




สารบัญ

002 048 104

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เหตุการณ์ที่สำาคัญ โครงสร้างการถือหุ้น

004 053 106

จุดเด่นทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยง นโยบายการจ่ายเงินปันผล

012 062 109

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท การจัดการ บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

015 071 115

สาส์นจากประธานกรรมการ
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำากับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

016 090 116

คณะกรรมการบริษัท รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

022 092 118

คณะผู้บริหารบริษัท รายงานของคณะกรรมการสรรหา งบการเงิน

026 093 128

โครงสร้างกลุ่มบริษัท รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

030 094 190

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ รายงานของคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

คำานิยาม

036 095

ความรับผิดชอบต่อสังคม รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน



002 วิสัยทัศน์  |  พันธกิจ  |  กลยุทธ์

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์  |  พันธกิจ  |  กลยุทธ์

การสร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ 

ในมือ การมอบโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและ 

เชื่อมต่อกันได้อย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

สร้างสรรค์สังคมสำาหรับอนาคตที่ดีกว่า

พันธกิจ: 

วิสัยทัศน์:

We are here
to help
our customers

Empower
Societies

หน้าที่ของเราคือ การช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถใช้ 

ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการติดต่อสื่อสาร ความสำาเร็จ 

ของเราจึงวัดได้จากความรู้สึกของลูกค้าที่รักเรา และ 

อยากแนะนำาบริการที่ดีของเรานั้นให้กับครอบครัวและ 

คนที่เขารัก
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รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

กลยุทธ์:

Internet for All

การทำาให้คนไทยทั่วประเทศสามารถ 

เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เพื่อส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

Best in Digital Services 

การจัดหาคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ดี 

ดึงดูด และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

ผ่านความร่วมมือจากหุ้นส่วนต่างๆ 

เพื่อเป็น 1 ใน 10 สุดยอดช่องทาง 

คอนเทนต์สำาหรับผู้บริโภค

Loved by Customers

การมอบประสบการณ์ที่สร้างความ 

ประทับใจในบริการและรักดีแทคจน 

อยากแนะนำาและบอกต่อให้ครอบครัว 

และเพื่อน



004 จุดเด่นทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จุดเด่นทางการเงิน

 2555 2556 2557

ผลการดำาเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ 78,235 80,659 74,993

รายได้รวม 89,497 94,617 90,415

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย(EBITDA) 26,818 30,047 31,069

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 11,285 10,569 10,729

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน* 17,473 15,645 17,069

งบดุล (หน่วย:ล้านบาท)   

สินทรัพย์รวม 101,043 105,054 106,426

หนี้สินรวม 66,198 72,334 73,828

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 34,845 32,720 32,598

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรา EBITDA 29.9% 31.7% 34.3%

อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 1.0 0.9 0.9

อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนทุน 0.8 0.8 1.9

หลักทรัพย์

จำานวนหุ้น (ล้าน) 2,368 2,368 2,368

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 4.77 4.46 4.53

ราคาต่อหุ้น (บาท)** 88.25 97.00 96.50

* กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน = กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) – เงินลงทุน (CAPEX)

** ณ วันทำาการสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทิน
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โครงข่ายระบบใบอนุญาต
(2.1GHz)

โครงข่ายระบบสัมปทาน
(850MHz & 1800MHz)

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนต่อ

ผู้ใช้บริการทั้งหมด

รายได้จากบริการข้อมูลต่อ

รายได้จากการให้บริการ

ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

จำานวนเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)

2557

2556

2555

2557

2557

2557

6

15

5.06
3.72

6.91*

23

28

9

13

48%

23%

86%

YoY

YoY

24%

32%

41%

2555 2556 2557

8
ล้าน

20
ล้าน

005จุดเด่นทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จำานวน
ผู้ใช้บริการ

จำานวนผู้ใช้
สมาร์ทโฟน

รายได้
บริการข้อมูล

เงินปันผล

28 ล้านเลขหมาย

13 ล้านเลขหมาย

28 พันล้านบาท

6.91 บาทต่อหุ้น

*หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2558



SHARING
EXPERIENCE

006
รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)



SHARING
EXPERIENCE

007
รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

love to

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งคุณภาพบริการ

และคุณภาพสัญญาณที่ครอบคลุม

พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างด้วยความรัก

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจตลอดเวลาที่อยู่กับเรา

HELP



008
รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)



009
รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

love to

ความสุขของลูกค้า คือความสุขของเรา

ดีแทค รักที่จะมอบความสุขให้ลูกค้า

ด้วยสิทธิพิเศษ และบริการต่างๆ มากมาย

เพื่อตอบแทนความรัก ความผูกพัน

ที่มีให้กันตลอดมา

GIVE



010
รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)



011
รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

love to

ดีแทค รักที่จะฟังทุกเสียงของลูกค้า

พร้อมนำามาสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น

ที่สอดคล้องกับความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและตอบรับกับการใช้ชีวิต

ที่มีความสุขเพิ่มขึ้น

HEAR



ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ ดีแทค

เลขทะเบียนบริษัท 107538000037

ประกอบธุรกิจ ดำาเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ ย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และย่าน 

 ความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์

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

ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่� 4,735,622,000 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท)

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 โทรศัพท์  (66 2) 202 8000

 โทรสาร  (66 2) 202 8929

 เว็บไซต์ www.dtac.co.th

012 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท



บุคคลอ้างอิง

น�ยทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์  (66 2) 229 2800

 โทรสาร  (66 2) 654 5427

 ลูกค้าสัมพันธ์ (66 2) 229 2888

 เว็บไซต์ www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182

 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์  (66 2) 264 0777

 โทรสาร  (66 2) 264 0789-90

 เว็บไซต์ www.ey.com

น�ยทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 โทรศัพท์  (66 2) 230 1136

 โทรสาร  (66 2) 626 4545-6

 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

013ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)



014 สาส์นจากประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)



015สาส์นจากประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการ
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2557 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ดีแทคประกาศเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้นำาในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ช่วงต้นเดือน 

พฤษภาคม ดแีทคไดเ้ปดิตวับรกิาร 4G มอบประสบการณใ์หมใ่หล้กูคา้ในกรุงทพฯ ไดสั้มผสัประสิทธภิาพการส่ือสารทีเ่ร็วและแรงกวา่ 

กับโครงข่ายอัจฉริยะหนึ่งเดียวของไทยที่มีคลื่นความถี่มากที่สุด บนแบนด์วิธที่กว้างที่สุด ภายใต้แนวคิด “I’m 4, I See Beyond” 

ในช่วงแรกได้เปิดให้บริการจำานวน 300 สถานีฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 

กรุงเทพฯ ชั้นใน ได้แก่ สีลม สาทร พระราม 4 สุขุมวิท พระราม 9 และ 

รัชดาภิเษก เป็นต้น โดยมีจำานวนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากกว่า  

5 แสนเครื่องที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการดังกล่าว

ดีแทคยังคงเดินหน้ารุกขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์  

Internet for All ในไตรมาสที่ 3 ได้ประกาศพันธกิจมุ่งสู่ความเป็นผู้นำาใน 

การให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด มอบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ 

ให้กับคนไทย โดยจะใช้เงินลงทุนจำานวน 10,000 ล้านบาท ขยาย 

โครงข่ายเพิ่มอีก 6,500 สถานี สำาหรับการให้บริการ 3G (บนคลื่น 850 MHz 

และ 2.1 GHz) และ 4G/ LTE (บน 2.1 GHz) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ใน 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 30 เมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยในขั้นต้นจะ 

มุ่งเน้นที่เมืองสำาคัญๆ ติดชายแดน เมืองท่องเที่ยว และเมืองที่กำาลัง 

เติบโต ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

ช่วงเดือนธันวาคม ดีแทคได้เปิดให้บริการ 4G ที่จังหวัดสำาคัญๆ คือ  

เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต และมีแผนที่จะเปิดพื้นที่บริการเพิ่มเติมใน 

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ที่จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี สงขลา ชลบุรี  

พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี  เพชรบุรี   

ประจวบคิรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี 

ในเดือนกันยายน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในส่วนของผู้บริหารคือ  

คุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้คุณซิคเว่ เบรคเก้  

รองประธานกรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด เทเลนอร์ เอเชีย 

เข้ารับตำาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นการชั่วคราวใน 

ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งคนใหม่ ทั้งนี้ คุณซิคเว่ถือ 

เป็นผู้ที่รู้จักดีแทคเป็นอย่างดี จากการที่เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ในช่วงปี 2548 - 2551 รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของบริษัทฯ  

ที่จะสามารถแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนสร้างสรรค ์

นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 

จำานวน 28 ล้านราย และเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณความต้องการ 

ใช้ดาต้าที่เติบโตอย่างมากของประเทศไทย

เพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ดีแทค 

ได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยการประกาศแต่งตั้งผู้บริหารที่ดูแลแต่ละ 

ภูมิภาค (Regional Business Head) ใน 5 พื้นที่ แบ่งออกเป็น กรุงเทพฯ และ 

ปริมณฑล เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้และตะวันตก กลาง และ 

ตะวนัออก เพือ่เสรมิความแขง็แกรง่ของธรุกจิและการใหบ้รกิาร ใหส้ามารถ 

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ รวมถึง 

การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอีกเป็นจำานวนมากที่ ณ ปัจจุบัน 

ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ปลายไตรมาสที่ 3 รัฐบาลประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็น 

เครื่องมือสำาคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศ ผ่านการเข้าถึง เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และการให้ 

บริการและเนื้อหาด้านดิจิทัล ดีแทคได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุน 

นโยบายดังกล่าว โดยจัดทำา White Paper เสนอแนะแนวทางการดำาเนินงาน  

เริ่มจากการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เกื้อหนุนการขับเคลื่อน 

จากความร่วมมือของภาครัฐ หน่วยงานกำากับดูแล และภาคเอกชน ให้มี 

การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตมีราคาที่ไม่สูง 

เกินไป กำาหนดเป้าหมายให้คนไทยร้อยละ 80 เข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายใน 

ปี 2560 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำาการในการให ้

บริการโมบายล์อินเทอร์เน็ตของอาเซียน รวมถึงการจัดให้มีการประมูล  

4G (คลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz) ภายในช่วงครึ่งแรกของปี  

2558 โดยมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรม

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการบริษัท

นายซิคเว่ เบรคเก้

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการ 
อายุ 60 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: 10 หุ้น (0.00 %)

ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

ประวัติการอบรม หลักสูตร Role of the Chairman Program (11/2548)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีซีเอช โฮลดิ้ง

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส

2544 - ปัจจุบัน ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน จำากัด

2541 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิด

2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง

2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ 

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.)

นายซิคเว่ เบรคเก้

รองประธานกรรมการ 
อายุ 55 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Master Degree in Public Administration, John F. Kennedy 

   School of Government, Harvard University, USA

   Bachelor Degree Program in Management,

   Norwegian School of Management, Buskerud, Norway

   Bachelor Degree in Business and Administration,

   Telemark College, Norway

ประวัติการทำางาน

2557 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 

2556 - ปัจจุบัน Director, Telenor Myanmar, Myanmar
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

2553 - 2556 Nominated MD, Unitech Wireless Ltd., India
2549 - 2551 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2548 - 2551 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี

2548 - 2549 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บมจ. โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนเิคชัน่

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

* นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
อายุ 71 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต Kent State University, USA

   นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (38/2548)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ

   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

   กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา

   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 

   บจก. คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2541 - 2546 กรรมการอำานวยการ บจก. ไทยออยล์ เพาเวอร์

2541 - 2546 กรรมการอำานวยการ บจก. ไทยออยล์

2537 - 2541 รองกรรมการอำานวยการ บจก. ไทยออยล์

นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
กรรมการกำากับและดูแลกิจการ
อายุ 52 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 

   Western Illinois University, USA

   รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

   Certificate Harvard Executive Program, 

   Harvard Business School, Harvard University, USA

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (122/2552) 

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร Diploma Examination (Exam) (26/2552)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

   รุ่นที่ 19

ประวัติการทำางาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

   กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, 

   กรรมการกำากับและดูแลกิจการ 

   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

2552 - 2553 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

   บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

* นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

กรรมการ
อายุ 53 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Master of Science in Electrical Engineering, 

   University of Miami, USA

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (81/2552)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (180/2556)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) (20/2556)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2556   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 

   (สายงานกลยุทธ์องค์กร) บมจ. กสท โทรคมนาคม

2552 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 

   (สายงานธุรกิจโทรศัพท์) บมจ. กสท โทรคมนาคม

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
อายุ 63 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: 10,000 หุ้นสามัญ และ 6,000 หุ้นเอ็นวีดีอาร์ 
(0.00 %)

ประวัติการศึกษา MA Jurisprudence, Oxford University, UK

ประวัติการทำางาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Masterbulk Ship Management Pte Ltd

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บมจ. โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

   และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Masterbulk Maritime Pte Ltd

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Masterbulk Private Limited

* นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



019คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
อายุ 51 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขา Management Information System 

   มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

   ประกาศนียบัตรด้านการจัดการ 

   (Special Management Program) 

   มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา

   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี 

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (49/2547)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล

   (ประเทศไทย) จำากัด

2547 - 2551 ผู้จัดการประจำาประเทศไทย 

   กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

   บริษัท โมโตโรล่า (ประเทศไทย) จำากัด

นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น

กรรมการ
อายุ 58 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Master of Business Administration (Hons), 

   University College Dublin, Ireland

   Dip. Advanced Management, 

   University College Dublin Ireland

   Dip. Social & Human studies, 

   National University of Ireland Maynooth

   Radio & Telecommunication Dip., 

   Norwegian Nautical College

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (183/2556) 

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์

2556 - ปัจจุบัน Chief Corporate Affairs Officer, Telenor Myanmar, Myanmar

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2552 - ปัจจุบัน Senior Vice President, Regulatory Affairs Asia, 

   บจก. เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช)

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.

* นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



020 คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นายทอเร่ จอห์นเซ่น

กรรมการ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
กรรมการกำากับดูแลกิจการ
อายุ 67 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Master of Science, Norwegian Institute of Technology, 

   University of Trondheim, Norway

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (175/2556)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำางาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Myanmar Limited

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 

   กรรมการกำากับดูแลกิจการ 

   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ DiGi.com Berhad

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Telenor Pakistan Ltd

2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Grameenphone Ltd

2556 – ปัจจุบัน ผู้อำานายการอาวุโสฝ่าย Performance Management 

   บจก. เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช)

2554 – 2557 ประธานกรรมการ Grameenphone IT Ltd

2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameenphone Ltd

2551 - 2554 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2547 - 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Pakistan Ltd

2544 - 2547 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DiGi Telecommunications

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์

กรรมการ
อายุ 48 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Master of Science in Business and Economics from the

   Norwegian School of Economics and Business 

   Administration in Bergen, 

   specializing in strategies and finance

ประวัติการทำางาน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2553 – ปัจจุบัน Executive Vice President and 

   Chief Financial Officer Telenor ASA

2550 – 2553 Investment Director Arendals Fossekompani ASA

* นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



021คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นายฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล

กรรมการ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
อายุ 43 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Marketing and Communication, 

   Norwegian School of Management. (BI)

ประวัติการทำางาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor GO Pte Ltd

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Myanmar Limited

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Pakistan

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor South Asia Invest Pte Ltd

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor South East Asia Invest Pte Ltd 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Grameenphone 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Asia Pte. Ltd 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

   DiGi.com Berhad

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd, 

2551 - ปัจจุบัน Business Environment Management, 

   Telenor Group, Asia Region, Senior Vice President 

2554 - 2557 กรรมการ Telenor Global Services Singapore Pte Ltd 

2554 - 2556 กรรมการ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2554 - 2555 กรรมการ Telenor India Limited 

2550 - 2554 กรรมการ Telenor Pakistan Ltd 

2549 - 2555 กรรมการ Telenor Corporate Development Sdn,

นายเฮนริค คลอสเซ่น

กรรมการ
อายุ 51 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00 %)

ประวัติการศึกษา Master of Business Administration, 

   INSEAD, France

ประวัติการทำางาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

2557 - ปัจจุบัน Executive Vice President and Head of Digital and Strategy,

   Telenor Group

2553 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DiGi Telecommunications

2548 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Denmark

* นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



022 คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารบริษัท
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023คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นายซิคเว่ เบรคเก้
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด

นายฟริดจอฟ รุสเท็น
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน

นางกิติกัญญา สุทธสิทธิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มPeople

นายประเทศ ตันกุรานันท์
รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มเทคโนโลยี



024 คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

01

02

03

นายซิคเว่ เบรคเก้ *
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
Master of Public Administration, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA

2557 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 
2556 - ปัจจุบัน Director, Telenor Myanmar, Myanmar
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
2553 - 2556 Nominated MD, Unitech Wireless Ltd., India
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

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
Master of Science, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim Norway

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย
2556 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2553 - 2555 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด Telenor Hungary 
2552 – 2553  Senior Executive, Telenor (India launch project)
2551 - 2552  Chief Corporate Strategy Officer, Pannon
2549 - 2551  Chief Market Officer, Telenor Pakistan
2548 - 2549  Head of Human Resources and Strategy/Business Development, Telenor Pakistan 
2547 - 2548  Vice president, CEO Office, Telenor Nordic Mobile 
2546 - 2547  Advisor, CEO Office, Telenor Mobil 
2544 - 2546  Project Manager, Telenor Mobile International

2544    Product development, Vimpelcom, Russia

นายฟริดจอฟ รุสเท็น *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
Master of Science, Industrial Economics, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดีแทค บรอดแบนด์
2556 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2556 - 2557 กรรมการ บจก. ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จำากัด)
2555 - 2556 Chief Financial Officer, Grameen phone Ltd, Bangladesh
2552 - 2554 Chief Financial Officer, Telenor Hungary, Hungary
2550 - 2552 Chief Market Officer, Telenor Hungary, Hungary
2548 - 2551 Board of Director, Vimpercom LTD
2546 - 2550 Senior Vice President, Lee Region, Telenor Asia
2543 - 2546 Vice President, Telenor Internation Mobile
2533 - 2542 Saga Peroleum As

* เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ กลต.

** นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



025คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

04

05

นางกิติกัญญา สุทธสิทธิ์ *
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มPeople
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
Master of Arts, International Affairs, American University, Washington D.C., USA

ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม People บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2550 - 2556 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารองค์กรและบุคคลากร, กลุ่มบริษัทยูนิไทย
2547 - 2550 รองผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด
2543 - 2547 รองผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก. ที เอ ออเรนจ์ จำากัด

2537 - 2543 รองผู้จัดการทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล, เครือเจริญโภคภัณฑ์

นายประเทศ ตันกุรานันท์ *
รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี
จำานวนหุ้นที่ถือ**: 6,900 หุ้น (0.00 %)
Master of Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - ปัจจุบัน รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2556 - 2557 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี Telenor Myanmar Limited
2554 - 2556 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
2553 - 2554 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
2552 - 2553 ผู้อำานวยการฝ่ายออกแบบโครงข่ายและระบบพื้นฐาน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2548 - 2552 ผู้อำานวยการฝ่ายโครงข่ายสื่อสัญญาณ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2544 - 2548 Head of Engineering, Satellite Engineer Pacific Century Matrix (Hong Kong)

2539 - 2543 Satellite Engineer, L-Star Program, Asia Broadcasting and Communication Network/ Telesat Canada

เลขานุการบริษัท

นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์
จำานวนหุ้นที่ถือ**: 15,500 หุ้น (0.00 %)
ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมสูงสุด) มหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท กฎหมายประชาคมยุโรป มหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรยุโรปศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส

ปริญญาตรี ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญรางวัล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและผู้อำานวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2552   ผู้อำานวยการสายงานกฎหมายโทรคมนาคม สายงานกฎหมาย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2551   ผู้อำานวยการ สายงานกฎหมาย บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2550   ผู้อำานวยการ ฝ่าย Regulatory Division บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

* เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ กลต.

** นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บมจ. 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น

บจก. ดีแทคบรอดแบรนด์ 
(100%)

บจก. ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย
(100%)

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 
(100%)

บจก. เพย์สบาย 
(100%)

บจก. แทคพร็อพเพอร์ตี้ 
(100%)

บมจ. ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี 
(99.81%)

บจก. เวิลด์โฟน ช็อป 
(100%)

บจก. ครีเอ้
(51%)

บจก. อีสเทิรน์ บิช 
(100%)

บจก. ดีแทค แอ็คเซเลเรท 
(100%)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ดีแทคเป็นหนึ่งในผู้นำ�ธุรกิจก�รให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 

คว�มถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ภ�ยใต้สัญญ�สัมปท�นซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้�ง-โอน-ดำ�เนินง�น (BTO) เป็นเวล� 

27 ปีจ�ก บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) (เดิมคือก�รสื่อส�รแห่งประเทศไทย)  

ในเดือนธันวาคม 2555 บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (เปลี่ยนชื่อจาก บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของดีแทค ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1  

กิกะเฮิร์ตซ์ เป็นเวลา 15 ปีและใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามสำาหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก กสทช.  

ณ สิ้นปี 2557 ดีแทคมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 10 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจำานวน 2 บริษัท ได้แก่ บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส (ยูดี) และ บจก. ศูนย์ให้บริการ 

คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์  ดีแทคยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และลงทุนในบริษัทย่อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจโทรศัพท์ 

เคลือ่นทีแ่ละการบรกิารจดัการทรพัยส์นิของบรษิทัเปน็หลกั  นอกจากนัน้ ดแีทคจะเนน้การลงทนุในกจิการทีส่ามารถสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาวได ้

ข้อมูลสรุปสำาหรับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 บริษัท ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้น

    (ร้อยละ) ทั้งหมด

บจก. ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย  เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ให้บริการโฆษณาสินค้า หุ้นสามัญ 100 1,000,000

(เปลี่ยนชื่อจาก บจก. ดีแทค  ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน และบริการผ่านสื่อดิจิตอล

อินเตอร์เนต เซอร์วิส  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ปัจจุบันยังไม่ได้ดำาเนิน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557) โทรศัพท์ +66 2202 8000 กิจการ)

 โทรสาร +66 2202 8885

 เลขทะเบียนบริษัท 0105549034467

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ให้บริการโทรคมนาคม  หุ้นสามัญ 100 11,600,000

 ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 โทรศัพท์ +66 2202 8000

 โทรสาร +66 2202 8885

 เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548    

บจก. ดีแทค บรอดแบนด์ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  บริการโทรคมนาคม (Wi-Fi)  หุ้นสามัญ 100 1,750,000

 ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  โดยได้รับใบอนุญาตการให้

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 บริการอินเตอร์เน็ตแบบ

 โทรศัพท์ +66 2202 8000 ที่หนึ่ง

 โทรสาร +66 2202 8885

 เลขทะเบียนบริษัท 0105549034424

บจก. เพย์สบาย เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ให้บริการชำาระเงินออนไลน์ หุ้นสามัญ 100.00 2,000,000

 ชั้น 36 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  บัตรเงินสด บริการชำาระเงิน

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

 โทรศัพท์ +66 2160 5463-5 บริการรับชำาระเงิน

 โทรสาร +66 2160 5462

 เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้น

    (ร้อยละ) ทั้งหมด

บจก. แทค พร็อพเพอร์ตี้  เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามัญ 100 100,000

 ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 โทรศัพท์ +66 2202 8000

 โทรสาร +66 2202 8885

 เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038

บจก. อีสเทิร์น บิช เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  บริหารสินทรัพย์ หุ้นสามัญ 100.00 800,000

 ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน    (ผ่าน บจก. แทค

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   พร็อพเพอร์ตี้)

 โทรศัพท์ +66 2202 8000

 โทรสาร +66 2202 8885

 เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740

บจก. ดีแทค แอ็คเซเลเรท  เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ลงทุนและให้การสนับสนุน หุ้นสามัญ 100.000 150,000

(จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  ชั้น 24 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน แก่บริษัท Start-up ในการ  (ผ่าน บจก.

2557) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 พัฒนาแอพพิเคชั่นต่าง ๆ  ดีแทค ไตรเน็ต)

 โทรศัพท์ +66 2202 8000

 โทรสาร +66 2202 8885

 เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767

บจก. เวิลด์โฟน ช็อป  เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี  อยู่ระหว่างการชำาระบัญชี หุ้นสามัญ 100.00 4,500,000

 ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน 

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 โทรศัพท์ +66 2202 8000

 โทรสาร +66 2202 8885

 เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969

บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น  เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี หยุดดำาเนินงานชั่วคราว หุ้นสามัญ 99.81 434,668,207

อินดัสตรี  ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศัพท์ +66 2202 8000 

 โทรสาร +66 2202 8885

 เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871

บจก. ครีเอ้  เลขที่ 99 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค  พัฒนาและให้บริการ หุ้นสามัญ 51 2,039

 ชั้น 11 ห้องเลขที่ 2101 ถนนแจ้งวัฒนะ โปรแกรมบนโทรศัพท์

  ตำาบลคลองเกลือ อำาเภอปากเกร็ด  เคลื่อนที่

 จังหวัดนนทบุรี 11120

 โทรศัพท์ +66 2962 1033

 โทรสาร +66 2962 1097

 เลขทะเบียนบริษัท 0125551002658
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 บริษัท ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้น

    (ร้อยละ) ทั้งหมด

บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น  เลขที่ 499 หมู่ที่ 3 อาคารเบญจจินดา จัดจำาหน่ายโทรศัพท์ หุ้นสามัญ 25.00 20,000,000

บิซซิเนส* ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  เคลื่อนที่ ซิมการ์ด

 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์

 โทรศัพท์ +66 2953 2222 เสริมต่าง ๆ

 โทรสาร +66 2953 1269

 เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951

บจก. ศูนย์ให้บริการ เลขที่ 598 ชั้น 6 อาคารคิวเฮ้าส์ บริการระบบสารสนเทศและ หุ้นสามัญ 10.00 20,000

คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์  เพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  ฐานข้อมูลกลาง ประสานงาน

 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การโอนย้ายผู้ให้บริการ

 โทรศัพท์ +66 2663 7899 โทรคมนาคมเพื่อการคงสิทธิ

 โทรสาร +66 2663 7880 เลขหมายโทรศัพท์

 เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471

หมายเหตุ * ส่วนที่เหลือร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง แม้ว่าการที่บริษัทถือหุ้นในยูดีเพียงร้อยละ 25 โดยมี บจก.เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทถือหุ้นใน 

  ยูดีร้อยละ 75 นั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท เนื่องจากบริษัท 

  ไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จำาหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทในการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า  

  (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่างๆ อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และขั้นตอนในการควบคุมรายการระหว่างกันอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรื่อง 

  การเข้าทำารายการระหว่างกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 บจก. เบญจจินดา โฮลดิ้ง มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 40.0

 นายวิชัย  เบญจรงคกุล ร้อยละ 30.0

 นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15.0

 นายสมชาย  เบญจรงคกุล ร้อยละ 15.0



030 การประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ

สรุปผลการดำาเนินงาน

ในปี 2557 ที่ผ่�นม� ดีแทคได้เน้นย้ำ�ถึงเป้�หม�ยในก�รเป็นที่รักของลูกค้� ผ่�นท�งกลยุทธ์ “Loved by Customers” เนื่องจ�ก 

เร�ถือว่� ก�รรักษ�กลุ่มลูกค้�ของเร�เป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่สุดในก�รแข่งขัน โดยเร�จะสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 

โดยก�รส่งมอบคุณค่�ที่ตรงกับคว�มต้องก�รที่แท้จริงของลูกค้� ซึ่งดีแทคได้ใช้กลยุทธ์ดังกล่�วเป็นหัวใจในก�รขับเคลื่อน และ 

สะท้อนผ่�นก�รดำ�เนินก�รในทุกส่วนของบริษัท โดยมุ่งหวังที่จะมอบประสบก�รณ์ที่ดีให้กับลูกค้�ของเร�

ดีแทคมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง  

โดยในปีนี้สามารถวางระบบโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ได้ 

ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อย และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ยัง 

เดินหน้าขยายสถานีฐานเพิ่มเติมได้อีก 2,700 สถานี (จากเป้าหมาย 

6,500 สถานี ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2558) รวมถึงการติดตั้งโครงข่าย  

4G ในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถส่งมอบ 

ประสบการณ์การใช้งานข้อมูลในรูปแบบ 4G ให้ลูกค้าได้สัมผัสแล้วใน 

หลายพื้นที่และยังคงขยายอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งคือ “Internet for All” ซึ่งไม่เพียง 

แต่มีความสำาคัญต่อดีแทค แต่ยังมีความสำาคัญในการช่วยผลักดันโอกาส 

ในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่คนไทย โดยดีแทคได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมการ 

ใช้งานข้อมูลให้ครอบคลุมองค์ประกอบทุกด้าน ทั้งในด้านแพ็คเกจ การ 

เข้าถึงสมาร์ทโฟน เนื้อหาและบริการดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นการนำาเสนอ 

แพ็คเกจทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนที่ตอบสนองความต้องการ 

การใช้งานข้อมูลที่มากขึ้น มีการนำาเสนอแพ็คเกจใหม่ที่ให้ลูกค้าได้ใช้ 

ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดอย่างต่อเนื่องตามปริมาณการใช้งานของลูกค้า 

แต่ละคน (Love Buffet) การนำาเสนอสมาร์ทโฟนเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 

ในทุกระดับราคาเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งความสำาเร็จจากการนำาเสนอสมาร์ทโฟน ดีแทคโฟน ทั้ง  

7 รุ่น ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยา และแฮปปี้โฟน ซึ่งเป็นฟีเจอร์โฟน 

ที่รองรับการใช้งานข้อมูลในระดับเริ่มต้น ซึ่งทั้งหมดได้รับผลตอบรับเป็น 

อย่างดี สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 1 ล้านเครื่อง และมีส่วนแบ่ง 

ถึง 58% ของยอดขายเครื่องโทรศัพท์ทั้งหมดของดีแทค 

นอกจากนี้ ดีแทคยังได้มุ่งพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ โดยยึดกลยุทธ ์

“Best in Digital Services” โดยสร้างความร่วมมือแบบพันธมิตรกับผู้พัฒนา 

คอนเทนต์ต่างๆ เช่น Facebook นับเป็นผู้ให้บริการรายแรกและรายเดียว 

ในไทยที่นำาเสนอบริการที่แตกต่างให้กับผู้บริโภค รวมถึงการเปิดตัว 

บริการทางการเงินภายใต้ชื่อ “แจ๋ว” ผ่านตัวแทนให้บริการทั่วประเทศ  

เพื่อยกระดับการเข้าถึงการบริการทางการเงินของลูกค้าดีแทคและ 

ประชาชนทั่วไป จากการส่งเสริมการใช้งานข้อมูลอย่างเป็นระบบ สัดส่วน 

ของลูกค้าที่ใช้งานข้อมูลมีการเติบโตขึ้นจาก 31.3% เป็น 38.2%1 ของ 

ลูกค้าทั้งหมด ซึ่งลูกค้าระบบรายเดือนมีสัดส่วนสูงถึง 73.4%2 

ในส่วนของการบริหารงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญที่ดีแทคได้ 

แต่งตั้ง 5 Regional Business Heads (RBH) เพื่อดูแลผู้บริโภคในระดับภูมิภาค 

เพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค และตอบสนองการแขง่ขนั 

ที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีแทคยัง มุ่งหน้าพัฒนาศักยภาพของพนักงานดีแทคด้วยหลักสูตรที่ 

หลากหลายจาก “dtac Academy” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน 

ทุกระดับ รวมถึงคู่ค้าทั้ง 7,900 คน ให้พร้อมรับกับความต้องการของ 

ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

จากการมุ่งเน้นการพัฒนาและวางรากฐานที่ครอบคลุมในทุกด้าน เป็น 

สิ่งที่สะท้อนถึงขีดความสามารถของดีแทค ที่พร้อมตอบสนองความ 

ต้องการลูกค้าปัจจุบันทั้ง 28 ล้านเบอร์3 และความพร้อมในการรองรับ 

ลูกค้าในอนาคต รวมถึงความมุ่งมั่นของดีแทคในการพัฒนาการให้  

บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่เป็นที่รักของลูกค้า 

“Loved by Customer” อย่างแท้จริง

1 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 จากฐานลูกค้าทั้งหมด 28 ล้านเลขหมาย
2 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 จากฐานลูกค้าระบบรายเดือนทั้งหมด 3.85 เลขหมาย
3 สิ้นเดือนธันวาคม 2557
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สรุปฐานะทางการเงิน                                                     

ในปี 2557 อุตสาหกรรมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในช่วงของ 

การเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ  

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้บริการบนโครงข่าย 

ภายใต้ระบบใบอนุญาตซึ่งทำาให้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ของ 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง นอกจากนี้ การใช้งานอินเตอร์เน็ต 

มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย 

โครงข่ายเทคโนโลยี 3G รวมทั้งมีสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้น และ 

ความนิยมใช้งานบริการผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook, LINE หรือ  

YouTube เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวทำาให้รายได้จากการให้บริการข้อมูล 

หรืออินเตอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ดี สภาวะเศรษฐกิจของ 

ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบทั้งจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอและปัญหา 

ภายในประเทศ รวมทั้งการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นเพื่อการ 

เปลี่ยนผ่านไปสู่การให้บริการบนระบบใบอนุญาตและพร้อมสำาหรับการ 

หมดอายุสัญญาสัมปทานของผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุด ได้ส่งผลกระทบ 

ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม

ภายใต้สถานการณ์ข้างต้น ดีแทคมีจำานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด ณ สิ้นปี 

2557 ที่ 28 ล้านเลขหมายอยู่ในระดับทรงตัวจากปีก่อน และมีผู้ใช้บริการ 

บนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2.1GHz เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 20.2 ล้านเลขหมาย  

จากระดับ 12 ล้านเลขหมายในปี 2556 นอกจากนี้ ดีแทคมีรายได้รวม  

90,415 ล้านบาท ลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากรายได้จากการให ้

บริการที่ลดลง โดยที่ รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 

ลดลง 2.6% โดยมีรายได้จากบริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่เป็นปัจจัยหลัก 

ในการเตบิโตแตร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารเสยีงและบรกิารขา้มแดนอตัโนมตัิ 

ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานและจำานวนนักท่องเที่ยวที่ 

ลดลงตามลำาดับ อย่างไรก็ดี รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และ 

ชุดเลขหมายเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความนิยมใช้งาน 

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน แต่อัตรากำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์อยู่ 

ในระดับติดลบอันเป็นผลจากความต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้ ใช้งาน 

สมาร์ทโฟน และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม

จากสภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการขายและ 

บริหารของดีแทคเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของ 

ดีแทค อย่างไรก็ตาม ดีแทคมี EBITDA เพิ่มขึ้น 3.4% จากปีที่แล้วมาอยู่ที่ 

ระดับ 31,069 ล้านบาท โดยมีอัตรากำาไร EBITDA margin ที่ 34.3% เพิ่มขึ้น 

จากระดับ 31.7% เมื่อปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของ 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนผ่านจากการ 

ประกอบการบนระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต ในขณะที่กำาไรสุทธิ 

ของดีแทค อยู่ที่ 10,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากปีก่อน ดีแทคลงทุน 

จำานวน 14,000 ล้านบาทในปี 2557 เพื่อขยายโครงข่ายเทคโนโลยี 3G  

และ 4G บนคลื่น 850MHz และ 2.1GHz และในขณะเดียวกันสามารถ 

จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบาย

การตลาด                                                    

ปี 2557 ดีแทคมุ่งเน้นที่จะให้บริการ 3G (DTN) กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่  

รวมถึงดีแทคยังคงเน้นกลยุทธ์ “Internet for All’ เพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ 

ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลและอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ดีแทคมีข้อเสนอดีๆ  

มอบให้กับลูกค้าระบบรายเดือนที่มีค่าบริการรายเดือนน้อยและลูกค้า 

ระบบเติมเงินแบบรายวัน โดยตั้งเป้าไปที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไป  

ยิ่งไปกว่านั้น แพ็คเกจระบบรายเดือนทั้งหมดของดีแทคได้รวมการให้ 

บริการด้านข้อมูล และ ซิมใหม่ของระบบเติมเงินทั้งหมดมาพร้อมกับ 

โปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตอีกด้วย

ดีแทคทำางานใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรของเรา ไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE 

และอื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำาระดับโลก ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกัน 

และกัน ร่วมกันสร้างจุดยืนด้านอินเตอร์เน็ตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป โดย 

ในไตรมาสที่ 3 ดีแทคได้เปิดตัว การเป็นพันธมิตรกับ Facebook โดยลูกค้า 

ของดีแทคสามารถใช้ Facebook ได้ฟรีในช่วงเวลาตามโปรโมชั่น ทำาให ้

ดีแทคสามารถเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งาน Facebook ที่ดีขึ้นให้ 

กับลูกค้าพร้อมเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าอย่าง 

แท้จริง 

ในไตรมาสที่ 3 เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของดีแทค โดยดีแทค 

ได้เริ่มให้ความสำาคัญกับการทำากิจกรรมและแคมเปญการตลาดในระดับ 

ภูมิภาคและตามท้องที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าใน 

พื้นที่นั้นๆ ปัจจุบันดีแทคได้จัดตั้ง 5 regional business units เพื่อดูแล  

5 ภูมิภาค โดยดีแทคต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อที่จะออก 

แคมเปญได้ตรงใจลูกค้าและครองตลาดในพื้นที่นั้นๆ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับลูกค้าในการตัดสินใจ 

เลือกใช้บริการ ดีแทคยังคงแข็งแกร่งและดำาเนินงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิต 

และนำาเข้าชาติต่างๆ นำาเสนอโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นต่างๆ ตั้งแต่รุ่นที่มี 

ราคาสูงไปจนถึงราคาปานกลาง อีกทั้งพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ 

แบรนด์ดีแทคที่มีราคาไม่สูงนัก
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ระบบเติมเงิน                                           

ในปี 2557 ดีแทคมองเห็นว่าการใช้บริการข้อมูลมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มลูกค้าระบบเติมเงิน อันเนื่องมาจากการขยายตัว 

ของบริการ 3G เครื่องสมาร์ทโฟนมีราคาลดลงทำาให้ลูกค้าสามารถหาซื้อ 

ได้ และความนิยมของแอพพลิเคชั่น LINE และ Facebook

ดีแทคได้พัฒนาเครื่องสมาร์ทโฟนดีแทคไตรเน็ตหลายรุ่น ราคาเริ่มต้น 

ที่  1,999 บาท ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่  4 ดีแทคได้เปิดตัวโทรศัพท์  

เคลื่อนที่ 3G ที่ลูกค้าสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตบางส่วนได้ ราคาเริ่มต้น 

ที่ 699 บาท เพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าและส่งเสริมให้ลูกค้าเปลี่ยนมา 

ใช้บริการ 3G

ในตลาดทั่วไปเป็นที่ทราบกันดีว่าแฮปปี้มีการแข่งขันสูงทั้งในเรื่องราคา 

และการริเริ่มนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในช่วงปี 2557 ดีแทคได้เปิดตัว 

แคมเปญใหม่ๆ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าระบบเติมเงิน 

แบบรายวันในการใช้บริการเสียงและข้อมูล โดยมีการแนะนำาแพ็คเกจ 

เติมเงินที่ราคาไม่สูงนักสำาหรับการใช้บริการข้อมูลอย่างเดียว และการ 

ใช้บริการเสียงและข้อมูล เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าระบบเติมเงิน 

และตอบสนองความต้องการของตลาด

มากขึ้น มาจากการที่ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินหันมาใช้ระบบรายเดือน  

กับลูกค้าที่ต้องการซิมใหม่เบอร์ใหม่เพื่อใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่/ 

แท็บเล็ตเครื่องที่ 2 หรือที่ 3 ของลูกค้า

จำานวนผู้สมัครใช้แพ็คเกจสมาร์ทโฟนยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่าจำานวนผู้สมัคร 

ใช้บริการเสียงอย่างเดียว เนื่องจากลูกค้าต้องการเลือกแพ็คเกจที่สามารถ 

รองรับการใช้บริการด้านข้อมูลได้ในทุกๆวัน ดีแทคได้ออกแคมเปญ 

ทางการตลาดมากมาย ทั้งเครื่องโทรศัพท์หลากหลายรุ่นและแพ็คเกจ 

ต่างๆที่คุ้มราคา เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ 

เพิ่มจำานวนลูกค้าใหม่ๆ จากตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยแคมเปญที่ 

ความสำาคัญในช่วงปี 2557 คือ แคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งรักกัน ที่มอบ 

ส่วนลดค่าเครื่องให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ตามจำานวนอายุปีที่ลูกค้า 

ใช้บริการดีแทค และแพ็คเกจอื่นๆ ที่เน้นบริการด้านข้อมูล

ระบบรายเดือน                        

สำาหรับระบบรายเดือน ปี 2557 คือปีแห่งการเติบโตของการใช้บริการ 

ด้านข้อมูลหรืออินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยสัดส่วนลูกค้าที่ใช้ 

บริการข้อมูล สูงขึ้นจาก 33% ในปี 2556 เป็น 46% ในปี 2557 ของจำานวน 

ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเข้าถึง 

ข้อมูล ความนิยมและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งในตลาดมีเครื่อง 

สมาร์ทโฟนที่หลากหลายมากขึ้น มาพร้อมกับราคาที่ตอบสนองความ 

ต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ 

แอพพลิเคชั่นยอดนิยมต่างๆ และแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ บนโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ อีกปัจจัยหลักที่ทำาให้จำานวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนเพิ่ม 

บริการข้อมูล                     

เพื่อตอบสนองสัดส่วนของการใช้บริการข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ปี 2557 

เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าท้าทายของดีแทคสำาหรับทั้งผู้ใช้บริการรายเดือนและ 

ผู้ใช้บริการเติมเงิน แพ็คเกจขนาดเล็ก (แพ็คเกจรายวัน) ที่ยังคงดำาเนินการ 

ให้บริการอย่างต่อเนื่องสำาหรับผู้ที่ชอบโซเชียลแบบไม่จำากัดโดยสามารถ 

ใช้แอพพลิเคชั่น Facebook WhatsApp และ LINE อีกทั้งดีแทคยังได้มีการ 

เปิดตัวแพ็คเกจใหม่ Love Buffet โดยแพ็คเกจนี้ ให้ลูกค้าใช้บริการเสียง 

ไม่จำากัดและใช้บริการข้อมูลที่ความเร็วสูงสุดในช่วงเวลาที่กำาหนดตาม 

ราคาที่เหมาะสม

ดีแทคได้พัฒนารากฐานสำาคัญเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการใช้บริการ 

ด้านข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ด้วยการนำาเสนอเครื่องและแพ็คเกจใหม่ๆ ที่คุ้มค่า 

คุ้มราคา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ให้ได้ใช้งานเครื่องที่มี 

คุณภาพ ได้รับบริการที่ดี และสิ่งต่างๆ อันเป็นองค์ประกอบให้ดีแทค 

บรรลุเป้าหมายที่จะทำาให้ ลูกค้ารักดีแทค
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สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ท                                              

ดีแทคยังคงประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องกับ dtac phone โดยมีการ 

เปิดตัวโทรศัพท์แอนดรอยด์คุณภาพสูงทั้งหมด 7 รุ่นในปี 2014 เพื่อเจาะ 

ตลาดผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้สมาร์ทโฟน และเพื่อเพิ่มจำานวนเครื่องที่รองรับ 3G 

ในเครือข่าย นอกจากนี้ ดีแทคยังเปิดตัว Happy Phone เมื่อเดือนกันยายน  

2014 ซึ่งเป็นฟีเจอร์โฟนที่รองรับ 3G และได้รับการตอบรับอย่างดีมาก 

จากตลาด โดยรวม เราสามารถขาย dtac phone กับ Happy Phone ในปี  

2014 ได้ 1,064,000 เครื่อง ซึ่งนับเป็น 58% ของยอดขายเครื่องทั้งหมด 

ของดีแทค และกลายเป็นยอดขายอันดับหนึ่งแซงหน้า Apple และ Samsung 

กุญแจสำาคัญที่ทำาให้ dtac phone และ Happy phone ประสบความสำาเร็จ 

คือ ช่องทางการจัดจำาหน่ายที่สามารถขยายไปยังผู้ค้าปลีกขนาดเล็กทั่ว 

ประเทศเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าที่อยู่ห่างไกลได้ 

dtac phone และ Happy phone ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นโทรศัพท์ที่มี 

ความคุ้มค่าสำาหรับผู้ใช้เครือข่าย 3G ด้วยราคาและแพคเกจที่ยอดเยี่ยม  

เช่น ใช้ LINE และ Facebook ฟรี

ดีแทคมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้ความ 

สำาคัญกับอินเตอร์เน็ตไร้สายภายใต้แนวคิด Ecosystem โดยดีแทคได้ 

จับมือกับพันธมิตรต่างๆ ระดับโลก มุ่งเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ 

ในโลกอินเตอร์เน็ตและริเริ่มการให้บริการด้านดิจิตอลใหม่ๆ ให้กับลูกค้า 

และหนึ่งในศักยภาพสำาคัญ คือ การพัฒนาระบบธุรกรรมด้านการเงินที ่

เรียกว่า DoB (Direct Operator Bil l ing) ซึ่งทำาลูกค้าดีแทคสามารถซื้อ 

สติ๊กเกอร์ LINE หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ใน Store ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร 

กับดีแทค แล้วเรียกเก็บเงินผ่าน Account ลูกค้าของดีแทคได้

สืบเนื่องรากฐานที่สร้างไว้ในปี 2556 ทำาให้ปี 2557 มียอดจำาหน่ายสินค้า 

และบริการดิจิตอลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายใน 1 ปียอดขายออนไลน์สูง 

ขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2556 และ มากกว่า 30% ของ 

รายได้นั้นมาจากการทำาธุรกรรมผ่านอุปกรณ์พกพา นอกจากนี้ยังมีการ 

เปิดตัวบริการใหม่ “my dtac eService” ซึ่งลูกค้าสามารถทำารายการได้ 

ด้วยตัวเอง โดยบริการดังกล่าวมีผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า 600,000 คน 

ด้วยกัน

สังคมออนไลน์ (Social Media) มีบทบาทสำาคัญกับดีแทคโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในการทำาการตลาด ปัจจุบันมีผู้เข้ามาเป็นสมาชิก Official LINE  

ของดีแทคมากกว่า 23.4 ล้านคน อีกทั้งบนหน้า Facebook ของดีแทค 

และแฮปปี้มีสมาชิกกด Like มากกว่า 2.7 ล้านคน โดยในแต่ละวันดีแทค 

ใช้ช่องทางดังกล่าวติดต่อลูกค้า ทำาให้ดีแทคเข้าถึงลูกค้ารายบุคคลได้ 

มากขึ้น ส่วน Twitter ของดีแทค มีผู้ติดตามมากกว่า 2 แสนคน และยังมี 

การเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจากช่องทางการให้บริการและการ 

ทำาการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ดีแทคได้ริเริ่มให้บริการ 

dtac online community ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรก 

ในประเทศไทย เป็นการยกระดับการให้บริการทางสังคมออนไลน์ไปสู่ 

มาตรฐานใหม่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกันผ่านเครือข่ายมวลชน

ด้วยช่องทางสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่นี้ ทำาให้ปัจจุบันดีแทคสามารถมี 

ส่วนร่วม รับฟัง และติดต่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

ตลอดเวลา

เนื้อหาและบริการต่างๆ                                      

ประเทศไทยอยูใ่นระดบัแนวหนา้ทีม่กีารเจรญิเตบิโตสงูในดา้นของดจิติอล  

(เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก) ดีแทคจึงให้ความสำาคัญกับความ 

ต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการ 

ด้านอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง (เช่น การสร้างพันธมิตรกับ Facebook) อีก 

ทั้งยังพัฒนาช่องทางดิจิตอลอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ทำาให้แอพพลิเคชั่นของดีแทค 

มียอดดาว์นโหลดสูงที่สุดใน iOS Store ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา  

รวมทั้งได้รับหลากหลายรางวัลในสาขาของ Social Media Award ในเวที 

ระดับภูมิภาค)



034 การประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงข่ายคุณภาพ                           

ดีแทคสามารถขยายโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ครอบคลุม 

พื้นที่ทั่วประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทำาให้ดีแทคมี 

โครงข่ายคลื่นความถี่และแบนด์วิธที่กว้างที่สุดรวมกัน 3 คลื่น คือ 1800  

MHz 850 MHz และ 2.1 GHz ดีแทคยังได้เดินหน้าขยายโครงข่ายเพิ่มอีก 

จำานวนมากกว่า 6,000 สถานีด้วยเงินลงทุน 1หมื่นพันล้านบาท เพื่อ 

ขยายโครงข่าย 3G และ 4G LTE ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงอีก 

30 เมืองใหญ่ภายใน 6 เดือน (ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558) ตามแผนที่ 

วางไว้ด้วยกลยุทธ์ “Internet for All” ที่ต้องการให้บริการอินเตอร์เน็ตกับ 

คนไทยทั้งประเทศ ณ สิ้นปี 2557 ดีแทคได้ดำาเนินการติดตั้งสถานีฐาน 

จำานวน 2,700 จาก 6,500 สถานี ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโครงข่าย 4G ใน 

พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและย่านสำาคัญต่างๆ อาทิ เช่น สถานีรถไฟฟ้า 

ใต้ดิน(MRT) สถานีขนส่งผู้โดยสาร (หมอชิต) สนามบินสุวรรณภูมิ  

สนามบินดอนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ลูกค้าที ่

ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สามารถใช้บริการโครงข่าย 4G ตั้งแต่ต้น 

สถานีถึงปลายสถานีแล้ววันนี้

ดีแทคกำาลังเร่งพัฒนาขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่องทั้งสถานีฐานหลักและ 

สถานีฐานย่อยต่างๆ ได้ถูกเพิ่มขึ้นเพื่อขยายความครอบคลุมของ 

โครงข่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้งานของสมารท์โฟนอย่างแน่นหนา 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และพื้นที่ที่มีความต้องการการใช้บริการโครงข่าย 

