญต้องบันทึกบัญชีแยกจากกันระหว่างการชําระคืนก่อนกําหนดสําหรับหน้ีสินทางการเงินเดิมและบันทึกรับรู้หน้ีสิน

ทางการเงินใหม่ ดังนั้น รายจ่ายรอตัดบัญชีของหนี้สินทางการเงินเดิมที่คงเหลืออยู่ต้องตัดจําหน่ายทันทีทั้งจํานวน

รายการกระทบยอดของกําไรสุทธิรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 และ 2551 ตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทยและตาม IFRS สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ รายการ

กระทบยอดนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสรุปไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษัทฯโดยถูกต้องตามควร เน่ืองจากข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
        

       (หน่วย: ล้านบาท)

 กําไรสุทธิรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

   2552 2551 2552 2551

ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดทําขึ้น

 ตามมาตรฐานการบัญชีไทย 6,628 9,329 62,526 59,450

บวก (หัก): ผลแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย

  และตาม IFRS ที่มีสาระสําคัญ (สุทธิจากภาษีเงินได้)

 1. การบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (หมายเหตุ 40.1) 66 15 (338) (509)

 2. ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี (หมายเหตุ 40.2) 10 51 - (10)

จํานวนที่แสดงภายใต้การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

 ระหว่างประเทศ - IFRS  6,704 9,395 62,188 58,931
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คํ า นิ ย า ม

กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กสท. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (เดิมคือการส่ือสารแห่งประเทศไทย)
กสช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (เอซี) ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีชําระให้แก่ทีโอทีเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับโครงข่ายโทรคมนาคม
 ของทีโอที (Access Charge)
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ไอซี) ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีชําระให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 (Interconnection Charge)
ซิมการ์ด Subscriber Identity Module Card
ชุดเลขหมาย ชุดอุปกรณ์เพื่อเร่ิมใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ซิมการ์ด และเลขหมายโทรศัพท์ (Starter Kit)
ดีพีซี บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) 
ทีโอที บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) 
ทรูมูฟ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
เทคโนโลยี 3G Third Generation Mobile Phone Technology
บัตรเติมเงิน บัตรเติมเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน
บริการคงสิทธิเลขหมาย บริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถขอให้ผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
 ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอ่ืนได้
ในเครือข่าย-นอกเครือข่าย การใช้งานโทรศัพท์โดยโทรไปยังเลขหมายของผู้ให้บริการรายเดียวกัน – เลขหมายของผู้ให้บริการ
 รายอ่ืน (On net - Off net)
พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
ยูคอม บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกช่ัน อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ  ที่มีคุณสมบัติการทํางานเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์
สัญญาร่วมการงาน สัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ ระหว่าง กสท. กับบริษัท 
 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
เอไอเอส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
ARPU  รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue per User)
CDP The Central Depository (Pte) Limited
EDGE Enhanced Data-Rates for GSM Evolution
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile Communications
HSPA High Speed Package Access
IMEI International Mobile Equipment Identity
IVR ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response System)
MMS บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย (Multimedia Messaging Service)
MOU  ปริมาณการใช้งานนาทีต่อเลขหมายต่อเดือน (Minute of Use)
PCN 1800 ระบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิทัล จีเอสเอ็ม ในคลื่นความถ่ี 1800
Penetration Rate อัตราส่วนจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม 
SMS บริการรับส่งข้อความตัวอักษร (Short Message Service)
VAS บริการเสริม (Value Added Service)
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