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จุดเด่น
ทางการเงิน
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)

   2549 2550 2551 2552 2553

ผลการดําเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ 47,013 64,434 66,600 64,684 68,749
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 48,474 65,533 67,695 65,685 72,351
กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
 และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (EBITDA) 17,817 18,893 23,193 20,215 25,686
กําไรจากการขายและการให้บริการ 10,324 10,613 11,483 9,973 14,786
กําไรสุทธิสําหรับปี 4,938 5,841 9,325 6,614 10,885 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน* 3,311 7,229 11,911 14,262 21,512

งบดุล (หน่วย:ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 95,116 100,862 104,435 100,530 99,313
หนี้สินรวม 53,660 48,996 44,944 37,982 30,435
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 41,457 51,866 59,491 62,548 68,878

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรา EBITDA  36.5% 28.6% 34.0% 30.6% 35.1%
อัตรากําไรจากการขายและการให้บริการ 21.3% 16.2% 17.0% 15.2% 20.4%
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อ EBITDA 2.0 1.5 0.9 0.6 -
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนทุน 0.9 0.5 0.4 0.2 -

หลักทรัพย์
จํานวนหุ้น (ล้าน) 458 2,368 2,368 2,368 2,368
กําไรต่อหุ้น (บาท) 10.54 2.50 3.94 2.80 4.60
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 88.58 22.20 25.12 26.42 29.09
ราคาหุ้น
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บาท/หุ้น) n/a 39.25 32.00 35.75 42.00
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 4.30 1.15 0.88 1.07 1.42
  (เหรียญสหรัฐอเมริกา/หุ้น)

*  นิยามโดย กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (EBITDA) – ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capex)
หมายเหตุ: ดีแทคได้ทําการลดมูลค่าหุ้นสามัญจาก 10 บาท เป็น 2 บาท  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550

จุดเด่นทางการเงิน  รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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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 1

 

หมายเหตุ:
1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการนับจํานวนผู้ใช้บริการ
 ในระบบเติมเงินในปี 2550 จาก จํานวนผู้ใช้บริการ
 ที่อยู่ในระบบ 45 วันหลังจากที่หมดอายุการใช้งาน 
 เป็นจํานวนผู้ที่ใช้บริการที่มีการใช้งานในระยะเวลา 
 90 วัน
2 เริ่มบันทึกรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ในวันที่ 
 1 กุมภาพันธ์ 2550
3 ปี 2551 มีรายการพิเศษบันทึกกําไรจากสัญญา
 ประนีประนอมยอมความกับ DPC จํานวน
  1.8 พันล้านบาท

2549 2550 2551 2552

30.4%
29.7%

30.2% 30.2%29.9%

30.6%
31.2%

31.8%
32.0% 32.1%

2553

กํ า ไ ร สุ ท ธิ 3

(พันล้านบาท)

 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

 

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 2 

 

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

จํานวนผู้ใช้บริการของ ดีแทค (ล้านราย)

กําไรสุทธิไม่รวมข้อตกลงกับ ดีพีซี

จํานวนผู้ใช้บริการต่อประชากรรวมของประเทศ

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

กําไรสุทธิรวมข้อตกลงกับ ดีพีซี

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จํานวนผู้ใช้บริการ
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวม ICรายได้จากการให้บริการ

2549 2550 2551 2552 2553

2549 2550 2551 2552 25532549 2550 2551 2552 2553

12.2 15.8 18.7 19.7 21.6

63%

82%

94%
99%

107%

7.5

4.9

3.3

5.8

7.2

9.3

10.9
11.9

6.6

14.3

21.5

2549 2550 2551 2552 2553

51.750.1 52.0 54.7

47.0

64.4 66.6 68.7
64.7
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

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

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
และบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลทั ่วไปของบริษัทและบุคคลอ้างอิง
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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 กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษดิ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 
 บริษัท สํานักงาน เอินส์ท 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 



018   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)018

สาส์นจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สาส์นจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการบริษัท

นายทอเร่ จอห์นเซ่น
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

(ก.ย. 2551 – ก.พ. 2554)
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เรียนทุกท่าน

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทราบว่าปี 2553 เป็นปีที่ดีมากสําหรับดีแทคทั้งในส่วนของกําไรสุทธิที่สูงถึง 10.9 พันล้านบาท และ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ 21.5 พันล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ประกอบกับการ
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งดังกล่าวส่งผลให้ดีแทคสามารถประกาศจ่ายเงิน
ปันผลพิเศษเป็นครั้งแรกรวมทั้งลดภาระหนี้ลงได้อย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง เหตุการณ์สําคัญและผลงานที่โดดเด่นในปี 2553 สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) รายได้ของดีแทคมีการเติบโตในระดับสูงโดยเฉพาะรายได้จาก
บริการเสริม (2) อัตรากําไรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (3) ความสําเร็จในการเข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับ กสท./ฮัทช์ และ (4) การประกาศใช้ 
พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

รายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2553 ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 แม้ว่าจะยังต้องเผชิญกับ
ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ อนึ่ง อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเติบโตของรายได้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากบริการเสริมมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความนิยม
ของสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี สัดส่วนรายได้จากบริการเสริมต่อรายได้จากการให้
บริการรวมที่ยังคงอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันสะท้อนให้เห็นว่ารายได้จากบริการเสริมมีศักยภาพที่จะเติบโต
สูงต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการขยายตัวของรายได้โดยรวม ซึ่ง
ส่วนหนึ่งมาจากการเริ่มขายเครื่อง iPhone ในปี 2553

อัตรากําไรดีขึ้นต่อเนื่อง

มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานส่งผลให้ดีแทคมีอัตรากําไรเพิ่มสูงขึ้น โดยดีแทคยังคงริเริ่มโครงการ
ใหม่ๆรวมทั้งทยอยดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โครงการที่ผ่านมาล้วนสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ทั้งในส่วนของอัตรากําไรก่อนดอกเบี้ย 
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA margin) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2552 ที่ร้อยละ 30.6 มาอยู่ที่ร้อยละ  35.1 ในปี 2553 นอกจากนั้น 
โครงการต่าง ๆ ที่ดําเนินการในปี 2553 ก็จะเริ่มทยอยเห็นผลเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป อัตรากําไรที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวประกอบกับรายได้ที่ขยาย
ตัวสูงและค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ปรับลดลงส่งผลให้ดีแทคมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สามารถนํามาจ่าย
ปันผลพิเศษและลดภาระหนี้ลงได้

ความสําเร็จในการเข้าทําสัญญาข้อตกลงเชื่อมต่อโครงข่ายกับ กสท./ฮัทช์

ดีแทคตกลงเข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันกับ กสท./ฮัทช์ ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (net IC balance) ของ
ดีแทค ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่จะนําไปสู่การบังคับใช้การเชื่อมต่อโครงข่ายอย่าง
เต็มรูปแบบรวมทั้งการแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ดีแทคตระหนักดีถึงความท้าทายที่จะเร่งผลักดันการปฏิรูปอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ไทย ซึ่งเราถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่สําคัญในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่ของอุตสาหกรรม

การประกาศใช้ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

การประกาศใช้ พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยอันจะนําไปสู่
การจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแล โดย
ดีแทคคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าของกระบวนการการสรรหาคณะกรรมการเพิ่มเติมในปีต่อไป

เราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและลูกค้าทุกท่านสําหรับ
การสนับสนุนและความเชื่อมั่นที่มอบให้เราด้วยดีตลอดมา โดยเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดต่อลูกค้า 
รวมทั้งดําเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่
แข็งแกร่ง และท้ายที่สุด เราให้คํามั่นที่จะเป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยต่อไป



  รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)020 คณะกรรมการ

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

ประวัติการทํางาน
2553 - ปัจจุบัน ■ Nominated MD, Unitech Wireless Ltd., India
2552 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ Unitech Wireless, India
2552 - ปัจจุบัน ■  ประธานกรรมการ Grameenphone, Bangladesh
2552 - ปัจจุบัน ■  ประธานกรรมการ DiGi, Malaysia 
2551 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ และ Executive Vice President Telenor Group, 
   Head of Region Asia, Telenor Asia Pte Ltd
2551 - ปัจจุบัน ■  รองประธานกรรมการ  
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2549 - 2551 ■  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2548 - 2551 ■  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี
2548 - 2549 ■  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2545 - 2548 ■  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2543 - 2548 ■  กรรมการ  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2543 - 2545 ■  Managing Director, Telenor Asia Pte Ltd
2542 - 2543 ■  Manager, Business Development, Telenor Asia Pte Ltd

 

  
  

1. นายบุญชัย เบญจรงคกุล
 ประธานกรรมการ 
 อายุ : 56 ปี

2. นายซิคเว่ เบรคเก้
 รองประธานกรรมการ
 อายุ : 51 ปี

ประวัติการอบรม หลักสูตร Role of the Chairman Program (11/2005) 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
 ปริญญาตรี  B.Sc. in Management, Northern Illinois 
 University, USA

ประวัติการทํางาน
2533 - ปัจจุบัน ■  ประธานกรรมการ  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
2533 - ปัจจุบัน ■  ประธานกรรมการ  บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง
2532 - ปัจจุบัน ■  ประธานกรรมการ  บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้
2541 - ปัจจุบัน ■  ประธานมูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิด
2544 - ปัจจุบัน ■  ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน จํากัด
2545 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส
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  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2546 ■ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
2540 ■ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
2537 ■  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

คณะกรรมการ
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3. นายทอเร่ จอห์นเซ่น *
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 อายุ : 63 ปี

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

ประวัติการทํางาน
2551 - กพ.2554 ■  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2547 - 2551 ■  Chief Executive Offi cer, Telenor Pakistan Pvt Ltd, 
   Pakistan
2544 - 2547 ■  Chief Executive Offi cer, DiGi Telecommunications 
   Sdn Bhd, Malaysia
2543 - 2544 ■  General Manager Corporate Strategy, 
   Digi Telecommunications Sdn Bhd, Malaysia
2542 ■  Support to Telenor Acquisition activities in Asia, 
   Telenor Asia Pte Ltd, Singapore
2537 - 2542 ■  Project Director, Telenor International, Mobility

* นายทอเร่ จอห์นเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

  

 

4. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 68 ปี

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 (38/2005) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
 Kent State University, USA
   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
2549 - ปัจจุบัน ■  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   และ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
   คอมมูนิเคชั่น
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)

คณะกรรมการ

      

 

  
    

5. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 73 ปี

6. นายสมพล จันทร์ประเสริฐ
 กรรมการ
 อายุ : 58 ปี

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 (48/2005) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทํางาน
2548 - ปัจจุบัน ■  รองประธานกรรมการ  บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
2547 - ปัจจุบัน ■  ที่ปรึกษา  บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จํากัด
2544 - 2545 ■  ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. การบินไทย
2543 - ปัจจุบัน ■  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกําหนด
   ค่าตอบแทน  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2537 - 2538 ■  กรรมการ  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
2537 - 2538 ■  ประธานกรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย
2517 - ปัจจุบัน ■  ที่ปรึกษา บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด 
   (ช่อง3)
2517 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ หัวหน้าสํานักงานทนายความ  
   บริษัท สํานักงานชัยพัฒน์ จํากัด

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ไฟฟ้า)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   ปริญญาบัตร หลักสูตรการบริหารงาน
   ภาครัฐและกฎหมายมหาชน
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทํางาน
2549 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2552 ■  รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานธุรกิจการตลาด) บมจ. กสท โทรคมนาคม
2551 - ปัจจุบัน ■  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานธุรกิจบรอดแบนด์) บมจ. กสท โทรคมนาคม
2550 - 2551 ■  ที่ปรึกษาอาวุโส ระดับ 13 บมจ. กสท โทรคมนาคม
2549 - 2550 ■  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  บมจ. กสท โทรคมนาคม
2548 ■  รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานตลาดและการขาย)  บมจ. กสท โทรคมนาคม
2548 - 2549 ■  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานร่วมกิจการ)  บมจ. กสท โทรคมนาคม
2547 - 2548 ■  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   (สายงานกลยุทธ์องค์กร)  บมจ. กสท โทรคมนาคม
2539 - 2547 ■  ผู้อํานวยการ ฝ่ายบริการโทรคมนาคมทางข้อมูล
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2537 - 2539 ■  ผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมูล
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2536 - 2537 ■  ผู้อํานวยการ กองนโยบายและแผน  
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2533 - 2537 ■  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ กองสื่อสารข้อมูล  
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย
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8. นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 60 ปี

  

 

  
  

  

7. นายคนุท บอร์เก้น
 กรรมการ
 อายุ : 50 ปี

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certifi cation Program 
 (DCP123/2009) - English Program
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท Master of Business Administration, 
 University of Michigan, USA
 ปริญญาตรี B.A. Economics, San Jose State University, 
 USA

ประวัติการทํางาน
2553 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ Grameenphone, Bangladesh
2552 - 2553 ■  กรรมการ Telenor Pakistan
2551 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ  Telenor Asia Pte Ltd
2549 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2549 - ปัจจุบัน ■  Director and Senior Vice President, 
   Business Development, Telenor Asia (ROH) Ltd.
2548 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ  บมจ.ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์
2547 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ  บจก. โบเลโร
2548 - 2550 ■  กรรมการ  บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี
2544 - 2549 ■  Finance Director, Telenor Asia Pte Ltd
2541 - 2544 ■  Finance Manager, Telenor Mobile Communications AS

  

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท MA Jurisprudence, Oxford University, UK

ประวัติการทํางาน
2550 - ปัจจุบัน ■  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ 
   กรรมการตรวจสอบ  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2550 - ปัจจุบัน ■  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา  
   บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
2546 - ปัจจุบัน ■ หุ้นส่วน Wikborg Rein
2541 - 2546 ■  ที่ปรึกษา Watson, Farley & Williams
2541 - 2543 ■  กรรมการผู้จัดการ Argonaut Shipping Pte Ltd
2529 - 2541 ■  หุ้นส่วน Sinclair Roche & Temperley
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)024

  

คณะกรรมการ

  

 

  

 

  
    

  

9. นายคนุท สนอร์เร่ บัค คอร์เนเลสเซน
 กรรมการ
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 อายุ : 38 ปี

10. นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วูดเวิร์ธ
 กรรมการ
 อายุ : 45 ปี

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

ประวัติการทํางาน
2553 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ Telenor Pakistan Ltd.
2552 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ Grameenphone, Bangladesh
2551 - ปัจจุบัน ■  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

ประวัติการอบรม หลักสูตร Financial Statements Demystifi ed for Directors 
 (FFD1/2009 English Program) 
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี LLB (Honours), Queen Mary College, 
 University of London

ประวัติการทํางาน
2552 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2549 - ปัจจุบัน ■  Managing Director, Telenor Asia Pte Ltd
2549 - ปัจจุบัน ■  Director, Telenor Asia (ROH) Ltd.
2544 - ปัจจุบัน ■  Legal Director, Telenor Asia Pte Ltd
ก่อนปี 2544 ■  Private Legal Practice
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ประวัติการศึกษา ปริญญาโท Master Business Administration (Hons), 
 University College Dublin Ireland

ประวัติการทํางาน
2553 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2552 - ปัจจุบัน ■  Director, Regulatory Affairs Asia, Telenor Asia (ROH) Ltd.
2548 - 2552 ■  Senior Vice President, Regulatory Affairs  
   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2547 - 2548 ■  Senior Strategic Advisor 
   บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี
2543 - 2547 ■  Vice President/Project Director, Telenor Asia Pte Ltd
2542 - 2543 ■  Managing Director & Country Manager, 
   Telenor Ireland Ltd.
2540 - 2542 ■  Business Development Manager, Telenor Ireland Ltd.

  

 

  
  

  

11. นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น
 กรรมการ
 อายุ : 54 ปี

12. นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์
 กรรมการ
 อายุ : 45 ปี

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท Master of Science, the Norwegian Institute  
 of Technology, Norway and RWTH Aachen Germany

ประวัติการทํางาน
2553 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2553 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ Grameenphone Ltd.
2553 - ปัจจุบัน ■  กรรมการ Telenor Pakistan Ltd.
2553 - ปัจจุบัน ■  Deputy Head of Asia Region, Telenor Group
2551 - ปัจจุบัน ■  Director, Det Norske Veritas AS
2550 - 2553 ■  Executive Vice President, Head of Communications & 
   Corporate Responsibility, Telenor Group
2549 - 2550 ■  Head of Technology & Research, Hydro Oil & Energy
2549 ■  Head of Hydro Oil & Energy Research Centre, Bergen
2548 - 2549 ■  Head of Communications, Hydro Oil & Energy
2547 ■  Head of Commercial Strategy, Markets, Norsk Hydro
2546 ■  Head of Strategy and Policy, New Energy, Norsk Hydro
2545 - 2546 ■  Strategic projects, Oil & Energy and Corporate, 
   Norsk Hydro
2544-2545 ■  Head of Nordic Sales & Marketing, 
   Gas Sourcing & Marketing, Norsk Hydro
2543-2544 ■  Head of Business Development, 
   Gas Sourcing & Marketing, Norsk Hydro



026   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

คณะผู ้บริหาร

1. นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางวัณนา พรสินศิริรักษ์ 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี

3. นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพาณิชย์

4. นายธนา เธียรอัจฉริยะ 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร

5. นายโรลฟ มาร์ทินูสัน
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี

6

7

9

1

2
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6. น.ส.ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า

7. นายฮารูน บาตติ 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม People

8. ดร. เกษชญง สกาวรัตนานนท์
 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานการตลาด

9. นายชัยยศ จิรบวรกุล
 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Distribution

10. นางวีระนุช กมลยะบุตร
 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์

8

10

3

4

5



028   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) คณะผู ้บริหาร

1. นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ 1, 2 ประวัติการศึกษา 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bachelor of Science, Electrical Engineering from the Montana State University, US
  ประวัติการทํางาน
  มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน ■  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2551 - 2554 ■  Chief Executive Offi cer, Telenor Pakistan Pvt Ltd, Pakistan
  2550 - 2551 ■  Chief Operating Offi cer, Maxis Telecommunications, Malaysia
  2545 - 2550 ■  Chief Technology Offi cer, DiGi Telecommunications Sdn Bhd,  
    Malaysia 
  2542 - 2545 ■  Chief Technology Offi cer, Cesky Mobil (Oskar), Czech Republic

2. นางวัณนา พรสินศิริรักษ์ 1 ประวัติการศึกษา
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กลุ่มการเงินและบัญชี ประวัติการทํางาน
  2553 - ปัจจุบัน ■  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2550 - 2552 ■  Assistant to Executive Committee Member for the area South 
    Asia / ASEAN, Holcim, Switzerland
  2548 - 2550 ■  Senior Business Analyst, Lafarge Building Materials GmbH, 
    Germany

3. นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก 1 ประวัติการศึกษา 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพาณิชย์ Master of Science in Business Administration, Norwegian School of Economics 
  and Business Administration
  European Certifi ed Financial Analyst
  ประวัติการทํางาน
  2553 - ปัจจุบัน ■  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มพาณิชย์ 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2552 - 2553 ■  Senior Vice President, Head of Services, 
    Corporate Development Telenor Group
  2550 - 2552 ■  Senior Vice President, Head of Financial Services, 
    Global Coordination Telenor Group
  2547 - 2550 ■  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2544 - 2547 ■  ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงินและบัญชี 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2543 - 2544 ■  Vice President, Finance, Telenor Mobile Communications
  2541 - 2542 ■  Business Controller, Telenor International
  2540 - 2541 ■  Manager, DNB Corporate Banking Department
  2537 - 2540 ■  Permanent Secretary for the standing committee on Finance 
    and Economics of the Norwegian Parliament

1. เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ กลต. 

2. นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 
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4. นายธนา เธียรอัจฉริยะ 1, 2 ประวัติการศึกษา
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Master of Business Administration, Washington State University, USA
 กลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประวัติการทํางาน
  2553 - ปัจจุบัน ■  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2548 - 2553 ■  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

5. นายโรลฟ มาร์ทินูสัน 1 ประวัติการศึกษา
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Master of Electronic and Computer Engineering, Ostfold College of Engineering
 กลุ่มเทคโนโลยี Bachelor of Electronics, the Norwegian University of Science and Technology, Norway
  ประวัติการทํางาน
  2550 - ปัจจุบัน ■ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2547 - 2550 ■  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี Maxis, Malaysia
  2545 - 2547 ■  ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2544 - 2545 ■  Senior Vice President for Network & Technology for Telenor’s 
    mobile operations in Europe and Asia
  2543 - 2545 ■  กรรมการ Stavtelesot , Russia
  2539 - 2543 ■  GSM Project Manager, Norconsult telematics, Saudi Telecom , 
    Saudi Arabia
  2536 - 2539 ■  Head of the Network Planning department, Telenor Mobile

1. เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ กลต. 

2. นายธนา เธียรอัจฉริยะ ลาออกจากตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร มีผลสิ้นเดือนเมษายน 2554



030   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) คณะผู ้บริหาร

6. น.ส.ทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม 1 ประวัติการศึกษา
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Saint Louis University, Missouri, USA
  ประวัติการทํางาน
  2551 - ปัจจุบัน ■  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้า 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2550 - 2551 ■  หัวหน้าสายงาน การจัดการโครงการทางด้านกลยุทธ์ 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2546 - 2550 ■  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางการบริการ 
    ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
  2541 - 2546 ■  Marketing Specialist, Asia-Pacifi c Marketing Practice, 
    McKinsey and Company (Thailand)

7. นายฮารูน บาตติ 1 ประวัติการศึกษา
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม People Master of Art, Political Science (International Relations focus),
  McGill University in Montreal, Canada
  Bachelor of Art, Economics and Political Science, McGill University in Montreal, Canada
  ประวัติการทํางาน
  2553 - ปัจจุบัน ■  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2548 - 2553 ■  Various positions held. Last position: 
    Director Organization Excellence, Telenor Pakistan
  2544 - 2547 ■  Senior Consultant, ThinkFast Consulting, Inc., IL, USA
  2542 - 2544 ■  Consultant, Dynamik Technologies, Inc., MI, USA

8. ดร. เกษชญง สกาวรัตนานนท์ ประวัติการศึกษา
 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานการตลาด ปริญญาเอก สาขา Electrical Engineering, Imperial College, University of London, UK
  ประวัติการทํางาน
  2553 - ปัจจุบัน ■  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานการตลาด 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2552 - 2553 ■  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจแฮปปี้ 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2550 - 2552 ■  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจพรีเพด 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2543 - 2550 ■  ผู้อํานวยการกลุ่มธุรกิจพรีเพด 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

1. เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ กลต.
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9. นายชัยยศ จิรบวรกุล ประวัติการศึกษา
 ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Distribution Master of Engineering Management, University of Missouri-Rolla, Missouri, USA
  Master of Electrical Engineering, Louisiana State University, Louisiana, USA
  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประวัติการทํางาน
  2553 - ปัจจุบัน ■  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงาน Distribution 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2552 - 2553 ■  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจดีแทค 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2550 - 2552 ■  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจโพสต์เพด 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2548 - 2550 ■  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานพัฒนาพาณิชย์ 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2547 - 2548 ■  ผู้อํานวยการกลุ่มงานการตลาด 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2545 - 2547 ■  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาด
    และการวางแผน บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จํากัด
  2542 - 2545 ■  ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาการค้าปลีก 
    บริษัท เชลล์ ออยล์ โปรดักส์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
  2540 - 2542 ■  ผู้จัดการบริษัทค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
  2539 - 2540 ■  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Fleet Card) 
    บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด

10. นางวีระนุช กมลยะบุตร ประวัติการศึกษา
 ผู้อํานวยการอาวุโส นิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริสตอล
 สายงานกฎหมายและรัฐกิจสัมพันธ์ นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สํานักงานศาลยุติธรรม รุ่นที่ 15 
  (อยู่ระหว่างการอบรม)
  ประวัติการทํางาน
  2551 - ปัจจุบัน ■  ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานกฎหมาย 
    บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  2548 - 2551 ■  ผู้บริหาร บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
  2547 - 2548 ■  Senior Associate บริษัท คูแดร์ บราเธอร์ จํากัด
  2537 - 2547 ■  Senior Associate บริษัท เฟรชฟิลด์ส จํากัด

  



032   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

* บริษัทได้จําหน่ายหุ้นทั้งหมดใน บจ. แฟต ดีกรี ไปเมื่อวันที่ 3 กพ. 2554 ดังนั้น ปัจจุบัน บจ. แฟต ดีกรี ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท

โครงสร้าง
กลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ ่มบริษัท

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

 บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี 99.81%

 บจ. แทคเซอร์วิส 100%

 บจ. พับบลิค เรดิโอ 100%

 บจ. ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส 100%

 บจ. ดีแทค เนทเวอร์ค 100%

 บจ. ดีแทค บรอดแบรนด์ 100%

 บจ. เวิลด์โฟน ช็อป 100%

 บจ. แทคพร็อพเพอร์ตี้ 100%

 บจ. อีสเทิรน์ บิช 100%

 บริษัท แทค ไฟแนนซ์ บี.วี. 100%

 บจ. วิภาวดี ออฟฟิต บิลดิ้ง 100%

 บจ. เพย์สบาย 100%

 บจ. แฟต ดีกรี* 51%

 บจ. ครีเอ้ 51%
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ข้อมูลสรุปสําหรับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น 
     (ร้อยละ)

บจ. เวิลด์โฟน  319  อาคารจัตุรัสจามจุรี หยุดดําเนินกิจการ 450 ล้านบาท แบ่งเป็น 100
 ช็อป  ชั้น 28 ถ.พญาไท  ในปี 2546 หุ้นสามัญจํานวน 4.5 ล้านหุ้น
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  กรุงเทพฯ  และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. แทค  319  อาคารจัตุรัสจามจุรี บริหารสินทรัพย์ 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 100
 พร็อพเพอร์ตี้  ชั้น 28 ถ.พญาไท   หุ้นสามัญจํานวน 1 แสนหุ้น
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
  กรุงเทพฯ  และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. แทค เซอร์วิส  319  อาคารจัตุรัสจามจุรี  หยุดดําเนินกิจการ 20 ล้านบาท แบ่งเป็น 100
  ชั้น 28 ถ.พญาไท  ในปี 2544 หุ้นสามัญจํานวน 2 แสนหุ้น
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  กรุงเทพฯ  และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. ดีแทค  319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ให้บริการโทรศัพท์ 60 ล้านบาท แบ่งเป็น 100
 เนทเวอร์ค  ชั้น 28 ถ.พญาไท  ทางไกลระหว่างประเทศ หุ้นสามัญจํานวน 6 แสนหุ้น
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  กรุงเทพฯ  และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. ดีแทค  319  อาคารจัตุรัสจามจุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 100
 บรอดแบนด์  ชั้น 28 ถ.พญาไท  ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หุ้นสามัญจํานวน 1 หมื่นหุ้น
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  (ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนิน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  กรุงเทพฯ กิจการ) และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. ดีแทค  319  อาคารจัตุรัสจามจุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 100
 อินเตอร์เนต  ชั้น 28 ถ.พญาไท ให้บริการอินเทอร์เน็ต หุ้นสามัญจํานวน 1 หมื่นหุ้น
 เซอร์วิส  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน   (ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนิน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  กรุงเทพฯ กิจการ) และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

ดีแทคเป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบความถี่ 

800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดําเนินงาน (Built-Transfer-Operate) เป็นเวลา 

27 ปีจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด มหาชน (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)   ปัจจุบัน ดีแทคมีผู้ใช้บริการ ณ 31 ธันวาคม 2553 

ประมาณ 21.6 ล้านเลขหมาย และมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30.2 ของจํานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดของประเทศ

ณ สิ้นปี 2553 ดีแทคมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น  14 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจํานวน 2 บริษัท ได้แก่ บจ. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส (ยูดี) 

และ บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย โดย บจ. ฟรีเควนซี่ มีเดีย อยู่ระหว่างการชําระบัญชี โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดําเนินธุรกิจ

ที่เสริมประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัททั้งในการบริหารสินทรัพย์และพัฒนาจัดการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนั้น ดีแทคจะเน้นการลงทุนใน

กิจการที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้ 



034   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น 
     (ร้อยละ)

บจ. พับบลิค  319  อาคารจัตุรัสจามจุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ 1 ล้านบาท แบ่งเป็น  100
 เรดิโอ  ชั้น 28 ถ.พญาไท  ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หุ้นสามัญจํานวน 1 หมื่นหุ้น
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  ประเภทแท็กซี่เรดิโอ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  กรุงเทพฯ (ปัจจุบันยังไม่ได้ดําเนิน และเรียกชําระเต็มมูลค่า
   กิจการ)  

บมจ. ยูไนเต็ด 319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ตัวแทนจําหน่ายบัตรเติมเงิน 313.6 ล้านบาท แบ่งเป็น 99.81
 คอมมูนิเกชั่น  ชั้น 28 ถ.พญาไท และการให้บริการเติมเงิน หุ้นสามัญจํานวน 434.7 ล้านหุ้น
 อินดัสตรี  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน โดยไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.625 บาท
 (ยูคอม) กรุงเทพฯ (E-Refi ll) และเรียกชําระแล้ว 271.7 ล้านบาท 

บจ. เพย์สบาย 128/215 อาคารพญาไท ให้บริการชําระเงินออนไลน์ 200 ล้านบาท แบ่งเป็น 100
  พลาซ่า ชั้น 20 ถ.พญาไท   หุ้นสามัญจํานวน 2 ล้านหุ้น
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  กรุงเทพฯ  และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. ครีเอ้ 99 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค  พัฒนาและให้บริการ 0.2 ล้านบาท แบ่งเป็น 51
  ชั้น 11 ห้อง 2101  โปรแกรมบนโทรศัพท์ หุ้นสามัญจํานวน 2 พันหุ้น
  ถ.แจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ  เคลื่อนที่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
  อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี  และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. แฟต ดีกรี* 21/54-55 ซอยศูนย์วิจัย  ผลิตรายการวิทยุ สื่อโฆษณา 0.2 ล้านบาท แบ่งเป็น 51
  ถ.พระรามเก้า แขวงบางกะปิ  และให้บริการด้านสื่อบันเทิง หุ้นสามัญจํานวน 2 หมื่นหุ้น
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
    และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. วิภาวดี  319  อาคารจัตุรัสจามจุรี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 208.6 ล้านบาท แบ่งเป็น 100
 ออฟฟิต บิลดิ้ง ชั้น 28 ถ.พญาไท  (อาคารสํานักงาน) หุ้นสามัญจํานวน 2.086 ล้านหุ้น (ผ่าน บจ.แทค
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท พร็อพเพอร์ตี้ 100)
  กรุงเทพฯ   และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. อีสเทิรน์ บิช 319  อาคารจัตุรัสจามจุรี  พัฒนาที่ดิน 80 ล้านบาท แบ่งเป็น 100
  ชั้น 28 ถ.พญาไท   หุ้นสามัญจํานวน 8 แสนหุ้น (ผ่าน บจ.แทค
  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  พร็อพเพอร์ตี้ 100)
  กรุงเทพฯ   และเรียกชําระเต็มมูลค่า 

บจ. แทค  Teleportboulevard 140, ธุรกิจการเงิน 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็น 100
 ไฟแนนซ์ บี.วี. 1043 E.I. Amsterdam   หุ้นสามัญจํานวน 200 หุ้น (ผ่าน บจ.แทค
  Netherlands   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 520  พร็อพเพอร์ตี้ 100)
    เหรียญสหรัฐฯ และเรียกชําระ 
    แล้ว 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

โครงสร้างกลุ ่มบริษัท

* บริษัทได้จําหน่ายหุ้นทั้งหมดใน บจ. แฟต ดีกรี ไปเมื่อวันที่ 3 กพ. 2554 ดังนั้น ปัจจุบัน บจ. แฟต ดีกรี ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท
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ข้อมูลสรุปสําหรับบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น 
     (ร้อยละ)

บจ. ฟรีเควนซี่   ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  40
 มีเดีย   การชําระบัญชี  
บจ. ยูไนเต็ด  499 หมู่ที่ 3 จัดจําหน่ายบัตรเติมเงิน 200 ล้านบาท แบ่งเป็น 25*
 ดิสทริบิวชั่น  อาคารเบญจจินดา เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หุ้นสามัญจํานวน 20 ล้านหุ้น
 บิซซิเนส (ยูดี) ถ.วิภาวดีรังสิต  และอุปกรณ์เสริม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   และเรียกชําระเต็มมูลค่า
  กรุงเทพฯ   

หมายเหตุ

* ส่วนที่เหลือร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง แม้ว่าการที่บริษัทถือหุ้นในยูดีเพียงร้อยละ 25 โดยมี บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทถือหุ้นในยูดีร้อยละ 75 นั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการ

ถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ

โดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทในการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่างๆ 

อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และขั้นตอนในการควบคุมรายการระหว่างกันอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรื่องการเข้าทํา

รายการระหว่างกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงค์โปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



036   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงาน

ดีแทคมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ  ในปี 2553 โดยความ

สําเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการให้ความสําคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง ความพยายามในการพัฒนารูปแบบการนําเสนอสินค้าและบริการให้เข้าใจง่าย 

ความนิยมในสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการบรรลุ

ข้อตกลงเชื่อมต่อโครงข่ายกับ กสท./ฮัทช์ ในปี 2553 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจํานวนผู้ใช้

บริการใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 6.0 ล้านเลขหมาย จากประมาณ 3.7 ล้านเลขหมายในปีก่อน 

ส่งผลให้จํานวนผู้ใช้บริการรวมเติบโตเป็น 71.6 ล้านเลขหมาย นอกจากนั้น ดีแทคยังสามารถ

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้โดยจํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิที่เพิ่มขึ้น 2.0 ล้านเลขหมาย

คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 32.9 ของจํานวนผู้ใช้บริการใหม่ ณ สิ้นปี 2553 ดีแทค

มีฐานผู้ใช้บริการอยู่ที่ 21.6 ล้านเลขหมาย นอกจากนี้ ดีแทคมีส่วนแบ่งทางการตลาดของรายได้

เติบโตจากร้อยละ 32.0 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 32.1 ณ สิ้นปี 2553