3G และ 4G สูง อาทิ เช่น กรุงเทพ ภูเกต เชียงใหม่ พัทยา ขอนแก่น  

สุราษฎร์ธานี สงขลา นครราชสีมา ชลบุรี และระยอง เป็นต้น และคาดว่า 

จะขยายแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2558 นี้ตามที่ได้วางแผนไว้

ดีแทคเน้นย้ำากลยุทธ์หลักของ “Loved by Customers” หรือการเป็นที่รัก 

ของลูกค้า โดยการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของพนักงานเมื่อ 

ลูกค้าเกิดข้อสงสัยต่างๆ ทั้งคุณภาพของสัญญาณและความไม่สะดวก 

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า ข้อติชมและสถิติต่างๆ ของลูกค้าจะถูก 

นำามาวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของสัญญาณอย่างต่อเนื่อง สถานีฐาน 

เคลื่อนที่และสถานีฐานย่อยต่างๆ ได้มีการเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อเพิ่ม 

ความจุและพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศ และยังมีการประเมินความ 

ครอบคลุมและคุณภาพของสัญญาณอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสัญญาณ 

ในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น ผู้บริหารและวิศวกรจึงได้เข้าร่วมเดิน 

ตรวจสอบสภาพสัญญาณของโครงข่ายเพื่อความแม่นยำาของพื้นที่ที่ควร 

พัฒนาพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าอีกด้วย



035การประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การพัฒนาบุคลากร                                           

dtac Academy ยังคงมุ่งหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของพนักงาน 

ดีแทคด้วยการเพิ่มโอกาสในการเสริมองค์ความรู้ความสามารถและ 

ศักยภาพอย่างสูงสุด พัฒนาการวางแผนและเตรียมพร้อมกับโอกาสใน 

สายงานอนาคต ในปี 2557 dtac Academy ได้ออกแบบหลักสูตรการฝึก 

อบรมสำาหรับพนักงานดีแทคและคู้ค้าของดีแทคจำานวนมากกว่า 7,900  

คน และจำานวนเฉลี่ยการเข้าฝึกอบรบของพนักงานอยู่ที่ 25 ชั่วโมงต่อ 

คนต่อปี หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรภาวะผู้นำา ความรู้ทั่วไปและ 

ความรู้เฉพาะทางของธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยี การขาย การบริการ 

การตลาด เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ dtac Academy ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น 

บนโทรศัพท์มือถือในชื่อ “เพลิน” (Plearn) และแอพพลิเคชั่นนี้ให้บริการ 

กับพนักงานของบริษัทใน 4 บริการหลัก News, Library, Employee Directory,  

และ Employee Profile โดยอยู่ภายใต้คอนเซ็พท์ Play + Learn = Plearn 

แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน                                             

จากจำานวนเลขหมายโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในประเทศไทยที่มีการใช้งาน 

สูงถึง 97.7 ล้านเลขหมาย หรือ สูงถึง 145.8% ของจำานวนประชากร4  

แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือที่มีอย่าง 

ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเริ่มใช้งานระบบ 3G 

ในเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในปี 2556 ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้ให้ 

บริการ และพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค แต่จากอัตราการใช้งาน 

ที่สูงดังกล่าว อาจส่งผลให้อัตราการเติบโตของจำานวนเลขหมายลดลง 

รวมถึงการคงสิทธิ์เลขหมายของผู้ใช้บริการ ทำาให้การแข่งขันระหว่างผู้ให ้

บริการสูงขึ้น และมีความหลากหลายในการนำาเสนอมากขึ้น ซึ่งจะส่ง 

ผลดีต่อผู้บริโภค และก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมในแง่ของ 

คุณภาพเครือข่ายและรูปแบบการให้บริการ

ในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้งานข้อมูล 

เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและ 

ใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 

แนวโน้มการใช้งานทางด้านเสียงลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ ทำาให้ผู้ให้บริการ 

ต้องแข่งขันทางด้านของคุณภาพการให้บริการข้อมูล เนื้อหา และบริการ 

ทางดิจิตอล ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

การเติบโตของอัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนที่สูงถึง 35% ของประชากร5   

เป็นปัจจัยสำาคัญที่ผลักดันให้เกิดการใช้งานข้อมูลสูงขึ้น และเป็นปัจจัยที่ 

สำาคัญในการสร้างโอกาสการแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่ายที่จะมุ่ง 

นำาเสนอทางเลือกใหม่ๆ ในการจูงใจผู้บริโภคให้เข้ามาใช้งานในเครือข่าย 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค และส่งผลดี 

ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งระบบต่อไป

ทั้งนี้ ดีแทค มีความพร้อมอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผู้บริโภคและการแข่งขันที่สูงขึ้น และสอดรับการปรับตัวในภาพรวมของ 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยที่เปลี่ยนแปลง ดีแทค จะยึดมั่นใน 

การสร้างพันธะสัญญาที่จะร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ผ่านทางกลยุทธ์ 

ต่างๆ ได้แก่ “Internet for All” “Best in Digital Services” และ “Loved by  

Customers” 

4 ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 กสทช.
5 ข้อมูลจาก World Cellular Information Service ณ ปี 2557
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจที่ส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รควบคู่ไปกับก�รสร้�งสรรค์สังคมได้นั้นถือว่�เป็นสุดยอดของก�รดำ�เนินธุรกิจ เพร�ะอย่�งที่ 

ทร�บกันดีว่� “ผลกำ�ไร” เป็นเป้�หม�ยสำ�คัญอันดับแรกในองค์กรธุรกิจ และส่วนม�กกำ�ไรนั้นก็ม�จ�กกระเป๋�เงินของคนในสังคม 

อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำ�หรับดีแทคเป้�หม�ยของเร�อยู่ที่ “ก�รทำ�ให้องค์กรและสังคมเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่�งยั่งยืน”  

ทำ�ให้เร�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รคืนกำ�ไรและมุ่งเน้นก�รรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหม�ยสำ�คัญ จนเกิดแนวท�งและกลยุทธ์สู่ 

คว�มยั่งยืนเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของครอบครัวดีแทคได้ก้�วเดินไปพร้อมกับสังคมไทย

แนวทางและกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนคืออะไร                             

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าดีแทคเป็นองค์กรธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม 

โทรคมนาคมที่ดำาเนินกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน คนใน 

สังคมต่างรู้จักและคุ้นเคยกับสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

ของดีแทคเป็นอย่างดีในฐานะเพื่อนผู้ไม่เคยหลับใหล เมื่อใดที่ต้องการ 

การติดต่อสื่อสาร เมื่อนั้นดีแทคก็พร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อให้ได้ 

ทุกที่ทุกเวลา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรามีการปรับปรุงคุณภาพควบคู่ไปกับ 

ประสิทธิภาพในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการก้าวขึ้นเป็น 

ที่หนึ่งในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมของไทย ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฏิเสธ 

ได้ว่าการโทรคมนาคมเป็นชิ้นส่วนที่สำาคัญชิ้นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของคนในสังคม ด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามนำาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือ 

มาใช้ในการช่วยเหลือและสร้าสรรค์สังคม เช่น มีการให้บริการการแจ้ง 

เตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การร่วมมือกับโรงเรียนและโรงพยาบาลในการ 

สร้างโครงข่ายข้อมูลและความรู้ที่มีประโยชน์ การส่งเสริมให้พนักงาน 

บำาเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ฯลฯ จึงไม่น่าแปลกใจที่พันธกิจของดีแทค 

คือการพยายามสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคมเดินไปด้วยกัน 

บนเส้นทางการดำาเนินธุรกิจของเรามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต้องมีใครบ้าง

แน่นอนว่าแนวทางการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนนอกจากจะต้องใช้ระยะ 

เวลาแล้ว ยังจะต้องใช้ความร่วมมือกันของหลายฝ่ายที่จัดได้ว่าเป็นผู้มี 

ส่วนได้เสียของเราทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการสร้างสรรค์ให้ 

เกิดขึ้น โดยภายในองค์กรของเรานั้นได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการ 

เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขึ้น โดยมีประธานคณะกรรมการคือประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนผู้ที่ทำาหน้าที่ร่วมกันในการกำาหนดนโยบายและ 

แนวทางการดำาเนินงานด้านกิจการสังคม ตรวจสอบความก้าวหน้าของ 

การดำาเนนิงาน รวมถงึใหค้ำาแนะนำาในโครงการตา่งๆ นัน้คอืผูบ้รหิารระดบั 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำานวยการอาวุโสจากฝ่ายต่างๆ  

เพื่อให้โครงการต่างๆ สำาเร็จได้เป็นอย่างดีตามที่กำาหนดไว้จึงต้องใช้การ 

ประชุมร่วมกันกับทุกฝ่ายอย่างสม่ำาเสมอ ในขณะเดียวกันบุคคลที่จะขาด 

ไม่ได้เลยคือพนักงานของดีแทคทุกคนที่เป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อน 

ให้กลยุทธ์การพัฒนาสู่ความยั่งยืนสำาเร็จลุล่วงไปได้ เพราะพนักงานของ 

เราเปรียบเสมือนมดงานล้ำาค่าที่จะส่งมอบวัฒนธรรมและเป็นภาพลักษณ ์

ของไปสู่ลูกค้าโดยตรง

นอกจากนี้ยังจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลภายนอกองค์กร เช่น 

ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือแม้กระทั่งคู่แข่งทางธุรกิจ ที่จะช่วย 

ให้แผนการนำาความยั่งยืนมาสู่องค์กรและสังคมของเราประสบความ 

สำาเร็จได้จริง

ดีแทคมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างไร

ในการดำาเนินธุรกิจต่างๆ ย่อมต้องมีผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ 

ภายนอกองค์กร สำาหรับองค์กรของเราก็เช่นกัน แต่เพื่อเสริมสร้างความ 

เข้าใจอันดีและสามารถดำาเนินตามนโยบายของการพัฒนาองค์กรและ 

สังคมไปสู่ความยั่งยืนได้นั้น ดีแทคจึงตระหนักและให้ความสำาคัญแก่ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ละกลุ่มนั้นมีแนวทาง 

ปฏิบัติดังนี้

ผู้ถือหุ้น

•	 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	 โปร่งใส	ทันต่อเวลากับผู้ถือหุ้นทุกคนอย่าง 

 เท่าเทียมกัน

•	 สร้างองค์กรให้เติบโตและทำากำาไรอย่างต่อเนื่อง	ยั่งยืน	 เพื่อเพิ่มมูลค่า 

 ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเสริมสร้างการเป็นครอบครัวเดียวกัน

พนักงาน

•	 เพิ่มศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ	ด้วยการพัฒนาทักษะ	ความรู้	และ 

 ความสามารถของพนักงาน และไม่รอช้าที่จะสร้างโอกาสก้าวหน้าใน 

 หน้าที่การงานให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

•	 มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำาหนด	 รวม 

 ทั้งมีสวัสดิการเพิ่มเติมต่างๆ ที่จะทำาให้พนักงานผู้เปรียบเสมือน 

 ครอบครัวของดีแทคมีความสุขมากที่สุด

•	 เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย	 ดีแทคได้สนับสนุนให้พนักงานออก 

 กำาลังกายด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและห้องออกกำาลังกาย พร้อม 

 กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพตา่งๆ เพราะนอกจากจะเปน็การทำาใหพ้นกังาน 
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 มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  

 ยังช่วยเพิ่มความมีน้ำาใจนักกีฬาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำางานเป็นทีม 

 และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน

•	 เพื่อให้ครอบครัวดีแทคแข็งแกร่งเราจึงเล็งเห็นว่าการมีแนวคิดที่ว่า 

 ครอบครัวของพนักงานก็เปรียบเสมือนครอบครัวขององค์กร ทำาให้ 

 เราส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดย 

 การจัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้องสันทนาการ 

 ห้องสมุด ห้องเด็กเล่น ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมช่วงปิดเทอม เพื่อ 

 ให้บุตรหลานและครอบครัวของพนักงานได้ใช้บริการ

•	 มีการจัดเงินช่วยเหลือให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม	 ไม่มีการแบ่ง 

 แยกระดับ หรือเลือกปฏิบัติ ในหลายสถานการณ์ที่มีผลต่อจิตใจของ 

 พนักงาน เช่น การคลอดบุตร การสมรส การอุปสมบท การเสียชีวิต 

 ของญาติ การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

•	 จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม 

 ในการทำางาน (Health Safety Security Environment: HSSE) เพื่อการ 

 ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

•	 พนักงานสามารถเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ	ผ่านแบบสำารวจความคิดเห็น 

 ของพนักงานที่มีต่อองค์กร (dtac Employee Engagement Survey) ได้  

 ซึ่งเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำาความต้องการของพนักงานไปปรับปรุง 

 และพัฒนาองค์กรให้ดีที่สุดต่อไป

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

•	 นำากิจกรรมที่ส่งเสริม	สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	เข้าไปปรับใช้ตาม 

 แต่โอกาส เพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยมี 4 แนวทางหลักคือ

 Enable นำาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารมาปรับใช้ในการพัฒนา 

 คุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม

 Safe เพิ่มความปลอดภัยในการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

 Climate ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการทำาธุรกิจ เช่น  

 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พยายามพัฒนา 

 และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 Human Rights and Privacy ดำาเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิ 

 มนุษยชนและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

•	 ทำาให้ระบบโทรคมนาคมของชุมชนพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	 เพื่อเตรียม 

 รับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆ พร้อมทั้งมีเงินช่วยเหลือ และ 

 บรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยในแต่ละเหตุการณ์

ลูกค้า

•	 ปรับปรุงบริการอยู่เสมอ	เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการมากที่สุด

•	 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	อย่างเคารพและ 

 มีกิริยามารยาทที่ดี รวมถึงเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Customer  

 Centricity) เสมอ

•	 มชีอ่งทางรองรบัการตดิตอ่จากลกูคา้คอื	สำานกังานบรกิารลกูคา้	(Service	 

 Center) และคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1678 ลูกค้า 

 สามารถสอบถามข้อมูล แจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำารายการ และ 

 ร้องเรียนปัญหาต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วมากๆ

•	 ส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	 ไม่ 

 ว่าการทำาอะไรที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต้องทำาอย่าง 

 รอบคอบ ระมัดระวัง และทำาแค่เท่าที่จำาเป็น เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา

คู่ค้า

•	 มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร	และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ทุกเจ้า เพื่อให้เข้าใจง่าย เป็นธรรมและเท่าเทียม

•	 มีการจัดแข่งขันประกวดราคาทุกครั้งเท่าที่เป็นไปได	้

•	 ทำาให้การตกลงเข้าทำาสัญญาระหว่างดีแทคและคู่ค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไข 

 การค้าทั่วไปทุกครั้ง

•	 มีหลักในการปฏิบัติสำาหรับคู่ค้า	 (Supplier	 Code	 of	 Conduct)	 เพื่อให้ 

 คู่ค้านำาไปปฏิบัติตามให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับเรา เช่น ความ 

 ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย แรงงาน สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม  

 และการทุจริตคอรัปชั่น

•	 เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอยู่เสมอ 

 เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้แก่กัน รวมทั้งเป็นการสร้าง 

 ความยั่งยืนให้แก่คู่ค้าอีกด้วย

คู่แข่ง

•	 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดเผย	 เพราะเราจะ 

 ไม่กระทำาการใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน 

 ทางการค้า หรือเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงในแง่ลบของคู่แข่งอย่าง 

 เด็ดขาด

•	 นำาเสนอสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม	 เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง 

 ในตลาดอย่างซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ 

•	 มี	 “จริยธรรมองค์กรดีแทคธรรมาภิบาล	 (dtac	 Code	 of	 Conduct)”	 ซึ่ง 

 เป็นหลักปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และห้าม 

 ทุกคนที่กระทำาการในนามของดีแทคทำาสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่ 

 เหมาะสมเพื่อให้ได้เปรียบทางธุรกิจอย่างเด็ดขาด

เจ้าหนี้

•	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	 โดยการให้ข้อมูลที่ 

 ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

•	 ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง 

 เคร่งครัด

การพัฒนาและแนวทางการบริหารจัดการ                     
เพื่อความยั่งยืนทำาอย่างไร                          

“ความสุขและความยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ใครต่างปรารถนา ดีแทคก็เช่นกัน  

แต่ใช่ว่าเราจะเพียงปรารถนาเท่านั้น เรายังวางแผนและทำาให้เกิดขึ้นจริง 

ได้ด้วย โดยการพยายามสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและคนใน 

สังคมทุกกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีและความสามารถที่มีอยู่  ทั้งการใช้  

เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ (Enable) 
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การเสริมสร้างความปลอดภัยในการบริการ (Safe) ห่วงใยใส่ใจต่อ 

สิ่งแวดล้อม (Climate) อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม พร้อมปลูกฝัง 

จิตสำานึกต่อส่วนรวมและสังคม ตามแนวทางพระราชดำาริเศรษฐกิจ 

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้เกิดสมดุลที่จะนำาไปสู่ 

ความยัง่ยนืของทัง้องคก์รและสงัคมตอ่ไป และการเคารพในสทิธมินษุยชน 

ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำาคัญมาโดยตลอด

เราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและพนักงานทุกคนของดีแทคต่างเข้าใจ 

และปฏิบัติโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดการสู่ความยั่งยืนที่มุ่งเน้น 

การจัดการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) สอดรับกับวัฒนธรรมภายใน 

องค์กร (dtac Way) อยู่เสมอ และในปี 2557 เราได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ 

พนักงานทุกระดับ ทั้งในด้านการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แล้วการกำากับดูแลและบริหารจัดการอย่างยั่งยืนล่ะ                 
มีแนวทางอย่างไร                      

“วิถีดีแทค” หรือ “dtac way” เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ถือเป็นระเบียบการ 

ทำางานและการประพฤติที่พนักงานดีแทคผู้เป็นเสมือนตัวแทนขององค์กร 

ทุกคนต้องนำามาใช้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และทำาให้ 

องค์กรก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้จริง ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

กลยุทธ์ และค่านิยม รวมทั้งหน้าที่และความคาดหวังต่อผู้นำาในทุกระดับ 

ขององค์กร ดีแทคธรรมาภิบาล และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดย 

วถิดีแีทคนีถ้อืเปน็แนวทางรว่มกนัในการกำาหนดสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

และชีวิตการทำางานประจำาวันของทุกคนในครอบครัวของเรา โดยมี 

แนวคิดหลัก 3 อย่าง ดังนี้

มุ่งเน้นลูกค้า

หัวใจหลักของดีแทคคือ “การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)” 

ทำาให้เราสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้า 

ได้ใช้งานและได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยแนวคิดนี้สะท้อนออกมาในหลาย 

รูปแบบ 

•	 วิสัยทัศน์ของเรา	 :	 Empower	 Societies	 สร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็ง	 

 ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในมือ ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและ 

 เชื่อมต่อกันได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

•	 พันธกิจของเรา:	We	 are	 here	 to	 help	 our	 customer	หน้าที่ของเราคือ	 

 การช่วยเหลือลูกค้า และด้วยแนวคิดการเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็น 

 ศูนย์กลาง ได้ช่วยให้ดีแทคเข้าใจลูกค้าและหมั่นพัฒนาตนเองเพื่อ 

 การบริการที่ดียิ่งขึ้น

•	 กลยุทธ์ของเรา:	 Internet	 for	 All	 -ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 

 ได้อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสร้างความแข็งแกร่ง 

 ให้กับสังคมด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่, Best in Digital Services – เป็นที่ 

 หนึ่งแห่งบริการดิจิตัล ด้วยการเป็นคู่ค้าที่น่าคบหา (Preferred partner)  

 และเสนอช่องทางการเข้าถึงคอนเทนต์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และ Loved by 

 Customers –ไม่ใช่เพียงการนิยม แต่ให้เราเป็นที่รักของลูกค้า ด้วยการ 

 มีลูกค้าเป็นที่หนึ่งในใจเราเสมอ 

วัฒนธรรมของเรา: dtac way

•	 ค่านิยมของเรา	:	“Make	it	Easy”	-	ทำาให้ทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่าย	ลดความ 

 ซับซ้อน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้ง่ายต่อการเข้าใจ และการใช้งาน เพราะ 

 เราไม่เคยลืมความพยายามที่จะทำาให้ลูกค้ามีชีวิตที่ง่ายยิ่งขึ้น “Keep 

 Promises” - การรักษาคำามั่นในความหมายของดีแทค คือการทำาให้ได้ 

 ตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้  เราเชื่อในการลงมือทำามากกว่าคำาพูด “Be  

 Inspiring” - เราเชื่อในความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นด้วยพลังอัน 

 เต็มเปี่ยมที่จะทำางานออกมาให้ดี ทันสมัย และสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อ 

 ธุรกิจและลูกค้าของเรา “Be Respectful” - เคารพและยอมรับซึ่งกันและ 

 กันอย่างเท่าเทียมในทุกความแตกต่างของความคิดเห็น เชื้อชาติ  

 วัฒนธรรม และสังคม

นอกจากนี้เรายังมี แคมเปญ: dtac one - “One team, One goal, One dtac”  

เป็นหัวใจสำาคัญของเรา ด้วยแนวคิดของการรวมเป็นหนึ่งเพื่อเป้าหมาย 

เดียวกัน ทำาให้เป้าหมายสำาเร็จได้จากการทำางานเป็นทีม

เสริมสร้างภาวะผู้นำา

เราเชื่อว่า “พนักงาน” คือทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด และจะเป็นสิ่งที่สามารถ 

นำาองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เพราะที่ผ่านมาพนักงานของดีแทค 

เป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จมาโดยตลอด  

และจากหลายปัจจัยที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความผูกพันของพนักงาน 

ต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นสิ่งที่ทำาให้พนักงานทำางานอย่าง 

มีความสุขและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ 

ดีแทคร่วมกันและส่งเสริมการเป็นครอบครัวเดียวกัน เราจึงเสริมสร้าง 

ภาวะผู้นำาให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

หรือการให้อำานาจในการตัดสินใจต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

นอกจากแนวคิดหลักทั้ง 3 อย่างนั้น การจะทำาให้วิถีดีแทคกลายเป็น 

วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติได้ต้องมีส่วนประกอบอีกหลาย 

ส่วนทั้งการวางรากฐานในทัศนคติของผู้นำา การนำาเอาความคิดเห็นของ 

พนักงานจากแบบสำารวจประจำาปีมาปรับใช้ เพื่อให้องค์กรและสังคม 

ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมทัศนคติของผู้นำา (Leadership Attitude – E4) นำาพา 

องค์กรไปสู่ความยั่งยืน

ผู้นำาที่ดีจะนำาพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก 

ความเชื่อนี้ เราจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีทัศนคติของผู้นำา 

ในหลายด้าน ดังนี้

•	 Explore	 –	 ใฝ่รู้และแสวงหาสิ่งใหม่ๆ	 ใช้การรับฟังและทำางานเพื่อคำานึง 

 ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และมีความกระตือรือร้นที่จะเปิด 

 รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และกล้าที่จะทำาในสิ่งท้าทายอยู่เสมอ



039ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

•	 Engage	 –	สร้างความร่วมแรงร่วมใจในองค์กร	ส่งเสริมให้เป็นคนที่เข้า 

 ถึงได้ง่ายและเป็นคนพูดจริงทำาจริง เพื่อจุดประกายให้ทีมเกิดความ 

 มุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค ผลักดันให้ทำางานเป็นทีม

•	 Empower	 –	 กระจายอำานาจการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ 

 ทุกคนในทีมร่วมรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่น 

 ความไว้วางใจ และสนับสนุนทีมให้สามารถทำางานตามความคาดหวัง 

 ได้ โดยผู้นำาต้องให้คำาติชมที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ

•	 Execute	 –	 กำาหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายและทำางานเพื่อให้เกิด 

 ความสำาเร็จ สนับสนุนให้การตัดสินใจต่างๆ สำาเร็จได้จริง รวดเร็ว และ 

 เรียบง่าย 

นำาความคิดเห็นของพนักงานทุกคนมาใช้พัฒนาองค์กร เพื่อ 

เสริมสร้างความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

ทุกปีเราจะมีการให้พนักงานทำาแบบสำารวจความคิดเห็น (Employee  

Engagement Survey) และให้พนักงานทำาแผนพัฒนาตนเอง โดยทุกคน 

สามารถระบุได้ว่าต้องการจะพัฒนาทักษะทางด้านไหน พร้อมระบุวิธีการ 

ที่จะทำาให้แผนการพัฒนาตนเองนั้นสำาเร็จไว้ด้วย โดยผลสำารวจดังกล่าว 

จะรวบรวมโดย dtac Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัด 

อบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อนำาไปจัดอบรมให้ตรงต่อความ 

ต้องการของพนักงานต่อไป 

สร้างครอบครัวดีแทค ภายใต้หลักคุณธรรม                                              

ถึงแม้ว่าผลกำาไรจะเป็นเป้าหมายสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ แต่ความดี 

และการดำารงอยู่ในหลักคุณธรรมก็มีความสำาคัญเช่นกัน ดีแทคจึงเห็นว่า 

จะต้องให้ความสำาคัญกับการนำาคุณธรรมและความดีเข้ามาใช้ในการ 

ทำางานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ การให้บริการลูกค้า การ 

ดูแลพนักงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นต้น ทำาให้เรามีการ 

กำาหนดหลักธรรมาภิบาล (Codes of Conduct) เพื่อใช้ควบคุมดูแลกิจการ 

และจริยธรรมองค์กรของพนักงานอย่างชัดเจน และมีนโยบายและ 

ระเบียบปฏิบัติ (Policies and Procedures) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำางาน 

ภายในองค์กรให้ถูกต้องและเป็นธรรมสำาหรับพนักงานและองค์กรอยู่ 

เสมอ ทำาให้ไม่ว่าเราจะทำางานกับคนภายในองค์กรหรือลูกค้าภายนอก 

องค์กรเราก็มีหลักคุณธรรม และแนวคิดว่าเราต่างเป็นครอบครัวเดียวกัน

ความท้าทายที่พบในการก้าวไปสู่ความยั่งยืนควบคู่คุณธรรม

ถึงแม้ว่าเป้าหมายระยะยาวของเราคือการสร้างสรรค์องค์กรและสังคม 

ให้ยั่งยืนควบคู่กันไป แต่บางครั้งเป้าหมายของโครงการระยะสั้นต่างๆ ก ็

ทำาใหเ้กดิความแปรปรวนในการดำาเนนิงานเพือ่ใหไ้ปถงึเปา้หมายระยะยาว  

แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเรามีเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยรักษาความสมดุล  

นั่นคือ “ค่านิยมและหลักปฏิบัติที่ชัดเจนจากวิถีดีแทค” ซึ่งทำาให้เป้าหมาย 

ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวก็สำาเร็จลุล่วงสอดคล้อง สนับสนุนกันไป 

อย่างดี 

จะสร้างครอบครัวเดียวกันต้องเริ่มจากพนักงานก่อน

อย่างที่เล่าไปแล้วตอนต้นว่า ดีแทคมีการสำารวจความคิดเห็นของพนักงาน 

ทุกคนเป็นประจำาทุกปี ซึ่งแบบสำารวจความคิดเห็นนั้นนอกจากจะทำาให้ 

เราทราบความต้องการของพนักงานว่าอยากพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง 

และองค์กรต้องปรับปรุงอะไรบ้างแล้ว ยังบอกได้ว่าพนักงานของเรามี 

ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Index) มากแค่ไหน 

ในปี 2557 นี้อยู่ที่ 83% ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง 4% นั่นหมายถึงพนักงาน 

ของเราได้เพิ่มความผูกพันที่มีต่อองค์กรมากขึ้น เป็นระดับที่น่าพอใจ แต่ 

เท่านั้นยังไม่พอในการสร้างครอบครัวของเรา เพราะเราคาดหวังว่าค่า 

ดัชนีความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อ 

สร้างครอบครัวดีแทคที่อบอุ่น มีความสุข และมีรากฐานที่ยั่งยืนแข็งแรง

จะปลูกฝังวิถีดีแทค ต้องมีกลยุทธ์ที่ดี

จุดมุ่งหมายสำาคัญในการปลูกฝังวิถีดีแทคของเราคือ การที่พนักงาน 

ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และคุ้นเคยกับกับวิถีดีแทคเป็นอย่างดี  

โดยวิธีหรือกลยุทธ์ที่เราใช้และได้ผลดีคือ การให้พนักงานฝึกอบรมและ 

มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพือ่นรว่มงานและหวัหนา้งานเปน็ประจำา  

เพื่อสร้างความเข้าใจของทุกฝ่ายให้ตรงกัน และจะทำาให้การทำางาน 

ประจำาวันของพนักงานมีวิถีดีแทคอยู่เต็มเปี่ยมเองโดยอัตโนมัติ

สิ่งที่ยึดมั่นเสมอคือ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น                   
ทุกรูปแบบ                                     

ดีแทคขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เราต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุก 

รูปแบบ การต่อต้านการทุจริตนั้นเป็นหนึ่งในหลักการสำาคัญของจริยธรรม 

องคก์รอกีทัง้ดแีทคเลง็เหน็วา่การทจุรติคอรปัชัน่จะเปน็รากฐานทีไ่มด่ขีอง 

สังคมไทย ทำาให้สังคมไม่มั่นคงและปลูกฝังค่านิยมที่ผิดให้กับเยาวชน  

แต่การจะเข้าไปทำาให้สังคมเป็นสังคมที่ปลอดการทุจริตคอรัปชั่นอย่าง 

สิ้นเชิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้นเราจึงขอเริ่มที่องค์กรของเราเองก่อน  

เพราะเราเชื่อว่าการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบไม่ใช่แค่จะทำา 

ให้องค์กรของเรายั่งยืนเท่านั้น แต่ยังทำาให้เกิดภาพลักษณ์และตัวอย่าง 

ที่ดีให้กับสังคมอีกด้วยและเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

สำาเร็จได้อย่างที่คาดหวังไว้ เรามีการวางแผนและดำาเนินการหลายอย่าง 

เช่น

•	 เนื้อหาในดีแทคธรรมาภิบาล	(dtac	Code	of	Conduct)	นั้นถูกกำาหนดขึ้น 

 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยให้การดำาเนินการต่างๆ ในบริษัทฯ 

 เป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเด็ดขาด

•	 พนักงานทุกคนของเราต้องทำาความเข้าใจ	 รู้ถึงหลักปฏิบัติของดีแทค 

 ธรรมาภิบาล และมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ต้อง 

 สงสัยหรือเข้าข่ายว่าจะทุจริตคอรัปชั่นต่อผู้จัดการฝ่ายกำากับดูแล  

 (Compliance Manager) หรือผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังผู้บริหารระดับสูง 

 และไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการรายงานนั้น เพราะ 
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 บริษัทฯ จะมีการคุ้มครองผู้รายงานทุกคนมิให้ถูกลงโทษหรือได้รับ 

 ผลกระทบจากการรายงานใดๆ หากมิได้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

 กระทำาผิดดังกล่าว

•	 บริษัทฯจะดำาเนินการสอบสวนเหตุการณ์ใดๆ	 ที่น่าสงสัยว่าอาจจะ 

 เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ ดีแทคธรรมภิบาล อีกทั้งจะลงโทษทาง 

 วินัย หรือ จัดให้มีมาตรการป้องกันใดๆ เพื่อความเหมาะสมในแต่ละ 

 กรณี

•	 ในเมื่อพนักงานทุกคนเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันของเรา	 เพราะ 

 ฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามดีแทคธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงเพื่อ 

 ป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนและทำาความเข้าใจกับพนักงานทุกคน 

 ให้ชัดเจนอยู่เสมอ จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจใน 

 หลักปฏิบัติต่างๆ ให้พนักงานเป็นประจำาทุกปี อีกทั้งยังมีการอบรม 

 พนักงานที่เข้าใหม่ทุกเดือน เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญ 

 ของดีแทคธรรมภิบาล

•	 เนื้อหาในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นจะระบุถึงวิธีการปฏิบัติ 

 ตนและข้อห้ามในกรณีต่างๆ เช่น ข้อห้ามเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน 

 สังสรรค์หรืองานกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ 

 เราหรือของคนกลุ่มใดๆ ข้อห้ามเกี่ยวกับรับหรือให้ของขวัญ รวมถึง 

 การกำาหนดข้อปฏิบัติในการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าต่างๆ โดย 

 เรามกีารประเมนิความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรปัชัน่ของผูเ้กีย่วขอ้งตา่งๆ 

 อยู่เป็นประจำา

•	 ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเราจะต้องลงนามในข้อตกลงจริยธรรม 

 ทางธุรกิจ เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่าง 

 เต็มที่เช่นเดียวกับเรา และจะต้องยินยอมให้เราเข้าตรวจสอบว่าได้ทำา 

 ตามข้อตกลงจริง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความ 

 ปลอดภัย กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมาย 

 สิทธิมนุษยชน และที่สำาคัญคือจะต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น

•	 เราได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมการปฏิบัติงาน 

 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่ง 

 เป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำานักงาน 

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อตอกย้ำา 

 การเป็นรากฐานการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของสังคม

เรามีการตรวจสอบและประเมินตามที่เล่าไปข้างต้นเป็นประจำา หากพบ 

ว่ามีจุดหละหลวมหรือควรมีมาตรการเสริมอย่างไร ก็จะรีบเร่งดำาเนินการ 

ปรับปรุงทันที เพื่อมุ่งหวังให้ทั้งดีแทคและสังคมยั่งยืนควบคู่กันไปตราบ 

นานเท่านาน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ต้องเกิดขึ้นได้ทั้งในองค์กรและ 