ดีแทคให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการ เพ่ือรับประกันว่าลูกค้าของดีแทคจะได้รับบริการท่ีดีท่ีสุด มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางานซึ่งได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี 2552 รวมทั้งโครงการที่ริเริ่มใหม่ในปีนี้ ให้ผลเป็นที่

น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กําไรสุทธิและกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงานที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนั้น การให้ความสําคัญกับคุณภาพของผู้ใช้

บริการยังส่งผลให้หนี้สงสัยจะสูญในปี 2553 ลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนด้วย 

ในปีที่ผ่านมา ดีแทคได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลากหลายรุ่น อาทิ 

แอร์การ์ด และ Wireless Router เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

และความนิยมในแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออน์ไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ดีแทคมุ่งเน้นการนําเสนอ

โครงสร้างอัตราค่าบริการที่ไม่ซับซ้อน รวมทั้งเปิดตัวบริการเล่นเน็ตสบายใจหายห่วง (cap max)1 

ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย

ที่สูงเกิน นอกจากนั้น ดีแทคยังได้ขยายความสามารถของเครือข่ายเพื่อรองรับปริมาณการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ความพยายามของดีแทคดังกล่าวล้วนมุ่งเน้นให้ลูกค้า

ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดทั้งในเรื่องอุปกรณ์ อัตราค่าบริการที่ไม่ซับซ้อน และ

เครือข่ายคุณภาพ 

อีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สําคัญในปีนี้คือ ความสําเร็จในการบรรลุข้อตกลงเชื่อมต่อโครงข่ายกับ 

กสท./ฮัทช์ หลังจากสิ้นสุดกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้ กทช. ซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลา

นาน โดยการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวไม่เพียงส่งผลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานด้านการเงิน

1 cap max เป็นบริการควบคุมค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าของดีแทคที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกินกว่า
 เพดานที่ตั้งไว้ จะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสูงสุดเท่าที่กําหนดไว้
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ของดีแทคเนื่องจากดีแทคมีรายรับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิจาก กสท./ฮัทช์. แต่ยังเป็นก้าวที่

สําคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยโดยรวมอันจะนําไปสู่การแข่งขันที่เป็นธรรม 

เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ดีแทค ร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก 4 ราย ได้เปิด

ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม (MNP) โดยลูกค้าที่ทําการเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่ จะสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมได้ ดีแทคคาดว่าบริการคงสิทธิเลขหมายฯ

จะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างมีนัยสําคัญ แต่เป็นบริการที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

แก่ลูกค้ามากกว่า 

สรุปฐานะทางการเงิน

ในปี 2553 ดีแทคมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเสริมสถานะทางการเงินที่มั่นคงให้กับ

บริษัท โดยมีรายได้ทั้งสิ้น 72.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จาก 65.7 พันล้านบาทใน

ปีก่อน  การเติบโตของรายได้เป็นผลมาจากการใช้งานบริการเสริมโดยเฉพาะบริการอินเทอร์เน็ต

ไร้สาย และยอดจําหน่ายเครื ่องโทรศัพท์ที ่เพิ ่มขึ ้น รวมทั้งบริษัทมีรายได้จากค่าเชื ่อมต่อ

โครงข่ายเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่บรรลุข้อตกลงเชื่อมต่อโครงข่ายกับ กสท./ฮัทช์ กําไรก่อน

ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 21.5 พันล้านบาท และกําไรสุทธิ

อยู่ที่ 10.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 27.1 และร้อยละ 64.6 ตามลําดับ 

นอกจากนั้น ดีแทคยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงถึง 21.5 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่า

เป้าหมายที่ตั้งไว้เดิมที่ 17 พันล้านบาท ตัวเลขผลประกอบการที่แข็งแกร่งดังกล่าวเป็นผลมา

จากการขยายตัวของรายได้ที่เพิ่มสูง ประกอบกับต้นทุนโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้น 

ในปี 2553 ดีแทคชําระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกําหนดเป็นเงินทั้งสิ้น  2.8 พันล้านบาท เพิ่มเติม

จากการชําระคืนตามกําหนด 7.2 พันล้านบาท ส่งผลให้ยอดหนี้คงค้างลดลงจาก 19.0 พันล้าน

บาทเมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 8.9 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 สถานะทางการเงินที่มั่นคงดังกล่าว

ส่งผลให้ดีแทคสามารถประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษจํานวน 0.56 บาทต่อหุ้น เป็นครั้งแรกนับ

แต่ก่อตั้งบริษัทในไตรมาส 3 ดังนั้นเมื่อนํามารวมกับเงินปันผลปกติที่จะจ่ายในเดือน พ.ค. 54 

ที่ 3.21 บาทต่อหุ้น เงินปันผลทั้งปีจึงเท่ากับ 3.77 บาทต่อหุ้น 

นอกจากนั้น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องในงบดุลยังส่งผลให้สถาบันจัดอันดับ

เครดิตต่างประกาศเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของดีแทค โดยทริส เรทติ้ง ประกาศเพิ่มอันดับ

เครดิตจาก A+ เป็น  AA- เมื่อเดือนตุลาคม 2553 และฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิต

จาก BBB- เป็น BBB เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 



038   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริการเสียง

ในปี 2553 รายได้จากบริการเสียง อยู่ที่ 42.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อน ตาม

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมและจํานวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ลูกค้ามีปริมาณการใช้งานบริการเสียงเพิ่มขึ้น โดยเป็น

ผลมาจากเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และการออกโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้งานในเครือข่ายนอก

ช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้งานรวมในระบบสูง ซึ่งได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และ

ต่อเนื่องมาในปี 2553 

ดีแทคยังคงให้ความสําคัญกับการนําเสนอรูปแบบและอัตราค่าโทรท่ีออกแบบตามความต้องการ

เฉพาะกลุ่มของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ (Segmentation) เพื่อนําเสนอบริการให้เหมาะสมกับรูปแบบ

การใช้งานของลูกค้าของดีแทคให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น การเปิดตัวซิมสะตอ ซึ่งมีอัตราค่าใช้

บริการที่จูงใจสําหรับการโทรระยะสั้น ๆ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในแถบภาคใต้ของประเทศไทย

ซึ่งคนส่วนใหญ่จะพูดค่อนข้างเร็ว  

ดีแทคเน้นการนําเสนอแพ็กเกจอัตราค่าบริการที่เข้าใจง่าย เพื่อลดความสับสนของลูกค้าจาก

แพ็กเกจอัตราค่าบริการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่งมีอยู่ค่อนข้างมากในตลาดปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้

เป็นไปตามความมุ่งหมายของดีแทคที่ต้องการให้แพ็กเกจอัตราค่าบริการมีลักษณะ “เรียบง่าย” 

และ “ใช้ได้อย่างสบายใจ” นอกจากนั้น ยังเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กทช.เกี่ยวกับ

การคิดอัตราค่าบริการอีกด้วย สําหรับผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน ดีแทคได้นําเสนอแพ็กเกจ 

‘One’ ซึ่งคิดอัตราค่าบริการเดียวสําหรับการโทรทุกเครือข่าย ตลอดทั้งวันเพื่อความเข้าใจง่าย 

อย่างไรก็ดี ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือแพ็กเกจเสริมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน 

เช่น แพ็กเกจเสริมที่มีอัตราค่าบริการจูงใจสําหรับผู้ใช้โทรศัพท์ปริมาณมากในช่วงกลางวัน หรือ

กลางคืน หรือเน้นเฉพาะการโทรหาเบอร์คนพิเศษ เป็นต้น สําหรับลูกค้าในระบบเติมเงิน ก็มี

ระบบราคาที่เข้าใจง่ายคล้ายคลึงกัน และยังสามารถเลือกโปรโมชั่นเสริมพิเศษ สําหรับช่วงเวลา

ที่คาดว่าจะมีการใช้งานโทรศัพท์ในปริมาณมากด้วย 

สําหรับก้าวต่อไปในปี 2554 ดีแทคจะยังคงมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เน้นภาพลักษณ์ของ

การเป็นผู้ให้บริการที่สร้างความคุ้มค่าแก่ลูกค้า (value-for-money) ตลอดจนนําเสนอรูปแบบ

การให้บริการที่ตรงกับความต้องการใหม่ๆของลูกค้า โดยจะนําข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านการ

ใช้งานของลูกค้าที่ได้จากซอฟท์แวร์ Business Intelligence (BI) มาช่วยในการคิดรูปแบบการ

ให้บริการใหม่ ๆ
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บริการเสริม

บริการเสริมเป็นรายได้หลักของปี 2553 โดยเป็นผลมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสมาร์ทโฟน

และการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ในปี 2553 รายได้จากบริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 13.9 ของรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนที่ร้อยละ 12.2 ในปี 2552 

แพ็กเกจของบริการเสริมถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและเหมาะกับการใช้งานของแต่ละกลุ่ม

ลูกค้า เช่น แพ็กเกจที่เน้นทั้งบริการอินเทอร์เน็ตและส่งข้อความ แพ็กเกจที่เน้นเฉพาะบริการ

อินเทอร์เน็ตสําหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก และแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่สําหรับการใช้งาน

สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากความเรียบง่ายแล้ว ความมุ่งหมายของดีแทคที่

ต้องการให้ลูกค้า “ใช้ได้อย่างสบายใจ” ยังสะท้อนให้เห็นจากความพยายามต่าง ๆ อาทิเช่น 

การส่งข้อความเตือนลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตถึงระดับหนึ่งเพื่อช่วยลูกค้าควบคุมค่าใช้จ่าย 

และยังได้จํากัดค่าบริการสูงสุดสําหรับลูกค้าที่อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเกินกําหนด ซึ่งเป็นการ

กระตุ้นให้ลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยไม่ต้องคอยกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจสูง

เกินไป นอกจากนั้น ลูกค้ายังสามารถเลือกที่จะตรวจสอบยอดการใช้งานได้ด้วยตนเอง หรือ

ปิดและเปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามที่ต้องการ

ดีแทคตระหนักดีถึงความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมุ่งมั่น

จะพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยดีแทคเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่าย EDGE ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ในปี 2553 ดีแทค

เน้นลงทุนขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพ

การให้บริการโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น ในปีต่อ ๆ ไป ดีแทคจะยังคงมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนานวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการรูปแบบใหม่รวมทั้งพยายาม

รักษาความเป็นผู้นําการให้บริการในตลาดบริการเสริมซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงมากในขณะนี้ 

สมาร์ทโฟน

การใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2553 โดยสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากความนิยม

ในแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัจจุบันผู้ประกอบการได้นําเข้าสมาร์ทโฟนหลากหลาย

รุ่น ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานและระดับราคาที่แตกต่างกันออกไป สมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยหลักที่

ช่วยให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนื่องจากสามารถรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้

รวดเร็วยิ่งขึ้น ดีแทคตัดสินใจเข้าสู่ตลาดสมาร์โฟน โดยเริ่มจากการเปิดตัวเป็นผู้ให้บริการและ

จําหน่ายเครื่องแบล็คเบอร์รี่เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2552 และได้เริ่มจําหน่ายเครื่อง iPhone ใน

เดือนมีนาคม 2553 นอกจากนี้ ดีแทคจะร่วมมือกับผู้ผลิตในการทยอยนําสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ 

เข้าสู่ตลาดต่อไป
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สมาร์ทโฟนและโทรศัพท์เพิ่มลูกเล่นการใช้งาน (featured phone) เป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ

ของการเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ตในปี 2553 โดยดีแทคได้ทยอยแนะนําโมเดลต่าง ๆ ของ

แบล็คเบอร์รี ่ และ iPhone เข้าสู่ตลาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม

ที่จะเพิ่มปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น ดีแทคยังร่วมกับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนชั้นนํา

ต่างๆ อาทิ ซัมซุง โนเกีย และ HTC ในการนําเสนอแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่มาพร้อมกับ

เครื่องโทรศัพท์เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันที ปัจจุบันสัดส่วนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่ใช้สมาร์ทโฟนมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งยังถือว่าค่อนข้างตํ่า สะท้อนให้เห็นว่าตลาด

สมาร์ทโฟนเป็นตลาดที่มีโอกาสจะเติบโตสูงในอนาคต นอกจากนั้น ดีแทคยังเน้นจําหน่าย

แอร์การ์ด และ wireless router เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตบน

คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ้ค รวมทั้งลูกค้าที่มีอุปกรณ์ไอทีหลายชิ้นด้วย 

นอกจากแพ็กเกจการใช้งานอินเทอร์เน็ตสําหรับลูกค้าทั่วไปแล้ว ดีแทคยังมีแพ็กเกจที่ออกแบบ

มาสําหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเช่น แพ็กเกจที่มีอัตราค่าบริการจูงใจสําหรับผู้ต้องการเน้น

การใช้งานบริการแชทและอีเมล์ เน้นการใช้งานแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ

แบบผสมผสานระหว่างบริการที่กล่าวมาทั้งหมด นอกจากนั้น ดีแทคยังมีบริการลูกค้าสัมพันธ์

และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเน้นให้บริการเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน

สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ

การให้บริการ 

ดีแทคมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด

แก่ลูกค้า รวมทั้งเป็นการมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม ในปี 2553 ดีแทคได้ขยายขอบข่าย

การให้บริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการดําเนินชีวิตรูปแบบใหม่ ๆ  ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

ตัวอย่างเช่น ดีแทคได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์ผ่านทาง

แชทและอีเมล์ เพิ่มช่องทางการแจ้งยอดค่าใช้บริการรายเดือนผ่านทางอีเมล์ นอกจากนี้ ลูกค้า

ของดีแทคยังสามารถชําระค่าใช้บริการรายเดือนได้โดยสะดวก ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

อื่น ๆ อีกด้วย 

ในปี 2553 ดีแทคได้นําแนวทางการมุ่งเน้นความต้องการเฉพาะกลุ่มของลูกค้ากลุ่มต่างๆ 
(Segmentation) มาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) โดยดีแทค

ได้เปิดตัวบริการใจดีเจ้าบุญทุ่ม ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดลําดับที่ 8 ของครอบครัวบริการใจดี  

ทั้งนี้ ดีแทคใช้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายใต้ชื่อบริการใจดีมาอย่างต่อเนื่อง 
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นับตั้งแต่การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ของระบบเติมเงินมาเป็นแฮปปี้เมื่อปี 2546 เช่น บริการ

เติมเงินฉุกเฉิน (ใจดีให้ยืม) บริการโอนค่าโทรให้ลูกค้ารายอื่น (ใจดีให้โอน) โดยบริการใจดี

เจ้าบุญทุ่มจะช่วยให้ลูกค้าแฮปปี้สามารถดูแลคนพิเศษด้วยการจ่ายค่าโทรที่คนพิเศษโทรเข้า

มาให้ทั้งหมด บริการนี้เป็นผลมาจากการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการโทรของลูกค้ากลุ่ม

หน่ึง ซ่ึงมักจะโทรออกไปยังหมายเลขปลายทางไม่ก่ีหมายเลข หรือโทรออกไปยังหมายเลขเดียว

เป็นส่วนใหญ่ และเป็นการโทรออกฝ่ายเดียวทั้งสิ้น

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ในปี 2553 ดีแทคได้ลงทุนเพิ่มเติมในระบบ 
dSmart  ต่อเนื่องจากปีก่อน ระบบ dSmart เป็นระบบเฝ้าระวัง และจัดการดูแลเครือข่าย เพื่อ

เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของระบบเครือข่าย ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยง

จากปัญหาระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ ดีแทคยังนําซอฟท์แวร์ Business 
Intelligence (BI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเชิงลึกมาใช้ศึกษาข้อมูล

ประเภทของอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้ พฤติกรรมการใช้งานและเติมเงิน การคาดการณ์การยกเลิก

ใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลเชิงสถานที่ของลูกค้า (location-based intelligence) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ

เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนําเทคนิค

การตลาดแบบล่องหน (Stealth Marketing) มาใช้ในการบริหารแคมเปญการตลาด โดยเน้น

แคมเปญที่สามารถเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มและเหมาะกับลูกค้ากลุ่มนั้น ๆ มากที่สุด สําหรับ

ก้าวต่อไป ดีแทคจะยังคงนําเสนอนวัตกรรมและทางเลือกที่น่าสนใจแก่ลูกค้า เพื่อพัฒนา

คุณภาพการให้บริการของดีแทคต่อไป 

การลงทุนด้านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

ดีแทคลงทุนพัฒนายกระดับคุณภาพของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นเสมอมาที่จะ

มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของดีแทค  ในปี 2553 ดีแทคได้ลงทุนกว่า 1 พันล้านบาท

เพื่อเพิ่มความสามารถของเครือข่ายในการรองรับปริมาณความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ไร้สายที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังเพิ่มคุณภาพเครือข่ายโดยรวมด้วย นอกจากนั้น ดีแทคยังได้ขยาย

เครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นเพื่อขยายบริการ

ไปยังประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ   และลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายใหม่เพื่อเป็นการตอบสนอง

ต่อนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและควบคุมค่าใช้จ่ายในระยะยาว ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะลดลงได้ อาทิ ค่าไฟ ค่าบํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้พื้นติดตั้ง

อุปกรณ์เล็กลง เป็นต้น
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ในปี 2553 การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างด้านไอทีเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยควบคุม

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดีแทคได้เปลี่ยนระบบไอทีใหม่รวมทั้งมีแผนที่

จะรวมระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันมากขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลด

ภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว นอกจากนั้น ดีแทคยังลงทุนเพิ่มเติมในระบบไอทีที่ช่วยพัฒนา

บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบบริหาร

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และซอฟท์แวร์ Business Intelligence (BI) 

สําหรับในปี 2554 ดีแทคจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่าย

อย่างต่อเนื่อง โดยดีแทคจะเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทั้งหมดตั้งแต่

ในส่วนของสถานีฐาน ระบบส่งสัญญาณ อุปกรณ์ชุมสาย และการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ 

นอกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากสมรรถนะที่ลํ้าหน้าของอุปกรณ์รุ่นใหม่แล้ว การปรับเปลี่ยน

ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม (MNP)

ในเดือนธันวาคม 2553 ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรคมนาคม โดยลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสามารถคงเลขหมายเดิม เมื่อทําการ

เปลี่ยนเครือข่ายผู้ให้บริการได้ อย่างไรก็ดี ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยจัดเป็น

ตลาดที่มีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน ซึ่งมักจะไม่ยึดติดกับหมายเลข

โทรศัพท์ ดีแทคจึงไม่คาดว่า บริการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง 

ในทางกลับกัน ดีแทคมองว่าบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมจะเป็นโอกาสดึงดูดลูกค้า

ธุรกิจและลูกค้าชั้นดี ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพของดีแทคต่อไป

อย่างไรก็ดี ดีแทคให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับขั้นตอนในการย้ายเครือข่าย โดยมุ่งหมายให้

กระบวนการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ไม่เกิดปัญหาติดขัด เพื่อให้ผู ้ใช้บริการทั้งที่จะออกจาก

เครือข่ายของดีแทคและเข้ามาใหม่มีประสบการณ์ที่ดีกับบริการของดีแทค นอกจากนี้ ดีแทค

ยังมีแผนจะขยายจํานวนร้าน dtac center และผู้แทนจําหน่ายของดีแทคที่สามารถให้บริการ

คงสิทธิเลขหมายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรับประกันว่าจะดีแทคจะมีจุดรับ

บริการเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่จะย้ายเครือข่ายมาใช้บริการของดีแทค  

แนวโน้มด้านธุรกิจและการแข่งขัน 

ปี 2554 จะเป็นปีที่ผู ้ให้บริการต่างมุ่งเน้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายและแอปพลิเคชั่น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยดีแทคคาดว่าจะมีจํานวนผู้ใช้บริการใหม่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้า

ผลการดําเนินงาน
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ที่ใช้เลขหมายโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเลขหมาย นอกเหนือไปจากลูกค้าใหม่ในต่างจังหวัดที่ยัง

มีอัตราส่วนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวมไม่ถึงร้อยละ 100 ในปีที่ผ่านมา

รายได้จากบริการเสริมมีอัตราการเติบโตสูงกว่ารายได้จากบริการอื่นอย่างเด่นชัด โดยดีแทค

คาดว่าแนวโน้มการเติบโตของบริการเสริมโดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะยังคงดีต่อไป

ในปี 2554 

เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ฟื้นตัวขึ้นมากภายหลังจากต้องเผชิญกับภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ

ในปีก่อนหน้า และต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ และการแข็งตัวของค่าเงินบาท รายได้ของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ขยายตัว

เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยรายได้หลักยังคงมา

จากบริการเสียง อย่างไรก็ดี รายได้จากบริการเสริมแม้จะยังเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าบริการเสียง 

ก็เป็นประเภทบริการที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างเด่นชัด และมีแนวโน้มเติบโตดีในปีต่อ ๆ ไป 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาจุดแข็งของตัวเองมากกว่า

จะเน้นการแข่งขันด้านราคา เป็นผลให้ระดับราคาในตลาดค่อนข้างคงที่ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการ

มีแนวโน้มจะพึ่งพาสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์การใช้อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันเพิ่ม

มากขึ้นทั้งเพื่อช่วยในเรื่องของการทํางานและใช้ในชีวิตส่วนตัว แนวโน้มราคาที่ถูกลงของ

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ จะช่วยขยายฐานผู้ใช้บริการไปสู่ระดับกลางและระดับล่างมากขึ้น แต่

การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นจากแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออน์ไลน์และแอปพลิเคชั่น

ที่เต็มไปด้วยลูกเล่นต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้งาน

ของเครือข่าย อย่างไรก็ดี ดีแทคตระหนักดีถึงแนวโน้มความต้องการที่จะเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว 

พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาความเป็นผู้นําการให้บริการได้ด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา

ในการพัฒนาเครือข่ายและคุณภาพการบริการ

ในปีต่อ ๆ  ไป ดีแทคจะยังคงริเริ่มและแสวงหามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงต้นทุนการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดีแทคได้ริเร่ิมดําเนินมาตรการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้นปี 2552 ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังจะ

เห็นได้จากตัวเลขกําไรสุทธิและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2553 ซึ่งสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ และดีแทคคาดว่ามาตรการที่ดําเนินการในปีนี้จะทยอยเห็นผลต่อเน่ืองในปี 2554 

หนึ่งในมาตรการที่จะดําเนินการในปี 2554 คือการปรับปรุงเครือข่ายของบริษัทให้ทันสมัย

ขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครือข่ายในระยะยาว ต้นทุนการดําเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น

อย่างยั่งยืนนี้จะช่วยเสริมสร้างให้ดีแทคมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในระยะยาวต่อไป
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ตลอดปี 2553 กิจกรรมเพื่อสังคมของดีแทค ได้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีพัฒนาการสู่

รูปแบบของเครือข่ายงานเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน ขยายขอบเขตการทํางานครอบคลุมทั้งภายใน

ประเทศและระดับสากล ภายใต้ชื่อโครงการทําดีทุกวันจากดีแทค ตามกลยุทธ์หลัก 3 แนวทาง

คือ ทําดีด้วยเทคโนโลยี ทําดีด้วยความรู้ และทําดีด้วยใจ ซึ่งมุ่งเน้นตามแนวทางพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควบคู่ไปกับนโยบายของดีแทคในการทํา

กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ  เสริมสร้าง

ความปลอดภัยต่องานบริการโทรคมนาคมและทําธุรกิจด้วยความห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมต่างๆ ของโครงการทําดีทุกวันจากดีแทคสร้างสีสันผสานกลยุทธ์จากหลายสาขา 

พร้อมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่มีเจตนารมณ์ในการทํางานที่สอดคล้อง

กัน ทําให้มีรูปแบบกิจกรรมที่ครบวงจร สามารถเข้าถึงจุดต่างๆที่ต้องการ ด้วยความเชื่อใน

กฎธรรมชาติของมนุษย์ เน้นพื้นฐานด้านปัจจัยสี่ เชื่อในความพอดีและสนองตอบด้วยเหตุผล 

เพื่อพัฒนาไปสู่ความสุขและความดีที่สมดุลยั่งยืน 

กลยุทธ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวนโยบายของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ และ 

คุณทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่กําหนดไว้เป็นเป้าหมายของดีแทคในการ

นําเสนอนวัตกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, “CSR”) 
อย่างจริงจัง ส่งผลให้ดีแทคสามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จาก

การประกวดรางวัล SET Awards ประจําปี 2552 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในประเภทบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มี

ความยอดเย่ียมท้ังนโยบายและการดําเนินธุรกิจที่มีการประยุกต์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเข้ากับภารกิจและกระบวนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท เป็น

ความภาคภูมิใจของชาวดีแทคหลังจากได้นําบริษัทเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในปี 2550

สําหรับปี 2553 ดีแทคมีผลคะแนนจากแบบสํารวจข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

จดทะเบียนที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 98 โดยได้รับคะแนน

เต็มร้อยละ 100 ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการดําเนินกิจการ

อย่างเป็นธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสินค้าและการบริการ ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนด้าน

ธรรมาภิบาล ด้านนวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินการรับผิดชอบต่อสังคม

ล่าสุด โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ประเภท

องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประจําปี 2552 – 2553 ของสํานักงาน กปร (สํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

โครงการทําดีทุกวันจากดีแทคยังคงมุ่งมั่นทํางานควบคู่กับองค์กรเครือข่ายความดีได้แก่ 

มูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิดและสถานีวิทยุ DFM ร่วมด้วยช่วยกัน รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน

หลายร้อยหน่วยงาน 
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โดยสรุปกิจกรรมเด่นๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2553 ดังนี้

ทําดีด้วยเทคโนโลยี 

■  *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร  คลังข้อมูลเพื่อเกษตรกรไทย 

บริการส่งข้อมูลและข่าวสารด้านการเกษตรผ่าน SMS และ MMS พร้อมให้บริการปรึกษาความรู้

การเกษตรผ่านทางโทรศัพท์ฟรีสําหรับลูกค้าดีแทคที่หมายเลข *1677 โครงการนี้นําเทคโนโลยี

การสื่อสารมาแก้ปัญหาเพื่อนําความรู้สู่ท้องถิ่น ทั้งการผลิตและการตลาด เปิดให้บริการตั้งแต่

ปี 2551 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ใช้บริการกว่า 200,000 เลขหมายทั่วประเทศ ในปี 2553 

นี้มีเกษตรกรระดับปราชญ์ชาวบ้านที่มาร่วมแบ่งปันภูมิปัญญาเกษตรเพิ่มขึ้นรวมเป็น 132 คน 

กระจายอยู่ในทุกจังหวัด ทั้งยังได้ขยายเครือข่ายเกษตรกรจากประเทศไทย สู่ความร่วมมือ

ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันคัดเลือก

ผู้ประสบความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย์ของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ประเทศละ 1 คน รวม 9 คน เพื่อมอบรางวัล “เกษตรกรสํานึกรักบ้านเกิดประจําปี 

2553” ร่วมกับเกษตรกรคนไทย 9 คน เพื่อรับรางวัลในปีนี้ เป็นการยกระดับงานซีเอสอาร์จาก

ประเทศไทยสู่ความร่วมมือระดับสากลเป็นครั้งแรก และยังคงความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 

เช่น USAID และสถาบันคีนันแห่งเอเชียในการดําเนินโครงการ ทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง

บูรณาการ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร สู่การป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนก 

และมาลาเรียอย่างสร้างสรรค์ ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนั้น *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ยังได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 
2009 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) 
ประเภทรางวัล Project of the Year ในสาขา Knowledge Management Project เป็นการใช้

เทคโนโลยีสื่อสารหนุนนําพัฒนาสังคมไทย เพื่อให้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งสู่อนาคตอีกด้วย 

■  โปรแกรม Geo Chat  
ระบบการเฝ้าระวังและรายงานโรคระบาดที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ละพื้นที่

ส่ง SMS รายงานสถานการณ์โรคระบาดได้ทุกโรค เพื่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และการเฝ้าระวัง

โรคระบาด จะได้ส่งตรงจากพ้ืนที่ รู้ผลนาทีต่อนาที โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง

สาธารณสุข กับโครงการทําดีทุกวันจากดีแทค กรมควบคุมโรค สํานักระบาดวิทยา คณะ

อนุกรรมการสนับสนุนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์

ใหม่ 2009 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กร InSTEDD มูลนิธิ

กูเกิล ประเทศสหรัฐอเมริกา และ บริษัท โอเพ่นดรีม จํากัด จากประเทศไทย ที่ร่วมมือกัน

พัฒนาการเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล การแจ้งเตือนประชาชน เพื่อให้การประมวลผลภาวะ

เจ็บป่วย เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยํา สามารถติดตามสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ตลอด 

24 ชม.
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

■  Hot line 1414 

บริการสายด่วนข่าวสารความรู้ สําหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ โดยโครงการ

ทําดีทุกวันจากดีแทคได้ร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้บริการข้อมูลข่าวสาร

รูปแบบของหนังสือเสียง Daisy แบบ Automatic ในระบบ IVR เปิดโอกาสให้คนตาบอดและ

ผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ระบบดีแทค เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย ผ่านหมายเลข 1414 ทั่วประเทศ รวมถึงการอัดเสียงเพิ่มเนื้อหาจากพนักงานดีแทค

ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

ทําดีด้วยความรู้ 

■  CSR Campus ปีที่ 3 

เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่

ความรู้ด้าน CSR สู่ท้องถ่ินท่ัวทุกภูมิภาคครบ 76 จังหวัด และได้ขยายผลต่อเน่ืองจากผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่ไปสู่กลุ่มเยาวชน นักศึกษา นักเรียนทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสําหรับเครือข่ายการพัฒนา 

CSR ภายในประเทศ อาเซียนและระดับสากล สําหรับ โครงการ “CSR Day” เน้นสร้างความรู้

ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วไปตลอดจนคณะผู้บริหารระดับ

กลางต่อกิจกรรม CSR ขององค์กร ในบริษัทจดทะเบียน ที่ผ่านมา มีบริษัทเข้าร่วมโครงการ

แล้วกว่า 200 แห่ง รวมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงถึง 8,000 คน ในระยะเวลา 21 เดือน (มี.ค.