สังคมของเรา

ดีแทค เชื่อเสมอว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะ 

การที่ เราให้ความสำาคัญกับนโยบายที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหลัก 

สิทธิมนุษยชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่อง เรา 

ปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของเราอย่างใส่ใจเสมอเพราะเรายึดมั่น 

ว่า “คนต้องมาก่อน” ไม่ว่าเทคโนโลยีจะดีแค่ไหน แต่คนทุกคนต่างหากที่ 

มีส่วนสำาคัญในความรุดหน้าขององค์กรและสังคม ทำาให้เรามีวิถีดีแทคที ่

กำาหนดชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน เกิดเป็น 

หลักสิทธิมนุษยชนของดีแทค โดยยึดมาตรฐานที่เป็นสากลขององค์การ 

สหประชาชาติมาปรับใช้ในองค์กร คือ

•	 ปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน	 (The	Universal	 Declaration	 of	 Human 

 Rights)

•	 หลักในการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน	 (The	 Guiding	 

 Principles on Business and Human Rights)

•	 หลักปฏิบัติโดยการริเริ่มที่เป็นสากล	(The	Global	Compact	Initiative)

ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ข อ ง เร า เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น นี้ ส่ ง ผ ล ใ ห้ เร า มี ทั้ ง 

จรรยาบรรณขององค์กรเราเองและข้อตกลงกับคู่ค้าของเรา ซึ่งล้วนแล้ว 

แต่มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลอย่างชัดเจนเพื่อทำาให้หลัก 

สิทธิมนุษยชนที่เรามุ่งหวังเกิดขึ้นได้จริงทั้งในและนอกองค์กร

นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิทธิ 

ของเด็กและเยาวชนของสหประชาชาติ (the United Nation’s Children’s  

Rights and Business Principles) โดยเราทำาธุรกิจให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับ 

การปฏิบัติตามหลักของสิทธิเด็กและเยาวชน โดยให้สิทธิในการเข้าถึง 

เทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพราะเล็งเห็นว่า 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะช่วยเปิดประสบการณ์ความรู้ให้แก่ 

เยาวชนและคนทั่วไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำาคัญกับ 

ความปลอดภัยในการใช้เข้าถึงเทคโนโลยีด้วย

ในส่วนของพนักงานที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเรา เราได้ให้ความ 

สำาคัญและปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎขององค์กรแรงงานระหว่าง 

ประเทศ (integrate the conventions of International Labour Organisation (ILO)) 

และกฎหมายแรงงานของไทยอย่างเคร่งครัด เช่น ต่อต้านการเหยียด 

เชื้อชาติ โดยเฉพาะการปกป้องพนักงานที่เป็นชนกลุ่มน้อย ตรวจสอบ 

และตรวจตราไม่ให้มีพนักงานที่เป็นเด็กกว่ากฎหมายกำาหนด ไม่กดขี่ 

พนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำาให้องค์กรและสังคมของเราก้าวเดินไปด้วย 

กันภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างยั่งยืน

ครอบครัวของเรายั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน สังคมก็ยั่งยืน                      

ตลอดระยะเวลาที่ดีแทคดำาเนินธุรกิจในประเทศไทย “ความยั่งยืน” เป็น 

คีย์เวิร์ดสำาคัญในการก้าวเดินของเราเสมอ และได้กลายเป็นส่วนประกอบ 

สำาคัญในวัฒนธรรมองค์กร ทำาให้ใครๆ ในครอบครัวของเราต่างก็ทราบว่า 

จะต้องยึดถือเป้าหมายของโครงการและการทำางานทุกอย่างให้มุ่งตรง 

สู่เป้าหมายของความยั่งยืนในองค์กรและสังคมให้ได้อย่างเป็นระบบ

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรต้องยั่งยืน

ความรู้เป็นความยั่งยืนอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจึงมีการจัดตั้ง dtac 

Academy หรือสถาบันที่มุ่งพัฒนาศักยภาพให้พนักงานดีแทคด้วยความรู้ 

ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน หรือหลักสูตร Edutainment เพื่อเสริมสร้าง 

ให้ความรู้ส่งผลให้การทำางานและการใช้ชีวิตประจำาวันของพนักงานมี 
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ประสิทธิภาพและนำาพาไปสู่ความยั่ งยืนทั้ งของดีแทคและสังคม  

นอกจากนี้ยังมีการให้ผู้บริหารและผู้จัดการสาขาของ dtac Hall ได้ติดตาม 

ผลของหลักสูตรด้วยระบบ Coaching เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยิ่งๆ ขึ้นไป 

บริษัทจึงได้จัดรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่เหมาะสมดังนี้

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทำางานจริง (Experience)

เพื่อให้การสอนงานและถ่ายทอดความรู้ในงานของพนักงานแต่ละทีม 

แต่ละคนรับผิดชอบ เราจึงส่งเสริมและจัดให้พนักงานได้เรียนรู้จากการ 

ลงมือทำาจริง (On the Job Training) นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานกล้า 

ลองและกล้าทำาสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อจะได้เห็น 

ข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ปัญหา ของตัวเองและจะได้เกิดการพัฒนา 

ตนเองได้อย่างแท้จริง

พัฒนาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exposure)

เราส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนร่วมงานเป็น 

ผู้แนะนำา (Coaching) และ/หรือให้คำาปรึกษา (Consulting) เพื่อให้ทีมได้ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติชม และให้คำาแนะนำาในการทำางานร่วมกัน โดย 

อาศัยช่วงเวลาของการทำางานทั่วไป และในช่วงของการประเมินผลงาน 

ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นปีละ 2 ครั้ง

พัฒนาจากการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education) 

เรามีศูนย์การฝึกอบรมที่เรียกว่า “dtac Academy” เป็นที่ซึ่งเปิดโอกาส 

ให้พนักงานทุกคนเข้าฝึกอบรมในระดับหลักสูตรที่จำาเป็นและเหมาะสม 

ต่องาน หรือหลักสูตรที่แต่ละคนสนใจ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

และศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานราย 

บุคคล (Individual Development Plan) และเตรียมความพร้อมสำาหรับ 

โอกาสก้าวหน้าของสายงานในอนาคต โดยในปี 2557 dtac Academy ได้ 

ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมซึ่งแบ่งเป็นโปรแกรมหลักๆ ดังนี้

•	 หลักสูตรพื้นฐาน	 (Core	 Program)	 เป็นหลักสูตรบังคับสำาหรับพนักงาน 

 ทุกคน มีเนื้อหาเช่น การปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่ การปลูกฝัง 

 วัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร การพัฒนาทักษะเพื่อความ 

 เป็นมืออาชีพด้วยหลักสูตรด้านการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการ 

 และวางแผน ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับ ได้แก่ พนักงาน 

 ระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหาร 

 ระดับสูง โดยหลักสูตรนี้เราได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาและมีกิจกรรม 

 อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติงานที่ 

 สอดคล้องกับวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรอยู่เสมอ

•	 หลักสูตรทั่วไป	 (Elective	 Program)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

 ตามความสนใจของแต่ละคน ตามที่ได้วางแผนร่วมกันกับหัวหน้างาน 

 ในแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) เช่น 

 พื้นฐานการเงินสำาหรับบุคคลทั่วไป พื้นฐานการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 สำาหรับบุคคลทั่วไป ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ 

 ความรู้ในธุรกิจ เป็นต้น เพื่อการพัฒนาให้ตรงกับสายงานและความ 

 ต้องการของแต่ละคน

•	 หลักสูตรเฉพาะทาง	 (Functional	 Program)	 เพื่อพัฒนาและยกระดับ 

 ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อหน้าที่และ 

 ความรับผิดชอบของพนักงานและผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ซึ่งรวมถึง 

 การฝึกอบรมทางด้านทักษะการบริหารจัดการระดับสูง การพัฒนา 

 ประสิทธิภาพรวมถึงขั้นตอนในการทำางานและการบริการ การพัฒนา 

 ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและ 

 บริการต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีอยู่ใน 

 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน

•	 หลักสูตรภาวะผู้นำา	 (Leadership	 Program)	 เพื่อพัฒนาทักษะที่จำาเป็น 

 สำาหรับหัวหน้างาน ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้พัฒนาและเติบโต 

 ในสายอาชีพต่อไป ซึ่งเราจัดให้มีการฝึกอบรมและให้คำาแนะนำาแก่ 

 ผู้บริหาร (Executive Coach) อย่างต่อเนื่อง

•	 หลักสูตรผู้มีความสามารถพิเศษ	 (Talent	 Program)	 เพื่อส่งเสริม 

 ศักยภาพของพนักงานให้ถึงขีดสุด เราจึงมีหลักสูตรนี้ขึ้นมาให้พนักงาน 

 ผู้มีความสามารถโดดเด่นด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตร 

 “Min i  MBA” ที่พัฒนาร่วมกับหลายสถาบันทั้ งในประเทศและ 

 ต่างประเทศ เพื่อสามารถดึงความสามารถของพนักงานของเราออกมา 

 ได้มากที่สุด

แอพพลิเคชั่น “เพลิน (Plearn)”

เพื่อตอบสนองการใช้งานข้อมูลดิจิทัลบนโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน 

ที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน สถาบัน dtac Academy ของเราจึงได้เปิด 

ตัวแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ในชื่อว่า “เพลิน (Plearn)” ภายใต้ 

คอนเซ็ปต์ “Play + Learn = Plearn” โดยแอพพลิเคชั่นนี้ให้บริการกับ 

พนักงานของเรา 4 บริการหลัก ดังนี้

•	 News:	นอกเหนือจากช่องทางอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์	เรามีข้อมูล 

 ข่าวสารของบริษัทส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพนักงานด้วย

•	 Library:	 ให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิค 

 และคู่มือการฝึกอบรมออนไลน์ได้ฟรี

•	 Employee	 Directory:	พนักงานสามารถค้นหาเบอร์โทรและอีเมล์ติดต่อ 

 เพื่อนร่วมงานภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึง

•	 Employee	Profile:	มีข้อมูลของพนักงาน	รวมถึง	QR	Code	และ	Bar	Code 

 เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 ค้นหาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการ Mobility

นอกจากส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรและสถาบันของเราเองแล้ว เรา 

ยังสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้ฝึกอบรมกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญ 

ภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการ 

ทำางานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้พนักงานและ 

ผูบ้รหิารของบรษิทัสามารถนำาความรูแ้ละประสบการณท์ีไ่ดร้บัมาประยกุต ์

ใชใ้นการทำางานใหเ้กดิความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิทีเ่กดิ 

ขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน



042 ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ในปี 2557 นี้ เราได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจำานวน 

ทั้งสิ้น 33 ล้านบาทให้กับพนักงานของเรา จำานวนกว่า 4,000 คน และ 

คู่ค้าของเรา จำานวน 3,900 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 

25 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี

และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

กับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำาในต่างประเทศ เรามีจึงมีโครงการ “Mobility” 

ขึ้น โดยพนักงานที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได ้

ทำางานร่วมกับบริษัทต่างประเทศตามระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อให้เกิดการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ ความชำานาญ และได้เรียนรู้นวัตกรรมของประเทศอื่นๆ  

เพื่อนำามาปรับใช้และเพิ่มศักยภาพในการทำางานต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ห่วงโซ่อุปทานนั้นสำาคัญไฉน และมีวิธีการดูแลกันและกัน             
อย่างไร (Supply Chain Sustainability)                      

นอกจากเรื่องพนักงานที่เราใส่ใจแล้ว ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ  

(Supplier) ที่ทำางานร่วมกันก็ใส่ใจด้วย เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำางาน 

ร่วมกันกับเราจึงต้องมีการดูแลและควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย 

เราได้จัดให้มีการลงนามตามข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Agreement on Responsible Business  

Conduct) เพือ่ใหผู้จ้ดัหาสนิคา้และ/หรอืบรกิารรบัทราบดา้นความปลอดภยั 

การอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำางาน (HSSE) ในการดูแล 

ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ (Supplier) ซึ่งข้อตกลงฯ ประกอบด้วย 

หลักปฏิบัติ 6 ข้อ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับกฎหมายภายในประเทศ 

สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

และข้อห้ามในการปฏิบัติทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2557 ได้ลงนามไปแล้วทั้งสิ้น 

1,043 ราย และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการปฏิบัติ 

ตามข้อตกลงของเรา จึงมีนโยบายการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติ 

งานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ซึ่งในปี 2557 ตรวจสอบไปแล้ว 

ทั้งสิ้น 230 ราย

นอกจากนีท้างดแีทคยงัมกีารจดัอบรมเรือ่งหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิและความ 

ปลอดภัยในการทำางานให้กับผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการด้วยโปรแกรม 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (HSSE Virtual Learning Program) ณ อาคารสำานักงาน 

ใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลจัดหาสินค้าและ/หรือบริการให้เป็น 

ไปตามนโยบายของเราอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 นี้มีพนักงานของ 

ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการเข้าร่วมการอบรมจำานวน 434 คน โดยมี 

แผนจะอบรมต่อในปี 2558 เพื่อให้ครบทุกประเภทธุรกิจของผู้จัดหาสินค้า 

และ/หรือบริการที่ทำางานร่วมกับเรา พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนา 

ระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดอีกด้วย

แล้วความปลอดภัย สุขภาพอนามัย                   
และสภาพแวดล้อมของเราล่ะเป็นอย่างไร                        

เรามีหน่วยงาน HSSE ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ  

ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อมในการทำางานของพนักงาน 

และระบบต่างๆ ของดีแทคตามมาตรฐานสากล ช่วยให้การทำางาน 

ปลอดภัย สบายใจได้ว่าห่างไกลจากอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทำางาน  

โดยในปี 2557 มีอัตราความถี่ในการเกิดอุบัติ เหตุถึงขั้นหยุดงาน  

(Loss-Time Injury Frequency Rate) เพียง 0.1 เมื่อเทียบกับ 1,000,000 

ชั่วโมงทำางานและเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับมาตรฐานความปลอดภัย  

และมีจิตสำานึกในการทำางานอย่างห่างไกลโรคภัย เรายังจัดทำาระบบการ 

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ISO 14001 & OHSAS 18001  

ซึ่งมีแผนที่จะรับการรับรองระบบมาตรฐานสากลในปี 2558 และได้มี 

การจัดอบรมด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน (HSSE  

Workshop) รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและสภาพ 

แวดล้อมในการทำางานขององค์กรผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE Virtual Learning Program) ให้แก่พนักงานทุกคน 

นอกจากนีย้งัมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการทำางาน ซึง่ประกอบไปดว้ยตวัแทนของพนกังานและผูบ้รหิารทำางาน 

ร่วมกันในการรายงาน เสนอแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน 

การทำางานให้ปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความ 

ปลอดภัยต่างๆ โดยใช้ประชุมร่วมกันเป็นประจำาทุกเดือน

เราไม่ได้เพียงวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและ 

สภาพแวดล้อมในการทำางานเท่านั้น แต่เรายังมีการติดตามผลและ 

ตรวจวัดผลอยู่ เสมอ โดยในปี  2557 มีการตรวจวัดและประเมิน 

สภาพแวดล้อมในการทำางานประจำาปีไปแล้ว เช่น แสงสว่าง เสียง  

คณุภาพอากาศในอาคารสำานกังานใหญแ่ละศนูยบ์รกิารลกูคา้ทางโทรศพัท ์ 

(Call Center) สาขาต่างๆ เพราะเชื่อว่าจะทำาให้มีความปลอดภัยตลอด 

เวลา และสามารถเฝ้าระวังก่อนจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน 

ได้อย่างทันท่วงที และหากพบว่าผลการตรวจประเมินมีเกณฑ์เกิน 

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำางานตามที่กฎหมายกำาหนดและเสี่ยง 

ต่อการกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน เราก็จะจัดให้มีมาตรการควบคุม 

และป้องกันอันตราย รวมถึงเฝ้าระวังอันตรายและโรคที่อาจเกิดจากการ 

ทำางานทันที
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ดำาเนินธุรกิจไปพร้อมกับรับผิดชอบต่อสังคม               
และสิ่งแวดล้อม                     

ดีแทคมีนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Responsibil ity) ที่ใช้ 

เป็นแนวทางหลักในการทำากิจกรรมเพื่อสังคมแบบเฉพาะตัวของเรา เพื่อ 

ให้เป้าหมายหลักในการดำาเนินธุรกิจขององค์กรและสังคมเดินไปด้วยกัน 

อย่างยั่งยืนได้ตามที่มุ่งหวัง

•	 Enable	 นำาเทคโนโลยีสื่อสารที่เรามีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ของคุนกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่อง

•	 Safe	 ส่งเสริมความปลอดภัยทุกด้าน	 ทั้งการบริการด้านการสื่อสาร 

 โทรคมนาคม และความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนที่เรารัก ไม่ว่าจะ 

 เป็นลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม

•	 Climate	 and	 Environment	 ดำาเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อ 

 สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

•	 Human	 R ights 	 and	 Pr i vacy 	 ดำา เนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อ 

 สิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 

ในปี 2557 ที่ผ่านมา ดีแทคได้ดำาเนินโครงการการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

(Employee Engagement) อย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดภายใต้โครงการ  

“100,000 ชั่วโมง ร่วมกันทำาดี” ซึ่งเน้นให้พนักงานทั้งองค์กรประมาณ 

5,000 คน ได้ทำากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมหลากหลายรูปแบบ โดย 

มีผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เช่น  

อนุญาตให้พนักงานมีวันลาพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันลาตามปกติ 1  

วันครึ่ง หรือ 12 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเราออกไปทำากิจกรรม 

อาสา และเมื่อเกิดภัยพิบัติ ขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รอช้าที่จะยื่นมือเข้า 

ช่วยเหลืออยู่เสมอ เช่น จัดให้มีกิจกรรมบรรเทาทุกข์ต่างๆ ส่งพนักงาน 

ในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยแรงกายแรงใจอย่างเร่งด่วน ทันเวลา ทั้งหมด 

นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้มีแนวคิดที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา 

ประเทศ โดยยึดถือการดำาเนินรอยตามแนวทางพระราชดำาริเศรษฐกิจ 

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดว่าอนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาติ  

ทำาให้เรามีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี 2557 ที่ผ่านมาและวางแผนจะทำา 

เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

Enable นำาเทคโนโลยีสื่อสารที่เรามีมาปรับใช้                    
เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน                                

บริการ *1515 ครอบครัวผูกพัน

จากเดือนสิงหาคม 2556 ที่เราได้เปิดตัวบริการ “*1515 ครอบครัวผูกพัน”  

จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่พันธมิตรอย่าง ดีแทค เทเลนอร์ กรุ๊ป 

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ 

ร่วมมือกันในการนำาความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรมาพัฒนาบริการ 

ด้านสุขภาพของแม่และเด็ก เพื่อมุ่งหวังในการมอบ “ก้าวแรก” ที่ดีที่สุด 

ให้เด็กไทยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดเป็น “*1515 

ครอบครัวผูกพัน” พร้อมให้ข้อมูลและคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ในการ 

ดูแลมารดาตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ตั้งครรภ์ ตลอดจนการเลี้ยงดูบุตร 

ตั้งแต่หลังคลอดจนครบ 2 ปี โดยการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่าน 

ระบบ SMS ฟรแีกผู่ท้ีส่มคัรโครงการไวท้ัง้ผูใ้ชบ้รกิารดแีทคและเครอืขา่ยอืน่ 

จากโครงการนี้ทำาให้ความรู้เกี่ยวกับแม่และเด็กในไทยไร้พรมแดน เพราะ 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนก็มีความรู้ในการดูแลก้าวแรก 

ของสังคมให้ดีได้เท่าเทียมกัน เพื่ออนาคตของประเทศที่ยั่งยืน 

ระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็ก

เราให้ความสำาคัญกับเด็กที่ เป็นก้าวแรกของสังคมอยู่ เสมอ ทำาให้มี 

โครงการเกี่ยวกับแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง สำาหรับโครงการนี้เกิดจากการ 

ที่เราเล็งเห็นความสำาคัญของการให้บริการคำาปรึกษาด้านสุขภาพเด็ก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาฉุกเฉิน จึงได้จับมือกับโรงพยาบาลเด็กหรือ 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียว 

ในประเทศไทยที่ให้บริการคำาปรึกษาฟรีด้านสุขภาพแก่แม่และเด็กให้ 

บุคคลทั่วไป ร่วมกันพัฒนาระบบ Call Center ของโรงพยาบาล เพื่อทำาให้ 

การบริการมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถลด 

ปริมาณคนไข้ที่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยเพียง 

เล็กน้อยได้อีกด้วย ซึ่งแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็ม 

ประสิทธิภาพไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557  จะเห็นได้ว่าการพัฒนา 

ปรับปรุงระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กเป็นการนำาเอากลยุทธ์  

Internet for All มาสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการ 

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศเข้าถึงแหล่ง 

ข้อมูลความรู้ และบริการสาธารณะในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน  

เพราะจากการที่เราอยู่ในธุรกิจบริการและมีประสบการณ์ในการดูแล 

ลูกค้ากว่า 27 ล้านราย จึงมุ่งมั่นที่จะนำาบริการระดับเวิลด์คลาสของ dtac  

Call Center มาร่วมพัฒนาและปรับปรุงระบบ Call Center ของโรงพยาบาล 

เด็กให้ทันสมัย สามารถรองรับสายที่โทรเข้ามาเป็นจำานวนมากในแต่ 

ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเรายังออกแบบระบบที่พร้อม 

สำาหรับการขยายบริการในอนาคต ทั้งระบบ IVR (Interactive Voice  

Response) ระบบบันทึกเสียงสนทนา (Voice Logger) IP Gateway และตู้สาขา 

โทรศัพท์ PABX (Private Automatic Branch Exchange) รวมถึงการจัดอบรม 

และให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยผู้เชี่ยวชาญ 

จาก dtac Call Center

โดยโครงการพัฒนาระบบ Call Center ของโรงพยาบาลเด็กที่ผู้ต้องการ 

ใช้บริการสามารถติดต่อโดยการโทรในหมายเลข 1415 แล้วนั้น ระบบ  

Call Center ของโรงพยาบาลเด็กก็ยังเชื่อมต่อกับ “*1515 ครอบครัว 

ผูกพัน” ของเราที่ร่วมมือกับกรมอนามัย และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย 

โดยนอกจากจะส่ง SMS ให้ผู้ต้องการข้อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยว 

กับแม่และเด็กแล้ว ยังสามารถเลือกกดหมายเลข 0 เพื่อติดต่อ Call Center 

ของโรงพยาบาลเด็กได้ด้วย นับว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ 

บริการดูแลรักษาสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร เพื่อมอบพัฒนาการที่ดีที่สุด 

ให้กับเด็กไทย ซึ่งจะเป็นพลังที่สำาคัญของประเทศต่อไปในอนาคต
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โครงการ “อินเทอร์เน็ตเพื่อเด็กไทย Internet for All”

การศึกษาของเยาวชนไทยเป็นรากฐานที่ยั่งยืนของสังคมเช่นกัน เรา 

เชื่อมั่นว่าความเท่าเทียมกันในการศึกษาของเด็กทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

จะเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและโอกาสต่างๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตนเอง โครงการ “1 ล้าน 

ชั่วโมงเพื่อเด็กไทย Internet For All” จึงเกิดขึ้นและทำาอย่างต่อเนื่องมา 

ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เด็กและ 

คนไทยทุกคนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยความ 

ครอบคลุมของสัญญาณคุณภาพ dtac 3G ซึ่งเป็นโครงข่ายอัจฉริยะเรา 

พรอ้มกนันัน้ยงัไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีากสำานกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดส่งรายชื่อโรงเรียนที่มีความต้องการใช้ 

อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาจากทั่วประเทศ และเปิดโอกาสให้ทีมพนักงาน 

จิตอาสาของดีแทคออกไปติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงห้อง 

คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการอีกด้วย

โครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับเยาวชนไทย”

จากผลการสำารวจในปี 2557 พบว่าปีนี้มีเด็กกว่า 500 ล้านคนในเอเชีย 

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมาก  

เพราะต่างทราบกันดีว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งในการช่วย 

เปิดรับความรู้ที่เป็นประโยชน์และเชื่อมต่อโลกกว้างได้ แต่ถึงกระนั่นก็ยัง 

มีผลเสียในแง่ของการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไม่ถูกต้องทำาให้เสี่ยงต่อการ 

โดนโจรกรรมออนไลน์ หลอกลวงและข่มขู่ ซึ่งดีแทคเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 

กับปัญหาเหล่านี้  ดีแทคและเทเลนอร์ กรุ๊ปจึงจัดตั้งโครงการ “Safe  

Internet” ขึ้น เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไทยในการใช้ 

อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และเตรียมพร้อมเยาวชนให้เป็นพลเมืองใน 

ยคุดจิทิลั (Digital Citizens) ทีด่ ีโดยเฉพาะในปจัจบุนัทีก่ารเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ 

ทำาได้ง่ายมากๆ ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อให้เยาวชนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 

อย่างถูกต้องและปลอดภัย จึงได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตให้แก่เยาวชน พร้อมสอนและเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูแกนนำา 

และนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเรียน 

รู้ต่างๆ มาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไข 

ปัญหาในชีวิตประจำาวัน และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เตรียมพร้อม 

แข่งขันกับนานาประเทศ โดยการคัดเลือกโรงเรียนและครูผู้เข้าร่วมการ 

อบรมสอนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับ 

หน่วยงานภาคี เพื่อความรู้และความเท่าเทียมทุกคน ทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน
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โครงการ *1677 ทางดว่นขอ้มลูเกษตรและแอพพลเิคชัน่ “FARMER INFO”

จากแนวคิด Internet for All ของเราทำาให้เกิดแอพพลิเคชั่น “FARMER  

INFO” ขึ้น ด้วยความต้องการให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

การสื่อสารที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้กระทั่ง 

เกษตรกร บรกิารนีต้อ่ยอดมาจาก SMS *1677 ซึง่เปน็ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

ข้อมูลข่าวสารการเกษตร โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200,000 ราย นอก 

จากการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบ SMS แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ให้ 

คำาปรึกษาในเรื่องการผลิต การจัดกิจกรรมอบรม และรับรองมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการจัดประกวดเครือข่ายเกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถ 

ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้

ขาย เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ถือเป็นการปกป้องและอุ้มชูเกษตรกรที่ 

เป็นอาชีพเก่าแก่และกระดูกสันหลังของชาติมาอย่างยาวนานอีกทาง 

หนึ่งด้วย

โดยในปี 2557 ได้กำาหนดเกณฑ์ในการสรรหา Smart Farmer ที่มีความ 

คิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจและการตลาด และมีการวางแผนรองรับพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำาให้ FARMER INFO เป็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมระหว่าง 

ผู้ผลิต ตลาด และผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้ได้ซื้อขายสินค้ากัน 

ได้ เพื่อลดต้นทุน และผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของทุกฝ่าย ทั้งยังสนับสนุน 

การพัฒนาให้สินค้าเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล และ 

เน้นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ 

แก่เกษตรกรของไทยในระดับนานาประเทศ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 

เกษตรกร ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ในระยะยาว 

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน

สำาหรับในปี 2558 นั้น เราจะมุ่งเน้นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 

ดิจิตอลของรัฐบาล ที่จะเป็นเครื่องมือสำาคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ 

ของประเทศให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ 

ทั่วโลกได้ โดยเราจะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นพื้นฐาน โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างรูปแบบในการดำาเนินธุรกิจ 

ใหม่ๆ  ใหม้กีารผลติและการคา้ขายสนิคา้ในระบบดจิติอลและนำานวตักรรม 

มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนต่อไป 

Safe: ส่งเสริมความปลอดภัยทุกด้านให้แก่ทุกคนที่เรารัก    

แอพพลิเคชั่นร่วมด้วยช่วยกัน “m-Rescue by dtac”

จากความต้องการเสริมสร้างความปลอดภัยให้สังคมของดีแทค และ 

ประสบการณ์ในการเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลมากว่า 16 ปี ของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ทำาให้เกิด 

แอพพลิเคชั่น “m-Rescue by dtac” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าดีแทค 

ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ขอความช่วยเหลือในกรณี 

ฉุกเฉิน และเป็นเครือข่ายในการรายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุการณ์ 

ต่างๆ ให้เพื่อนในสังคมได้รับทราบ ส่งเสริมค่านิยมให้คนในสังคมไทยมี 

น้ำาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

โดยลกูคา้ทีใ่ชส้มารท์โฟนของดแีทค ซึง่มแีอพพลเิคชัน่ สามารถแจง้ใหศ้นูย ์

รับเรื่อง 1677 ทราบได้โดยการกดเพียงปุ่มเดียว และทางศูนย์ฯ จะ 

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ หรือประสาน 

กับหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัครทั่วกรุงเทพฯ เข้าให้ความช่วยเหลือและ 

ระงับเหตุได้ทันที และภายในปี 2557 ที่ผ่านมา เราได้มีการประชาสัมพันธ์ 

แอพพลิเคชั่นในหลากหลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม 

นิสิตนักศึกษาผ่านกระบวนการ “เรียนรู้โดยการลงมือทำา” โดยการให้นิสิต 

นักศึกษาส่งแผนการประชาสัมพันธ์เข้าประกวดแข่งขันกัน การออกบูธ 

กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มพนักงานออฟฟิศ นอกจากนี้ยัง

สำาหรับแอพพลิเคชั่น FARMER INFO นั้น เป็นการนำาเอาเทคโนโลยีด้าน 

การสื่อสารที่แข็งแกร่งของดีแทค มาผนวกกับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

ต่อเกษตรกรจากมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิด และการสื่อสาร 

จากสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างยาวนานของดีแทค 

รว่มสรา้งแหลง่แลกเปลีย่นความรู ้และการรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นการเกษตร 

ที่ดีที่สุด พร้อมเป็นคลังความรู้จากการรวบรวมข้อมูลของเครือข่าย 

เกษตรกรระดับภูมิปัญญาจากทั่วประเทศ ซึ่งมาจากการทำาวิจัย สำารวจ 

และประมวลผลข้อมูลตามที่เกษตรกรต้องการอย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกค้า 

ดีแทคทุกคนสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี และด้วยเทคโนโลยี  

dtac 3G ของเรา ยิ่งทำาให้แอพพลิเคชั่นนี้ตอบสนองความต้องการของ 

เกษตรกรได้อีกหลายด้าน เช่น เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบ 

และเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ไดท้กุวนัจากแหลง่รบัซือ้ทัว่ประเทศกอ่นนำาไป 
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มีการจัดอบรมอาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายของร่วมด้วยช่วยกัน ใน 3  

จังหวัด คือกรุงเพทฯ ชลบุรี และกระบี่ โดยปัจจุบันมียอดดาวน์โหลด 

แอพพลิเคชั่นอยู่ที่ 200,000 ดาวน์โหลด และจะส่งเสริมให้มีเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อสรรค์สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย เอื้อเฟื้อแผ่ซึ่งกันและกันอย่าง 

ยั่งยืน

Climate and Environment: สิ่งแวดล้อมดีชีวียั่งยืน                       

โครงการ Green Project

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกคน และเป็นสิ่งที่ทำาให้เรามีชิวิตอยู่ 

บนโลกใบนี้ได้อย่างเป็นสุข ยืนนานไปนานสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะฉะนั้น 

การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงานเท่าที่จะทำาได้จึงเปรียบเสมือน 

การเติมชีวิตของเราทุกคนให้ยั่งยืน โครงการ “Green Project” จึงเกิดขึ้น  

ซึ่งเป็นโครงการที่ทำากันภายในองค์กรของดีแทค เพื่อรณรงค์และสร้าง 

ความตระหนักเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน น้ำา ไฟ กระดาษ และเห็น 

คุณค่าของทรัพยากรรอบตัว ให้พนักงานของเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

และสร้างความตระหนักในการดำาเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าของดีแทคเฮ้าส์  

เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำาเป็น การลดปริมาณการใช้กระดาษ (Go Digital) 

การใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า โดยการใช้แคมเปญ “Green Little Heroes Campaign” 

เพือ่สรา้งความตระหนกัรูข้องการลดใชพ้ลงังานไฟฟา้และกระดาษดว้ยการ 

ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ตา่งๆ ภายในองคก์ร รวมถงึการสรา้งความตระหนกั 

ในการลดใช้พลาสติกผ่านแคมเปญ “Green Market” ด้วยการชักชวนให้ 

พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลาสติก เช่น การนำาถุงผ้ามาซื้อของ 

ในงานจะได้รับสิทธิพิเศษ เป็นต้น

และจากการวัดผลประเมินผลในปี 2557 ที่ผ่านมาพบว่า โครงการ 

ดังกล่าวได้ลดปริมาณของการปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซด์ถึง 594.5 ตัน 

และนอกจากนี้ยังเห็นว่าพนักงานของเรายังสามารถเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและลดการใช้ปริมาณ 

พลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

โครงการแบตเตอรี่มีพิษ คิดก่อนทิ้ง (Mobile Battery for Life)

เนื่องจากอัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถือมีปริมาณเพิ่มสูงมาก ดีแทคซึ่ง 

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่จึงได้ตระหนักถึงภัยจากการทิ้งแบตเตอรี่ และอุปกรณ์โทรศัพท์ 

มือถือที่ เสื่อมสภาพอย่างไม่ถูกวิธี  เนื่องจากแบตเตอรี่และอุปกรณ์ 

โทรศัพท์มือถือที่เสื่อมสภาพมีส่วนประกอบทั้งที่มีอันตราย เช่น ตะกั่ว 

แคดเมี่ยม ปรอท ซึ่งหากได้รับการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการ 