2552 – ธ.ค.2553)

■  สร้างคน สร้างครู 

โครงการทําดีทุกวันจากดีแทคร่วมมือกับ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสํานักงาน

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ ่มกิจกรรม “สร้างคน สร้างครู” (Professional Teachers for 
Thailand’s Future) เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเขตพื้นที่ห่างไกล ในการทํากิจกรรม

นี้ ทางสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตร “Intensive English for Teachers” 

สําหรับการจัดฝึกอบรมบุคลากรครู เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น

มาเป็นพิเศษสําหรับให้ผู้เข้าอบรมได้นําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ที่สอดคล้องกับ

ภาวะปัจจุบันของสังคมโลก

■  มูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิด 

เพื่อพัฒนาผู้นําชุมชน ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ดีแทคได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้

กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทุกจังหวัดทั้งหมด 999 คน ซึ่งปัจจุบันนี้เยาวชนเกินครึ่ง

ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและนําความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาสังคม และยังต่อยอดไปสู่

โครงการ “ทําดีเพื่อบ้านเกิด” ในปี 2552 สนับสนุนให้เยาวชนรวมกลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรม

พัฒนาชุมชน ให้เป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตนเองและพัฒนาไปสู่การช่วยเหลือชุมชน

โดยรอบ ในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมประยุกต์เพิ่มขึ้นอีก 6 กิจกรรม ถึงปัจจุบันรวมเป็น 12 

กิจกรรม ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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■  โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องปีที่ 2 

เป็นการเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนร่วมปั่นจักรยานเก็บระยะทางทั่วทุกภาคของ

ประเทศ เพื่อหาทุนในการจัดซื้อจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมรับฟังเรื่องราว

ดีดีและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผิวในการออกกําลังกายกลางแจ้งจากผู้เชี่ยวชาญ โดยกิจกรรม

เป็นการรณรงค์ออกกําลังกาย รักสุขภาพ ไปพร้อมกับการเรียนรู้วิธีป้องกันดูแลตนเอง นอก

จากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงานได้ด้วยการ

ปั่นจักรยาน สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกภูมิภาค

ได้เข้ามามีส่วนร่วมทํากิจกรรม เก็บระยะทาง สะสมนํ้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนมาเป็นจักรยานให้

น้องที่เขียนเรียงความมาเพื่อแสดงให้เห็นวิธีการใช้จักรยานอย่างมีคุณค่าแก่ชีวิตของเขา 

ส่วนที่เพิ่มเติมในปีนี้คือมีการมอบคอมพิวเตอร์มือสองคุณภาพดีเพราะผ่านการใช้งานจาก

พนักงานดีแทคอย่างทะนุถนอม เนื่องจากมีเป้าหมายที่จะต้องการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

มือสองที่ยังสามารถประยุกต์ใช้สําหรับการศึกษาหรือฝึกฝีมือได้ ให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงาน

ที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ทําดีด้วยใจ 

■  แบตเตอรี่มีพิษ...คิดก่อนทิ้ง 

รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกที่ และนําไปบําบัดอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันทํากิจกรรมต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2553 และยังได้ขยาย

รูปแบบการรณรงค์สู่การรีไซเคิลเครื่องและอุปกรณ์มือถือเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีเช่นกัน

■  พลิกฟื้นฝืนป่า ด้วยพระบารมี

กิจกรรมภายใต้การนําของกองทัพบกในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตพ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรม

ทั่วประเทศ ที่จัดอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 ร่วมจัดคอนเสิร์ตรณรงค์สร้างจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนั้นยังร่วมกับสถานีวิทยุ DFM ร่วมด้วยช่วยกัน ปลูกป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งอันดามัน

ในโครงการหุ้มด้ามขวานด้วยป่าชายเลน รวมแล้วกว่าหนึ่งล้านต้น

■   กิจกรรมทําดีด้วยใจเพื่อความสุข และรอยยิ้มของเด็กไทย 

โดยร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) และกลุ่มเยาวชนนอร์เวย์ Kids Action for 
Kids รณรงค์ให้ลูกค้าร่วมส่ง SMS สนับสนุนกิจกรรมควบคู่กับการจัดระดมทุนที่ประเทศนอร์เวย์ 

เพื่อเป็นค่าผ่าตัดร่วมกันให้แก่เด็กไทยผู้ประสบภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ปรากฏว่าได้รับการ

ตอบรับท่วมท้น มีผู้ส่ง SMS สนับสนุนกิจกรรมกว่า 1,996,271 ครั้ง เมื่อนําคะแนนเสียงจาก 

SMS รวมกับการระดมทุนของเยาวชนนอร์เวย์ สามารถแปลงเป็นค่าตัดเด็กปากแหว่งเพดาน

โหว่ ถึง 50 คน ตามเป้าหมาย
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

■  ช่วยนํ้าท่วมปากีสถานและช่วยนํ้าท่วมประเทศไทย 

ในระหว่างเหตุการณ์อุทกภัยที่ประเทศปากีสถานช่วงกลางปี 2553 และต่อมาในหลายพื้นที่ทั่ว

ประเทศไทย โครงการทําดีทุกวันจากดีแทคได้ดําเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

อาทิ ทีมงานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และสถานีวิทยุ DFM ร่วมด้วยช่วยกัน จัดเตรียม

สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมมือกับกองทัพบกแจ้งข่าวสารผ่านทาง SMS ให้ข้อมูลเบอร์

โทรติดต่อของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ในพื้นที่ประสบภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อม

ให้บริการโทร 1677 ศูนย์ประสานการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ตลอดปี 2553 โครงการทําดีทุกวันจากดีแทคร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมควบคู่

กับการหารายได้สนับสนุนองค์กรการกุศล ส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน เช่นการถักทอผ้า

พันคอและผ้าห่มเพื่อช่วยผู้ประสบภัยหนาว ขุดคลองสร้างแก้มลิงต้านภัยแล้ง เย็บเต้านมเทียม

เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และอีกหลากหลายร้อยกิจกรรมที่ สํานักงานสํานึกรักบ้าน

เกิดโดยโครงการทําดีทุกวันจากดีแทค จัดและเข้าร่วมงานอยู่ตลอดเวลาด้วยความเชื่อมั่นว่า

เป็นการทําดีเพื่อความสุขที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย 

 

“เราไม่สามารถทําทุกอย่างที่ต้องการในโลกนี้ได้ แต่เราสามารถทําดีได้ในทุก ๆ วัน”

ความรับผิดชอบต่อสังคม



049

เหตุการณ์
ที่สําคัญ

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัดในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย

ได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญาร่วมการงานซึ่งอยู่ในรูปแบบ 

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

เหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริษัทตามลําดับมีดังนี้

พฤศจิกายน 2533 ■ บริษัทได้เข้าทําสัญญาร่วมการงานกับ กสท. เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วม

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

กุมภาพันธ์ 2537  ■ บริษัทได้เข้าทําสัญญาเชื่อมโยงโครงข่ายกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่ง

   ประเทศไทย) 

กุมภาพันธ์ 2538 ■ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด

ตุลาคม 2538 ■ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13  ของทุนชําระแล้ว และนําหุ้นของบริษัท

   เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

พฤศจิกายน 2538 ■ ออกหุ้นใหม่จํานวน 42.8 ล้านหุ้นให้แก่ทีโอที และทีโอทีตกลงให้ส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายแก่บริษัท

พฤศจิกายน 2539 ■ กสท. ตกลงขยายระยะเวลาการดําเนินการภายใต้สัญญาร่วมการงาน ส่งผลให้สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดใน

   ปี 2561

กรกฎาคม 2542 ■ บริษัทเปิดให้บริการในระบบเติมเงิน ภายใต้ชื่อบริการ “Prompt”

พฤษภาคม 2543 ■ บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ขายหุ้นของบริษัทจํานวน 5.5  ล้านหุ้นให้แก่ 

   บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี

สิงหาคม 2543 ■ บริษัทขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนจํานวน 48.5 ล้านหุ้น ให้แก่เทเลนอร์ เป็นผลให้เทเลนอร์ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน

   ร้อยละ 29.94 ของทุนชําระแล้วของบริษัท

มีนาคม 2544 ■ บริษัทเริ่มใช้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” และนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการดําเนินธุรกิจการตลาดของ

   บริษัท

เมษายน 2544 ■ ทีโอทีตกลงจะแก้ไขวิธีการคํานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่ายสําหรับบริการในระบบเติมเงินจาก 200 บาทต่อเลขหมาย

   ต่อเดือนเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าบัตรเติมเงินที่ขายได้

พฤศจิกายน 2544 ■ เริ่มให้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย GPRS

เมษายน 2545 ■ ปลดล็อก IMEI Codes ซึ่งทําให้ลูกค้าสามารถนําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิดมาใช้บนโครงข่ายของบริษัทได้

พฤษภาคม 2545 ■ หยุดดําเนินธุรกิจการจัดจําหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม โดยโอนธุรกิจดังกล่าวให้แก่ยูดี 

   ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทและยูคอมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 และ 75 ตามลําดับ (ปัจจุบันยูคอมได้โอน

   สิทธิประโยชน์ทั้งหมดให้ เบญจจินดา โฮลดิ้งแล้ว)
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มกราคม 2546 ■ ภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้

ตุลาคม 2546 ■ ได้รับรางวัล “Disclosure Report Award 2003” จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

   หลักทรัพย์

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

มิถุนายน 2548 ■ ทีโอทีตกลงให้บริษัทดําเนินการลดทุนโดยลดจํานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จํานวน 16.4 ล้านหุ้น

สิงหาคม 2549 ■ บริษัทเสร็จสิ้นกระบวนการลดทุนโดยลดจํานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จํานวน 16.4 ล้านหุ้น

  ■ กทช. อนุมัติอัตราและหลักการเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นเจรจาอัตราค่าเชื่อมโยง

   ที่จะใช้ระหว่างกันได้

กันยายน 2549 ■ เริ่มใช้เลขหมาย 10 หลัก สําหรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ 08 แทน 0 นําหน้าเลขหมายโทรศัพท์

   เคลื่อนที่

พฤศจิกายน 2549 ■ บริษัทเข้าทําสัญญาข้อตกลงค่าเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันกับทรูมูฟและเอไอเอส

ธันวาคม 2549 ■ บริษัทเข้าทําสัญญาข้อตกลงค่าเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันกับทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์

มิถุนายน 2550 ■ บริษัทนําหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก จํานวน 82 ล้านหุ้น ซึ่งดีแทค

   เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ใน 2 ตลาด (dual listing) คือตลาดหุ้นไทยและสิงคโปร์

  ■ บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the Year” ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

   ยอดเยี่ยม จากนิตยสาร Asian MobileNews

สิงหาคม 2550 ■ บริษัทได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence ประเภทความเป็นเลิศด้านการตลาด จัดโดย

   สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2550 ■ บริษัทปรับภาพลักษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า (feel goood)

มกราคม 2551 ■ ลงทุนในเพย์สบาย ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการระบบชําระเงินออนไลน์

  ■  บริษัทร่วมกับกสท.ทดลองให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz ที่สถานีฐาน จ.มหาสารคาม

มีนาคม 2551 ■ บริษัทร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “ATM SIM” บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือครั้งแรกของไทย

เมษายน 2551 ■ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ยกเลิกเครดิตพินิจโดยมีแนวโน้มในเชิงลบที่เคยให้ไว้เมื่อเดือน ก.พ. 2550

  ■  บริษัทเข้าซื้อกิจการคลื่นวิทยุ FAT Radio 104.5

มิถุนายน 2551 ■ บริษัทเปิดตัว “บ้านแฮปปี้ โทร *100” ในโอกาสครบรอบ 5 ปี

กรกฎาคม 2551 ■ S&P ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือดีแทค ที่ BB+ แนวโน้มมีเสถียรภาพ

กันยายน 2551 ■ บริษัทเปิดอาคารคอลล์เซ็นเตอร์แห่งใหม่ ที่รังสิตคลอง 5

  ■ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลของหนี้เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวขึ้นเป็น BBB-  ปรับเพิ่ม

   อันดับเครดิตภายในประเทศของหนี้เงินกู้ระยะยาวเป็น A+(tha) และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน

   ของบริษัทเป็น A+(tha)

  ■ ทริส เรทติ้ง ปรับเพิ่มเครดิตองค์กรและหุ้นกู้เป็น A+ สะท้อนเครดิตจากความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันและ

   ฐานะการเงินที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
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ตุลาคม 2551 ■ ATM SIM เพิ่มการโอนผ่านธนาคารอื่นอีก 7 แห่ง

พฤศจิกายน 2551 ■ ATM SIM ได้รับรางวัล the Best Mobile Service จาก Asia Mobile Award 2008 ซึ่งจัดขึ้นโดย GSMA’s Mobile 
   Congress

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

  ■ โครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรได้รับรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

   และการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

มีนาคม 2552 ■ บริษัทและโวดาโฟนร่วมลงนามสัญญาเอ็กซ์คลูซีฟสร้างยุทธศาสตร์พันธมิตรพัฒนาบริการร่วมกัน

กรกฎาคม 2552 ■ บริษัทย้ายสํานักงานใหญ่จากอาคารชัย ไปยังอาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท

สิงหาคม 2552 ■  บริษัทเปิดทดลองให้บริการ โมบายล์ อินเทอร์เน็ตบน 3G โดยใช้เทคโนโลยี HSPA บนย่านความถี่ 850 

   เมกะเฮิรตซ์ มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมใจกลางกรุงเทพฯ

พฤศจิกายน 2552 ■ บริษัทเปิดตัว “dSmart” ซึ่งเป็นระบบควบคุมดูแลระบบโครงข่ายและการบริการลูกค้าที่จุดเดียวแบบครบวงจร 

   เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลลูกค้าให้เกิดความพอใจสูงสุด

  ■ โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จากงาน SET Awards 
   2009

ธันวาคม 2552 ■ บริษัทเปิดให้บริการ BlackBerry ในประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดตัวโทรศัพท์ BlackBerry รุ่นต่างๆ รวมทั้งรุ่น

   พิเศษสีขาว

มีนาคม 2553 ■ ดีแทค อินเทอร์เน็ต ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี” (Commart Innovation Awards 2010)
  ■  บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จําหน่ายโทรศัพท์ iPhone ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

กรกฎาคม 2553 ■ บริษัทเข้าทําสัญญาข้อตกลงค่าเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกันกับ กสท./ฮัทช์

  ■ บริษัทจําหน่ายไมโครซิม (Micro SIM) ซึ่งเป็นซิมขนาดเล็กสําหรับอุปกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ ๆ

ตุลาคม 2553 ■ ทริส เรทติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของดีแทคเป็น AA-

พฤศจิกายน 2553 ■  ฟิทช์ เรทติ้งส์ ปรับเพิ่มอันดับเครดิตของดีแทค ดังนี้

   • ปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว

    ของดีแทคเป็น BBB
   • ปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็น AA-(tha)
   • ปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นเป็น F1+(tha)
   • และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของบริษัทเป็น AA-(tha)
  ■ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกนอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลปกติประจําปี

  ■ บริษัทได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์แห่งปี” สาขา Mobile Operator ในพิธีมอบรางวัล Excellent Brand Survey 
   Awards 2010 จากนิตยสาร HWM Thailand

ธันวาคม 2553 ■ บริษัทร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก 4 ราย เปิดทดลองให้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม หรือ

   บริการ MNP
  ■ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ซึ่งจะนําไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลใหม่
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี ่ยง

ปัจจัย
ความเสี่ยง

การดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและราคาหุ้นของบริษัท อนึ่ง ปัจจัย

ความเสี่ยงดังต่อไปนี้เป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสําคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัท

ไม่ทราบและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้ 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

การปฏิรูปวงการโทรคมนาคมไทยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยทั้งทางด้านเทคโนโลยีและกฎ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจทําให้บริษัทมีความเสี่ยงในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การประกอบกิจการและการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมาตรา 80 

แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดให้บริษัทยังคงมีสิทธิให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาร่วมการงาน

ซึ่งทําขึ้นระหว่างบริษัทและ กสท. ต่อไปได้จนกว่าสัญญาร่วมการงานจะสิ้นสุดลง โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. อนึ่ง ตามสัญญา

ร่วมการงาน กสท. อาจใช้สิทธิตามสัญญาซึ่งรวมถึงการบอกเลิกสัญญา หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งส่งผลให้ กสท. 

ได้รับความเสียหายและบริษัทไม่สามารถดําเนินการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กําหนด หรือหากบริษัทตกเป็น

ผู้ขาดคุณสมบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าหากบริษัทปฏิบัติผิดสัญญา กสท. อาจใช้สิทธิบอกเลิก

สัญญาได้ ซึ่งหากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวสามารถทําได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ 

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลง

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยภายใต้สัญญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกับ กสท. ฉบับลง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 โดยสัญญาร่วมการงานดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 27 ปี (ภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน) 

ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 15 กันยายน 2561 อนึ่ง สืบเนื่องจากการมีผลบังคับใช้ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กสท. ไม่สามารถ

อนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าประกอบกิจการโทรคมนาคมได้อีกต่อไป ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ดังนั้น หากบริษัทประสงค์ที่จะประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปภายหลังจากสัญญาร่วมการงาน

สิ้นสุดลง บริษัทจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. จึงยังคงมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับใบอนุญาต

ให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. หรือไม่ หรือใบอนุญาตดังกล่าวจะมีข้อกําหนดและเงื่อนไขเป็นอย่างไร ความไม่แน่นอน

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง ระยะเวลาการดําเนินงานภายใต้สัญญาร่วมการงานของผู้ประกอบการรายอื่นอาจสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาการดําเนินงานของบริษัท 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการรายอื่นอาจสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. เพื่อประกอบกิจการต่อไปได้ หรือ

อาจเข้าทําสัญญาเป็นผู้ขายต่อบริการ (MVNO หรือ Reseller) กับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ

รายอื่นอาจน้อยกว่าจํานวนส่วนแบ่งรายที่บริษัทต้องชําระให้แก่ กสท. ตามสัญญาร่วมการงาน ซึ่งอาจทําให้บริษัทอยู่ในฐานะเสียเปรียบ

ทางการแข่งขัน และอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

(ก) กิจการโทรคมนาคมอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงและมีความไม่ชัดเจนในการกํากับดูแลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ ได้แก่ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าว

และกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ยังคงมีประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่ชัดเจน
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เดิม เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ได้มีการจัดตั้ง กทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย โดย กทช. มีอํานาจตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (“พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับเดิม”) 

และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

กิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ (1) การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

(2) อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (3) การจัดสรรคลื่นความถี่และทรัพยากรโทรคมนาคมอื่น ๆ (4) การคุ้มครอง

ผู้ใช้บริการ (5) การส่งเสริมบริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ (6) การเตรียมพร้อมด้าน

โทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ถูกยกเลิกและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ขึ้น

แทน โดยมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระขึ้นใหม่องค์กร

หนึ่ง เพื่อทําหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แทน กทช.

ปัจจุบัน ได้มีการประกาศใช้ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (“พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดย พรบ. องค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่ฉบับใหม่ได้ยกเลิก พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับเดิม และกําหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อทําหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแทน กทช.

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังมิได้มีการแต่งตั้ง กสทช. และยังไม่มีความแน่นอนว่าการแต่งตั้ง กสทช. จะแล้วเสร็จเมื่อไร โดย พรบ. องค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่ กําหนดให้ กทช. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กสทช. ต่อไปในระหว่างที่การแต่งตั้ง กสทช. ยังไม่แล้วเสร็จ 

ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. รวมทั้ง

การบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะประกาศใช้ในอนาคตได้

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกิจการโทรคมนาคมตามที่กล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบ

ในเชิงลบต่อบริษัทในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการดําเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

(ข) รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน”) ซึ่งมีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2535 กําหนดให้หน่วยงานราชการที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในโครงการของรัฐที่มี

วงเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน กล่าวคือ (1) ขั้นตอนการเสนอโครงการ หน่วย

งานเจ้าของโครงการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดยละเอียดต่อกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (2) 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการคัดเลือกเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเจรจาทําสัญญาในประเด็นต่าง ๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการตกลงเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของรัฐ และ (3) ขั้นตอนการกํากับดูแลและติดตามผล หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดตั้ง

คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่ง พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน เพื่อทําหน้าที่ติดตามกํากับดูแลให้มีการดําเนินงานตาม

สัญญา และรายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบ

บริษัทได้เข้าร่วมดําเนินกิจการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ กสท. โดยเข้าทําสัญญาร่วมการงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 

ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บังคับ โดยในขณะนั้นวงเงินลงทุนในโครงการมีมูลค่ามากกว่า 5,500 ล้านบาท 

และมีระยะเวลาดําเนินการตามสัญญา 15 ปี อนึ่ง พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กําหนดว่าโครงการใดที่ได้มีการริเริ่มดําเนินการไปแล้วใน

ขั้นตอนใดก่อนวันที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปต้องปฏิบัติตาม พรบ. การ

ให้เอกชนเข้าร่วมงาน ดังนั้น สัญญาร่วมการงานซึ่งทําขึ้นก่อนวันที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน ใช้บังคับ จึงมีผลใช้บังคับได้โดยไม่ต้อง

ดําเนินการตามขั้นตอนที่หนึ่งและสอง เพียงแต่จะต้องมีการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามสัญญาโดยคณะกรรมการประสาน

งานตามมาตรา 22 ตามขั้นตอนที่สามเท่านั้น



054   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี ่ยง

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บังคับแล้ว บริษัทได้เข้าทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานกับ 

กสท. จํานวน 3 ครั้ง กล่าวคือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานครั้งที่ 1/2536 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 ครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 26 

มิถุนายน 2539 และครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 โดยประเด็นข้อสัญญาที่มีการแก้ไขนั้น รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับระยะ

เวลาการดําเนินการตามสัญญาและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทจะพึงชําระให้แก่ กสท.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาทําการพิจารณาให้ความเห็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการ

แก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ครั้งดังกล่าวว่า กสท. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการมีหน้าที่และได้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามขั้นตอนของ 

พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) ว่าการแก้ไขสัญญาทั้ง 3 ครั้ง 

ไม่ได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 พิจารณา และมิได้มีการนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึง

ถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาร่วมการงานที่ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ พรบ. การให้เอกชนเข้าร่วมงานกําหนดไว้ อย่างไรก็ดี 

คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ฉบับยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผล

กระทบและความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์สาธารณะแล้วเห็นว่าควรเพิกถอนสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงาน

ทั้ง 3 ฉบับ คณะรัฐมนตรีก็สามารถที่จะทําได้ แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุผลความจําเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์

ของรัฐและเพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการสาธารณะ คณะรัฐมนตรีก็อาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการดําเนินการแก้ไข

สัญญาร่วมการงานได้ตามความเหมาะสม 

อนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมายที่ไม่มีผลผูกพันบริษัท อย่างไรก็ดี กสท. ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 เพื่อพิจารณาเรื่องการแก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ครั้งตามความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้นแล้ว และคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความเห็นไม่รับรองการแก้ไขสัญญาร่วมการงานครั้งที่ 3 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่ได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือมีมติให้บริษัทชําระผลประโยชน์ที่รัฐควรได้

รับคืนให้แก่รัฐ (ซึ่งบริษัทจะใช้สิทธิทางศาลเพื่อปกป้องสิทธิโดยชอบของบริษัท) เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ

ต่อธุรกิจของบริษัท 

(ค) ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ทีโอทีเป็นคู่สัญญากับบริษัทตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) ในอัตราคงที่ต่อเลขหมายสําหรับลูกค้าระบบรายเดือน และอัตราร้อยละของราคาหน้าบัตรสําหรับลูกค้าระบบเติมเงิน 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้มีการกําหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่เป็นธรรม 

สะท้อนต้นทุน และไม่เลือกปฏิบัติ 

ดังนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. ทราบว่าบริษัทจะชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามหลักเกณฑ์และใน

อัตราที่กฎหมายกําหนดแทนการชําระในอัตราที่กําหนดในข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) 
ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้

และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องคิดค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอัตราที่เป็น

ธรรม สมเหตุสมผล และสะท้อนถึงต้นทุน 

ทีโอทีโต้แย้งว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องชําระค่าตอบแทนการเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเดิมที่กําหนดไว้ในข้อตกลงเชื่อมโยง

โครงข่าย และปฏิเสธไม่รับชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ (Net Interconnection Charge) ที่บริษัทคิดคํานวณตามหลักเกณฑ์และในอัตราที่

สอดคล้องกับที่กฎหมายกําหนด โดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลแพ่งและเรียกร้องให้ กสท. และบริษัทชําระ

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 

11,705 ล้านบาท และให้ชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไปจนกว่าข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายจะ

สิ้นสุดลง 
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อย่างไรก็ดี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งได้มีคําสั่งให้จําหน่ายคดีดังกล่าวออกจากสารบบความ เพราะเห็นว่าคดีนี้อยู่ในเขตอํานาจ

ของศาลปกครอง ซึ่งจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องให้บริษัทชําระ

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย ดังนั้น ในขณะนี้จึงยังไม่มีคําพิพากษาของศาลว่าบริษัทมีภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) 
ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายตามที่ทีโอทีเรียกร้องหรือไม่ 

ทั้งนี้ จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจากข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย

ในปัจจุบัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม) และบริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเชื่อมโยง

โครงข่ายแล้ว อย่างไรก็ดี หากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาให้บริษัทต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามข้อตกลง

เชื่อมโยงโครงข่ายให้แก่ทีโอที คําสั่งหรือคําพิพากษาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินของบริษัท

(ง) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีเรื่องวิธีการคิด

 คํานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท

ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายกับทีโอทีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึก

บัญชีที่เกี่ยวเนื่องกับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงิน

ของบริษัทเนื่องจากบริษัทเห็นว่าภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายได้สิ้นสุดลง

แล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช.

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่ได้กระทําระหว่างคู่สัญญา 

ซึ่งความสมบูรณ์ของสัญญาหรือข้อสัญญาบางข้อนั้น คู่สัญญามิได้เห็นต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายและยังไม่มีคําพิพากษาของศาลเป็นที่สุด ทั้งนี้ 

หากศาลมีคําพิพากษาเป็นที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และคําพิพากษาน้ันทําให้บริษัทต้องเปล่ียนแปลง

วิธีการบันทึกบัญชีในเรื่องดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อกําไรและฐานะการเงิน

ของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดประกอบกับความเสี่ยงในหัวข้อ “ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชําระค่าเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม” ข้างต้น) 

(จ) ความเสี่ยงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

ข้อจํากัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวแตกต่างกันไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและในสัญญาแต่ละฉบับ การละเมิดสัดส่วนการ

ถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนุญาตหรือบอกเลิกสัญญา และ/หรืออาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการ

ภายใต้มาตรา 80 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้อีกต่อไป

กฎหมายซึ่งกําหนดข้อจํากัดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวสรุปได้ดังนี้

(1) ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าวถือครองที่ดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คนต่างด้าวที่ถือครอง

 ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายที่ดินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งไม่น้อยกว่า 180 วันและไม่เกิน 1 ปี

 “คนต่างด้าว” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายรวมถึงบริษัทมหาชน หรือบริษัทจํากัด ที่มีบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่มากกว่า

 ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน หรือมีจํานวนผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

(2) พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งกําหนดห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ใน พรบ. การประกอบธุรกิจของ

 คนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

 ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(3) พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและแบบที่สามต้องมิใช่คนต่างด้าวตาม พรบ. การ

 ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว



056   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี ่ยง

นอกจากนี้ สัญญาร่วมการงานได้กําหนดให้บริษัทดํารงคุณสมบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย

แม้ว่า พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเรื่องที่เกี่ยวกับ

บทบัญญัติของ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการถือหุ้นแทนหรือ “nominee” ตามมาตรา 36 แห่ง 

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งกําหนดห้ามมิให้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทน หรือกระทําการแทนผู้ถือหุ้นต่างด้าวโดยมี

วัตถุประสงค์ในการเลี่ยงข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) และยังไม่มีองค์กรกํากับดูแล

ใดกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนที่บริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทจากการใช้บังคับหรือการ

ตีความ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่สามารถดํารงสถานะการเป็นบริษัทไทย หรือไม่สามารถดํารงคุณสมบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว หรือกระทําผิดบทบัญญัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม (รวมทั้งที่อาจ

มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขคํานิยาม “คนต่างด้าว”) หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทถูกพิจารณาว่าถือหุ้นแทน หรือกระทําการ

แทนผู้ถือหุ้นต่างด้าว ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทถูกพิจารณาว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทย เหตุดังกล่าวอาจถือเป็นการกระทําผิดสัญญาและอาจ

เป็นเหตุให้คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาร่วมการงานหรือสัญญาทางการค้าบางฉบับได้ รวมทั้งอาจถือได้ว่าบริษัททําผิดเงื่อนไขของใบอนุญาต

ที่บริษัทมีได้ หากใบอนุญาตนั้น ๆ มีข้อกําหนดให้บริษัทต้องดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลสัญชาติไทย หรือปฏิบัติตาม พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งเหตุดังกล่าวมีผลทําให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

(ฉ) การห้ามกระทําการที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ต่างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยเทเลนอร์ถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 40.21 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และใน บจ. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 23.46 ของ

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และบริษัทมีกรรมการซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยจํานวนทั้งสิ้น 7 คนจากจํานวนกรรมการทั้งหมด 

11 คน

มาตรา 8 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม บัญญัติให้ กทช. มีอํานาจกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ

บางลักษณะหรือบางประเภทที่เป็นนิติบุคคล ต้องกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจาก

ในปัจจุบัน กทช. ยังไม่ได้ออกประกาศในเรื่องดังกล่าวเพื่อกําหนดการกระทําหรือพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคน

ต่างด้าว ดังนั้น จึงยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เมื่อ กทช. ประกาศใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ประกาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

งานของบริษัทหรือไม่และอย่างไร

(ช) การตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ

มาตรา 54 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. เรื่องการขอความเห็นชอบสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมที่ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 (“ประกาศ กทช. ว่า

ด้วยสัญญาต่างประเทศ”) กําหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการและการให้บริการโทรคมนาคมตามที่ กทช. 

ประกาศกําหนด ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทํากับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ 

รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ก่อน โดยประกาศ กทช. ว่าด้วย

สัญญาต่างประเทศ กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องส่งสําเนาสัญญาที่จะทํากับต่างประเทศให้ กทช. เห็นชอบก่อนที่จะเข้าทําสัญญา

ดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติหรือสัญญาที่ กทช. ประกาศยกเว้นไว้ นอกจากนี้ กทช. ยังมีอํานาจสั่งให้ผู้

ได้รับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาใด ๆ ที่ทํากับต่างประเทศที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขขัดแย้งกับกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิด

การผูกขาด หรือจํากัดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ดังนั้น อํานาจการเข้าทําสัญญาของบริษัทอาจถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ดัง

กล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
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(ซ) การกําหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการ

กทช. มีอํานาจในการกําหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่บริษัทและผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นสามารถเรียกเก็บจากการให้บริการ

โทรคมนาคมรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย ในปัจจุบัน กทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทําแนวทางการกําหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการ 

ซึ่งหาก กทช. บังคับใช้แนวทางดังกล่าวในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคม อัตราค่าธรรมเนียม

และค่าบริการดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทต้องปรับ

เปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือต่อความสามารถของบริษัทในการแข่งขันในตลาด เหตุดังกล่าวอาจส่ง

ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(ฌ) ภาระต้นทุนของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ในปี 2546 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่ง

กําหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมด้วย โดยกําหนดให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบริการ

โทรศัพท์พื้นฐานในอัตราร้อยละ 2 ของรายรับจากการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายในประเทศ และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลูล่าร์ในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

สําหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 เห็นชอบให้

คู่สัญญาภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งมีหน้าที่ชําระภาษีสรรพสามิต

นั้น มีสิทธินําค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชําระแล้วดังกล่าวตลอดทั้งปี (ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือเงินเพิ่มใด ๆ) มาหักออกจากจํานวนเงิน

ผลประโยชน์ตอบแทนที่คู่สัญญาภาคเอกชนจะต้องชําระให้แก่คู่สัญญาภาครัฐเมื่อสิ้นปีดําเนินการได้ และ กสท. ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 

27 มีนาคม 2546 แจ้งให้บริษัทนําค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชําระให้แก่รัฐมาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนําส่งให้แก่ กสท. 

ตามสัญญาร่วมการงานได้

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตทั้งสองฉบับดังกล่าวได้รับการโต้แย้งอย่างกว้างขวางว่า อาจเป็นการทําให้คู่สัญญาภาครัฐ

ได้รับความเสียหายจากการที่คู่สัญญาภาครัฐจะได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ดังกล่าวอาจเป็นการขัดต่อหลักการทางภาษีสรรพสามิตที่ปกติมุ่งจัดเก็บจากสินค้าหรือบริการที่รัฐมีนโยบายควบคุมปริมาณการบริโภค 

เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย แต่กิจการโทรคมนาคมถือเป็นสินค้าและบริการสาธารณะที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของประชาชน ดังนั้น คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น และมีมติให้กระทรวงการคลังพิจารณากําหนดภาษีสรรพสามิต

ที่จัดเก็บจากบริการโทรคมนาคมในอัตราร้อยละ 0 

อย่างไรก็ดี หากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตจะทําให้บริษัท รวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น ต้องรับ

ภาระภาษีสรรพสามิตดังกล่าว และหากบริษัทไม่สามารถนําค่าภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนได้ จะทําให้ต้นทุน

ในการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทได้

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท. ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทน

ในปีสัมปทานที่ 12 ถึง 16 เพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพิ่มและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจํานวนประมาณ 23,164 ล้านบาท โดยอ้างว่า

บริษัทได้ชําระค่าตอบแทนผลประโยชน์ในช่วงปีสัมปทานดังกล่าวไม่ครบถ้วน เนื่องจากในช่วงปีสัมปทานดังกล่าว บริษัทได้นําค่าภาษี

สรรพสามิตที่ได้ชําระไปแล้วมาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนําส่งให้แก่ กสท. ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือ

ของ กสท. ดังกล่าว ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณาหลายปี 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี ่ยง

(ญ) การให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

กทช. ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability: MNP) ซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการ

สามารถโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นได้ ซึ่งทําให้ผู้ประกอบการจําต้องปรับปรุงคุณภาพ

การให้บริการ (รวมถึงเทคโนโลยีในการให้บริการ) และแผนการตลาดเพื่อรักษาลูกค้าไว้กับตนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทและผู้ประกอบ

การรายอื่นได้เปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐ

ในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีโอกาสในการแข่งขันอย่างเสรีและเท่าเทียมกัน ทําให้บริษัทอาจไม่ได้รับโอกาสให้ปรับปรุง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต้นทุน ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการบางราย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทําให้การ

แข่งขันในการให้บริการทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ

บริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดประกอบกับความเสี่ยงในหัวข้อ “ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลง” ข้างต้น)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ

(ก) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง หากการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มความ

รุนแรงขึ้น และบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดประกอบกับ

ความเสี่ยงในหัวข้อ “ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลง” ข้างต้น)

(ข) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหม่

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน กสทช. มี

อํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้กับผู้ประกอบการรายใหม่บนพื้นฐานของหลักการการแข่งขันโดยเสรีและ

อย่างเป็นธรรม บริษัทไม่สามารถประเมินได้ว่า จะมีผู้ประกอบการกี่รายที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมจาก 

กสทช. และหาก กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ อาจทําให้การแข่งขันในตลาดทวีความ

รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งมีต้นทุนในการให้บริการที่ตํ่ากว่า อาจใช้วิธีการลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้

กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy Approach) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการ

แข่งขันในตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(ค) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ปัจจุบันบริษัทใช้เทคโนโลยีระบบ GSM ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการให้บริการส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี 

EDGE โดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการขออนุมัติเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G 

โดยใช้เทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา

ร่วมการงาน และขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 บริษัทได้รับ

อนุมัติจาก กสท. ให้ขยายจํานวนสถานีฐานในการทดลองให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ดังกล่าวเป็น 1,220 สถานีฐาน

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีซึ่งมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว 

บริษัทอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการนําเทคโนโลยีใหม่หรือการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบันมาใช้ใน

ประเทศไทย ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันจากการนําเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีและ

ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมได้ หากบริษัทไม่สามารถดําเนินการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ภายในช่วงเวลาหรือต้นทุนที่เหมาะสม เหตุดัง

กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท



059

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

(ก) ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ ระบบการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่าย และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยความสามารถในการจัดการโครงข่ายและการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล 

(Information System) ระบบการจัดเก็บค่าบริการ (Billing System) ระบบการบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System) และการ

ให้บริการลูกค้า (Customer Services) ซึ่งระบบดังกล่าวจะต้องทํางานได้ดีตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทได้จัดทําระบบควบคุมและขั้นตอนการบํารุงรักษาโครงข่ายและอุปกรณ์ เพื่อ

ให้โครงข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดทําแผนสํารองในกรณีฉุกเฉิน 

ครอบคลุมทั้งการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์สําคัญ และระบบป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกันไฟอัตโนมัติที่ชุมสายทั่วประเทศ และระบบ

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายแบบ Real Time และบริษัทได้จัดให้มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงหน้าที่

ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขัดข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้ทําสัญญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองกรณี

ที่เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอก อย่างไรก็ดี สัญญาประกันภัยดังกล่าวไม่

ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruption Insurance) 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบรายได้ (Revenue Assurance Function) เพื่อตรวจสอบจุดบกพร่องและหยุดการรั่วไหลของราย

ได้ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของบริษัทในการจัดหารายได้จากการให้บริการ และบริษัทได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้า

มาเสริมในขั้นตอนการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการ (Revenue Assurance Process) อีกทางหนึ่งด้วย 

อนึ่ง บริษัทได้จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมภายใต้การกํากับดูแลและการให้คําแนะนําของ

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ และทําการ

ปรับปรุงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ดําเนินการไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าวิธี

การต่าง ๆ ที่บริษัทนํามาใช้จะเพียงพอต่อการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบ

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและความสามารถของบริษัทในการให้บริการแก่ลูกค้า และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(ข) บริษัทต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบํารุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม

บริษัทต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งรวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีฐาน

จํานวน 10,112 แห่งทั่วประเทศ ความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้าง บจ. บีบี เทคโนโลยี (ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง) เพื่อให้บริการบํารุงรักษา

และซ่อมแซมสถานีฐานและระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท หาก บจ. บีบี เทคโนโลยี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อาจทําให้บริษัทมีต้นทุนในการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยัง

อาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งอาจมีผลทําให้บริษัทต้องสูญเสียลูกค้าและรายได้ในจํานวนที่มีนัยสําคัญ 

เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

(ค) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทางธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด (ยูดี)

เนื่องจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จัดจําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับ

บริษัทในการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ยูดีซึ่ง

เป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดยบริษัทและ บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของยูดีตามลําดับ) เป็นผู้จัดจําหน่ายหลักของบริษัทในการจําหน่ายชุดเลขหมาย บัตรเติมเงิน และสินค้าต่าง ๆ ให้แก่ตัวแทนจําหน่าย 

ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในประเทศไทย สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่บริษัทจะจําหน่ายให้แก่ยูดีเพื่อนําไปจําหน่ายต่อให้แก่ตัวแทน

จําหน่ายของบริษัทต่อไป บริษัทให้ระยะเวลาชําระหนี้ (Credit Term) 45 – 50 วัน และให้การสนับสนุนทางการตลาดแก่ยูดีโดยพิจารณาเป็น

รายโครงการ ในปี 2553 ยอดจําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินผ่านยูดีมีจํานวนทั้งสิ้น 14,211 ล้านบาท 



060   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ปัจจัยความเสี ่ยง

ปัจจุบันบริษัทมีการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายบริการเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจัดให้มีบริการเติมเงินออนไลน์ (Happy Online) 

ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งทําให้สัดส่วนในการพึ่งพาระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) ของผู้จัดจําหน่ายลดลง นอกจากนี้ ยอดการเติมเงิน

ออนไลน์ของผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากยูดีจํานวนทั้งสิ้น 2,919 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของยอดลูกหนี้การค้า

ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การผิดนัดชําระหนี้หรือการชําระหนี้ล่าช้าของยูดีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะการ

เงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ

ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนหนึ่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือการดําเนินงานในรูปของเงินตรา

ต่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศ 

เนื่องจากหนี้เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนที่แน่นอน บริษัทจึงทําการป้องกันความเสี่ยงโดยเข้าทํา

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap Contracts) ซึ่งครอบคลุมกําหนดระยะเวลาการชําระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวทั้ง

จํานวนคิดเป็นร้อยละ 100 ของหนี้เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศ สําหรับค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือการดําเนินงานในรูปของ

เงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทําการป้องกันความเสี่ยงโดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange 
Contracts) ทุกครั้งที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือการดําเนินงานในรูปของเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท

มียอดเจ้าหนี้การค้าที่ต้องชําระในรูปของเงินตราต่างประเทศจํานวน 2,111.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของยอดเจ้าหนี้การค้ารวม

ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์

ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้การค้าโดยหลักมาจากลูกค้าระบบรายเดือนที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชําระเงินภายหลังจากการใช้บริการ 

(Postpaid Package) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สัดส่วนรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 21 ของ

รายได้รวม อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการบันทึกสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระบบรายเดือนตามช่วง

ของอายุหนี้ที่ค้างชําระในอัตราก้าวหน้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้ค้างชําระเกินกว่า 180 วันเป็นจํานวนทั้งสิ้น 

241 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของลูกหนี้ค่าบริการโทรศัพท์รวม (Account Receivables from Telephone Services) 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดส่งผลกระทบต่อหนี้สินทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Contracts) กับ

สถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศหรือสูงกว่า เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกิด

จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัว (ภายหลังการเข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) ทั้งสิ้นจํานวน 1,348 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยรวม

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินของเศรษฐกิจชั้นนําของโลก อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจ

ไทยยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบในประเทศ เช่น การชะลอตัวของภาคการผลิต การส่งออก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาการ

ว่างงาน และสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อรายได้และกําลังซื้อ พฤติกรรมการใช้จ่าย 

และระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 



061

สภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเน่ืองจากการใช้บริการท่ีลดน้อยลง และผู้ประกอบการ

ต้องรับความเสี่ยงมากขึ้นจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันถือเป็น

สิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน จึงอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น อีกทั้งบริษัทได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ

และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้บริการของลูกค้าและลดความเสี่ยงจากการยกเลิกการใช้บริการ รวมทั้งจัดทําและ

ดําเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่าย (Cost Effi ciency Program) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับรอง

ได้ว่าธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ หากสภาวะ

เศรษฐกิจดังกล่าวยังคงดําเนินต่อไป

3. ความเสี่ยงอื่น ๆ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอาจเกิดขึ้นได้และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น กรณีภัยจากคลื่นสึนามิในเดือนธันวาคม 

2547 การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) และการเกิดอุทกภัยในหลายภูมิภาคของประเทศไทยใน

ช่วงที่ผ่านมา ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลงและทําให้เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทได้รับความเสียหายในบางพื้นที่ 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ภัยธรรมชาติจะมีผลทําให้รายได้ของบริษัทในส่วนของการให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติลดลง แต่รายได้ของบริษัท

จากการให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติคิดเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัททั้งหมด 

อนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจและให้บริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทํามีแผนรองรับสําหรับการแก้ไขข้อขัดข้อง

ทางเทคนิคและเพื่อบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท โดยบริษัทได้จัดเตรียมรถสถานีเคลื่อนที่เพื่อรับส่งสัญญาณ

แทนสถานีรับส่งสัญญาณในพื้นที่ที่ประสบภัย อีกทั้งบริษัทยังได้เข้าทําสัญญาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์

โครงข่าย ซึ่งค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับนั้นจะนํามาใช้ซ่อมแซมและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งที่สูญหายหรือเสียหายตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้

ในสัญญาร่วมการงาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมระบบสํารองสําหรับการเรียกเก็บค่าบริการและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของบริษัท โดย

บริษัทได้บันทึกข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบสํารองอย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี ถึงแม้บริษัทจะได้จัดเตรียมมาตรการรองรับต่าง ๆ ไว้ แต่บริษัท

ไม่สามารถรับรองได้ว่าธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจาก

ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท

ปัจจุบันเทเลนอร์และ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ต่างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 63.67 ของจํานวน

หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น บุคคลดังกล่าวอาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การเลือกตั้ง

และเพิกถอนบุคคลเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท การอนุมัติข้อมูลทางการเงิน การประกาศจ่ายเงินปันผล และการตัดสินใจ

ดําเนินการใดๆ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอาจมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ การกําหนดกลยุทธ์ และการดําเนินงานของบริษัท 

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงอาจไม่สามารถมีอิทธิพล

เหนือการตัดสินใจของบุคคลดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท (เว้นแต่กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนเนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) การจัดการ

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยอื่น ๆ ขึ้นอีกหลายชุดเพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการทรัพย์สินบริษัท คณะ

กรรมการคัดเลือกผู้จําหน่าย คณะกรรมการตัดจําหน่ายสินค้าคงคลัง คณะกรรมการตรวจสอบมูลหนี้ คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รายละเอียดของคณะกรรมการ

ชุดย่อยแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ

 นายซิคเว่ เบรคเก้ รองประธานกรรมการ

 นายคนุท บอร์เก้น กรรมการ

 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ กรรมการ

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ

 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ

 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ

 นายคนุท สนอร์เร่ บัค คอร์เนเลสเซน กรรมการ

 นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วูดเวิร์ธ กรรมการ

 นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น กรรมการ

 นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์ กรรมการ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงคกุล (2) นายซิคเว่ เบรคเก้ และ (3) นายคนุท บอร์เก้น โดยกรรมการ

สองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกับ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท 

อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

 (1) มีอํานาจในการดําเนินการและมอบหมายความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

  วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 (2) มีอํานาจในการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสม รวมทั้ง

  มอบหมายอํานาจให้ผู้บริหารสามารถดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 (3) มีอํานาจในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล
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 (4) เป็นโจทก์ร้องทุกข์และดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามของบริษัท

 (5) กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงานของบริษัท และกําหนดมาตรการเพื่อให้ผู้บริหาร

  ดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กําหนด

 (6) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

 (7) ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ

  ตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการทํารายการระหว่างกันและรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกํากับดูแล

  ต่าง ๆ

 (8) ดูแลให้มีการจัดทําบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทําให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

  ในภายหลัง เพื่อให้สามารถติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการได้ 

 (9) อนุมัติการทํารายการ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้อนุมัติการทํารายการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยคํานึง

  ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ

 (10) ประเมินผลการดําเนินงานและกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

 (11) รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ

กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (2) นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม และ (3) นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์

กรรมการอิสระดําเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่าย

บริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด คือ

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

  อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

 (2) ไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 

  และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

  ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 (4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

  ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

  นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการ

  แต่งตั้ง
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 (5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่

  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

  บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้

  พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

 (6) ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า

  บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

  ประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ

  อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

  น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

  กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

 รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ

ในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมการ

ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์

ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

 (1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

 (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงการ

  ควบคุมภายในทางด้านการบัญชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริหาร

  ความเสี่ยงและระบบการควบคุมต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย

  ผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบัญชีอิสระ

 (3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร

การจัดการ
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 (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิก

  จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 (5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

  ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

  และเงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย

  ปีละ 1 ครั้ง

 (7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นรายปี

 (8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท

 (9) สอบทานการจัดการให้มีช่องทางสําหรับพนักงานที่สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงินหรือ

  เรื่องอ่ืน ๆ โดยการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงการจัดให้มีการสืบสวนและติดตามผลในเร่ืองที่รับแจ้งอย่างเหมาะสม

 (10) สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

  กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ

  ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 (11) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  – ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  – ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  – ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  – ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  – ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  – จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  – ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  – รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

   คณะกรรมการบริษัท

 (12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



066   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้ 

 รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง

 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 นายคนุท สนอร์เร่ บัค คอร์เนเลสเซน กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

 (1) พิจารณาให้คําแนะนําเกี่ยวกับค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ

 (2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 (3) พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน

 (4) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน

 (5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซึ่งรวมถึงเงินเดือน การจ่ายเงินจูงใจ 

  ค่าตอบแทนในรูปหุ้น สิทธิเกี่ยวกับการเกษียณหรือการชดเชย) ว่าเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนหรือต้องให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

  ค่าตอบแทนใด ๆ หรือไม่

 (6) พิจารณาสิทธิตามสัญญาของประธานเจ้าหน้าบริหารในส่วนที่เกี่ยวกับการสิ้นสุดของสัญญาและการจ่ายหรือข้อเสนอการ

  จ่ายเงินใด ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

 (7) นําเสนอมติของที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และรายงานการปฏิบัติงานพร้อมคําแนะนําของคณะกรรมการ

  กําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท

 (8) จัดทํารายงานเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ

  บริษัท 

 (9) พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นประจําทุกปีเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางวีระนุช กมลยะบุตร ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท

การจัดการ



067

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน (1)  ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

 นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 นายโรลฟ มาร์ทินูสัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี

 นางวัณนา พรสินศิริรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี

 นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพาณิชย์

 นายธนา เธียรอัจฉริยะ (2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร

 นายฮารูน บาตติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People

 นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า

 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี

หมายเหตุ (1) ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหาร
  สี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวม
  ถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

 (2) นายธนา เธียรอัจฉริยะ ลาออกจากตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร มีผลสิ้นเดือนเมษายน 
  2554

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

 (1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

  ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

 (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 

  (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

   คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้ 

  (ค) ผู้ที ่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลําดับจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่า

   จํานวนกรรมการที่พึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี ้ขาด

 (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้

  รับใบลาออก

 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

  ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

  ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 (5) ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดย

  ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้า

  ดํารงตําแหน่งอีกได้



068   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ปัจจุบันบริษัทยังมิได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท และ

ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท คณะ

กรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาที่

ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน (ปัจจุบันบริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่กรรมการ

ของบริษัท) ในปี 2553 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 6,005,375 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

 รายช่ือ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรวม

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล - 2,580,000 2,580,000

 นายซิคเว่ เบรคเก้ - - -

 นายคนุท บอร์เก้น  - - -

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 564,125 645,000 1,209,125

 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 420,125 645,000 1,065,125

 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ 425,500 645,000 1,070,500

 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ 80,625 - 80,625

 นายทอเร่ จอห์นเซ่น (1) - - -

 นายคนุท สนอร์เร่ บัค คอร์เนเลสเซน - - -

 นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วูดเวิร์ธ - - -

 นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น (2) - - -

 นายลาร์ส โรลฟ โฮเบก (3) - - -

 นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์ (4) - - -

หมายเหตุ (1) นายทอเร่ จอห์นเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

 (2) นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
  2553

 (3) นายลาร์ส โรลฟ โฮเบก เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และ
  ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553

 (4) นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 แทน
  นายลาร์ส โรลฟ โฮเบก

ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวข้างต้นตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไม่มีพนักงานอื่นใดที่เป็นญาติ

ของกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปีจากบริษัทสูงกว่า 150,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์

การจัดการ



069

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ปัจจุบันบริษัทไม่มีค่าตอบแทนใน

รูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท) ในปี 2553 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 96,401,943 บาท โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 ค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

 สูงกว่า 750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์    

 -ไม่มี-    

 สูงกว่า 500,000 -750,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์    

 นายทอเร่ จอห์นเซ่น (1) 100% - -

 นายโรลฟ มาร์ทินูสัน 96% 4% -

 นายธนา เธียรอัจฉริยะ 84% 12% 4%

 สูงกว่า 250,000 - 500,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์   

 นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก (2) 99% 1% -

 นายทาเรีย บอก 96% 4% -

 นายโรอาร์ วิค แอนเดร์อาร์เซน (3) 95% 5% -

 นายปรีย์มน ปิ่นสกุล 91% 4% 5%

 นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม 87% 8% 5%

 ตํ่ากว่า 250,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์    

 นางวัณนา พรสินศิริรักษ์ (4) 100% - -

 นายฮารูน บาตติ (5) 98% 2% -

 นางพัตราภรณ์ สิโรดม 95% - 5%

หมายเหตุ (1) นายทอเร่ จอห์นเซ่น ลาออกจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

 (2) นายเพ็ทเตอร์ เบอร์เร่อ เฟอร์เบิร์ก เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 แทน
  นายธนา เธียรอัจฉริยะ ซึ่งเข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กรเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553

 (3) นายโรอาร์ วิค แอนเดร์อาร์เซน ลาออกจากตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
  2554

 (4) นางวัณนา พรสินศิริรักษ์ เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 แทน
  นายทาเรีย บอก ซึ่งลาออกจากตําแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553

 (5) นายฮารูน บาตติ เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People แทนนางพัตราภรณ์ สิโรดม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับ

อนุญาตได้รับข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และ/หรือป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะได้รับข้อมูลนั้น และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทซื้อขาย

หุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา
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นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกําหนดห้ามมิให้กรรมการ
และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจาก
วันประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกําไรในระยะสั้น ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบ
สื่อสารภายในของบริษัท (Intranet)

การควบคุมภายใน
บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ โดยมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาและรับทราบความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัทว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ และผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและและบริษัทย่อย

รายละเอียดของระบบการควบคุมภายในมีดังนี้

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organisational Control and Environmental Measure)

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออํานวยต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กําหนด และจัดให้มีการสื่อสาร
เป้าหมายดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทมีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” (Codes of Conduct) ซึ่งครอบคลุมข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานราชการ สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี 
การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล และการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยพนักงานสามารถปรึกษาหรือ
แจ้งเหตุการฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อหัวหน้าผู้แทนพนักงาน (Compliance Manager) โดยตรง ทั้งนี้ การกําหนดนโยบายและจัดให้มีหลัก
ในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกํากับดูแลและส่งเสริมกิจกรรมการควบคุมภายใน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยหน่วยงานควบคุมภายในมีหน้าที่ในการวางแผน ช่วยเหลือ และสนับสนุน
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน จัดให้มีการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ติดตามผล และรายงานสถานะ
ของการควบคุมภายในต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดข้อ
ผิดพลาดในรายงานทางการเงิน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety, 
Security & Environment) เพื่อดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยภายในองค์กรและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าของบริษัท โดยได้ยึดแนวทาง
ตามมาตรฐาน OHSA 18001 และ ISO 14001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จัดทําแผนงานที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

การจัดการ
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(2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น และมีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อกําหนดมาตรการและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาและทบทวนนโยบายการวางแผนความเสี่ยงของบริษัท และกําหนดระดับ
ความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ รวมถึงติดตามขั้นตอนการดําเนินการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหน้า
ที่พิจารณาความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท จัดทําแผนรองรับความเสี่ยง และติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อ 
และการบริหารทั่วไป โดยบริษัทมีการกําหนดอํานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการอนุมัติออกจากหน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อเป็น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทําธุรกรรมนั้น ๆ ดําเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ่านขั้นตอน
การอนุมัติที่กําหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการกําหนดนโยบายและทิศทางให้บุคคลที่บริษัท
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวถือปฏิบัติ 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสม
กับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทําหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในแต่ละระดับและ
หน่วยงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการบังคับใช้และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และบริษัทได้จัดทําแผนสํารองฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความ
เสียหายกับระบบสารสนเทศจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring)
คณะกรรมการบริษัทมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว้ และมีการปรับปรุง
แก้ไขหากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายดังกล่าว

อนึ่ง นอกจากหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Unit) เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสมํ่าเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องกับฝ่ายบริหาร และ
สรุปผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายปี นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําผิดปกติอื่นซึ่ง
อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ

ในรอบปี 2553 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทําการตรวจสอบตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ
จากผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการดําเนินงานของบริษัท 
แม้ว่าจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนในบางหน่วยงาน แต่ผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ 
ได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบกพร่องดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญ

ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) การกํากับดูแลกิจการ

การกํากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2548 ของตลาดหลักทรัพย์

สิงคโปร์ เพื่อรักษาและเสริมสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยเน้นเรื่องการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ

การดําเนินงาน ในขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดด้วย 

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เพื่อทําหน้าที่

พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

หน่วยงานกํากับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่ง

ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่กระทําการในนามของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเผย

แพร่หลักในการปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) 

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีดังนี้ โดยอ้างอิงตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่าน

การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร โดย

มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถาม

ของผู้ถือหุ้น

บริษัทมอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ

การประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

และเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทได้นําระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผล

การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทําหน้าที่

กํากับดูแลการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ในระหว่าง

วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2552 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยว

กับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกําหนด ซึ่ง

ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ประธานในที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จํากัดดําเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทได้จัด

เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจัด

เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้สําหรับการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th 

อนึ่ง บริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่กระทําการใน

นามของบริษัท โดยผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการให้พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ

ถือปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัตินี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – การใช้ข้อมูลภายใน”

นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน

ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วันก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของทุก ๆ ปี และภายใน 15 วันนับจาก

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการ

ที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง

และปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน 

สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

ในการนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทําของ

บริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางสําหรับพนักงานเพื่อปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อหัวหน้าผู้แทนพนักงาน (Compliance Manager) 
หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทําใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” 

ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และบริษัท โดยทีมงานผู้แทนพนักงานจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุป

รายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และ

ดําเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดําเนินการทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้ง (Whistleblower) และ

รายละเอียดอื่น ๆ ที่ทีมงานผู้แทนพนักงานได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับ



074   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) การกํากับดูแลกิจการ

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท บริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

กันและเป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเวลา และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานเพื่อสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) สิทธิของพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้า

ในการทํางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม อนึ่ง ในปี 2553 บริษัทได้จัดสรร

งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจํานวนทั้งสิ้น 97,651,079 บาท และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 25.3 

ของจํานวนพนักงานทั้งหมด รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของ

บริษัท (แบบ 56-1)

บริษัทให้ความสําคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน (นอกเหนือจากสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

อาทิ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สิทธิและเงินชดเชยอื่นๆ) โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE) และกําหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุมภยันตราย และดําเนินการที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทํางาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐาน

ที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ ในปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีการอบรบด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (HSSE Zero 
Workshop) ให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อสร้างจิตสํานึก ชี้แจงนโยบาย และหลักในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ

พนักงานเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข

บริษัทจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากสิทธิในกองทุนประกันสังคมตาม

กฎหมาย) และจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ทั้งนี้ บริษัทได้

จัดมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคระบาด รวมทั้งจัดหาหน้ากากอนามัย

และแอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าภายในบริเวณสํานักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับการออก

กําลังกาย เช่น โยคะและแอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น 

ห้องสมุด ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีที่พนักงานมีความจําเป็นต้องนําบุตรหลานมาที่ทํางาน

อนึ่ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จัดให้พนักงานทําแบบสํารวจ

ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (dtac Checkup) ทุกสิ้นปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบสํารวจความคิดเห็นดังกล่าวครอบคลุม

เรื่องความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของ

บริษัท ทั้งนี้ พนักงานสามารถแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองผ่านแบบสํารวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยข้อมูลที่ได้จาก

การทําแบบสํารวจความคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นความลับ

(3) สิทธิของชุมชน / สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้ความสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย

บริษัทได้ริเริ่ม “โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค” ซึ่งมีรูปแบบของการทําความดี 3 แนวทางหลัก คือ (1) ทําดีด้วยเทคโนโลยี (2) ทําดีด้วย

ความรู้ และ (3) ทําดีด้วยใจ เพื่อจัดทํากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือ

จากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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โครงการทําดีด้วยเทคโนโลยีประกอบด้วยกิจกรรมช่วยเหลือโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เช่น โครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร บริการ

เตือนสภาพอากาศ และการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี

โครงการทําดีด้วยความรู้ประกอบด้วยกิจกรรมช่วยเหลือด้านการศึกษา เช่น มูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิด และการให้ทุนการศึกษาและอุปกรณ์

การเรียนการสอน

โครงการทําดีด้วยใจประกอบด้วยกิจกรรมด้านการกุศลต่าง ๆ สําหรับเด็ก ชุมชน สังคม การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกป่า 

และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ โดยในช่วงภัยพิบัตินํ้าท่วมในหลายภูมิภาคของประเทศ บริษัทได้ร่วมสมทบทุนมอบเงินช่วย

เหลือผู้ประสบภัย พร้อมเชิญชวนลูกค้าของบริษัทส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อร่วมบริจาค ซึ่งบริษัทสามารถรวบรวมเงินเพื่อบริจาค

ได้ทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ในส่วนของความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ บริษัทได้จัดอาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย 

รวมทั้งจัดจุดรับเติมเงินพร้อมโทรศัพท์เคลื่อนที่สํารองเพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทําการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งบริษัทได้จัดทําแผนงานในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทํางาน อาทิเช่น การใช้เครื่องพิมพ์และโทรสารให้เกิดประสิทธิภาพ การลดการ

ใช้กระดาษที่ไม่จําเป็น และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการทําดีทุกวันจากดีแทคในปี 2553 แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

(4) สิทธิของลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนําเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยลูกค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทที่ดี

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางบริการเพื่อรองรับการติดต่อจากลูกค้า กล่าวคือ สํานักงานบริการลูกค้า (Service Center) และคอลเซ็นเตอร์ 

(Call Center) โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งทํารายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่านสํานักงานบริการลูกค้า 

ซึ่งตั้งอยู่ในทําเลสําคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์หมายเลข 1678 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อทําหน้าที่ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

และค่าบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทําด้วย

ความระมัดระวังและรอบคอบ การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จํากัดเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การ

ดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด

(5) สิทธิของคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่าย

ต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี 

โดยบริษัทจะจัดให้มีการแข่งขันการประกวดราคาทุกครั้งหากเป็นไปได้ ทั้งนี้ การเจรจาตกลงเข้าทําสัญญาระหว่างคู่ค้าและบริษัทเป็นไป

ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) การกํากับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 

แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อนึ่ง เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคู่ค้าตามหลักใน

การปฏิบัติสําหรับคู่ค้า บริษัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าของบริษัท 

(6) สิทธิของคู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน

หรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งนี้ บริษัทดําเนินการ

แข่งขันในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาที่เหมาะสม และบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซื่อตรงและด้วยความเป็น

มืออาชีพ

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่กระทําการใน

นามของบริษัท ให้หรือรับของกํานัลที่เป็นเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ

ทางธุรกิจ

(7) สิทธิของเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อ

เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ที่มีสาระสําคัญ โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบริษัท ข้อมูลการประกอบกิจการ ผลการดําเนินงาน และข่าวสาร

ต่าง ๆ ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงาน

ประจําปี นโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดําเนินการ

ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้

แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น 

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่ในการ

ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2202 8000 หรือทางอีเมล์ IR@dtac.co.th 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว

จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชี

เดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

และผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอในรายงานประจําปีต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ

ให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็น

ผู้แทนจาก กสท. ตามสัญญาร่วมการงาน 1 ท่าน 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการ

มาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม

ระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนรวมในการประชุม เช่น ตั้งคําถามหรือข้อสังเกต ให้คําปรึกษาและให้ข้อ

เสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารทําหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท และกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติ

คณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการบัญชี 

การบริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – กรรมการอิสระ”

บริษัทมิได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท และมิได้กําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งได้ โดยข้อบังคับ

ของบริษัทกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกครั้ง และกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ นอกจากนี้ บริษัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 

เนื่องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน และมีการกํากับดูแลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการ

และกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจําเป็นต่อการ

ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเพื่อผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้

บริษัทได้แต่งตั้งนางวีระนุช กมลยะบุตร ผู้อํานวยการสายงานกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะ

กรรมการบริษัท

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบประมาณ

ประจําปีของบริษัท และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของ

กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวรายละเอียด

เกี่ยวกับอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทํา

หลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ 

ที่กระทําการในนามของบริษัท โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน 

แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริต

คอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง อาทิ จัดการบรรยายในการปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ และจัดการอบรมในเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งคราวไป 



078   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศสิงคโปร์ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทําขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (General Mandate 
for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการ

ที่บริษัทกระทําเป็นปรกติในการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วน

ได้เสียดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ กรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Self-evolution) เป็นประจําทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม และเพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวน

ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบ

ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกําหนด

วาระการประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการ

ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ

บริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

และจัดเก็บสําเนาในรูปแบบอิเล็คโทรนิค เพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
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ในปี 2553 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง วันที่แต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง การเข้าร่วมประชุม

   ครั้งแรก ครั้งสุดท้าย 

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ต.ค. 33 27 เม.ย. 53 7

 นายซิคเว่ เบรคเก้ รองประธานกรรมการ   8 ก.พ. 49 30 เม.ย. 52 3

 นายคนุท บอร์เก้น กรรมการ   8 ก.พ. 49 27 เม.ย. 53 5

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ   6 มี.ค. 43 30 เม.ย. 51 7

 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พ.ย. 49 27 เม.ย. 53 4

 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการอิสระ   6 มี.ค. 43 30 เม.ย. 52 6

 นายสมพล จันทร์ประเสริฐ กรรมการ   6 มิ.ย. 49 30 เม.ย. 51 5

 นายทอเร่ จอห์นเซ่น (1) กรรมการ 19 ส.ค. 51 30 เม.ย. 52 7

 นายคนุท สนอร์เร่ บัค คอร์เนเลสเซน กรรมการ 12 ธ.ค. 50 30 เม.ย. 52 7

 นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วูดเวิร์ธ กรรมการ 23 ก.ย. 52 27 เม.ย. 53 4

 นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น กรรมการ 27 เม.ย. 53 27 เม.ย. 53 3

 นายลาร์ส โรลฟ โฮเบก (2) กรรมการ 27 เม.ย. 53 27 เม.ย. 53 0

 นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์ (3) กรรมการ 23  ส.ค. 53 23  ส.ค. 53 3

หมายเหตุ (1) นายทอเร่ จอห์นเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

 (2) นายลาร์ส โรลฟ โฮเบก ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553

 (3) นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 แทน
  นายลาร์ส โรลฟ โฮเบก
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

(4) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทําหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท 

ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบ

บัญชีของบริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น 

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – คณะกรรมการตรวจสอบ”

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ

จะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ประสบการณ์ ผลการดําเนินงาน รวมถึงความเป็นอิสระในการดําเนินงาน

ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ นายโสภณ 

เพิ่มศิริวัลลภ และนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามข้อ 713(1) ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ทั้งนี้ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 

เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดย

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 อนึ่ง บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่

ผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชีในปี 2553

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในนั้น คณะ

กรรมการตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตามลําพังโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําชี้แจงและความเห็นจากหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Unit) และผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการเงินและบัญชีเพื่อให้การทําหน้าที่เป็นไปอย่าง

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2553 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 

12 ครั้ง และมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 12 ครั้ง นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ 10 ครั้ง และนายสตีเฟ่น 

วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 11 ครั้ง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน มี

หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเกี่ยวกับค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายค่าตอบแทน เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน”

อนึ่ง ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน) นั้น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนทุก ๆ 3 ปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น 

ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

การกํากับดูแลกิจการ
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ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ที่กําหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดมีการให้นํ้าหนักที่

แตกต่างกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การจัดการ – ค่า

ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร”

การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2553 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค่า

ตอบแทนรวม 2 ครั้ง และมีกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ขึ้นอีกหลายชุดเพื่อทําหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการทรัพย์สิน

บริษัท คณะกรรมการคัดเลือกผู้จําหน่าย คณะกรรมการตัดจําหน่ายสินค้าคงคลัง คณะกรรมการตรวจสอบมูลหนี้ คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รายละเอียดเกี่ยว

กับคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของบริษัท (แบบ 56-1)

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการตามความต้องการของ

กรรมการท่านนั้น ๆ เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท

ยังส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ  โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์

กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจํานวน 5 ท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ของกรรมการบริษัทแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ 

“คณะกรรมการ”

บริษัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บริหารอย่างสมํ่าเสมอ โดยผลจากการประเมินจะถูกนําไปใช้ในการจัดทําแผนการพัฒนาของ

ผู้บริหารแต่ละราย นอกจากนี้ การจัดทําแผนการสืบทอดสําหรับตําแหน่งงานที่มีความสําคัญต่อองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินนี้ด้วย

อนึ่ง ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีของบริษัท (56-1)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รายการระหว่างกันและเกี ่ยวโยงกัน

รายการระหว่างกัน
และเกี่ยวโยงกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 ในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญ

กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและ

บริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1.  รายการธุรกิจกับบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด  

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการการดําเนินงานและการจัดการโครงข่าย   292.7 4.4

 - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่   - 0.2

 - เจ้าหนี้การค้า   90.6 12.5

 - เจ้าหนี้อื่น   0.02 0.03 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
■ บริษัทจ้างบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง เพื่อให้บริการ บริหารและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งติดตั้ง

 ระบบเพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบริการบํารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจํานวนสถานีฐานทั้งหมด สําหรับค่าบริการติดตั้ง คิดตาม

 ปริมาณที่เกิดขึ้นจริงในปี ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาถึงค่าบริการที่บริษัท เบญจจินดา 

 โฮลดิ้ง จํากัด เสนอ โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการ

 อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล

2.  รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท 

เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าบริการ สําหรับการดําเนินงานและการจัดการโครงข่าย   884.9 833.6

 - เจ้าหนี้การค้า   570.7 424.7

 - เจ้าหนี้อื่น   2.9 0.01 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
■ บริษัท ได้มีการเปลี่ยนคู่สัญญาจากเบญจจินดาและยูเทล  มาเป็นบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของ

 ปี 2551 เพื่อให้บริการ บริหาร และบํารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการ

 ต่อสัญญาแต่ละครั้งยังคงเดิมเหมือนที่ทํากับบริษัทเบญจจินดาและยูเทล 
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3.  รายการธุรกิจกับบริษัท คอนเนควัน จํากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 และ กลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่ารับบริการด้านข้อมูล   1.7 0.4

 - เจ้าหนี้การค้า   0.06 0.04 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ บริษัทคอนเนค วัน จํากัด เป็นคอนเทนท์ โพรวายเดอร์ ให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

4.  รายการธุรกิจกับกลุ่ม ไอ.เอ็น.เอ็น. 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  รายได้

 - รายได้ค่าเช่า   0.08 0.09

2.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด   42.3 39.1

 - ค่ารับบริการด้านข้อมูล   29.7 33.0

 - เจ้าหนี้การค้า   4.5 12.6

 - เจ้าหนี้อื่น   5.6 2.9 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ บริษัทตกลงให้บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด เช่าอาคารสํานักงานสาขาพิษณุโลก เนื้อที่ 21 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ

 ธุรกิจ มีกําหนดเวลา 1 ปี

■ บริษัทซื้อเวลาจากบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. เรดิโอ จํากัด เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทยุ อัตราค่าบริการเป็น

 อัตราธุรกิจการค้าทั่วไป

■ บริษัทเข้าทําสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง

 เป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

■  บริษัทเข้าทําสัญญาให้บริการแจ้งเตือนการชําระค่าบริการที่เกินกําหนดเวลาแก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริษัท สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น 

 (ประเทศไทย) จํากัด (ไม่มีรายการดังกล่าวสําหรับปี 2553 เนื่องจากสัญญานี้สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2552)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รายการระหว่างกันและเกี ่ยวโยงกัน

5.  รายการธุรกิจกับบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25  

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

- ค่าเช่าพื้นที่อาคาร   11.9 11.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
■ บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบ

 เคียงได้กับราคาตลาด 

6.  รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1. รายได้ 

 - ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   0.2 0.2

 - ลูกหนี้การค้า   0.01 0.005 

2.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา   6.8 7.0

 - เจ้าหนี้อื่น   - 0.02 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคารเบญจจินดา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์ โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี  และอัตราค่าเช่าอยู่

 ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 
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7.  รายการธุรกิจกับเทเลนอร์

เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.21

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  รายได้

     - ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ   117.8 188.6

     - ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่     6.1 6.9

     - รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่   - 0.2

 - ค่าบริการรับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย   4.3 8.3

     - ลูกหนี้การค้า   14.9 10.7

     - เงินทดรองรับ   0.3 0.5 

2.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - บริษัทชําระค่าธรรมเนียมให้แก่เทเลนอร์ตามสัญญาให้บริการ   353.8 414.1

 - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ   - 3.4

 - เจ้าหนี้อื่น   142.1 133.5

 - ต้นทุนค่าบริการจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ   5.8 12.8

 - ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศ   178.4 197.2

 - ค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ   11.8 11.4

 - ค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ   8.8 4.3

 - เจ้าหนี้การค้า   209.3 377.3 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ ตามนโยบายการกํากับดูแลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้น เทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามที่บริษัทร้องขอ

 เพื่อร่วมบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ธุรกรรมรายการดังกล่าว สายงาน

 ตรวจสอบภายในของบริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและ

 อนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวนั้น

■ รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศัพท์ของบริษัท Telenor Asia (ROH) ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

■ รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มบริษัทเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

 และใช้บริการในเครือข่ายดีแทค ค่าบริการคิดในราคาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

■ รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายระบบโทรคมนาคมรวมถึงค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกล และค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

 ระหว่างประเทศเป็นการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค กับ เทเลนอร์ โกลบอลล์เซอร์วิส 

■ บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบรายปี เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รายการระหว่างกันและเกี ่ยวโยงกัน

8.  รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด (ยูดี)  

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75  และเป็นบริษัท

ร่วมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25  คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1. รายได้

 - รายได้จากการขายซิมการ์ด ชุดซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และชุดเลขหมาย    18,152.0 14,211.0

 - เงินปันผล   25.0 25.0

 - ลูกหนี้การค้า   3,627.3 2,919.0 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่   55.6 29.3

 - ค่าสนับสนุนทางการตลาด   5.0 12.4

 - ค่าเช่าจ่าย   10.1 14.6

 - เจ้าหนี้การค้า   19.7 11.2

 - เจ้าหนี้อื่น   3.2 3.8 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทและยูคอมได้โอนธุรกิจการจัดจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมมายังยูดี โดยยูดีมีสิทธิแต่เพียง

 ผู้เดียวในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจนี้จะเป็นผลดีแก่บริษัทที่จะสามารถเน้นการประกอบและพัฒนาธุรกิจหลัก

 ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าได้

■ บริษัทซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมจากยูดีเพื่อนํามาจําหน่ายต่อที่ร้านดีแทค และสํานักงานบริการ  

9.  รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด  (ยูไอเอช) 

ยูไอเอช  เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการของบริษัทเป็น

ผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  รายได้

 - รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานรวมค่าไฟฟ้า   2.6 2.2

 - เงินทดรองรับ   1.0 0.5 

2.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าวงจรความเร็วสูง (High-Speed Leased Circuit)   9.4 8.4

 - เจ้าหนี้อื่น   14.2 9.1
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ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ ยูไอเอช ดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนําแสงทั่วประเทศ ให้บริการทั้งภาครัฐบาล

 และเอกชน และให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมํ่าเสมอ 

■ การทําธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายสื่อสารข้อมูลประเภทนี้ และยูไอเอชมีโครงข่าย

 ใยแก้วความเร็วสูงที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

■ ฝ่ายจัดซื้อจะจัดหาคําเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างตํ่าสามรายทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา บริษัทจะยังคงเช่าวงจร

 ความเร็วสูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ทั้งนี้โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาด

 และคุณภาพของวงจร และต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทําธุรกรรม 

10.  รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด  (ยูเทล)  

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด  เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

      - ค่าติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ์สถานีฐานและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ   724.9 39.8

      - เจ้าหนี้การค้า   167.9 11.8

      -  เจ้าหนี้อื่น   1.4 0.07 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ ยูเทล ให้บริการครบวงจรในด้านที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม เช่น การออกแบบระบบ การดําเนินโครงการ การให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม

 ต่างๆ บริการให้คําปรึกษาและดูแลระบบโทรคมนาคม ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ในการกระจายเสียงและโครงข่าย โดยจะให้บริการ

 เฉพาะแก่โครงการที่ประกวดราคาร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

■ บริษัทได้ว่าจ้างให้ยูเทลเป็นผู้ดูแล รวมทั้งติดตั้ง สถานีฐานและอุปกรณ์สถานีส่งสัญญาณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสัญญาณครอบคลุม

 พื้นที่กว้างไกล และมีคุณภาพสัญญาณในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดได้ 

■ บริษัทได้จัดตั้งให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทําสัญญารับบริการดูแลรักษาและติดตั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ซึ่งไม่มีผลประโยชน์

 ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จะจัดหาคําเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อยสองราย บริษัทจะทําสัญญากับผู้เสนอราคาที่เหมาะสม โดย

 พิจารณาจากความสัมพันธ์ในการทํางาน คุณภาพของการให้บริการ ระยะเวลาในการทํางาน ขนาดโครงการ และชื่อเสียงของผู้ให้

 บริการ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รายการระหว่างกันและเกี ่ยวโยงกัน

11.  รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการในบางแสนทาวเฮ้าส์ จํากัด

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าที่ดิน   0.5 0.5

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบริษัท โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีกําหนดระยะ

เวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

■ บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี โดย

อัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

12. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.98 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  รายได้และการรับชําระเงินอื่นๆ

 - เงินทดรองรับ   0.2 -

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
- ไม่มีรายการสําหรับปี 2553 -
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13. รายการธุรกิจกับบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด

คุณจุลจิตต์  บุณยเกตุ กรรมการบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิจํากัด

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย   2.0 2.3

 - เจ้าหนี้อื่น   0.2 0.2 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ บริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จํากัด ให้ดําเนินการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่าง

 เดินทางไปต่างประเทศ  ขายซิมการ์ด รับชําระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 โดยจ่ายค่าสิทธิในการให้บริการในราคาที่เหมาะสม (ชําระครั้งเดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นรายเดือน มีกําหนด

 ระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการท่ีสนามบิน

 สุวรรณภูมิ

■ บริษัทเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งเป็นสํานักงานบริการลูกค้าของบริษัท มีกําหนดระยะเวลา 7 ปี โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายปี 

 และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี ้ เพื ่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบิน

 สุวรรณภูมิ 

14. รายการธุรกิจกับบริษัท สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน จํากัด

บริษัท สํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น จํากัดถือหุ้นร้อยละ 59.99 และ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท สํานักพิมพ์ร่วม

ด้วยช่วยกัน จํากัด คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท สํานักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น จํากัด และ บริษัท เบญจจินดา 

โฮลดิ้ง จํากัด

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์   0.1 -

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ บริษัทสั่งซื้อหนังสือจากบริษัท สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน จํากัด เพื่อนําไปแจกลูกค้าหรือบริจาค ตามราคาตลาด
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รายการระหว่างกันและเกี ่ยวโยงกัน

15. รายการธุรกิจกับบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จํากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จํากัด ซึ่งคุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  รายได้และการรับชําระเงินอื่นๆ

 - รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน   - 10.0

 - ลูกหนี้การค้า   - 0.6 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ บริษัทตกลงให้บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จํากัด เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์

 แก่ลูกค้า  โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าในระบบเติมเงิน

 

16. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่งคุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการ

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่ารับบริการด้านข้อมูล   - 0.1

 - เจ้าหนี้การค้า   - 0.05 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ บริษัท ได้เข้าทําสัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด โดย

 มุ่งเน้นเพื่อให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

17. รายการธุรกิจกับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นญาติกับคุณสมชาย เบญจรงคกุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด

 รายการธุรกิจ   มูลค่ารวม (ล้านบาท)

     2552 2553

1.  ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอื่นๆ

 - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์   - 1.4

 - ค่าเช่าที่ติดตั้งสถานีฐาน   - 0.4 

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

■ บริษัท ได้เข้าทําสัญญากับ แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด สําหรับประกันภัยรถยนต์ และเช่าพื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้า เพื่อติดตั้งเสาอากาศใน

 การติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณ โดยมีค่าเบี้ยประกันและค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม
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นอกเหนือจากรายการระหว่างกันที่เกิดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายการข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการอื่นใดที่มีสาระสําคัญอันเป็นผลต่อส่วน

ได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม ซึ่งอยู่ในตําแหน่ง ณ วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 

ธันวาคม 2553 หรือกรณีที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แต่อยู่ในตําแหน่งตั้งแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติรับรองขอบเขตของการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 

ในกรณีที่เป็นธุรกรรมชนิดที่เกิดขึ้นเป็นปกติประจําตามลักษณะของธุรกิจนั้นๆ และมีความจําเป็นต้องทําในลักษณะปกติ เช่น ในกรณีที่

เป็นการซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ต้องกระทําระหว่างบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการขายทรัพย์สิน การ

เข้าดําเนินกิจการ หรือเข้าดําเนินธุรกิจ) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ที่จะมีขึ้นบริษัทจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการรับรอง

ขอบเขตของการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีส่วนได้เสียสําหรับปี 2553 ต่อไป

ภายใต้กฎข้อบังคับข้อ 907 ของตลาดหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มูลค่ารวมของรายการระหว่างกันระหว่างรอบ มูลค่ารวมของรายการระหว่างกันที่เป็นรายการ

 ระยะเวลาบัญชี (ไม่รวมรายการท่ีมีมูลค่าตํ่ากว่า ที่อยู่ในขอบเขตของการทําธุรกรรมระหว่างบุคคล

 100,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ และรายการที่ไม่อยู่ใน ที่มีส่วนได้เสียที่ผ่านการเห็นชอบของผู้ถือหุ้น

 ขอบเขต ของการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มี ภายใต้กฎข้อบังคับข้อ 920 (ไม่รวมรายการที่มี

  ส่วนได้เสียที่ผ่านการเห็นชอบ ของผู้ถือหุ้น มูลค่า ตํ่ากว่า 100,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์)

 ภายใต้กฎข้อบังคับข้อ 920) (หน่วย : ล้านบาท)   (หน่วย : ล้านบาท)

   2552 2553 2552 2553

เบญจจินดา โฮลดิ้ง - - 293 5

บีบี เทคโนโลยี - - 885 834

คอนเนค วัน - - 2 -

ไอ.เอ็น.เอ็น. - - 72 72

ห้องเย็นและการเกษตรสากล - - 12 12

ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ - - 7 7

เทเลนอร์ 62 3 743 844

ยูดี   25 25 18,223 14,267

ยูไอเอช  - - 12 11

ยูเทล  - - 725 40

โอริซิส ไวร์เลส - - 1 -

ท๊อปอัพฟอร์ยู - - - 10

แอลเอ็มจี ประกันภัย - - - 2
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โครงสร้างการถือหุ ้น

โครงสร้าง
การถือหุ้น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

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 23,427 69.72 1,576,736 0.07 

 1,000  -  10,000 8,401 25.00 28,747,445  1.21

 10,001 - 1,000,000 1,713 5.10 110,068,983  4.65

 1,000,001 และ มากกว่า 62 0.18 2,227,417,836  94.07

  รวมทั้งสิ้น  33,603 100.00 2,367,811,000 100.00

หมายเหตุ  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นโดย CDP (ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นภายใต้ชื่อ CDP ในประเทศสิงคโปร์ แสดงอยู่ในหัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับ

 ผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นสิงคโปร์)

 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้น 5% และมากกว่า)

 ถือหุ้นทางตรง ถือหุ้นทางอ้อม 1

 จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ

บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี 2  951,717,441 40.19 1,507,263,725 63.66

บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้ง จํากัด 555,546,284 23.46 - -

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

1 เทเลนอร์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้ง จํากัด ดังนั้นจึงถือว่า เทเลนอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม โดยผ่าน

 การถือหุ้นจํานวน 555,546,284  หุ้น ซึ่งถือครองโดย บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้ง จํากัด

2 ไม่รวมหุ้นที่ถือผ่าน CDP 
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ลําดับ ชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1 บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี  951,717,441 40.19

 2 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้ง จํากัด 555,546,284 23.46

 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 239,072,159 10.10

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

 5 NORTRUST NOMINEES LIMITED 79,617,800 3.36

 6 Thai Securities Depository 61,779,294 2.61

 7 The Central Depository (PTE) Limited 26,519,106 1.12

 8 State Street Bank and Trust Company for London 19,912,100 0.84

 9 Social Security Fund 17,187,900 0.73

 10 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 14,391,700 0.61

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นสิงคโปร์ (ภายใต้ Central Depository (Pte) Limited in Singapore)
ณ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น

  ขนาดการถือครองหุ้น  จํานวนผู้ถือหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1 - 999 29 6.09 9,896 0.04

 1,000 - 10,000 322 67.65 1,270,517 4.79

 10,001 - 1,000,000 121 25.42 5,735,037 21.63

 1,000,001 และ มากกว่า 4 0.84 19,503,656 73.55

  รวมทั้งสิ้น  476 100.00 26,519,106   100.00

ตามกฎข้อบังคับ 723 ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจํานวนหุ้นที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงเพื่อการ

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

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับดังกล่าว โดยมีจํานวนหุ้นที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงเพื่อ

การซื้อขายได้ปกติคิดเป็นร้อยละ 30.75 (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554) 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โครงสร้างการถือหุ ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก

 ลําดับ ชื่อ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 1 DBS Nominees Pte Ltd 8,544,750 32.22

 2 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd 5,622,256 21.20

 3 DBSN Services Pte Ltd 3,244,450 12.23

 4 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 2,092,200 7.89

 5 Nomura Singapore Limited 416,000 1.57

 6 Telenor Asia Pte Ltd 350,000 1.32

 7 Lam Hup Sum 340,000 1.28

 8 Raffl es Nominees Pte Ltd 305,070 1.15

 9 UOB Kay Hian Pte Ltd 221,000 0.83

 10 United Overseas Bank Nominees Pte Ltd 142,400 0.54

 11 Chin Kee Choy 130,000 0.49

 12 Choo Seng Kwee 130,000 0.49

 13 Chua Hua Thean 125,000 0.47

 14 Citibank Consumer Nominees Pte Ltd 119,000 0.45

 15 Hong Leong Finance Nominees Pte Ltd 106,000 0.40

 16 Choy Yew Kuan 100,000 0.38

 17 DBS Vickers Securities (S) Pte Ltd 100,000 0.38

 18 Lim Hup Yee 88,000 0.33

 19 Phillip Securities Pte Ltd 87,218 0.33

 20 Ho Sau Hwan 85,000 0.32

นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

ดีแทคมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบ

การของบริษัท และโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) บทวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

บทวิเคราะห์
ผลการดําเนินงาน
สรุปสาระสําคัญ

ปี 2553 เป็นปีที่ดีแทคมีผลประกอบการดีที่สุดทั้งในส่วนของกําไรสุทธิ และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยดีแทคมีกําไรสุทธิทั้งปี

เท่ากับ 10.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64.6 จากปีก่อน และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเท่ากับ 21.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2 

พันล้านบาทจากปีก่อน

รายได้รวมของปี 2553 เท่ากับ 72.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของการใช้งานบริการเสียง 

รวมทั้งมีรายได้จากบริการเสริมและการขายเครื่องโทรศัพท์เพิ่มขึ้นมาก นอกจากนั้น การดําเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ดีแทคมีอัตราการเติบโตของ EBITDA เพิ่มขึ้น และมีกระแสเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าต้องเผชิญกับความกดดันจากปัญหา

ความรุนแรงทางการเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการชะลอการประมูลใบอนุญาต 3G

ปี 2553 ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยมีการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นมากจากความนิยมของเครื่อง

สมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงต่อเนื่องในปี 2554

จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านเลขหมายในปี 2553 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบจํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 

2552 เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับความสําเร็จของการออกโปรโมชั่น กระตุ้นการใช้งาน นอกจากนั้น นโยบายการ

มุ่งเน้นคุณภาพของผู้ใช้บริการก็ส่งผลให้จํานวนผู้ใช้บริการที่ไม่มีการใช้งาน (inactive subscribers) ลดลงมาก

การตกลงเข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับ กสท./ฮัทช์เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สําคัญของดีแทค รวมถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดย

รวมอันจะนําไปสู่การแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนั้น การทําสัญญากับ กสท./ฮัทช์ยังส่งผลให้ดีแทคมีรายรับเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิจากเดิม

ที่เป็นรายจ่ายสุทธิ

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งส่งผลให้ดีแทคสามารถลดภาระหนี้สินลงอย่างต่อเนื่องได้ รวมทั้งจ่ายเงินปันผลพิเศษเป็นครั้งแรกนับจากก่อตั้ง

บริษัทได้ในช่วงปลายปี 2553 ที่อัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลตามปกติในงวดนี้ คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงิน

ปันผลที่ 3.21 บาทต่อหุ้นโดยจะนําเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ในเดือนเมษายนเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความคืบหน้าทางด้านกฎระเบียบสามารถสรุปได้ดังนี้ การประมูลใบอนุญาต 3G ที่จะจัดในไตรมาส 3 ถูกระงับลงเน่ืองจากศาลปกครองสูงสุด

มีคําสั่งให้คุ้มครองชั่วคราว ต่อมาในช่วงปลายปีได้มีการประกาศบังคับใช้ พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 ในราชกิจจานุเบกษา 

ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มของกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง

ชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลใหม่ โดยคาดว่าการประมูลใบอนุญาต 3G รอบใหม่จะต้องรอการจัดตั้งคณะกรรมการ กสทช. ให้

แล้วเสร็จก่อน

ในส่วนความคืบหน้าของบริการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างเปิดทดลองให้บริการในเดือนธันวาคม 2553 โดย

จํากัดการให้บริการอยู่ที่ 100 เลขหมายต่อผู้ให้บริการต่อวัน ซึ่งภายหลังได้เพิ่มเป็น 200 เลขหมายต่อผู้ให้บริการต่อวัน อย่างไรก็ดี บริการ

คงสิทธิเลขหมายในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสภาพการแข่งขันโดยรวม ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจํากัดจํานวนการ

ให้บริการในช่วงทดลอง
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ดีแทคมีจํานวนผู้ใช้บริการรวม ณ สิ้นปี 2553 จํานวน 21.6 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 2.0 ล้านเลขหมายจากสิ้นปีก่อน ซึ่งเป็น

สองเท่าของจํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิที่เพิ่มขึ้นในปีก่อน ระบบรายเดือนมีจํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเพิ่มขึ้น 34,825 เลขหมาย จากที่

เคยลดลงในปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมประกอบกับความพยายามในการรักษาฐานลูกค้าของดีแทค

การใช้งานต่อเลขหมายฟื้นตัวอย่างน่าพอใจเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ดีขึ้น รวมถึงความพยายามในการออก

โปรโมชั่นกระตุ้นการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปริมาณการใช้งานเฉลี่ยไม่รวม IC เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อน เมื่อรวม IC ปริมาณการใช้

งานมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า โดยเติบโตร้อยละ 4.4 จากปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณการรับสายนอกเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากการตกลงเข้าทํา

สัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับ กสท./ฮัทช์

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายรวม และไม่รวม IC ในปี 2553 ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.7 และร้อยละ 2.3 ตามลําดับเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรา

การลดลงของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายชะลอตัวลงมากเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและการเติบโตของการใช้งานบริการเสริม

โดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนมีรายได้ต่อเลขหมายไม่รวม IC สําหรับปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อน แต่ปริมาณการใช้งานมีอัตรา

การลดลงที่สูงกว่าที่ร้อยละ 7.5 เนื่องจากรายได้จากบริการเสริมเพิ่มขึ้นมากและสามารถชดเชยรายได้จากบริการเสียงที่ลดลงได้ อย่างไรก็ดี 

ในปี 2553 ผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินมีรายได้ต่อเลขหมายไม่รวม IC ลดลงร้อยละ 1.7 จากปีก่อน แต่มีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 

6.7 จากโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้งานในเครือข่ายในนอกช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง (ซุปเปอร์เมาท์)

  2553 2552

ระบบรายเดือน 2,326 19,294

ระบบเติมเงิน 2,291 17,366

รวม 21,620 19,657

ตารางที่ 1 : จํานวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย)

  2553 2552

ระบบรายเดือน 35 -179

ระบบเติมเงิน 1,929 1,153

รวม 1,963 975

ตารางที่ 2 : จํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย)

  2553 2552 %YoY

ระบบรายเดือน 512 523 -2.2%

 - ไม่รวม IC 386 417 -7.5%

ระบบเติมเงิน 295 277 6.7%

 - ไม่รวม IC 243 228 6.7%

เฉลี่ยสองระบบ 318 305 4.4%

 - ไม่รวม IC 259 250 3.5%

ตารางที่ 3 : ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน)
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  2553 2552 %YoY

ระบบรายเดือน 677 658 2.9%

- ไม่รวม IC 557 549 1.4%

ระบบเติมเงิน 221 225 -1.5%

- ไม่รวม IC 172 175 -1.7%

เฉลี่ยสองระบบ 270 274 -1.7%

- ไม่รวม IC 213 218 -2.3%

ตารางที่ 4 : รายได้ต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน)

ผลประกอบการด้านการเงิน

  2553 2552 %YoY

รายได้จากการให้บริการ 54,659 51,956 5.2%

รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 14,091 12,729 10.7%

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 3,082 617 399.2%

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 520 384 35.5%

รวมรายได้ 72,351 65,685 10.1%

ส่วนแบ่งรายได้และค่าเลขหมาย 14,688 14,014 4.8%

ต้นทุนการให้บริการ 6,739 7,153 -5.8%

ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 13,279 13,745 -3.4%

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 2,536 343 639.4%

รวมต้นทุน 37,242 35,255 5.6%

กําไรขั้นต้น 35,109 30,430 15.4%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -10,023 -10,391 -3.5%

รายได้อื่น 600 175 242.8%

กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา  25,686 20,215 27.1%

   และค่าตัดจําหน่าย 

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย -10,300 -10,021 2.8%

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน -0.5 -45 -98.9%

ดอกเบี้ยรับ 203 174 16.6% 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน -23 -11 103.1%

กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 15,565 10,311 51.0%

ต้นทุนทางการเงิน -1,010 -1,455 -30.6%

ภาษีเงินได้ -3,670 -2,242 63.7%

กําไรสุทธิ 10,885 6,614 64.6%

ตารางที่ 5 : งบกําไรขาดทุน
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รายได้จากการดําเนินงานรวมในปี 2553 เท่ากับ 72.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากปีก่อนซึ่งมากกว่าเป้าหมายอัตราการเติบโต

ของรายได้ที่ประมาณการไว้ที่ตัวเลขหลักเดียวในช่วงสูง โดยรายได้เพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทบริการจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับ

การเติบโตอย่างมากของการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรายได้จากบริการเสริมมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด และส่งผลให้

สัดส่วนรายได้จากบริการเสริมต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC เพิ่มสูงขึ้นมากจากร้อยละ 12.8 ณ สิ้นปีก่อนเป็นร้อยละ 15.0 ณ สิ้นปี 

2553 แม้ว่าบริการเสียงจะยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทอยู่ นอกจากนั้น รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นมากจากการตกลงเข้า

ทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับ กสท./ฮัทช์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้รายได้จากการให้บริการมีอัตราการเติบโตสูง รายได้จากการดําเนินงาน

ประกอบด้วย

  2553 2552 % 

  จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ YoY 

บริการเสียง 42,427 77.6% 41,012 78.9% 3.5%

 - ระบบรายเดือน  11,199  20.5%  11,535  22.2%  -2.9% 

 - ระบบเติมเงิน  31,228  57.1%   29,476  56.7%  5.9%

บริการเสริม 7,574  13.9% 6,361  12.2%  19.1%

บริการข้ามแดนอัตโนมัติ  2,509  4.6%  2,604  5.0%  -3.7%

อื่น ๆ 2,149 3.9% 1,979 3.8% 8.6%

รายได้จากการให้บริการไม่รวม IC 54,659  100.0% 51,956 100.0%  5.2%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 13,242  12,729  4.0%

รายได้จากการให้บริการรวม 67,900  64,684  5.0%

ตารางที่ 6 : รายละเอียดของรายได้จากการให้บริการ

1) รายได้จากบริการเสียง ในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและจํานวนผู้ใช้บริการ

 ที่มีอัตราการขยายตัวสูง

2) รายได้บริการเสริม (VAS) ในปี 2553 มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริการอื่น ๆ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 จากปีก่อน สาเหตุ

 หลักมาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น

3) รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ ในปี 2553 ลดลงร้อยละ 3.7 จากปีก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการหดตัวของอุตสาหกรรม

 ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงไตรมาส 2 ประกอบกับปัญหาน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของ

 ประเทศไทย

4) รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) รายได้ในส่วนนี้ทั้งปีในกรณีที่ไม่รวมรายการพิเศษในส่วนของรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่บันทึก

 ย้อนหลังจาก กสท./ฮัทช์ ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีครั้งเดียว เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปี 2552 จากการเริ่มบันทึกค่าเชื่อมต่อโครงข่ายกับ 

 กสท./ฮัทช์ในเดือน ก.ค. 2553

5) รายได้จากการดําเนินงานอื่น ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นหลัก 

 ทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จากปี 2552

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ดีแทคเริ่มจําหน่ายเครื่อง iPhone ในเดือน มี.ค. 2553 ประกอบกับมียอดจําหน่าย

เครื่องแบล็คเบอร์รี่ตลอดทั้งปี ส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มสูงถึงร้อยละ 399.2 จากปีก่อน
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ต้นทุนการดําเนินงาน

ต้นทุนการดําเนินงานยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารายได้จะเติบโตอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จอย่างชัดเจนของมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สําหรับปี 2553 ต้นทุนการให้บริการลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับเครือข่าย และค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่ลดลง ในกรณีที่ไม่รวมส่วนแบ่งรายได้ ค่าเลขหมาย และค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ต้นทุนการให้

บริการลดลงร้อยละ 5.8 จากปีก่อน

ต้นทุนการดําเนินงาน ประกอบด้วย

  2553 2552 %YoY

ส่วนแบ่งรายได้ และ ค่าเลขหมาย 14,688 14,014 4.8%

ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย 3,289 3,802 -13.5%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 13,083 13,745 -4.8%

อื่น ๆ 3,450 3,352 2.9%

ต้นทุนการดําเนินงานรวม 34,510 34,912 -1.2%

ตารางที่ 7 : รายละเอียดของต้นทุนการดําเนินงาน

1) ส่วนแบ่งรายได้ และค่าเลขหมาย ซึ่งจ่ายให้ กสท. และหน่วยงานกํากับดูแล ตามลําดับ ในปี 2553 ต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 

 ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครือข่าย ลดลงอย่างมากที่ร้อยละ 13.5 จากปี 2552 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงอย่างมากของค่าไฟ และค่า

 ซ่อมบํารุงจากการนําอุปกรณ์รุ่นใหม่เปลี่ยนแทนรุ่นเก่า ประกอบกับความสําเร็จในการเจรจาต่ออายุสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้เงื่อนไข

 ที่ดีขึ้น

3) ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ทั้งปีลดลง ร้อยละ 4.8 จากปีก่อน (กรณีไม่รวมรายการพิเศษจากการบันทึกค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิย้อน

 หลังกับ กสท.) โดยเป็นผลมาจากความพยายามในการควบคุมปริมาณการโทรออกนอกเครือข่าย ดีแทคมีรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

 สุทธิ (Net IC balance) ทั้งปีเท่ากับ 159 ล้านบาท (ไม่รวมรายการพิเศษจากการบันทึกรายรับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิย้อนหลังกับ 

 กสท.ในไตรมาส 3 ที่ 653 ล้านบาท) จากเดิมที่เป็นรายจ่ายสุทธิในปี 2552 ที่ 1,016 ล้านบาท

4) ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชชั่นของบัตรเติมเงิน ต้นทุนเครือข่ายระหว่างประเทศ ต้นทุนค่าโทรทางไกล

 ระหว่างประเทศ และอื่นๆ ทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปีก่อน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายทั้งปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 639.4 จากปีก่อนตามรายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก 

โดยต้นทุนมีอัตราการเพิ่มมากกว่ารายได้เนื่องจากเครื่องโทรศัพท์มีอัตรากําไรตํ่ากว่าชุดเลขหมาย
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยังคงปรับตัวดีขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันนับจากเริ่มดําเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ตั้งแต่ต้นปี 2552 สําหรับปี 2553 ดีแทคมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 3.5 จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายการขาย

และการตลาด และค่าสํารองหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วย

  2553 2552 %YoY

การขายและการตลาด 2,783 3,044 -8.6%

การบริหารทั่วไป 6,563 6,627 -1.0%

หนี้สงสัยจะสูญ 678 765 -11.3% 

หัก: สํารองการด้อยค่าของทรัพย์สิน -0.5 -45 -98.9%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 10,023 10,391 -3.5%

ตารางที่ 8 : รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1) ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ทั้งปีลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน โดยลดลงที่ร้อยละ 8.6 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด

 ต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 4.6 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2553

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป ลดลงเล็กน้อยในปี 2553 โดยลดลงที่ร้อยละ 1.0 จากปีก่อน นอกจากนั้น สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการ

 บริหารทั่วไปต่อรายได้รวมสําหรับปี 2553 อยู่ที่ร้อยละ 9.2 ลดลงจากร้อยละ 10.1 ในปีก่อน

3) ค่าสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งปี ลดลงมากที่ร้อยละ 11.3 จากปีก่อนเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นด้านคุณภาพของผู้ใช้บริการมากกว่า

 จํานวน ประกอบกับการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม สําหรับปี 2553 ค่าสํารองหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของรายได้

 จากผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน ลดลงจากร้อยละ 5.2 ในปีก่อน

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย

  2553 2552 %YoY

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 8,504 8,304 2.4%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย คชจ. ขายและบริหาร 1,796 1,718 4.5%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายรวม 10,300 10,021 2.8%

ตารางที่ 9 : ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย

1) ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี ในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปีก่อน เนื่องจากมีรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่ม

 ขึ้น ประกอบกับระยะเวลาที่เหลือของสัมปทานสั้นลง ซึ่งจะต้องตัดจําหน่ายสิทธิเร็วขึ้น โดยดีแทคมีการลงทุนขยายเครือข่ายเพื่อ

 รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

2) ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากปีก่อน จากการลงทุนใน

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ
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EBITDA และกําไรสุทธิ

  2553 2552 %YoY

EBITDA - ตามงบการเงิน  25,686 20,215 27.1%

หัก : รายการพิเศษรายรับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิจาก  -810 - -

 กสท. (รวมฮัทช์) และกําไรจากการขายอาคารชัย 

EBITDA ไม่รวมรายการพิเศษ 24,876 20,215 23.1%

EBITDA margin - ตามงบการเงิน 35.1% 30.6% 4.5pp

EBITDA margin - ไม่รวมรายการพิเศษ  34.6% 30.6% 4.0pp

ตารางที่ 10 : EBITDA ไม่รวม DPC

EBITDA ทั้งปี 2553 เท่ากับ 25.7 พันล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 27.1 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้ที่เติบโตแข็งแกร่ง ประกอบ

กับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ยังคงดีขึ้นต่อเนื่อง ในกรณีไม่รวมรายการพิเศษจากการบันทึกรายรับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิย้อนหลังจาก 

กสท./ฮัทช์ และกําไรจากการขายอาคารชัย (อาคารสํานักงานใหญ่เดิม) EBITDA ของปี 2553 ก็ยังคงเติบโตสูงที่ร้อยละ 23.1 จากปีก่อน 

EBITDA margin เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.1 โดยเป็นผลมาจากการดําเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง 

  2553 2552 %YoY

กําไรสุทธิ - ตามงบการเงิน 10,885 6,614 64.6%

หัก :  รายการพิเศษรายรับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิจาก  -531 - -100.0%

 กสท. (รวมฮัทช์) และกําไรจากการขายอาคารชัย 

กําไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษ 10,354 6,614 56.6%

ตารางที่ 11 : กําไรสุทธิ

กําไรสุทธิของปี 2553 เติบโตสูงถึงร้อยละ 64.6 จากปีก่อน เนื่องจาก EBITDA เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากการ

ชําระคืนเงินกู้ ในกรณีไม่รวมรายการพิเศษจากการบันทึกรายรับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิย้อนหลังจาก กสท./ฮัทช์ และกําไรจากการขาย

อาคารชัย กําไรสุทธิเติบโตร้อยละ 56.6 จากปีก่อน
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งบดุลและอัตราส่วนทางการเงิน

  2553 2552

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,648 7,491

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,853 8,939

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 77,813 84,100

สินทรัพย์รวม 99,313 100,530

หนี้สินหมุนเวียน 25,200 25,709

หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,235 12,274

หนี้สินรวม 30,435 37,982

ส่วนของผู้ถือหุ้น 68,878 62,548

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 99,313 100,530

ตารางที่ 12 : งบดุล

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 99.3 พันล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนที่ 100.5 พันล้านบาท เนื่องจากรายจ่ายเพื่อการลงทุนอยู่ใน

ระดับตํ่า

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 8.9 พันล้านบาท ลดลงมากจาก 19.0 พันล้านบาท ณ สิ้นปีก่อน เนื่องจากมีการชําระ

คืนเงินกู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น กระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งส่งผลให้ดีแทคมีสถานะเงินสดสุทธิ (Net Cash Position) 
ณ สิ้นปี 2553 และมีความพร้อมสําหรับการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน (นิยามโดย EBITDA – CAPEX) ทั้งปี 2553 เท่ากับ 21.5 พันล้านบาท มากกว่าเป้าหมาย กระแสเงินสด

ที่ตั้งไว้เมื่อต้นปี 2553 ที่ 17.0 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เติบโตสูง ประกอบกับต้นทุนที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง รายจ่ายเพื่อการ

ลงทุนทั้งปีอยู่ที่ 4.2 พันล้าน โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อขยายความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้งานด้านข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น ลงทุน

ในซอฟท์แวร์ใหม่ ๆ และระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น ดีแทคมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 14.6 พันล้านบาท 

ส่วนหนึ่งเป็นการชําระคืนหนี้ระยะยาว รวมถึงการจ่ายเงินปันผลจํานวน 4.6 พันล้านบาท โดยรวมแล้วดีแทคมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิทั้ง

ปีจํานวน 6.4 พันล้านบาท

  2553 2552

Net debt : Equity net cash 0.2

Net debt : EBITDA net cash 0.6

Interest coverage 27.2 14.8

FFO :  Total debt (%) 163.8 87.3

ตารางที่ 13 : อัตราส่วนทางการเงิน
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  3. นายทอเร่ จอห์นเซ่น1 กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  4. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการบริษัท

  5. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการบริษัท

  6. นายสมพล จันทร์ประเสริฐ กรรมการบริษัท 

  7. นายคนุท บอร์เก้น กรรมการบริษัท

  8. นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการบริษัท

  9. นายคนุท สนอร์เร่ บัค คอร์เนเลสเซน กรรมการบริษัท

  10. นายชาร์ลส์ เทอเร็นซ์ วูดเวิร์ธ  กรรมการบริษัท

  11. นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น กรรมการบริษัท

  12. นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์2 กรรมการบริษัท

  หมายเหตุ: 1. นายทอเร่ จอห์นเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

     2. นางฮิลเด เมอเรท ทอนน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายลาร์ส โรลฟ โฮเบก ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่

         4/2553 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553

 ข. การถือครองหุ้นในบริษัทของกรรมการ

 รายชื่อกรรมการ จํานวนหุ้น ร้อยละ

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล 10 0.00

 ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลที่บริษัทได้รับแจ้งจากกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลการถือครองหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตามข้อกําหนดใน

 Chapter 50 ของ Singapore Companies Act และมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

 1. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

 2. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์

 3. นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

 สําหรับงวดการเงินปี 2554 ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
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3. การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท

 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยได้รับสัมปทานจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน

 แปลงสภาพเป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) บริษัทมิได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจหลัก

 ในระหว่างปีที่ผ่านมา

4. ผลประกอบการประจําปี 2553
(หน่วย: พันบาท)

       2553  2552

 กําไรของบริษัท (หลังหักภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)    10,891,514  6,627,772

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีรายการหรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

 ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย นอกเหนือไปจากที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. เงินปันผล

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษ

 ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด) จากกําไรสะสมของบริษัท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว

 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา

 3.21 บาทต่อหุ้น (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด) จากผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม

 2553 โดยจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาและอนุมัติ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

6. การเปลี่ยนแปลงเงินสํารองและการตั้งเงินสํารอง

 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในเงินสํารองหรือการตั้งสํารองในระหว่างรอบปีบัญชี นอกเหนือไปจากที่ได้เปิดเผยใน

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7. รายการระหว่างกัน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญระหว่างกัน และมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามหมายเหตุ

 ประกอบงบการเงินข้อที่ 8 ในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

 ทั่วไปและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 บริษัทจะดําเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าทํารายการระหว่างกัน

 ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจํา และจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท อาทิ การซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบที่ทํากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

8. ข้อมูลการสํารองทางกฎหมายอื่น ๆ 

 ก. ก่อนการทํารายการทางบัญชีของบริษัทจะเสร็จสิ้น คณะกรรมการได้ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนพิจารณาการตัดหนี้เสียและ

  การตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปอย่างถูกต้องเพียงพอ และเห็นว่าได้มีการตัดหนี้เสียและตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญอย่างถูกต้อง

  เพียงพอ

  ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการไม่พบรายการดังนี้ 1) จํานวนการตัดหนี้สูญหรือจํานวนการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ที่ไม่เพียงพอ และ 2) การคํานวณค่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่ถูกต้องตามค่าความจริง

 ข. ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ คณะกรรมการไม่ได้พบรายการทางบัญชีใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือมีสาระสําคัญที่ทําให้ข้อมูล

  งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทบิดเบือน

 ค. ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ 1) ไม่มีการนําสินทรัพย์ของบริษัทไปคํ้าประกันหนี้ของบุคคลใด และ 2) ไม่มีหนี้อันมีภาระผูกพันตั้งแต่

  สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

 ง. คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่มีรายการหรือเหตุการณ์ใดที่มีสาระสําคัญหรือผิดปกติในช่วงเวลาของการดําเนินงานตามรอบ

  ระยะเวลาบัญชี และ ณ วันที่เสนอรายงานฉบับนี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท

9. ผู้ตรวจสอบบัญชี

 บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้แสดงความจํานงในการรับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 

 ในนามของคณะกรรมบริษัท

 

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล

 ประธานกรรมการบริษัท

 7 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําปี

ของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น

อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง โปร่งใส 

และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต

หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีการรายงาน

ทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏ

ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น

ต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ในนามคณะของคณะกรรมการ           

บริษัท โทเท็ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)         

7 กุมภาพันธ์ 2554

 

นายคนุท บอร์เก้น นายทอเร่ จอห์นเซ่น

กรรมการ         กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็น

ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการเงนิ การบญัช ีกฎหมาย และการบรหิารธรุกจิ โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่นไมไ่ดเ้ปน็ผูบ้รหิาร พนกังาน หรอืทีป่รกึษาของ

บริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นายสตีเฟน วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุม

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานบริหาร

ความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12

 นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 10

 นายสตีเฟน วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ 11

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปดังนี้

 ■ สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2553 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  งบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 ■ สอบทานความเพียงพอและการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย

  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

  ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

 ■ พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจําปีซึ่งได้จัดทําขึ้นตามแนวความเสี่ยง และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

  ภายใน สรุปได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ

 ■ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อ

  ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ■ รับทราบความเสี่ยงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงตามที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงนําเสนอ

รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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 ■ สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแล

  กิจการที่ดี ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ

 ■ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2554 

  ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดทํา

งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติ ประสบการณ์ ผลการดําเนิน

งาน และความเป็นอิสระในการดําเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินส์ท 

แอนด์ ยัง จํากัด มีผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีที่ได้รับ

การยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2554 และได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ

จากผู้ถือหุ้นต่อไป

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7 กุมภาพันธ์ 2554
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รายงานของผู ้สอบบัญชีร ับอนุญาต

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก

ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบไว้ 

ณ ท่ีนี้ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์

 2553 และให้สังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญบางประการ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ

การแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุด

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

จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่องต่อไปนี้

ก) ตามที่กล่าวรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคม (Access Charge) ระหว่างบริษัทฯกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ

ได้ทําหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท.”) ทราบว่าบริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงอัตราการคํานวณ

ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทํากับทีโอที และจะชําระค่าตอบแทนการเชื่อมโครงข่ายให้แก่

ทีโอทีในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือในอัตราค่าตอบแทนชั่วคราว

ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ประกาศในระหว่างที่การเจรจากับทีโอทียังไม่แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯได้บันทึก

ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ดังกล่าว

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท แต่ทีโอทีได้แจ้งปฏิเสธที่

จะรับเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ดังกล่าว และแจ้งว่าการเก็บค่าตอบแทนและวิธีการ

จัดเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมายไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯในเรื่องที่บริษัทฯได้แสดงความประสงค์ที่จะชําระค่า

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) และได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสอง

ฉบับ (Access Charge) บริษัทฯจึงมิได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในงบการเงิน เพราะเห็นว่าภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตาม

ข้อตกลงเดิมได้สิ้นสุดลง
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 ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเจรจา การดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการ

พิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับผลการเจรจา การดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

 จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจากเชื่อว่าข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายใน

ปัจจุบัน (ประกาศของกทช.) และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลการเจรจา การดําเนิน

การให้เป็นไปตามกฎหมายและคําตัดสินของศาลไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ 

ข) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญกับบริษัทอื่น ๆ ขณะนี้คดี

ฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ผลของคดี

และข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

ค) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34.5 เกี่ยวกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทาน ครั้งที่ 3 ของบริษัทฯในประเด็น

เรื่องการปรับลดส่วนแบ่งรายได้ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่สามารถประเมินผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวได้

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย เอกสารแนบ 1 ที่อธิบายความแตกต่างที่สําคัญระหว่างหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินพื้นฐาน

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย แต่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการปฏิบัติ

งานที่จํากัดบางประการบนข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งประกอบด้วยการสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับวิธีการหามูลค่าและการแสดงข้อมูล อย่างไร

ก็ตาม ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้น และจึงไม่สามารถเสนอรายงานการสอบบัญชีต่อข้อมูลเหล่านั้นได้

กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 7 กุมภาพันธ์ 2554
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์        

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6   12,547,614,977   6,112,757,272   11,652,393,970  5,375,287,837 

เงินลงทุนชั่วคราว   100,000,000   1,378,100,411  -  998,100,411

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 7   3,586,957,611  3,124,559,787   3,585,946,656   3,124,482,787 

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

 ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย - สุทธิ 8   -  -   35,773,562   44,731,243 

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม 8   2,918,989,202   3,627,282,298   2,918,989,202   3,627,282,298 

 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 8   11,588,280   15,156,089   2,348,089   10,812,769 

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 8   3,493,214   4,040,032   9,375,118   36,085,271 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9   255,689,730   183,451,254   255,587,785   183,194,501 

ต้นทุนของรายได้รับล่วงหน้าค่าบริการ

 โทรศัพท์รอตัดจ่าย   605,065,200   413,956,797   605,065,200   413,956,797 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 10   1,471,011,835   1,570,679,747   1,409,721,063   1,526,734,566 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   21,500,410,049   16,429,983,687   20,475,200,645   15,340,668,480 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน 31.3   398,059   398,059  - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 11   -  -   611,147,315   611,147,331 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12   296,019,733   266,147,699   50,000,000   50,000,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 13   199,667,056   199,390,418   199,667,056   199,390,418 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

   ลูกหนี้บริษัทย่อย 8   -   -   530,393,286   1,189,625,667 

   ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 8   432,148   454,948   -   - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14   5,938,034,222   7,149,328,936   5,241,619,602   5,987,888,371 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี - สุทธิ 15   64,338,155,600   70,116,653,461   64,337,721,069   70,115,701,495 

เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   2,168,763,805   1,779,944,409   2,168,763,805   1,779,944,409 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24   1,007,671,829   705,571,893   1,028,324,126   726,224,190 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น        

 เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ

  และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทาน   14,496,961   59,139,339   14,496,961  59,139,339 

 ค่าความนิยม - สุทธิ   19,171,700   19,171,700  -  - 

 สิทธิการเช่า - สุทธิ   38,682,102   42,935,440   38,682,102   42,935,440 

 อื่น ๆ   16   3,791,248,733   3,761,061,602   3,689,198,132   3,660,010,670 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   77,812,741,948   84,100,197,904   77,910,013,454   84,422,007,330 

รวมสินทรัพย์   99,313,151,997   100,530,181,591   98,385,214,099   99,762,675,810 

        

งบการเงิน

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        

หนี้สินหมุนเวียน        

เจ้าหนี้การค้า 17   9,767,601,586   8,018,092,015   9,721,592,882   7,983,522,486 

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย 8   -   -   326,468,463   253,527,102 

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม 8   11,213,847   19,680,101   11,213,847   19,680,101 

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 8   838,973,315   1,043,112,124   785,088,967   981,602,602 

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย 8   -   -   107,157,344   45,452,864 

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทร่วม 8   3,841,081   3,156,438   3,841,081   3,156,438 

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 8   154,926,268   174,441,439   145,899,083   166,443,894 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

 ชําระภายในหนึ่งปี 18   1,320,758,462   3,707,012,962   1,320,758,462   3,707,012,962 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 19   3,000,000,000   3,500,000,000   3,000,000,000   3,500,000,000 

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์   3,111,981,290   3,234,956,226   3,111,981,290   3,234,956,226 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20   6,990,688,694   6,008,176,535   6,726,451,746   5,845,389,492 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   25,199,984,543   25,708,627,840   25,260,453,165   25,740,744,167 

หนี้สินไม่หมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด

 ชําระภายในหนึ่งปี 18   2,589,417,691   6,767,891,753   2,589,417,691   6,767,891,753 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ

 ภายในหนึ่งปี 19   2,000,000,000   5,000,000,000   2,000,000,000   5,000,000,000 

สํารองผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชย

 เมื่อออกจากงาน   96,378,428   75,434,343   96,378,428   75,434,343 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   549,620,885   430,583,357   411,613,886   304,048,516 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   5,235,417,004   12,273,909,453   5,097,410,005   12,147,374,612 

รวมหนี้สิน    30,435,401,547   37,982,537,293   30,357,863,170   37,888,118,779 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

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

 ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯซื้อ        

 บริษัทย่อยในราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่า

 ตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ   1,647,137,361   1,647,137,361   1,647,137,361   1,647,137,361 

กําไรสะสม        

 จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 21   560,057,915   560,057,915   560,057,915   560,057,915 

 ยังไม่ได้จัดสรร    38,376,607,899   32,039,728,545   37,541,087,449   31,388,293,551 

       38,936,665,814   32,599,786,460   38,101,145,364   31,948,351,466 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   68,862,871,379   62,525,992,025   68,027,350,929   61,874,557,031 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย   14,879,071   21,652,273   -    - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   68,877,750,450   62,547,644,298   68,027,350,929   61,874,557,031 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   99,313,151,997   100,530,181,591   98,385,214,099   99,762,675,810 

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงิน
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(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้จากการขายและการให้บริการ        

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์   68,749,421,707   64,684,178,552   68,182,886,324   64,239,335,777 

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   3,081,526,641   617,251,731   3,081,545,145   617,251,731 

รายได้จากการดําเนินงานอื่น   520,424,296   384,021,006   648,651,902   499,560,871 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   72,351,372,644   65,685,451,289   71,913,083,371   65,356,148,379 

ต้นทุนขายและการให้บริการ        

ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์   43,210,851,747   43,215,768,026   43,447,275,264   43,317,518,128 

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   2,535,648,263   342,916,688   2,535,648,263   342,916,688 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ   45,746,500,010   43,558,684,714   45,982,923,527   43,660,434,816 

กําไรขั้นต้น    26,604,872,634   22,126,766,575   25,930,159,844   21,695,713,563 

ดอกเบี้ยรับ    202,796,709   173,894,773   201,077,570   161,070,616 

รายได้อื่น    544,748,827   135,737,291   545,999,307   79,492,193 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย   27,352,418,170   22,436,398,639   26,677,236,721   21,936,276,372 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ   (2,782,915,734)  (3,044,021,661)  (2,800,399,156)  (3,068,037,818)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (8,923,740,510)  (9,014,292,937)  (8,662,079,833)  (8,751,205,335)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   (112,594,459)  (95,253,004)  (112,594,459)  (95,253,004)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน   (22,964,340)  (11,304,541)  (32,581,355)  (17,103,367)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   -   (51,000,014)

รวมค่าใช้จ่าย   (11,842,215,043)  (12,164,872,143)  (11,607,654,803)   (11,982,599,538)

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล   15,510,203,127   10,271,526,496   15,069,581,918   9,953,676,834 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12   54,872,034   39,198,057   -    - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 และภาษีเงินได้นิติบุคคล   15,565,075,161   10,310,724,553   15,069,581,918   9,953,676,834 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 23   (1,009,857,204)  (1,455,308,904)  (1,009,638,335)  (1,455,304,498)

กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   14,555,217,957   8,855,415,649   14,059,943,583   8,498,372,336 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 24   (3,670,477,206)  (2,241,756,470)  (3,352,515,068)  (2,118,468,204)

กําไรสุทธิสําหรับปี   10,884,740,751   6,613,659,179   10,707,428,515   6,379,904,132 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ        

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   10,891,513,971   6,627,772,463   10,707,428,515   6,379,904,132 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย   (6,773,220)  (14,113,284) 

      10,884,740,751  6,613,659,179     

กําไรต่อหุ้น        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         

 กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 25  4.60  2.80  4.52  2.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน        

กําไรสุทธิก่อนภาษี   14,555,217,957  8,855,415,649  14,059,943,583   8,498,372,336 

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิก่อนภาษีเป็น

 เงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:         

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (54,872,034)  (39,198,057)  -   - 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -  -   (25,000,000)  (25,000,000)

    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -  (419,995,100)  (5,378,132)

    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น   (57,474,000)  (170,569)  (57,474,000)  (170,569)

    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

  (โอนกลับ)    3,795,524   (5,606,279)  3,795,524   (5,606,279)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า   53,988,675   15,261,690   53,988,675   15,261,690 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้บริษัท

  ที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)   9,080   -   9,080   (4,208,166)

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   -   51,000,014 

 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินทดรองบริษัทย่อย  -   -   (191,629)  - 

 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินทดรองบริษัท

  ที่เกี่ยวข้องกัน    (168,508)  (2,736,046)  (168,508)  (2,736,046)

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)  (6,452)  115,560  -   - 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 26   10,365,012,936   10,097,724,606   10,271,570,053   9,999,659,268 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  490,417   39,267,621   -   - 

 ประมาณการทรัพย์สิน/หนี้สินในอนาคต   (8,147,022)  (18,495,917)  (8,147,022)  (18,495,917)

 ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร   318,065   6,059,167   73,860   5,851,413 

 กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   (333,220,563) (199,376)  (4,010,400)  (201,818)

 สํารองผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชยเมื่อ

  ออกจากงานเพิ่มขึ้น   20,944,085   3,518,590   20,944,085   3,518,590 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   1,009,857,204   1,455,308,904   1,009,638,335   1,455,304,498 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน   25,555,745,364   20,406,265,543   24,904,976,536   19,967,170,882 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)        

 ลูกหนี้การค้า   (516,386,500)  (238,324,676)  (515,452,545)  (238,330,676)

 ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย   -   -   8,957,682   (17,841,481)

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม   708,293,096   840,784,472   708,293,096   840,784,472 

 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   3,558,728   69,460,224   8,455,600   67,979,537 

 เงินทดรองแก่บริษัทย่อย   -   -   26,515,494   5,767,862 

 เงินทดรองแก่บริษัทร่วม   -   2,774,555   -   2,774,555 

 เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   715,325   3,269,908   554,796   (115,630)

 สินค้าคงเหลือ   (76,034,000)  (66,862,313)  (76,188,808)  (67,207,076)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   (115,790,596)  162,840,075   (91,996,758)  153,081,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงิน
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(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)        

 เจ้าหนี้การค้า   1,179,408,609   401,810,318   1,167,969,433   434,030,173 

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย   -  -   72,941,361   69,093,727 

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม   (8,466,254)  7,983,731   (8,466,254)  7,983,731 

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   78,337,088   (223,303,239)  85,962,262   (251,054,770)

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย   -   -   61,704,480   32,773,860 

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทร่วม   684,643   1,289,578   684,643   1,289,578 

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   (19,515,171)  36,739,010   (20,544,811)  32,217,537 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   73,130,732   1,290,095,341   71,547,805   1,256,680,249 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   118,689,614   97,321,177   107,217,456   100,486,542 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   26,982,370,678   22,792,143,704   26,513,131,468   22,397,564,437 

จ่ายดอกเบี้ย   (962,322,184)  (1,549,381,807)  (962,103,314)  (1,549,377,401)

จ่ายภาษีเงินได้   (3,187,665,202)  (2,135,125,952)  (2,976,024,745)  (1,987,846,417)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   22,832,383,292   19,107,635,945   22,575,003,409   18,860,340,619 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)   1,278,100,411   (1,093,839,546)  998,100,411   (998,100,411)

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกันลดลง   -   160,000   -   - 

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

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -  -   419,995,100   5,378,132 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น   57,474,000   170,569   57,474,000   170,569 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)   (276,638)  110,247   (276,638)  110,247 

ลูกหนี้บริษัทย่อยลดลง   -   -   659,232,382   23,180,775 

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง   22,800   -   -   - 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (448,864,593)  (2,017,275,921)  (456,304,406)  (1,998,832,051)

เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   711,702,912   12,825,105   12,081,186   12,822,605 

ซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและเครื่องมือ        

 และอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   (2,504,801,227)  (2,535,009,938)  (2,504,801,227)  (2,535,009,938)

เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ

 และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง    44,642,378   56,045,851   44,642,378   56,045,851 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น   (941,162,450)  (1,586,467,063)  (933,677,282)  (1,574,868,271)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (1,778,162,407)  (7,138,280,696)  (1,678,534,096)  (6,984,102,492)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552



120   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (6,564,728,563)  (3,097,200,262)  (6,564,728,563)  (3,097,200,262)

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

ชําระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาท   (3,500,000,000)  (8,000,000,000)  (3,500,000,000)  (8,000,000,000)

เงินปันผลจ่าย   (4,554,634,617)  (3,556,866,881)  (4,554,634,617)  (3,551,700,225)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (14,619,363,180)  (12,654,067,143)  (14,619,363,180)  (12,648,900,487)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   6,434,857,705   (684,711,894)  6,277,106,133   (772,662,360)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี   12,547,614,977   6,112,757,272   11,652,393,970   5,375,287,837 

                 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:         

รายการที่ไม่ใช่เงินสด:         

 ซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและ

  เครื่องมืออุปกรณ์สัมปทาน        

  ระหว่างติดตั้งโดยยังมิได้ชําระเงิน   2,007,986,946   1,720,361,881   2,007,986,946   1,720,361,881 

   ตัดหนี้สูญ   80,000,000   -   -   -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงิน
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1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี 2538 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 บริษัทฯมีผู้ถือหุ้น

ใหญ่สองราย คือ เทเลนอร์ เอเชีย   พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ 

จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการให้บริการการสื่อสารไร้สายและจัดจําหน่าย

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1.2 สัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญากับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (“กสท.”) (ปัจจุบันการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ได้เปลี่ยนทุนเป็นหุ้นภายใต้ พรบ. รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) ในการที่จะดําเนินการให้

บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ภายใต้สัญญาการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์กับ กสท. (“สัญญาสัมปทาน”) บริษัทฯ

ผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิในเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานดังกล่าวให้กับ กสท.โดยไม่คิดมูลค่า 

ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกิดจากการโอนทรัพย์สินดังกล่าวจะเรียกชําระได้จาก กสท.โดยบันทึกไว้เป็น “ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจาก 

กสท.” ในงบดุล 

 บริษัทฯได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา 15 ปี และได้ทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2539 โดยขยายระยะเวลาดําเนินการที่ได้รับสัมปทานเป็น 22 ปี และ 27 ปีตามลําดับ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก กสท. (ปัจจุบันอนุมัติโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) บริษัทฯ

ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาสัมปทาน

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ตอบแทนรายปีซึ่งคํานวณจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญาสัมปทานและ

ต้องไม่ตํ่ากว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม สัญญาไม่ได้ระบุให้ต้องจ่ายชําระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่า

รวมตลอดอายุของสัญญา อัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าในแต่ละปีเป็นดังนี้ :

 

    อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากการให้บริการ

   ปีที่ อัตราร้อยละของรายได้ต่อปี จํานวนขั้นตํ่าต่อปี (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

1.3 ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) 

 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศ กทช. 

ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย”) ที่กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นนั้น   

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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 บริษัทฯได้รับการอนุมัติข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Reference Interconnect Offering-RIO) ที่บริษัทฯเสนอไป จาก

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 และตามประกาศของ กทช. ว่าด้วยการ

เชื่อมต่อโครงข่ายได้กําหนดไว้ว่า ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตที่ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

จะต้องเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามแนวทางข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับ

ใบอนุญาตที่ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน 90 วัน เริ่มนับแต่วันที่ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้รับหนังสือแสดง

เจตจํานง

 หากผู้รับใบอนุญาตทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้น และคู่กรณี

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธินําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย 

 บริษัทฯได้ลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น 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

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

 ทั้งนี้ บริษัทฯได้นําส่งสําเนาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นให้แก่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตาม

กระบวนการที่กฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว

 ตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ บริษัทฯต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็น

รายปี ซึ่งคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญา และต้องไม่ตํ่ากว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าในแต่ละปีตามที่

สัญญากําหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทําให้การคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน

ภายหลังการเข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายยังไม่มีความชัดเจน บริษัทฯจึงคํานวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ซึ่งรวม

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสุทธิ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นไปตามที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติในทางเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 

บริษัทฯอยู่ในระหว่างการหารือกับกสท.เกี่ยวกับรายการดังกล่าว แต่เนื่องจากผลของการหารือยังไม่ได้ข้อสรุปและเพื่อเป็นไปตาม

หลักความระมัดระวัง บริษัทฯจึงคํานวณค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ต้องจ่ายตั้งแต่ปีสัมปทานที่ 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวม

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสุทธิ จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ และบริษัทฯได้แจ้งแนวการปฏิบัติดังกล่าวให้กับกสท.ทราบแล้ว

ในระหว่างการหารือกับกสท. ดังนั้น จํานวนผลประโยชน์ตอบแทนรายปีที่ต้องจ่ายอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับข้อสรุปในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าจะไม่เกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯจากผลการหารือและ

ข้อสรุปในอนาคต

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

12 เรื่องภาษีเงินได้และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 

 การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน

ฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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2.2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  

    จัดตั้งขึ้น  

 ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น

     2553 2552

     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  จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการให้บริการโทรศัพท์

     เคลื่อนที่ (ยังไม่ได้ดําเนินกิจการ) ไทย 100 100

  บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการให้บริการอินเตอร์เนต 

   เซอร์วิส จํากัด  (ยังไม่ได้ดําเนินกิจการ) ไทย 100 100

  บริษัท พับบลิค เรดิโอ จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการให้บริการโทรศัพท์

     เคลื่อนที่ประเภทแท็กซี่เรดิโอ

     (ยังไม่ได้ดําเนินกิจการ) ไทย 100 100

  บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น ตัวแทนจําหน่ายบัตรเติมเงินและการให้บริการ

   อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)   เติมเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรเติมเงิน (E-Refi ll) ไทย 99.81 99.81

  บริษัท เพย์สบาย จํากัด  บริการชําระเงินออนไลน์ ไทย 100 100

  บริษัท ครีเอ้ จํากัด  บริการเสริมโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ไทย 51 51

  บริษัท แฟต ดีกรี จํากัด  ผลิตรายการวิทยุ สื่อโฆษณาและให้บริการ

     ด้านสื่อบันเทิง รวมถึงการจัดทํานิตยสาร

     พร้อมโฆษณาในนิตยสาร ไทย 51 51

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด    

  บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากัด พัฒนาที่ดิน ไทย 100 100

  บริษัท แทค ไฟแนนส์ บี.วี. ธุรกิจการเงิน (งบการเงินใช้

     สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) เนเธอร์แลนด์ 100 100

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

 สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทฯซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 และ 99 ตามลําดับ (2552: ร้อยละ 98 และ 

99 ตามลําดับ)

 ข) บริษัทฯจัดทํางบการเงินโดยรวมบริษัทย่อยทั้งหมดในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้มา ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุม

 บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของ  บริษัทฯ

 ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ราคาตามบัญชีของ

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 จ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยคือส่วนของกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่ได้เป็นของ

 กลุ่มบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนรวมและแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นใน

 งบดุลรวมโดยแสดงแยกต่างหากจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
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2.3 บริษัทฯได้จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธี

ราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 

 1) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชี

 ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)

  แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

    และข้อผิดพลาด

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  ผลประโยชน์ของพนักงาน

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

    เมื่อออกจากงาน

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรต่อหุ้น

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่

    อาจเกิดขึ้น

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน

    ที่ยกเลิก

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม



125

 2) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย

    ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

    เงินตราต่างประเทศ

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปีที่เริ่มใช้

 มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน (Prepaid)
 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่บริษัทฯได้ขายไปแล้ว โดยจะ

ทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามที่ระบุในบัตรเติมเงิน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิด

ขึ้นก่อน

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือน (Postpaid)
 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือนเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน (monthly fee) ที่ลูกค้ายังใช้บริการ

ไม่หมดและสามารถยกยอดไปใช้ในงวดถัดไปและไม่เกิน 365 วัน

 การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ รวมถึงการบริการโทรศัพท์ในประเทศ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและการบริการข้ามแดน

อัตโนมัติ ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

 ส่วนลดมักจะให้ในรปูของส่วนลดเงินสด หรือในรูปของสินค้าหรือบริการท่ีบริษัทฯส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนลดดังกล่าวจะบันทึก

อย่างมีระบบตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่วนลด ส่วนลดเงินสดหรือสินค้าที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าบันทึกเป็นส่วนหักจากรายได้  

 ในกรณีที่ให้ส่วนลดตามแผนที่กําหนดขึ้น เช่น แผนการส่งเสริมการขายเพื่อรักษากลุ่มลูกค้า (loyalty programs) หากบริษัทฯมี

ประสบการณ์ในอดีตท่ีสามารถใช้อ้างอิงในการประมาณการส่วนลดอย่างน่าเช่ือถือได้ มูลค่าส่วนลดท่ีบันทึกต้องไม่เกินมูลค่าประมาณการ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง มูลค่าและระยะเวลาของส่วนลดมักต้องประมาณขึ้นโดยใช้เทคนิคการประมาณการ และมีการปรับผลต่างใน

งวดที่มีการเปลี่ยนประมาณการหรือเมื่อทราบจํานวนที่เกิดขึ้นจริง

 รายได้/ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 รายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการเรียกเข้าจากโครงข่ายของ

ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นมายังโครงข่ายของบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา ต้นทุนค่าเชื่อมต่อ

โครงข่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็นต้นทุนการให้บริการจากการเรียกออกผ่านโครงข่ายของบริษัทฯไปยังโครงข่าย

ของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา

  รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว 

รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 ในกรณีที่มีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของสินค้าที่ส่งมอบ ส่วนบริการที่เกิดขึ้นหลังการขายบันทึกโดยใช้ราคาขายปกติหรือมูลค่าที่ปรับลด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง

และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น



126   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 รายได้จากการดําเนินงานอื่น

 กิจการรับรู้รายได้จากการดําเนินงานอื่น เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสําเร็จของรายการนั้น

 รายได้แสดงไว้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ

เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.3 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าสําเร็จรูปซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะ

ตํ่ากว่า

4.4 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการด้อยคา่ 

 (ถ้ามี)

  ค) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บริษัทฯถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่า

 ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึก

 เป็นกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเมื่อได้จําหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

  มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของปี

 ง) เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดซึ่งแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

 การด้อยค่า (ถ้ามี)

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ 

ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน ราคา

ทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่เลิกใช้หรือขายจะตัดจําหน่ายออกจากบัญชี กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายจะรวมอยู่

ในงบกําไรขาดทุน 
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 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์

ดังต่อไปนี้:

 อาคาร  20 − 40 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงานและสิทธิการเช่า 5 − 20 ปี

 อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ อายุที่เหลือของสัญญาสัมปทานและ 10 ปี

 อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานให้บริการโทรคมนาคมทางไกลระหว่างประเทศ 8 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคารสถานีรับส่งสัญญาณ 20 ปี

 สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 ปี และ 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

  บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่ง

ตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการ

สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย 

ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ต้นทุนการกู้ยืมอื่น

ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น 

และจะมีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ทําให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าได้ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการ

ตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้

เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

 ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์จํากัดของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบสื่อสัญญาณ (transmission facilities) และค่าซอฟท์แวร์ 

ตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี ถึง 10 ปี และตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

 ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย

หุ้นกู้ และค่าธรรมเนียมในการขยายอายุสัญญาเงินกู้ ตัดจําหน่ายตามอายุสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้
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 4.8  ค่าความนิยม 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์

สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกําไรในงบ

กําไรขาดทุนทันที

 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อใดก็ตาม

ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ

ให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ

จะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้

ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุม

การดําเนินงานของบริษัทฯ

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของ

บริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและ

บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคา

ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่า

จะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ

ตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อน

ถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมี

ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้

หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง

กว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯและบริษัทย่อย

จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบกําไรขาดทุนทันที 

4.11 ภาษีเงินได้และสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบดุล ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือ

หนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถ

รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริงและถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

 บริษัทฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า

บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

 บริษัทฯรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการเป็นหนี้สินภาษีเงินได้

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันที่ในงบดุล และจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ

บางส่วนมาใช้ประโยชน์

  บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณขึ้นตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่คาดว่าจะต้องใช้ในงวดที่บริษัทฯจะ

ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะต้องจ่ายชําระหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้หรือผ่านขั้นตอน

ส่วนใหญ่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ในงบดุล

4.12 เงินตราต่างประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

4.13 ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุน

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทํา

สัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯรับรู้จํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายในงบ

กําไรขาดทุน ตามเกณฑ์คงค้าง 

 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่

ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 สํารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณ

จํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กับบริษัทฯในงวดปัจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตรา

อ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคํานวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method)
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 เม่ือผลประโยชน์พนักงานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวข้องกับการทํางานให้กับบริษัทฯในอดีตของพนักงาน

จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง กําไรหรือขาดทุน

ที่เกิดจากการคํานวณจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีการคํานวณ 

4.15 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่าย

คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญา

เช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตาม

สัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย

จ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการ

ใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า

 จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 4.17 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่า

ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล

ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญได้แก่

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอน

ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ใน

สภาวะปัจจุบัน

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน          ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว

แล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประสบการณ์การเก็บเงินใน

อดีตและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมี

ผลต่อจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งาน

ของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

  นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า

หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง

กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

 บริษัทฯรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคํานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบดุลระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์

หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น โดยฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํา

กําไรในอนาคต และพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอ

ที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น

 สํารองผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงาน

 สํารองผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการ

ดังกล่าวประกอบด้วยอัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เก่ียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ 

ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะ

ใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไป

จากที่ประมาณไว้

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัมปทาน และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ 

ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ 

บริษัทฯมิได้มีการตัดจําหน่ายค่าความนิยม     แต่จะพิจารณาการด้อยค่าทุกปี หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ ในการบันทึกและวัดมูลค่าเริ่มแรกและ

การพิจารณาการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยมนั้น จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่าย

บริหารในการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลด ทั้งนี้ กระแสเงินสด

ประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดําเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้

เนื่องจากภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรม

และภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยการประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอน

 สํารองค่าใช้จ่ายการร้ือถอนอุปกรณ์โครงข่ายท่ีติดต้ังบนพ้ืนท่ีเช่าท่ีไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ซึ่งประมาณการจากร้อยละ 1 ของจํานวนโครงข่ายที่สร้างขึ้นในระหว่างปีในอัตราค่ารื้อถอนเฉลี่ยที่เกิดขึ้น

จริง และบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สัมปทานตัดจ่ายตามอายุของสัญญาสัมปทานแต่ไม่เกิน 10 ปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย

การรื้อถอนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ

ในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สิน

ดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 เงินสด  2,661,692 2,704,196 2,599,000 2,639,000

 เงินฝากธนาคาร 5,921,966,800 4,160,992,745 5,026,808,485 3,423,588,506

 ตั๋วแลกเงิน 6,622,986,485 1,949,060,331 6,622,986,485 1,949,060,331

 รวม  12,547,614,977 6,112,757,272 11,652,393,970 5,375,287,837

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 1.95 

ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 1.78 ต่อปี)

 

7. ลูกหนี้การค้า
      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ 2,331,424,895 2,479,041,249 2,331,424,895 2,479,041,249

 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์

  ในต่างประเทศ 744,551,334 554,859,060 744,551,334 554,859,060

 ลูกหนี้การค้าจากการขายเครื่องโทรศัพท์

  และชุดเลขหมาย 957,160,654 590,612,283 942,641,821 576,093,450

 ลูกหนี้การค้าอื่น 175,739,188 77,737,926 105,514,473 8,447,166

 รวม 4,208,876,071 3,702,250,518 4,124,132,523 3,618,440,925

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (621,918,460) (577,690,731) (538,185,867) (493,958,138)

 ลูกหนี้การค้า − สุทธิ 3,586,957,611 3,124,559,787 3,585,946,656 3,124,482,787

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม



133

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนด

ชําระได้ดังนี้

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2553 2552

 อายุหนี้ค้างชําระ  

     ยังไม่ถึงกําหนดชําระ   1,543,665,176 1,453,342,375

     ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน   352,770,005 363,702,498

     ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน   100,716,950 139,757,739

  ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน   92,821,324 138,428,274

  ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน   241,451,440 383,810,363

 รวม    2,331,424,895 2,479,041,249

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (514,244,114) (477,414,845)

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ − สุทธิ   1,817,180,781 2,001,626,404

 บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ในอดีต โดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

การค้าค่าบริการโทรศัพท์เป็นอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการโทรศัพท์ และ ณ วันสิ้นงวดจะพิจารณาให้เพียงพอกับยอดลูกหนี้

การค้าค่าบริการโทรศัพท์คงค้างในแต่ละช่วงของอายุหนี้ที่ค้างชําระตามอัตราก้าวหน้า

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับ

จากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

       (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2553 2552

 อายุหนี้ค้างชําระ  

     ยังไม่ถึงกําหนดชําระ       633,171,068     489,734,876

     ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน   50,638,349 22,992,233

     ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน   38,332,910 18,505,599

     ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน   7,884,304 15,899,255

     ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน   14,524,703 7,727,097

 รวม    744,551,334 554,859,060

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (14,524,703) (7,633,276)

 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ − สุทธิ   730,026,631 547,225,784
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดหมายเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้

คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 อายุหนี้ค้างชําระ    

  ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 930,651,263 561,993,532 930,651,263 561,993,532

  ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 4,189,825 7,198,260 4,189,825 7,198,260

  ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 434,118 405,432 434,118 405,432

  ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 877,983 49,812 877,983 49,812

  ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน 21,007,465 20,965,247 6,488,632 6,446,414

 รวม 957,160,654 590,612,283 942,641,821 576,093,450

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,145,833) (19,830,399) (6,704,000) (5,388,566)

 ลูกหนี้การค้าจากการขายเครื่องโทรศัพท์

  และชุดหมายเลข − สุทธิ 936,014,821 570,781,884 935,937,821 570,704,884

 

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 อายุหนี้ค้างชําระ    

     ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 99,110,338 5,050,930 98,814,425 5,050,930

     ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน 3,797,745 225,025 3,159,703 225,025

     ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน 50,000 - 50,000 -

     ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 13,966 25,000 13,966 25,000

     ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน 72,767,139 72,436,971 3,476,379 3,146,211

 รวม 175,739,188 77,737,926 105,514,473 8,447,166

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (72,003,810) (72,812,211) (2,713,050) (3,521,451)

 ลูกหนี้การค้าอื่น − สุทธิ 103,735,378 4,925,715 102,801,423 4,925,715

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้:

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

   2553 2552 2553 2552 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

 ค่าบริการรับ - - 158 123 ราคาตามสัญญา

 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - 827 596 ราคาตามสัญญา

 ดอกเบี้ยรับ - - 8 - ราคาตามสัญญา 

 เงินปันผลรับ − − 420 5 ตามที่ประกาศจ่าย

 ซื้อสินทรัพย์ - - 39 4 ราคาตามสัญญา

 ขายสินทรัพย์ - - 7 - ราคาตามสัญญา

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม: บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด* 4

 ขายสินค้า 14,211 18,152 14,211 18,152 ราคาขายหักอัตรากําไรจํานวนหนึ่ง

       ราคาตามสัญญา

 เงินปันผลรับ 25 25 25 25 ตามที่ประกาศจ่าย

 ซื้อสินค้า 29 56 29 56 ราคาตลาด

 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 15 10 15 10 ราคาตามสัญญา

 

   (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

   2553 2552 2553 2552

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น     

 ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์  

  ในต่างประเทศ 189 118 189 118 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการรับ 21 22 9 9 ราคาตลาด

 รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการ     

     เติมเงิน 10 - 10 - ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการจ่าย 714 1,020 459 775 ราคาตามสัญญา

 ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ 536 1,238 536 1,238 ราคาตามสัญญา

 ค่าการจัดการจ่าย 415 354 415 354 ราคาตามสัญญา

 ซื้อสินทรัพย์ 2 - 2 − ราคาตามสัญญา

 ซื้อเครื่องหมายการค้า - 4 - − ราคาตามสัญญา

 * นอกจากนี้ บริษัทฯมีค่าสนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนจําหน่ายโดยจ่ายผ่านบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 
  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจํานวนเงิน 12 ล้านบาท (2552: 5 ล้านบาท)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 ยอดคงค้างที่สําคัญของรายการดังกล่าวข้างต้นได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบดุลดังนี้: 

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย    

 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด - - - 193,188,268

 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด − − 35,762,866 44,722,344

 อื่น ๆ - - 10,696 8,899

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

 รวมลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย − สุทธิ - - 35,773,562 44,731,243

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม    

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น 

  บิซซิเนส จํากัด (หมายเหตุ 8.1) 2,918,989,202 3,627,282,298 2,918,989,202 3,627,282,298

 รวมลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม 2,918,989,202 3,627,282,298 2,918,989,202 3,627,282,298

 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัท ดิจิ เทเลคอม จํากัด (1) 857,448 8,972,664 - 8,514,296

 บริษัท Telenor Global Service AS (1) 8,382,743 3,884,951 - -

 อื่น ๆ 4,980,055 4,921,360 4,980,055 4,921,359

 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,631,966) (2,622,886) (2,631,966) (2,622,886)

 รวมลูกหนี้การค้าบริษัทที่

  เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 8.2) 11,588,280 15,156,089 2,348,089 10,812,769

 เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 เงินทดรองแก่บริษัทย่อย    

 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด - - 1,100 16,038,817

 บริษัท แทค เซอร์วิส จํากัด - - 1,720 23,533,450

 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด - - 715,324 11,016,185

 บริษัท ดีแทค อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส จํากัด - - 7,527,591 −

 อื่น ๆ - - 55,439 265,933

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

 รวมเงินทดรองแก่บริษัทย่อย - สุทธิ - - 8,301,174 34,625,039
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      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

 เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 9,603,995 9,982,306 7,184,725 7,402,506

 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,110,781) (5,942,274) (6,110,781) (5,942,274)

 รวมเงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 3,493,214 4,040,032 1,073,944 1,460,232

 รวมเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน − สุทธิ 3,493,214 4,040,032 9,375,118 36,085,271

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 ลูกหนี้บริษัทย่อย    

 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (หมายเหตุ 8.3) - - 530,393,286 1,189,625,667

 รวมลูกหนี้บริษัทย่อย - - 530,393,286 1,189,625,667

 ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

 ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 45,742,338 125,765,138 - -

 หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45,310,190) (125,310,190) - -

  รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน − สุทธิ 432,148 454,948 - -

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย    

 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด - - 4,280,000 24,689,162

 บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) - - 1,342,299 982,935

 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด - - 318,391,501 225,864,922

 บริษัท แฟต ดีกรี จํากัด - - 1,642,117 1,990,083

 บริษัท ครีเอ้ จํากัด - - 812,546 -

 รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย - - 326,468,463 253,527,102

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม    

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 11,213,847 19,680,101 11,213,847 19,680,101

 รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม  11,213,847 19,680,101 11,213,847 19,680,101

 เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัท ยูไนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ 

  เซอร์วิสเซส จํากัด (2) 11,755,762 167,931,488 11,755,762 167,931,488

 บริษัท สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จํากัด (2) 12,552,338 4,474,464 12,552,338 4,474,464

 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด (2) 12,536,820 90,641,896 12,536,820 90,641,896

 บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด (2) 424,745,301 570,708,283 424,745,301 570,708,283

 บริษัท ทีเอ็น โมบาย เอเอส จํากัด (1) 156,434,400 66,579,822 156,434,400 66,579,822

 บริษัท Telenor Sverige AB (1) 119,546,960 61,915,754 119,546,960 61,915,754

 บริษัท โซโนฟอน เอ/เอส จํากัด (1) 42,643,865 19,211,913 42,643,865 19,211,913

 บริษัท Telenor Global Service AS (1) 44,751,641 57,175,140 - -

 อื่นๆ 14,006,228 4,473,364 4,873,521 138,982

 รวมเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 838,973,315 1,043,112,124 785,088,967 981,602,602
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย    

 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด - - 99,489,750 32,925,000

 บริษัท ครีเอ้ จํากัด - - 7,621,075 6,961,897

 อื่น ๆ - - 46,519 5,565,967

 รวมเจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย - - 107,157,344 45,452,864

  เจ้าหนี้อื่นบริษัทร่วม    

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 3,841,081 3,156,438 3,841,081 3,156,438

 รวมเจ้าหนี้อื่นบริษัทร่วม 3,841,081 3,156,438 3,841,081 3,156,438

 เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัท เทเลนอร์ คอนซัลท์ เอเอส (1) 29,119,314 15,289,892 29,119,314 15,289,892

 บริษัท Telenor ASA (1) 99,669,837 120,286,514 99,669,837 120,286,514

 บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮย์เวย์ จํากัด (2) 9,124,273 14,180,019 9,124,273 14,180,019

 บริษัท สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จํากัด (2) 2,889,000 5,603,839 2,889,000 5,603,839

 บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด (2) 9,977 2,877,221 9,977 2,877,221

 บริษัท ยูไนเต็ดเทเลคอม เซลส์ แอนด์ 

  เซอร์วิสเซส จํากัด (2) 66,760 1,403,720 66,760 1,403,720

 บริษัท Pannon GSM (1) 4,694,481 6,572,907 4,694,481 6,572,907

 บริษัท อะแมส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (2) 4,437,630 4,126,394 - -

 อื่น ๆ 4,914,996 4,100,933 325,441 229,782

 รวมเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 154,926,268 174,441,439 145,899,083 166,443,894

 ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 (1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

 (2) มีกรรมการร่วมกัน

8.1 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จําแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดังนี้

 

      (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2553 2552

    อายุหนี้ค้างชําระ

  ยังไม่ถึงกําหนดชําระ   2,215,249 2,969,814

     ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน   703,740 657,468

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม   2,918,989 3,627,282
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8.2 ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนใหญ่เป็นยอดที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระและยอดที่ค้าง

ชําระไม่เกิน 3 เดือน

8.3 ลูกหนี้บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (บริษัทย่อย) เป็นลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้

บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งไม่มีกําหนดชําระคืนและไม่มีดอกเบี้ย

 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จของกรรมการและผู้บริหาร เป็น

จํานวนเงิน 112 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 112 ล้านบาท) (2552 : 95 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ : 95 ล้านบาท)

9. สินค้าคงเหลือ
   (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม

    ค่าเผื่อการลดลงของ

   ราคาทุน มูลค่าสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

   2553 2552 2553 2552 2553 2552

 สินค้าสําเร็จรูป 269,901,742 196,837,674 (14,212,012) (13,386,420) 255,689,730 183,451,254

 รวม  269,901,742 196,837,674 (14,212,012) (13,386,420) 255,689,730 183,451,254

   (หน่วย : บาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

    ค่าเผื่อการลดลงของ

   ราคาทุน มูลค่าสินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

   2553 2552 2553 2552 2553 2552

 สินค้าสําเร็จรูป 268,244,336 195,025,460 (12,656,551) (11,830,959) 255,587,785 183,194,501

 รวม  268,244,336 195,025,460 (12,656,551) (11,830,959) 255,587,785 183,194,501

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งพัก 758,740,954 867,269,692 740,643,018 847,648,385

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 153,950,857 169,750,486 150,350,666 166,389,253

 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเพื่อติดตั้ง

  สถานีรับส่งสัญญาณ 312,554,149 308,178,740 312,554,149 308,178,740

 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 42,292,772 17,597,575 42,292,772 17,597,575

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 16,021,923 13,724,346 - -
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ลูกหนี้ − กสท. 149,065,853 154,618,489 149,065,853 154,618,489

 อื่น ๆ 51,705,246 52,866,790 14,814,605 32,302,124

 รวม 1,484,331,754 1,584,006,118 1,409,721,063 1,526,734,566

 หัก: สํารองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (13,319,919) (13,326,371) - -

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 1,471,011,835 1,570,679,747 1,409,721,063 1,526,734,566

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

   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

    บรษิัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกช่ัน 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 บิลดิ้ง จํากัด    208.6    208.6 100 100 - -  - - -

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

 ก) ในปี 2553 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯเป็นจํานวนเงิน 420 ล้านบาท

 ข) ในปี 2552 บริษัท ครีเอ้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯเป็นจํานวนเงิน 5.4 ล้านบาท

 ค) ปัจจุบัน UCOM ตกเป็นจําเลยในคดีฟ้องร้องหลายคดีซึ่งเกี่ยวพันกับการดําเนินงานเดิมที่ขายให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งตามที่ระบุ

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

 ที่เกิดขึ้นภายใต้ธุรกิจหลักที่ได้ขายไปโดยไม่จํากัดวงเงิน ดังนั้นภาระความรับผิดชอบทั้งหมดต่อภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดี

 ดังกล่าวจึงตกอยู่กับบริษัทผู้ซื้อ โดยที่ระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน หรือจนกว่า

 หน้าที่และความรับผิดชอบของ UCOM จะได้มีการปลดเปลื้องไป ดังนั้น UCOM จึงมิได้บันทึกสํารองผลเสียหายจากรายการ

 ดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1    รายละเอียดของบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

    จัดตั้งขึ้น   มูลค่าตามวิธี

  บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ส่วนได้เสีย

     2553 2552 2553 2552 2553 2552

     ร้อยละ ร้อยละ    

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น จัดจําหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 296,020 266,148

      บิซซิเนส จํากัด เคลื่อนที่ ซิมการ์ด       

      บัตรเติมเงินและ       

      อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ       

   (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

     มูลค่าตามบัญชี 

   จัดตั้งขึ้น ค่าเผื่อการด้อยค่า ตามวิธี

  บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน ราคาทุน - สุทธิ

    2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

    ร้อยละ ร้อยละ      

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

      ดิสทริบิวชั่น เคลื่อนที่ ซิมการ์ด         

      บิซซิเนส จํากัด บัตรเติมเงินและ         

      อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ         

   (หน่วย : พันบาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจาก

 บริษัท  เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินปันผลรับระหว่างปี

   ในระหว่างปี

   2553 2552 2553 2552

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จํากัด 54,872 39,198 25,000 25,000
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

12.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
   (หน่วย: ล้านบาท)

    สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมสําหรับ กําไรสุทธิสําหรับ

   ทุนเรียกชําระ ณ วันที่ ณ วันที่ ปีสิ้นสุดวันที่ ปีสิ้นสุดวันที่ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

 บริษัท  2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น 

    บิซซิเนส จํากัด 200 200 4,353 4,853 3,169 3,788 21,730 24,323 219 157

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 (หน่วย: บาท)

      (หน่วย : พันบาท)

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2553 2552

 ตราสารหนี้   67,056 190,418

 เงินลงทุนทั่วไป  

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

 บริษัทอื่น   32,333,381 31,933,381

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

 บริษัทอื่น − สุทธิ   2,000,000 1,600,000

 รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ   199,600,000 199,200,000

 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ   199,667,056 199,390,418

 ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด เป็นจํานวนเงิน 57 ล้านบาท

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 15. สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีโดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานให้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯภายใต้สัญญากับ กสท. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ซึ่งกรรมสิทธิในทรัพย์สิน

ดังกล่าวตกเป็นของ กสท. นับแต่วันเริ่มเปิดให้บริการหรือเริ่มใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นั้นในการดําเนินงานให้บริการ

 ต้นทุนของเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายตั้งพักและตัดจําหน่ายภายในระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสัมปทาน 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีประกอบด้วย:

     (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม

    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

   ต้นทุนเครื่องมือและ การเชื่อมต่อระบบสื่อ

   อุปกรณ์รอตัดบัญชี สัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2552   124,475,412,637       716,501,627 125,191,914,264

 เพิ่มขึ้น      2,340,597,053         55,705,264    2,396,302,317

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  126,816,009,690   772,206,891 127,588,216,581

 เพิ่มขึ้น        2,182,221,041                       221,385,856         2,403,606,897  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553    128,998,230,731        993,592,747 129,991,823,478

 การตัดจําหน่ายและการด้อยค่า   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2552     (49,263,711,341)      (314,397,064)  (49,578,108,405)

 ค่าตัดจําหน่าย      (7,848,307,346)       (45,147,369)   (7,893,454,715)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552     (57,112,018,687)      (359,544,433)  (57,471,563,120)

 ค่าตัดจําหน่าย      (8,078,799,000)      (102,815,342)   (8,181,614,342)

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (490,416) - (490,416)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553     (65,191,308,103)      (462,359,775) (65,653,667,878)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552      69,703,991,003       412,662,458  70,116,653,461

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553     63,806,922,628       531,232,972  64,338,155,600

 ค่าตัดจําหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน  

 2552  7,848,307,346 45,147,369 7,893,454,715

 2553      8,078,799,000 102,815,342 8,181,614,342

 



146   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

     (หน่วย : บาท)

   งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

   ต้นทุนเครื่องมือและ การเชื่อมต่อระบบสื่อ

   อุปกรณ์รอตัดบัญชี สัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2552   124,474,337,287       716,501,627 125,190,838,914

 เพิ่มขึ้น      2,340,597,053         55,705,264    2,396,302,317

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  126,814,934,340   772,206,891 127,587,141,231

 เพิ่มขึ้น 2,182,221,042 221,385,856 2,403,606,898

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553    128,997,155,382        993,592,747 129,990,748,129

 การตัดจําหน่ายและการด้อยค่า   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2552     (49,263,641,725)      (314,397,064)  (49,578,038,789)

 ค่าตัดจําหน่าย (7,848,253,578) (45,147,369) (7,893,400,947)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552     (57,111,895,303)      (359,544,433)  (57,471,439,736)

 ค่าตัดจําหน่าย       (8,078,771,982)      (102,815,342)   (8,181,587,324)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553     (65,190,667,285)      (462,359,775)  (65,653,027,060)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552      69,703,039,037       412,662,458  70,115,701,495

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553     63,806,488,097       531,232,972  64,337,721,069

 ค่าตัดจําหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน  

 2552      7,848,253,578 45,147,369 7,893,400,947

 2553  8,078,771,982 102,815,342 8,181,587,324

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ 3,188,620,030 3,087,640,467 3,141,968,552 3,054,836,442

 ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย/

  จัดหาเงินกู้และหุ้นกู้รอตัดบัญชี − สุทธิ 88,404,789 153,471,285 88,404,789 153,471,285

 เงินมัดจํา 204,007,268 189,543,962 203,124,530 188,091,886

 ภาษีเงินได้รอขอคืน 153,143,953 171,493,499 153,143,953 159,215,053

 อื่น ๆ 171,401,297 173,240,993 102,556,308 104,396,004

 รวม 3,805,577,337 3,775,390,206 3,689,198,132 3,660,010,670

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

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,791,248,733 3,761,061,602 3,689,198,132 3,660,010,670

 ค่าตัดจําหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน    897,786,358 875,747,346 891,300,859 868,307,801

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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17. เจ้าหนี้การค้า

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเครื่องมือ  

  และอุปกรณ์ในการให้บริการโทรศัพท์ 1,874,695,657 1,468,668,367 1,874,695,657 1,466,030,997

 เจ้าหนี้ − กสท. 4,345,749,538 3,832,196,026 4,339,182,962 3,828,629,629

 เจ้าหนี้ − ทีโอที.  1,261,850,768 1,268,708,779 1,261,850,768 1,268,708,779

 เจ้าหนี้ - ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายผู้ให้    

  บริการโทรศัพท์ในประเทศ 24,386,875 124,335,710 24,386,875 124,335,710

 อื่น ๆ  2,260,918,748 1,324,183,133 2,221,476,620 1,295,817,371

 รวมเจ้าหนี้การค้า 9,767,601,586 8,018,092,015 9,721,592,882 7,983,522,486

18. เงินกู้ยืมระยะยาว
    (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552

 18.1 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Nordic Investment Bank  - 158,812,500

 18.2 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Nordic Investment Bank  1,348,080,000 1,644,000,000

 18.3 เงินกู้ยืมจากกลุ่มสถาบันการเงินจํานวน 9,515 ล้านเยน - 2,205,957,600

 18.4 เงินกู้ยืมวงเงินจํานวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Finnish Export Credit Ltd. 2,562,096,153 3,586,934,615

 18.5 เงินกู้ยืมจากกลุ่มสถาบันการเงินจํานวน 12,000 ล้านเยน และ 2,000 ล้านบาท - 2,879,200,000

 รวม  3,910,176,153 10,474,904,715

 หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (1,320,758,462) (3,707,012,962)

 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,589,417,691 6,767,891,753

 18.1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545 บริษัทฯได้ทําสัญญาสินเชื่อกับ Nordic Investment Bank (“NIB”) โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อ

มีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ : 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน)

 อัตราดอกเบี้ย : LIBOR บวกร้อยละ 1.15 ต่อปี

 กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน

 กําหนดชําระคืนเงินต้น : 8 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2553

 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้ บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินต่างประเทศสําหรับวงเงินสินเชื่อดังกล่าวทั้งจํานวนโดยแลกเปลี่ยนเป็นเงิน

กู้ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 1,270 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบลอยตัวตามที่ระบุไว้ใน

สัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวครบถ้วนแล้วเมื่อ

เดือนมิถุนายน 2553 
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18.2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯได้ทําสัญญาสินเชื่อกับ Nordic Investment Bank (“NIB”) โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อ

มีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ : 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน)

 อัตราดอกเบี้ย : LIBOR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี

 กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน

 กําหนดชําระคืนเงินต้น : 11 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแต่ปี2553 ถึงปี 2558

 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้  บริษัทฯได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย สําหรับวงเงินสินเช่ือท้ังจํานวน โดยแลกเปล่ียนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 1,644 ล้านบาท 

มีอัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาท

แบบคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และอัตราดอกเบี้ยสําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ระบุ

ในสัญญา ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทาง

การเงินตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 

 18.3 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

 เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมนี้   บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทยสําหรับวงเงินสินเชื่อของเงินกู้ยืมสกุลเงินเยน

จํานวน 9,515 ล้านเยน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 3,151 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย

ตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยเพิ่มเติมกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทย สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2552 อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2553 บริษัทฯได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งจํานวนและยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศและอัตราดอกเบี้ยก่อนวันครบกําหนด 

18.4 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 งวดละเท่า ๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2550 

    ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 Tranche B
 วงเงินสินเชื่อ : 85 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจํานวน)

 อัตราดอกเบี้ย : อัตราร้อยละ 4.77 ต่อปี

 กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน

 กําหนดชําระคืนเงินต้น : 13 งวด ทุกงวดหกเดือน งวดละเท่า ๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2550 

    ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

  เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้   บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทยสําหรับวงเงินสินเช่ือ Tranche A และ Tranche B 

ทั้งจํานวน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 6,661 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญา ผลกระทบทางการเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

ทางการเงินตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 

18.5 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาสินเชื่อกับกลุ่มสถาบันการเงิน โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 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 อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจํานวนก่อนครบกําหนด และได้ยกเลิก

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว

 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 และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้ บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา

ดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทยสําหรับวงเงินสินเชื่อดังกล่าวทั้งจํานวน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมในสกุล

เงินบาทจํานวน 3,758 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ใน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมกับสถาบันการเงินต่างประเทศสาขาประเทศไทย 

สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯได้จ่ายชําระคืนเงิน

กู้ยืมดังกล่าวทั้งจํานวนก่อนครบกําหนด และได้ยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดแล้ว

18.6 เมื่อเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯได้ขอยกเลิกสัญญาสินเชื่อซึ่งเป็นวงเงินกู้ที่บริษัทฯยังไม่ได้เบิกใช้กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง เป็น

วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้นระบุให้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงิน

และการนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือคํ้าประกัน ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ 
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19. หุ้นกู้
 (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552

 หุ้นกู้สกุลเงินบาท 5,000 8,500

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

 หุ้นกู้ − สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,000 5,000

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สกุลเงินบาทสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

    ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

   อายุ ณ วันที่ 1 บวก: ออก หัก: จ่ายคืน ณ วันที่ 31 

  หุ้นกู้ มกราคม 2553 หุ้นกู้เพิ่ม หุ้นกู้ ธันวาคม 2553

 19.1  หุ้นกู้จํานวน 3,500 ล้านบาท 7 ปี 3,500 - (3,500) -

  (ออกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546)

 19.2 หุ้นกู้จํานวน 3,000 ล้านบาท 5 ปี 3,000 - - 3,000

  (ออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549)

 19.3 หุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้านบาท 5 ปี 2,000 - - 2,000

  (ออกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552)

    8,500 - (3,500) 5,000

19.1  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จํานวน 

3,500 ล้านบาท (จํานวน 3,500,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.9 ต่อปี ครบกําหนด

ชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯได้นําดอกเบี้ยจ่ายของหุ้นกู้จํานวนนี้ไปทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

และสัญญา target redemption swap จากการทําสัญญาดังกล่าว บริษัทฯจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจนกระทั่งผลสะสม

ของดอกเบี้ยที่บริษัทฯได้รับจากคู่สัญญาถึงระดับที่กําหนดไว้ในสัญญาแล้ว บริษัทฯจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาที่เหลือตาม

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อย่างไรก็ตามในระหว่างไตรมาสที่สองของปี 2548 บริษัทฯได้เข้าทําตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อทํา

ให้ผลกระทบของเงื่อนไข target redemption ตามสัญญาเดิมหมดไป โดยบริษัทฯมีภาระที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจํานวนหนึ่ง 

บริษัทฯได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งครบกําหนดเมื่อเดือนกันยายน 2553 เรียบร้อยแล้ว

19.2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จํานวน 3,000 ล้านบาท (จํานวน 3,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.35 ต่อปี ครบกําหนด

ชําระคืนเงินต้นทั้งจํานวนในเดือนสิงหาคม 2554 

19.3 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 ครบกําหนดชําระคืนเงิน

ต้นทั้งจํานวนในเดือนสิงหาคม 2557

 หุ้นกู้สกุลเงินบาทดังกล่าวข้างต้นบางส่วน ระบุให้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทาง

การเงิน ข้อจํากัดเกี่ยวกับการนําสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือคํ้าประกันยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ และ

ข้อจํากัดของการจ่ายเงินปันผล
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20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 98,741,903 124,768,315 98,741,903 124,768,315

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,740,567,181 2,567,901,706 2,719,243,308 2,514,822,625

 เจ้าหนี้อื่น 2,007,700,633 2,022,483,366 1,958,085,343 1,983,199,654

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 1,421,302,290 603,204,723 1,273,675,578 561,109,654

 อื่น ๆ 722,376,687 689,818,425 676,705,614 661,489,244

    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,990,688,694 6,008,176,535 6,726,451,746 5,845,389,492

21. สํารองตามกฎหมาย

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สําคัญได้แก่   

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น

  ของพนักงาน 3,546,354,118 3,278,744,607 3,509,435,456 3,237,219,319

 ค่าเสื่อมราคา 1,281,358,898 1,324,269,207 1,194,428,532 1,233,697,182

 ค่าตัดจําหน่าย 9,083,654,038 8,773,455,399 9,077,141,521 8,765,962,086

 ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 1,681,638,601 1,548,296,334 1,871,346,413 1,574,304,478

 ซื้อสินค้า 2,579,498,875 422,897,961 2,578,624,878 422,132,821

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป (73,064,068) (63,932,880) (73,218,876) (64,315,498)

 

23. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ดอกเบี้ยจ่าย 936,221,187 1,369,353,964 936,002,318 1,369,349,558

 ตัดจําหน่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี 65,066,496 76,473,568 65,066,496 76,473,568

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 8,569,521 9,481,372 8,569,521 9,481,372

 รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,009,857,204 1,455,308,904 1,009,638,335 1,455,304,498



152   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วยรายการดังนี้:

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากกําไรสุทธิทางภาษี    

     สําหรับปี 3,972,577,142 2,600,957,013 3,654,615,004 2,477,668,747

 บวก (หัก): สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอ    

  ตัดบัญชีจากความแตกต่างชั่วคราว     

  (Temporary difference) เพิ่มขึ้น/ลดลง (302,099,936) (359,200,543) (302,099,936) (359,200,543)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ − สุทธิ 3,670,477,206 2,241,756,470 3,352,515,068 2,118,468,204

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้

      (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การค้า 453,686 457,779 453,686 457,779

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 12,657 11,831 12,657 11,831

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 763,003 679,902 763,003 679,902

 ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 932,011 794,061 932,011 794,061

      (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 (กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์    

     ทางการเงินสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ 935,546 311,676 935,546 311,676

 ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็คทรอนิกส์     

       (ส่วนลํ้ามูลค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย) (68,841) (68,841) - -

 อื่น ๆ 330,844 359,804 330,844 359,804

   3,358,906 2,546,212 3,427,747 2,615,053

 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีซึ่งคํานวณ    

     จากอัตราภาษีเงินได้ 30% 1,007,672 414,175 1,028,324 434,827

 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีซึ่งคํานวณ    

     จากอัตราภาษีเงินได้ 25% - 291,397 - 291,397

   1,007,672 705,572 1,028,324 726,224
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25. กําไรต่อหุ้น

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

26. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย:

      (หน่วย : บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ค่าเสื่อมราคา    

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,281,358,898 1,324,269,207 1,194,428,532 1,233,697,182

 ค่าตัดจําหน่าย    

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 8,181,614,342 7,893,454,715 8,181,587,324 7,893,400,947

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    

  −  บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย

   และบริหาร 836,973,200 803,527,116 830,487,701 796,087,571

  -  บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทางการเงิน 65,066,496 76,473,568 65,066,496 76,473,568

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 10,365,012,936 10,097,724,606 10,271,570,053 9,999,659,268

 

27. กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)

      (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม

    หมายเหตุ 2553 2552

 กําไรสุทธิสําหรับปี  10,884,740,751 6,613,659,179

 บวก (หัก) : ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 23 1,009,857,204 1,455,308,904

  : ภาษีเงินได้นิติบุคคล 24 3,670,477,206 2,241,756,470

  : ค่าเสื่อมราคา 14 1,281,358,898 1,324,269,207

  : ค่าตัดจําหน่าย  9,018,587,542 8,696,981,831

  : ดอกเบี้ยรับ  (202,796,709) (173,894,773)

  : ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  22,964,340 11,304,541

  : ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร  248,578 6,059,167

  : ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  490,417 39,267,621

 EBITDA        25,685,928,227 20,214,712,147
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28. เงินปันผล
(หน่วย: บาท)

  เงินปันผล  อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

  เงินปันผลประกาศจ่าย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

      จากกําไรสุทธิของปี 2552  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 3,263,500,469 1.39

  เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

      เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 1,291,134,148 0.56

  รวมปี 2553    4,554,634,617 

  เงินปันผลประกาศจ่าย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

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

  รวมปี 2552    3,551,700,225 

 

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

สําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้

การค้า หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงดังนี้

29.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ (ซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้ตราสารอนุพันธ์ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้

ในหมายเหตุ 18 และ 19 สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

 (หน่วย : ล้านบาท)

   งบการเงินรวม

   อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 

 รายการ หมายเหตุ ลอยตัว คงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5,486 6,976 86 12,548

 เงินลงทุนชั่วคราว  - 100 - 100

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ  - - 3,587 3,587

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน − สุทธิ  - - 2,931 2,931

 หนี้สินทางการเงิน     

 เจ้าหนี้การค้า  - - 9,768 9,768

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 850 850

 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 159 159

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 1,348 2,562 - 3,910

 หุ้นกู้สกุลเงินบาท 19 - 5,000 - 5,000
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 สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกําหนด (หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ 

(หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)) นับจากวันที่ในงบดุลมีดังนี้:

 (หน่วย: ล้านบาท)

     งบการเงินรวม

    ภายใน มากกว่า  

 รายการ หมายเหตุ 12 เดือน 12 เดือน รวม อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  6,976 - 6,976 0.19% - 1.95%

 เงินลงทุนชั่วคราว  100 - 100 2.00%

 หนี้สินทางการเงิน     

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 1,025 1,537 2,562 5.39% - 5.50%

 หุ้นกู้สกุลเงินบาท 19 3,000 2,000 5,000 4.40% - 6.35%

29.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้ออุปกรณ์และการกู้ยืมเงินเป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว (หมายเหตุ 18)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ภายหลังการทําสัญญาซื้อขายสกุล

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในหนี้สินบางส่วน) ซึ่งไม่ได้มีการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

   งบการเงินรวม

     อัตราแลกเปลี่ยน

   จํานวน สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

   (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 สินทรัพย์  

 เงินฝากสถาบันการเงิน 5.88   เหรียญสหรัฐอเมริกา 29.9082

   0.59 ยูโร 39.5010

   0.49 ปอนด์สเตอร์ลิงค์ 46.2956

 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นๆ 16.04 เอสดีอาร์ 46.4322

   0.03   เหรียญสหรัฐอเมริกา 29.9082

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.03 เอสดีอาร์ 46.4322

   0.31   เหรียญสหรัฐอเมริกา 29.9082
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   งบการเงินรวม

     อัตราแลกเปลี่ยน

   จํานวน สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

   (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 หนี้สิน   

 เจ้าหนี้การค้า (*) 27.54   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.2963

   0.21 ยูโร 40.2464

   27.33 เอสดีอาร์ 46.4322

 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17.82 โครนนอร์เวย์ 5.1500

   0.10 ยูโร 40.2464

   6.97 เอสดีอาร์ 46.4322

   3.00   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.2963

 เจ้าหนี้อื่น 0.26   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.2963

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2.27 โครนนอร์เวย์ 5.1500

   0.14   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.2963

 รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ (24.72) เหรียญสหรัฐอเมริกา 

   0.28 ยูโร 

   0.49 ปอนด์สเตอร์ลิงค์ 

   (18.23) เอสดีอาร์ 

   (20.09) โครนนอร์เวย์ 

 (*)  สุทธิจากจํานวนที่ทําสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ครบกําหนดชําระในระหว่างเดือน 

 มกราคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2554

29.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและ

วิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่

หลากหลายและมีจํานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ จํานวนเงิน

สูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าซึ่งได้หักด้วยสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ตามที่แสดงในงบดุล

 29.5 มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจใน

การแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

 วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกําหนด

ขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเป็นต้น

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน หน้ีสินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินประเภทระยะสั้นดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่

แสดงในงบดุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 มูลค่าตามบัญชี (แสดงโดยไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้อง) และมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินระยะยาวและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

มีดังต่อไปนี้:

  (หน่วย: ล้านบาท)

   งบการเงินรวม

   มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

 รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง  

    เงินกู้ยืมจาก Nordic Investment Bank 994 1,024

    เงินกู้ยืมจาก Finnish Export Credit Ltd. 1,981 2,076

   หุ้นกู้สกุลเงินบาท 5,000 5,274

 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  

    ตราสารอนุพันธ์ที่บริษัทฯเสียประโยชน์ - (63)

 บริษัทฯมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 - มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวคํานวณโดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดท่ีบริษัทฯใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทน

 ของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุลที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯ

 กําลังพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

  - มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินบาท คํานวณโดยใช้ราคาซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ในงบดุลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The 
 Thai Bond Market Association) หรือใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทนของ

 เครื่องมือทางเงิน ณ วันที่ในงบดุลที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯกําลัง

 พิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

 - มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคํานวณโดยใช้อัตราที่กําหนดโดยตลาดโดยถือเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาตราสาร

 อนุพันธ์ ณ วันที่ในงบดุล

30. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการ

ดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญา

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.13:1 (งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.13:1)

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการ

บริหารจัดการทุน
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31. ภาระผูกพัน

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสํานักงาน และการเช่าที่ดินและอาคารสําหรับติดตั้ง

สถานีรับส่งสัญญาณ  อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปีและ 12 ปี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี้

     ล้านบาท

   จ่ายชําระภายใน 

    ภายใน 1 ปี 1,023

    1 ถึง 5 ปี 2,130

    มากกว่า 5 ปี 2,672

 

 ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู้แล้วในงบกําไรขาดทุนเป็นจํานวนเงิน 1,464 ล้านบาท (2552: 1,310 

ล้านบาท)

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์เป็นจํานวนเงิน 42 ล้านบาทและ 22 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2552: 80 ล้านบาท และ 

37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานีฐานและการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดําเนินงาน

ของบริษัทฯจํานวน 179 ล้านบาท 11 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (2552: 337 ล้านบาท 15 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และ 0.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย)

31.3 เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคํ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยจํานวน 0.4 ล้านบาท (2552: 0.4 ล้านบาท) ได้นําไปวางเป็นหลักทรัพย์

เพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

31.4 หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 3,425 ล้านบาท 

(2552: 3,385 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสท. 

เพื่อคํ้าประกันการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ 

31.5 สัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและดําเนินการและบริหารเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ดําเนิน

การติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและออกแบบและวางแผนเชิงวิศวกรรม ติดตั้ง และบริการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครือข่าย

ระบบสื่อสัญญาณ โดยบริษัทฯต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

31.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว

 ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯได้ทําสัญญาเป็นพันธมิตรทางการตลาดกับ Vodafone Marketing Sarl โดยบริษัทฯจะได้รับสิทธิเข้าถึงสินค้า 

อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ ของโวดาโฟน บริษัทฯตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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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 

 โดยสาระสําคัญของข้อตกลงมีอยู่ว่าทีโอทีจะเชื่อมโยงโครงข่ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัทฯให้บริการให้สามารถใช้งาน

 ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราหมายเลขละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการให้

 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน และในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สําหรับ

 การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) 

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2549 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) ได้ประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการกิจการ

 โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของ

 ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม ในการที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อ

 โครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม

 เป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ใน

 อัตราที่สะท้อนต้นทุน 

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯได้ทําหนังสือแจ้งทีโอทีเพื่อขอเจรจาเก่ียวกับสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection 
 Charge) ของบริษัทฯกับโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ทําหนังสือแจ้งให้ทีโอที

 และกสท.ทราบว่าบริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงอัตราการคํานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลง

 เดิมที่ทํากับทีโอที เนื่องจากบริษัทฯเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมีการคิดอัตราและวิธีการจัดเก็บที่มีลักษณะขัดและแย้งต่อกฎหมาย

 หลายประการและบริษัทฯได้แจ้งให้ทีโอทีและกสท.ทราบว่าบริษัทฯจะชําระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือในอัตราค่าตอบแทนชั่วคราวที่กทช.

 ประกาศในระหว่างที่การเจรจากับทีโอทียังไม่แล้วเสร็จ 

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งจากทีโอทีโดยในหนังสือดังกล่าวทีโอทีได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิเชื่อมต่อ

 โครงข่ายโทรคมนาคมกับทีโอที เนื่องจากบริษัทฯมิได้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากกทช. และมิได้มี

 โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองและข้อตกลงเดิมมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นการเก็บค่าตอบแทนและวิธีการจัดเก็บ

 ค่าตอบแทนการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม และทีโอทีได้แจ้งปฏิเสธ

 การรับชําระเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทฯยินดีที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่

 ทีโอทีในอัตราตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (“RIO”) ของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช.

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

 เจรจาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน 7 วัน และต้องทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 
 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มเจรจากับบริษัทฯ และต่อมาเลขาธิการ กทช. ได้มีคําสั่งให้ทีโอทีปฏิบัติตามคําชี้ขาดของ กทช. 

 ซึ่งทีโอทีได้มีการอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวของเลขาธิการต่อ กทช. ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 กทช.ได้มีคําวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์

 ยืนตามคําสั่งของเลขาธิการกทช.ให้ทีโอทีปฏิบัติตามคําชี้ขาดของกทช.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

 กลางเป็นคดีหมายเลขดําที่ 1523/2550 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคําชี้ขาดของ กทช.และคําสั่งของเลขาธิการ กทช.ดังกล่าว ศาล

 ปกครองกลางเห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้บริษัทฯมีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี จึงได้มีคําสั่ง

 เรียกให้บริษัทฯเข้าไปเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกับ กทช.ด้วย บริษัทฯได้ยื่นคําให้การเพื่อต่อสู้คดีต่อศาลแล้วและ กทช.และเลขาธิการ 

 กทช.ก็ได้มีการยื่นคําให้การแล้วเช่นกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ศาลได้มีคําพิพากษายกฟ้องคําร้องของทีโอที

 ซ่ึงทีโอทีได้ย่ืนอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

 สูงสุด 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 3) เนื่องจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) กับบริษัทฯ ดังนั้นในวันที่ 

 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมายเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของ

 บริษัทฯในเรื่องที่บริษัทฯได้แสดงความประสงค์ที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในอัตราที่

 สอดคล้องกับกฎหมายตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการเจรจาตกลงกันโดยสุจริต และข้อเสนอที่ว่าบริษัทฯจะนําส่งค่าตอบแทนการ

 เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราที่ทีโอทีได้กําหนดในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่าย

 ของทีโอที ซึ่ง กทช. ได้ให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งยกเลิกข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access 
 Charge) ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection 
 Charge) ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้ในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และตั้งแต่

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงิน เพราะเห็นว่าภาระที่จะ

 ต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมดังกล่าวได้สิ้นสุดลง

 4) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษัทฯ และ กสท. ร่วมกันชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 

 (Access Charge) ช่วงระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบี้ยและภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็น

 เงินทั้งหมด 11,705 ล้านบาท และขอให้ชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้น

 ไปจนกว่าข้อตกลงระหว่าง ทีโอที  กสท. และบริษัทฯจะสิ้นสุดลง และให้ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับแต่วัน

 ผิดนัดชําระของแต่ละงวดจนกว่าจะชําระให้แก่ทีโอทีครบถ้วน

 5) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ศาลแพ่งและศาลปกครองมีความเห็นว่า คดีนี้อยู่ในเขตอํานาจพิจารณาของศาลปกครอง ศาลแพ่ง

 จึงมีคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีแพ่งจึงเป็นอันยุติ อย่างไรก็ดี ทีโอทีมีสิทธิที่จะนําคดีซึ่งศาลแพ่งมีคําสั่งให้

 จําหน่ายคดีออกจากสารบบความไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ ซึ่ง ณ ขณะนี้ บริษัทฯยังไม่ได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าทีโอทีได้

 ยื่นฟ้องบริษัทฯต่อศาลปกครองในเรื่องดังกล่าว

 6) ตามที่ กทช.ได้มีคําชี้ขาดพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยให้ทีโอทีเข้าเจรจาเพื่อทําสัญญา

 เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ ซึ่งระยะเวลา 30 วันตามที่กําหนดไว้ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่

 ยังไม่สามารถตกลงทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายกันได้จนถึงปัจจุบันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เลขาธิการ กทช.ได้มีหนังสือ

 เตือนให้ทีโอทีเข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัทภายใน 15 วัน มิฉะนั้นเลขาธิการ กทช.อาจกําหนดค่าปรับ

 ทางปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม ทีโอทียังคงมิได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าวแต่อย่างใด ต่อมา กทช. จึงได้มี

 หนังสือคําสั่งลงวันที่ 9 เมษายน 2553 สั่งให้ทีโอที รวมทั้งบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนด์ที 

 จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมเจรจาเพื่อทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

 และต้องเจรจาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้นเจรจา โดยหากไม่สามารถเจรจาให้แล้วเสร็จในกําหนดเวลาดังกล่าว 

 ให้ถือว่าบริษัทฯ และบริษัททั้งสามเข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ

 โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 นับแต่ได้รับทราบหนังสือคําสั่งนี้ โดยกําหนดให้ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 ของแต่ละบริษัทเป็นเงื่อนไขการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งได้กําหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 มาตรฐานเป็นการชั่วคราวมีกําหนดระยะเวลาบังคับ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งดังกล่าวนี้ไว้ด้วย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 

 เลขาธิการ กทช. ได้มีหนังสือแจ้งคําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้ ทีโอที เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 กับบริษัทฯให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่ง หากพ้นกําหนดแล้ว ทีโอที ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง

 ดังกล่าว ทีโอที จะต้องชําระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการ กทช. 

 ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้เลขาธิการกทช.จะมีคําสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ในขณะนี้ ทีโอทีก็ยังไม่เข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายฯ

 กับบริษัทฯ

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเชื่อมโยง

 โครงข่ายในอัตราค่าเชื่อมโยงเครือข่าย (Access Charge) ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเดิมทั้งสองฉบับ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็น

 ไปตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ

 โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549) และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลสรุป

 ของข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมในอนาคตไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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 ผลกระทบสุทธิ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการที่บริษัทฯหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดิม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 

18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทําให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 34 พันล้านบาท

 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้วก็ตาม 

บริษัทฯ ก็ได้บันทึกสํารองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลสรุปของข้อพิพาทหรือกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชี

จํานวนหนึ่งตามที่เห็นว่าเหมาะสม

 ในปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่ได้รับคําฟ้องเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจากศาลปกครอง อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้รับทราบตามข่าวที่ปรากฎ

ในสาธารณชนว่าทีโอทีกําลังเตรียมดําเนินการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระเงินค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ค้างชําระจํานวน 97 พันล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ บริษัทฯยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากทีโอทีแต่อย่างใด

33. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญอื่น

 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทหลายคดีซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯที่สําคัญดังนี้ 

33.1 คดีฟ้องร้อง

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษัทฯ (จําเลยที่ 1) และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด 

(จําเลยที่ 2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากกระทําละเมิดจํานวนประมาณ 156 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเงินเสร็จให้แก่ กสท. ทั้งนี้ กสท. ได้อ้างว่าในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 

2550 ถึง 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยร่วมกันทําละเมิดต่อ กสท. โดยทําการโอนย้ายทราฟฟิคการใช้บริการโทรศัพท์

ระหว่างประเทศของ กสท. เมื่อผู้ใช้บริการกดเครื่องหมาย + หรือ “001” โดยให้ผ่านโครงข่ายของบริษัทย่อยแทน 

 บริษัทฯได้ยื่นคําให้การต่อสู้คดีต่อศาลแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนพิจารณาของศาล 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวไม่น่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ

33.2 ข้อพิพาททางการค้า

 (ก) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และกสท. เกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการที่ได้รับจาก DPC จากการที่บริษัทฯได้ให้ 

 DPC เชื่อมโยงโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์

  ในปี 2545 กสท.ได้แจ้งให้บริษัทฯทราบว่ากสท.จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการที่บริษัทฯได้รับจาก DPC จาก

 การที่บริษัทฯได้ให้บริการการเชื่อมโยงโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์แก่ DPC และได้ทําหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 

 2546 เพื่อแจ้งให้บริษัทฯชําระค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวให้แก่กสท.เป็นจํานวน 

 477 ล้านบาท 

  ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 กสท.ได้ยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่าย

 โทรคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ดังกล่าวต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาท โดยกสท.เรียกร้องให้บริษัทฯชําระค่าธรรมเนียม

 ดังกล่าวพร้อมเบี้ยปรับ (คํานวณถึงวันที่ยื่นข้อพิพาท) รวมเป็นเงิน 692 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่า

 รายได้ที่บริษัทฯได้รับจาก DPC นั้นเป็นค่าตอบแทนจากการลงทุนในอุปกรณ์ในการให้บริการวิทยุคมนาคมที่บริษัทฯจ่ายไปเพื่อ

 ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้ช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้น รายได้นี้จึงไม่ถือเป็นส่วนหนึ่ง

 ของรายได้จากการให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กสท.ตาม

 สัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ระหว่างบริษัทฯและกสท. นอกจากนี้ DPC ได้จ่ายค่าธรรมเนียม

 จากรายได้ค่าบริการโทรศัพท์ซึ่ง DPC ได้รับจากการใช้โครงข่ายของบริษัทฯแก่กสท.แล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 บริษัทฯจึงมิได้บันทึกค่าธรรมเนียมค้างจ่ายที่กสท.เรียกเก็บดังกล่าวไว้ในงบการเงิน ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างการ

 ดําเนินการภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็นระยะเวลาหลายปี อย่างไรก็ดี ฝ่าย

 บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 (ข) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท. เกี่ยวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนลด

 ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 กสท.ได้ทําหนังสือแจ้งให้บริษัทฯทราบว่า วิธีการคํานวณผล

 ประโยชน์ตอบแทนของบริษัทฯนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯได้รับอนุมัติส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจากทีโอทีนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผล

 กระทบให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทฯต้องนําส่งให้แก่ กสท. ตํ่าไปเป็นจํานวน 448 ล้านบาท (คํานวณตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 

 2539 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2547) อย่างไรก็ดี บริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯได้ใช้วิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนตามแนวทาง

 ที่เคยได้รับแจ้งจากกสท. ซึ่งบริษัทฯเห็นชอบด้วย และบริษัทฯได้ทําหนังสือชี้แจงไปยังกสท.แล้ว แต่เนื่องจากผู้บริหารของกสท.

 ชุดปัจจุบันไม่เห็นด้วยกับความเห็นของอดีตผู้บริหารของกสท.เกี่ยวกับการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยอ้างว่าบริษัทฯได้

 คํานวณผลประโยชน์ตอบแทนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจากทีโอทีไม่ถูกต้อง ทําให้มีการนําส่งผล

 ประโยชน์ตอบแทนตํ่ากว่าความเป็นจริง ซึ่งกสท.ได้มีการทวงถามให้บริษัทฯชําระเงินดังกล่าว แต่บริษัทฯไม่ชําระ บริษัทฯมิได้

 บันทึกค่าธรรมเนียมค้างจ่ายดังกล่าวไว้ในงบการเงิน เนื่องจากเห็นว่ามีการชําระเงินถูกต้องแล้ว กสท.จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อ

 สถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2550 เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนพร้อมเบี้ยปรับรวมเป็นเงิน 749 ล้านบาท

 จากบริษัทฯ ขณะน้ีข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงอาจใช้กระบวนการ

 พิจารณาเป็นระยะเวลาหลายปี อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบ

 ต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสําคัญ

 (ค) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท. เกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่าย และค่าบริการที่เกิดจาก

 ลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนซึ่งไม่สามารถเก็บเงินได้ 

  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 กสท. ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากรายได้

 ค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯเรียกเก็บจากผู้ให้บริการรายอื่น อันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯให้ผู้ให้บริการ

 รายอื่นสามารถเข้ามาใช้เครือข่ายร่วมกับบริษัทฯได้จํานวน 8 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมจากรายได้ค่าบริการในระบบ 1800 ที่

 เกิดจากการปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จริงจํานวน 39 ล้านบาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมิได้บันทึกค่าธรรมเนียมค้างจ่ายที่กสท.เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นพร้อมเบี้ยปรับ (คํานวณ

 จนถึงวันยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ) เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 58 ล้านบาทไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของ

 บริษัทฯเห็นว่าค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการให้บริการอันจะนํามาเป็นฐานในการคํานวณ

 ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กสท. อีกทั้งกสท.ก็ได้เคยยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในลักษณะการใช้

 บริการโดยทุจริตมาแล้ว

  ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็น

 ระยะเวลาหลายปี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัย

 สําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

  (ง) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท.เกี่ยวกับการชําระผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท.ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทน

 ในปีสัมปทานที่ 12 ถึงปีสัมปทานที่ 16 เพิ่มจํานวน 16,887 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งหมดประมาณ 

 21,982 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ยื่นคําให้การคัดค้านการต่อสู้คดีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 และต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 

 2551 กสท. ได้ยื่นคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําเสนอข้อพิพาทโดยขอเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 รวมเป็นจํานวนเงินที่

 เรียกร้องให้บริษัทฯชําระทั้งหมดเท่ากับ 23,164 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้โต้แย้งคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมของ กสท. ในเรื่องดังกล่าว

 แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 นอกจากนี้คําร้องเสนอข้อพิพาทของกสท.ดังกล่าวมิได้อ้างถึงสาเหตุที่บริษัทฯนําส่งผล

 ประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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  ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็นระยะเวลาหลายปี 

 ซึ่งจากการพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะ

 อนุญาโตตุลาการไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (จ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท. เกี่ยวกับการส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ (Cell site) ที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วให้แก่

 กสท. ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 กสท.ได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศ

 และอุปกรณ์เสาอากาศที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วจํานวน 121 ต้นให้แก่กสท. หากไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้ให้

 บริษัทฯชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงินจํานวน 57 ล้านบาท และต่อมาในปี 2552 กสท.ได้เพิ่มจํานวนเสาอากาศที่เรียกร้องให้

 บริษัทฯส่งมอบจากจํานวน 121 ต้นเป็นจํานวน 3,873 ต้น (และยังเรียกร้องว่าหากบริษัทฯไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์

 ให้กสท.ได้ ให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงินจํานวน 1,895 ล้านบาท) บริษัทฯเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ

 พิพาทมิได้เป็นเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน แต่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเป็น

 กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯตามนัยของข้อ 4.6 ของสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ระหว่างบริษัทฯ

 และกสท. ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและอุปกรณ์พิพาทให้แก่กสท.แต่อย่างใด ขณะนี้ข้อพิพาท

 ดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการซ่ึงอาจใช้กระบวนการพิจารณาเป็นระยะเวลาหลายปี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

 เชื่อมั่นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ฉ) ข้อพิพาทอื่น

  นอกเหนือจากข้อพิพาทตามที่กล่าวข้างต้น ในระหว่างปี 2550 - 2553 กสท ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องจํานวน 4 คดีต่อสถาบัน

 อนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชําระผลประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 290 ล้านบาท ขณะนี้

 ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าผลของข้อ

 พิพาทดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

34. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม 

34.1 การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

 ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องเปิดเสรีกิจการสื่อสาร

โทรคมนาคมขั้นพื้นฐานภายในปี 2549 รัฐบาลจึงได้ดําเนินนโยบายในการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการสื่อสาร

โทรคมนาคม

 เดิมเมื่อเดือนตุลาคม 2547 ได้มีการจัดตั้ง กทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระขึ้น เพื่อให้ทําหน้าที่การกํากับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

ในประเทศไทย กทช. มีอํานาจตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (“พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับเดิม”) ในการกําหนด

นโยบายและออกกฎระเบียบต่าง ๆ อันอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 

(1) การแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม (3) การจัดสรรคลื่นความถี่และทรัพยากรโทรคมนาคมอื่น ๆ (4) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ (5) การส่งเสริมบริการด้าน

โทรคมนาคมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ (6) การเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้ถูกยกเลิกและได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 

พ.ศ. 2550 แทนที่ฉบับเดิม ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2550 ดังกล่าวได้บัญญัติให้

มีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระขึ้นใหม่องค์กรหนึ่ง เพื่อทําหน้าที่แทน กทช. ในการกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

 โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐสภาจึงได้ตรา พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (“พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 

2553 โดยพรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่ได้ยกเลิก พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับเดิมเสีย และกําหนดให้จัดตั้งองค์กร

อิสระองค์กรใหม่ขึ้นเรียกว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เรียกโดยย่อว่า 

“กสทช.”) ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ทําหน้าที่แทนที่ กทช. ในการกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม ปัจจุบันนี้ ยังมิได้มีการแต่งตั้ง กสทช. และยังไม่แน่นอนว่าจะสามารถแต่งตั้ง กสทช.ได้เมื่อไร ดังนั้น ตาม

พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่ จึงได้กําหนดให้ กทช. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะ กสทช. ในระหว่างที่การแต่งตั้ง 

กสทช. ยังไม่แล้วเสร็จ และให้ กทช. พ้นจากหน้าที่เมื่อ กสทช. ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ดังนั้นบริษัทฯไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับการ

ใช้อํานาจในการกํากับดูแลของ กทช. หรือ กสทช. รวมทั้งลักษณะและขอบเขตในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบในอนาคต และ

การกํากับดูแลการดําเนินการต่างๆ ตามนโยบายของ กทช. หรือ กสทช. รวมทั้งการบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบ

ต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะประกาศใช้ในอนาคต

 ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมตามที่กล่าวข้างต้น

อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการดําเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปรับตัวให้

สอดคล้องกับสภาพตลาด 

34.2 ภาระต้นทุนของบริษัทฯในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยังไม่ชัดเจน 

 ตาม พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเชื่อมต่อจะต้องทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมต่อกัน ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้เจรจาตกลงเข้าทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทีโอที ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ตามข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทําขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว  ทีโอที

กําหนดให้บริษัทฯต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงที่ต่อเลขหมายต่อเดือนและอัตราร้อยละตามราคา

หน้าบัตรสําหรับลูกค้าระบบเติมเงิน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ รวมทั้งบริษัทฯต้อง

ดําเนินโดยสอดคล้องกับ พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

บริษัทฯเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึ่งทีโอทีกําหนดขึ้นตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไปเนื่องจากไม่

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 

34.3 ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมการงานกับกสท.

 สัญญาร่วมการงานได้ระบุให้บริษัทฯมีภาระที่ต้องชําระส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการให้แก่กสท.

 ปัจจุบัน กสท. ซึ่งเป็นคู่สัญญาของบริษัทฯภายใต้สัญญาร่วมการงาน ได้แปรสภาพเป็นผู้ประกอบการซึ่งแข่งขันกับบริษัทในกิจการ

โทรคมนาคม ระยะเวลาการดําเนินการภายใต้สัญญาร่วมการงานของผู้ประกอบการรายอื่นอาจสิ้นอายุก่อนระยะเวลาการดําเนินการ

ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการรายอื่นอาจยังคงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ซึ่งมีความเป็นไปได้

ว่าภาระต้นทุนของผู้ประกอบการรายอื่นอาจน้อยกว่าจํานวนส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทฯต้องชําระให้แก่กสท. และอาจทําให้บริษัทฯอยู่

ในฐานะเสียเปรียบทางการแข่งขันซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

34.4 การแปรสัญญาร่วมการงาน

 บริษัทฯได้มีการหารือเรื่องการปฏิรูปกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ของการ

แปรสัญญาร่วมการงาน แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่าประเด็นดังกล่าวนี้จะมีข้อสรุปสุดท้ายเมื่อใด ดังนั้น 

บริษัทฯจึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบใดๆ ของการแปรสัญญาร่วมการงาน (ถ้ามี) ต่อผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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34.5 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทาน

 สืบเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) ที่ได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทาน

ทั้ง 3 ครั้งของบริษัทฯไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2535 (“พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ”) อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัมปทานทั้ง 3 ครั้ง ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ซึ่งกสท.จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ (กล่าวคือ 

กสท.ต้องเสนอคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) 

และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบและความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและ

ประโยชน์สาธารณะ ต่อมาคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (กระทรวงฯ) แล้ว โดยไม่รับรองเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทาน  ครั้งที่ 3 ในประเด็นเรื่องการปรับลดส่วนแบ่ง

รายได้ และบริษัทฯได้รับทราบตามข่าวที่ปรากฎในสาธารณชนว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 กระทรวงฯได้รายงานความเห็นใน

เรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีได้ให้มีการตั้งคณะทํางานเพื่อไปเจรจากับผู้ประกอบการแล้วกลับมา

รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน 15 วัน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ บริษัทฯยังไม่ได้รับการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาดังกล่าว 

ดังนั้นจึงยังไม่สามารถทราบได้ว่า คณะรัฐมนตรีจะมีข้อสรุปอย่างไรหรือจะใช้ดุลพินิจอย่างไร ในขณะนี้ บริษัทฯจึงยังไม่สามารถ

ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯเชื่อว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งได้กระทําขึ้นโดยสุจริตและหากมีการกระทําใด ๆ ที่ไม่

สอดคล้องกับ พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากการกระทําของบริษัทฯ

 

35. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการหลักในส่วนงานทางธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการการสื่อสารไร้สายและจัดจําหน่ายอุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือ และดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กําไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดง

ในงบการเงินส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

36. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบด้วยเงินที่พนักงานเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของ

เงินเดือน ทั้งนี้เงินสะสมของพนักงาน เงินสมทบส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ายให้กับ

พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ทหารไทย จํากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจํานวนประมาณ 80.61 ล้านบาท 

(2552: 75.63 ล้านบาท)

37. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล 

 การจ่ายเงินปันผล

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานในปี 2553 ให้แก่

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.21 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  19 พฤษภาคม 2554 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท ซึ่งได้จ่าย

เงินปันผลไปเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 แล้ว

 เงินปันผลข้างต้นจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
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38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ

การจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่ที่สําคัญมี

ดังต่อไปนี้

    (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   การจัดประเภท ตามที่เคย การจัดประเภท ตามที่เคย

   รายการใหม่ รายงานไว้ รายการใหม่ รายงานไว้

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 3,124,559,787 2,674,277,025 3,124,482,787 2,674,200,025

 เจ้าหนี้การค้า 8,018,092,015 7,567,809,253 7,983,522,486 7,533,239,724

39. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

 เอกสารแนบ

  ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)

 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (“มาตรฐานการบัญชีไทย”) ซึ่งมีข้อแตกต่างที่สําคัญ

บางประการกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IFRS”) ข้อแตกต่างที่สําคัญบางประการระหว่างมาตรฐาน

การบัญชีไทย และ IFRS (ไม่รวมถึงข้อแตกต่างบางประการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการบัญชี การแสดงรายการในงบการเงิน และ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน) ที่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลที่สรุปไว้นี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสรุปไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และไม่อาจถือได้ว่า

เป็นการแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯโดยถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูล

เบื้องต้นเท่านั้น

 ข้อแตกต่างที่สําคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ (IFRS) 

 ก  การบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

 ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีไทยยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่บังคับใช้

 ภายใต้ IFRS บริษัทฯจะต้องรับรู้สิทธิและภาระผูกพันทุกรายการที่เกิดจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินใน

งบดุลตามมูลค่ายุติธรรม การบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (กําไรหรือขาดทุน) ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินขึ้นอยู่

กับว่าตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังกล่าวสามารถนําการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้ได้หรือไม่และการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

จัดอยู่ในประเภทของความสัมพันธ์ในลักษณะการป้องกันความเสี่ยงแบบใด (ประเภทของการป้องกันความเสี่ยงได้แก่ การป้องกัน

ความเสี่ยงของมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่าง

ประเทศ)
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 ข  ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี

 ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีไทยยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีสําหรับการรับรู้และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยทางปฏิบัติ

ไม่มีข้อกําหนดในการบันทึกรายจ่ายรอตัดบัญชีสําหรับต้นทุนทางการเงินของหนี้เงินกู้เดิมที่ชําระคืนก่อนกําหนดเพื่อกู้ยืมหนี้ใหม่ 

(refi nancing) โดยกิจการได้รับผลประโยชน์จากการ refi nancing นั้น 

 ตาม IFRS การเปลี่ยนจากหนี้สินทางการเงินเดิมเป็นหนี้สินทางการเงินใหม่ ซึ่งมีเงื่อนไขและข้อกําหนดแตกต่างไปจากเดิมอย่างเป็น

สาระสําคัญต้องบันทึกบัญชีแยกจากกันระหว่างการชําระคืนก่อนกําหนดสําหรับหนี้สินทางการเงินเดิมและบันทึกรับรู้หนี้สินทาง

การเงินใหม่ ดังนั้น รายจ่ายรอตัดบัญชีของหนี้สินทางการเงินเดิมที่คงเหลืออยู่ต้องตัดจําหน่ายทันทีทั้งจํานวน

 รายการกระทบยอดของกําไรสุทธิรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 และ 2552 ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทยและตาม IFRS สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี รายการ

กระทบยอดนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสรุปไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแสดงผลการดําเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัทฯโดยถูกต้องตามควร เนื่องจากข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

(หน่วย: ล้านบาท)

   กําไรสุทธิรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

   2553 2552 2553 2552

 ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย 10,892 6,628 68,863 62,526

 บวก (หัก) :  ผลแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทยและตาม IFRS 
   ที่มีสาระสําคัญ (สุทธิจากภาษีเงินได้)    

  ก.  การบัญชีสําหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  49 66 (44) (338)

  ข. ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี  - 10 - -

 จํานวนที่แสดงภายใต้การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

  ระหว่างประเทศ - IFRS  10,941 6,704 68,819 62,188



168   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)168   รายงานประจําปี 2553
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และ 
   กํากับกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
กสช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กสท. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)
กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตาม
   พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
   และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชําระให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเชื่อมต่อโครงข่าย
 โทรคมนาคม (ไอซี)  โทรคมนาคม (Interconnection Charge)
ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชําระให้แก่ทีโอทีเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับโครงข่าย
 โทรคมนาคม (เอซี)  โทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge)
ชุดเลขหมาย ชุดอุปกรณ์เพื่อเริ่มใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ซิมการ์ด และเลขหมายโทรศัพท์ (Starter Kit)
ซิมการ์ด Subscriber Identity Module card
ดีพีซี บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)
ทรูมูฟ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด
ทีโอที บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย)
เทคโนโลยี 3G Third Generation Mobile Phone Technology
ในเครือข่าย - นอกเครือข่าย การใช้งานโทรศัพท์โดยโทรไปยังเลขหมายของผู้ให้บริการรายเดียวกัน - เลขหมายของ
   ผู้ให้บริการรายอื่น (On net - Off net)
บริการคงสิทธิเลขหมาย บริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถขอให้ผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์
   เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้
บัตรเติมเงิน บัตรเติมเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 
 แบบเสมือน  (Mobile Virtual Network Operator)
พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ยูคอม บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกช่ัน อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
สมาร์ทโฟน โทรศัพทท์ี่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆที่มีคุณสมบัติการทํางานเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์
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 ในคลื่นความถี่ 1800
Penetration Rate อัตราส่วนจํานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม
SMS บริการรับส่งข้อความตัวอักษร (Short Message Service)
VAS บริการเสริม (Value Added Service)

คํานิยาม

คํานิยาม
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