รั่วไหลของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม เกิดอันตรายต่อสุขภาพและระบบ 

นิเวศน์ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในขณะเดียวกันก็มีส่วนประกอบ 

ที่สามารถนำาไปแยกสกัดเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ทองแดง ทองคำา  

เราจึงดำาเนินโครงการ “แบตเตอรี่มีพิษ คิดก่อนทิ้ง (Mobile Battery for  

Life)” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

โดยดีแทคร่วมมือกับบริษัท เทสแอมม์ (TES-AMM (Singapore) Pte LTD) ซึ่ง 

ทำาธุรกิจด้านการกำาจัดและรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ต่างๆ เป็นบริษัทแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการกำาจัดและแปรสภาพขยะ นำาแบตเตอรี่และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 

เสื่อมสภาพที่ประชาชนทั่วไปนำามาทิ้งในจุดต่างๆ ของเรา เช่น สำานักงาน 

บริการลูกค้าดีแทค ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นำามาคัดแยกส่วนที่สามารถ 

นำากลับมาใช้ใหม่ได้ออกจากส่วนที่ต้องกำาจัด ก่อนจะมีการนำาไปรีไซเคิล 

และกำาจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลต่อไป โดยใน 

ส่วนประกอบที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ทางบริษัทเทสแอมม์ได้นำา 



047ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายได้ส่วนนี้ไปบริจาคและ/หรือใช้จัดกิจกรรมเพื่อการกุศล ส่งเสริม 

ให้สังคมยั่งยืนต่อไป

และในปี 2557 ที่ผ่านมา เราและพาร์ทเนอร์ในโครงการก็ยังร่วมมือกัน 

อย่างต่อเนื่องในการเพิ่มพื้นที่จัดวางกล่องรับบริจาคให้ครอบคลุมมากขึ้น 

เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับทุกคนที่สนใจและรองรับการเพิ่มขึ้นของ 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เจมาร์ท บิ๊กซี เทสโก้โลตัส สาขาต่างๆ นอกจาก 

จะช่วยเพิ่มโอกาสในการกำาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแล้ว ยัง 

ช่วยปลูกจิตสำานึกให้กับคนที่เห็นกล่องรับบริจาคได้ตระหนักถึงโทษและ 

การใช้มือถือและอุปกรณ์มือถืออย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม 

อีกด้วย

โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ                         
เพราะเราพร้อมทำาเพื่อให้สังคมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง                          

โครงการ 100,00 ชั่วโมง ร่วมกันทำาดี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เน้นการสร้างรากฐานอันมั่นคงของสังคม 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของพนักงานและสังคม 

อย่างครบถ้วน “โครงการ 100,00 ชั่วโมง ร่วมกันทำาดี” จึงเกิดขึ้นและ 

ทำามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้พนักงานได้ออกไปอาสาทำาความดี 

ให้กับสังคมและชุมชน สะสมชั่วโมงความดี ตั้งเป้าหมายที่ 25 ชั่วโมงต่อ 

คนต่อปี ซึ่งเมื่อครบ 1 ปี ทั้งองค์กรจะมีชั่วโมงความดีครบ 100,000  

ชั่วโมง และเพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้พนักงานได้ทำาความดี 

ได้อย่างเต็มที่ เราจึงอุทิศวันทำางานของพนักงานให้เป็น Volunteer Leave 

จำานวน 1 วันครึ่งต่อปี เพื่อให้พนักงานหากิจกรรมทำาความดีที่เลือกทำา 

ได้ตามความถนัดของตนเอง

นอกจากนี้หน่วยงาน Social Responsibility ของดีแทค ยังได้จัดเตรียม 

สติ๊กเกอร์ให้กับพนักงานที่สามารถสะสมชั่วโมงทำาความดีได้ครบตาม 

เป้าหมาย ได้ติดไว้ในบัตรพนักงาน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับ 

ตนเอง ครอบครัว และยังแสดงออกถึงการวางรากฐานขององค์กรที่มี 

นโยบายพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

โครงการ “กิจกรรมทำาดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย” และ 

“Bright smiles & Happy Heart”

โครงการ “ทำาดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย” เป็นโครงการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยที่ทำามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และในปี 2557 

นี้ได้มีการลงทุนพร้อมวางแผนการช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคปากแหว่ง 

เพดานโหว่ที่ยากไร้เพิ่มเติม กับโครงการ “Bright smiles & Happy Heart”  

โดยจับมือมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย หรือ Operation Smile Thailand  

และอีก 16 องค์กร สนับสนุนเงินทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี ปีละ 1 ล้านบาท  

และจัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรคปากแหว่งเพดานโหว่ขึ้นมาโดยเฉพาะ 

พร้อมทั้งมีแอพพลิเคชั่นและโปรแกรมต่างๆ ที่จะทำาให้พ่อแม่และเด็กที่ 

ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและฝึกฝนการพูดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ 

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม  

ประเทศไทยได้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้น 8,000 คน

กิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนในสังคม 

ก็ต้องพร้อมที่จะช่วยเหลื่ออย่างเต็มที่ ดีแทคเองก็ไม่เคยนิ่งเฉยและมี 

ส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในหลากหลายรูปแบบ 

มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือ การจัดสิ่งของและ 

จัดพนักงานที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ประสบภัยเข้าช่วยบรรเทาทุกข์ นอกจากนี้ 

ยังผนึกกำาลังกับหลากหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรม การหารายได ้

สนับสนุนองค์กรการกุศล ส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน และในปี 2557 

นี้ เราได้เข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในหลายเหตุการณ ์ 

เชน่ เหตกุารณเ์พลงิไหมบ้รเิวณชมุชนทีท่ิง้ขยะในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ได้มอบน้ำาบรรจุขวดจำานวน 5,000 ขวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ 

ใช้เป็นน้ำาอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 

ที่จังหวัดเชียงราย ได้เข้าไปช่วยโรงเรียนในบริเวณ อ.พาน ให้สามารถใช้ 

อินเทอร์เน็ตได้อีกครั้ง และมอบอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งเงินช่วยเหลือ 

จำานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท เหตุการณ์อุทกภัยในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนสิงหาคม ได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที ่

ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท เหตุการณ์อุทกภัย 

ในบริเวณภาคใต้ตอนล่างช่วงเดือนธันวาคม ได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชน 

ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำานวนเงิน 220,000 บาท และเราก็จะยังคง 

ดูแล และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทย ควบคู่ไปกับการร่วมหาแนว 

ทางในการพัฒนาองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้ความศรัทธา 

และเชื่อมั่นในการทำาดีเสมอมาและเสมอไป
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เหตุการณ์ที่สำาคัญ

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัดในเดือนสิงห�คม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพื่อประกอบธุรกิจให้บริก�รโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ โดยได้เริ่มให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่�นคว�มถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภ�ยใต้สัญญ�ร่วมก�ร 

ง�นซึ่งอยู่ในรูปแบบ “สร้�ง-โอน-ดำ�เนินง�น” จ�ก บริษัท กสท โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) ตั้งแต่ปี 2534 และ 2537 ต�มลำ�ดับ

ในปี 2552 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 

GHz เป็นเวลา 15 ปีจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเริ่มให้บริการโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 2.1GHz ในปี 2553

เหตุการณ์สำาคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริษัทตามลำาดับมีดังนี้

พฤศจิกายน

บริษัทได้เข้าทำาสัญญาร่วมการงานกับ กสท. เพื่อให้บริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยมีส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วม 

การงานประเภท “สร้าง-โอน-ดำาเนินงาน (Build-Transfer- 

Operate)”

กุมภาพันธ์ 

บริษัทได้เข้าทำาสัญญาเชื่อมโยงโครงข่ายกับบริษัท ทีโอที 

จำากัด (มหาชน) (เดิมคือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย) 

กุมภาพันธ์ 

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด

ตุลาคม

เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 

ร้อยละ 13 ของทุนชำาระแล้ว และนำาหุ้นของบริษัทเข้าจด 

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

พฤศจิกายน

บริษัทออกหุ้นใหม่จำานวน 42.8 ล้านหุ้นให้แก่ทีโอที และ 

ทีโอทีตกลงให้ส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายแก่บริษัท

พฤศจิกายน

กสท. ตกลงขยายระยะเวลาการดำาเนินการภายใต้สัญญาร่วม 

การงาน ส่งผลให้สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดในปี 2561

กรกฎาคม

บริษัทเปิดให้บริการในระบบเติมเงิน ภายใต้ชื่อบริการ 

“Prompt”

พฤษภาคม

บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 

ขายหุ้นของบริษัทจำานวน 5.5 ล้านหุ้นให้แก่บริษัท เทเลนอร์  

เอเชีย พีทีอี

สิงหาคม

บริษัทขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนจำานวน 48.5 ล้านหุ้นให้แก่  

เทเลนอร์ เป็นผลให้เทเลนอร์ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

29.94 ของทุนชำาระแล้วของบริษัท

มีนาคม

บริษัทเริ่มใช้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” และนับเป็นการ 

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการดำาเนินธุรกิจการตลาดของ 

บริษัท

เมษายน

ทีโอทีตกลงจะแก้ไขวิธีการคำานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 

สำาหรับบริการในระบบเติมเงินจาก 200 บาทต่อเลขหมาย 

ต่อเดือนเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าบัตรเติมเงินที่ขายได้

พฤศจิกายน

บริษัทเริ่มให้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย GPRS
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เมษายน

บริษัทปลดล็อก IMEI Codes ซึ่งทำ�ให้ลูกค้�ส�ม�รถนำ�เครื่อง 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิดม�ใช้บนโครงข่�ยของบริษัทได้

พฤษภาคม

บริษัทหยุดดำ�เนินธุรกิจก�รจัดจำ�หน่�ยเครื่องโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม โดยโอนธุรกิจดังกล่�วให้แก่ยูดี  

ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทและยูคอมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

25 และ 75 ต�มลำ�ดับ (ปัจจุบันยูคอมได้โอนสิทธิประโยชน์ 

ทั้งหมดให้ เบญจจินด� โฮลดิ้งแล้ว)

มกราคม

ภ�ษีสรรพส�มิตมีผลบังคับใช้

ตุลาคม

บริษัทได้รับร�งวัล “Disclosure Report Award 2003” จ�ก 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ด 

หลักทรัพย์

ธันวาคม

บริษัทได้รับร�งวัล “Technology Fast 500 Asia Pacific 2004  

Award” จ�กก�รจัดอันดับของ Deloitte

มิถุนายน

ทีโอทีตกลงให้บริษัทดำ�เนินก�รลดทุนโดยลดจำ�นวนหุ้นที่ที

โอทีถืออยู่จำ�นวน 16.4 ล้�นหุ้น

มิถุนายน

บริษัทได้รับร�งวัล “Mobile Operator of the Year 2006”  

ของประเทศไทยในฐ�นะเป็นผู้ให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ยอดเยี่ยมจ�กนิตยส�ร Asian MobileNews 

สิงหาคม

บริษัทเสร็จสิ้นกระบวนก�รลดทุนโดยลดจำ�นวนหุ้นที่ทีโอที 

ถืออยู่จำ�นวน 16.4 ล้�นหุ้น

กทช. อนุมัติอัตร�และหลักก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยเพื่อให้ 

ผู้ประกอบก�รส�ม�รถเริ่มต้นเจรจ�อัตร�ค่�เชื่อมโยงที่จะ 

ใช้ระหว่�งกันได้

กันยายน

บริษัทเริ่มใช้เลขหม�ย 10 หลัก สำ�หรับเลขหม�ยโทรศัพท์ 

เคลือ่นที ่โดยใช ้08 แทน 0 นำ�หน�้เลขหม�ยโทรศพัทเ์คลือ่นที่

พฤศจิกายน

บริษัทเข้�ทำ�สัญญ�ข้อตกลงค่�เชื่อมต่อโครงข่�ยระหว่�งกัน 

กับทรูมูฟและเอไอเอส

ธันวาคม

บริษัทเข้�ทำ�สัญญ�ข้อตกลงค่�เชื่อมต่อโครงข่�ยระหว่�งกัน 

กับทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์

มิถุนายน

บริษัทนำ�หุ้นเพิ่มทุนเข้�ซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยเป็นครั้งแรก จำ�นวน 82 ล้�นหุ้น ซึ่งดีแทคเป็น 

บริษัทแรกในประเทศไทยที่มีหุ้นซื้อข�ยอยู่ใน 2 ตล�ด (dual  

listing) คือตล�ดหุ้นไทยและสิงคโปร์

บริษัทได้รับร�งวัล “Mobile Operator of the Year” ของ 

ประเทศไทยในฐ�นะเป็นผู้ให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ยอดเยี่ยม จ�กนิตยส�ร Asian MobileNews

สิงหาคม

บริษัทได้รับร�งวัลพระร�ชท�น Thailand Corporate Excellence 

ประเภทคว�มเป็นเลิศด้�นก�รตล�ด จัดโดยสม�คมก�ร 

จดัก�รธรุกจิแหง่ประเทศไทย และสถ�บนับณัฑติบรหิ�รธรุกจิ 

ศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ตุลาคม

บริษัทปรับภ�พลักษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้นก�รสร้�งคว�ม 

รู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้� (feel goood)

มกราคม

บริษัทลงทุนในเพย์สบ�ย ซึ่งเป็นบริษัทให้บริก�รระบบชำ�ระ 

เงินออนไลน์

บริษัทร่วมกับกสท.ทดลองให้บริก�ร 3G บนคลื่นคว�มถี่ 850 

เมกะเฮิรตซ์ ที่สถ�นีฐ�น จ.มห�ส�รค�ม

มีนาคม

บริษัทร่วมกับธน�ค�รกสิกรไทย เปิดตัว “ATM SIM” บริก�ร 

ธุรกรรมท�งก�รเงินบนมือถือครั้งแรกของไทย

พฤศจิกายน

ATM SIM ได้รับร�งวัล the Best Mobile Service จ�ก Asia Mobile 

Award 2008 ซึ่งจัดขึ้นโดย GSMA’s Mobile Congress
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มกราคม

ATM SIM ได้รับร�งวัล Project of the Year จ�กง�น Thailand 

ICT Excellence Awards 2008

โครงก�ร *1677 บริก�รท�งด่วนข้อมูลก�รเกษตรได้รับร�งวัล 

ก�รขบัเคลือ่นธรุกจิดว้ยเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร 

ดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) จ�กง�น Thailand ICT Excellence 

Awards 2008

มีนาคม

บริษัทและโวด�โฟนร่วมลงน�มสัญญ�เอ็กซ์คลูซีฟสร้�ง 

ยุทธศ�สตร์พันธมิตรพัฒน�บริก�รร่วมกัน

มิถุนายน

ATM SIM ได้รับร�งวัล “Most Innovative Application of the Year” 

จ�กง�น “2009 Frost & Sullivan Asia Pacific ICT Awards”

กรกฎาคม

บริษัทย้�ยสำ�นักง�นใหญ่จ�กอ�ค�รชัย ไปยังอ�ค�รจัตุรัส 

จ�มจุรี ถนนพญ�ไท

สิงหาคม

บริษัทเปิดทดลองให้บริก�ร โมบ�ยล์ อินเตอร์เน็ตบน 3G  

โดยใช้เทคโนโลยี HSPA บนย่�นคว�มถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ม ี

พื้นที่ให้บริก�รครอบคลุมใจกล�งกรุงเทพฯ

พฤศจิกายน

บริษัทเปิดตัว “dSmart” ซึ่งเป็นระบบควบคุมดูแลระบบ 

โครงข่�ยและก�รบริก�รลูกค้�จ�กจุดเดียวแบบครบวงจร  

เพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รดูแลลูกค้�ให้เกิดคว�มพอใจสูงสุด

โครงก�รทำ�ดีทุกวันจ�กดีแทค ได้รับร�งวัลยอดเยี่ยม บริษัท 

จดทะเบียนดีเด่นด้�น CSR จ�กง�น SET Awards 2009

ธันวาคม

บริษัทเปิดให้บริก�ร BlackBerry ในประเทศไทย พร้อมทั้ง 

เปิดตัวโทรศัพท์ BlackBerry รุ่นต่�งๆรวมทั้งรุ่นพิเศษสีข�ว

มีนาคม

ดีแทค อินเตอร์เน็ต ได้รับร�งวัล “สุดยอดนวัตกรรมท�ง 

เทคโนโลยี” (Commart Innovation Awards 2010)

บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จำ�หน่�ยโทรศัพท์ iPhone ในประเทศไทย 

อย่�งเป็นท�งก�ร

กรกฎาคม

บริษัทเข้�ทำ�สัญญ�ข้อตกลงค่�เชื่อมต่อโครงข่�ยระหว่�งกัน 

กับ กสท./ฮัทช์

บริษัทจำ�หน่�ยไมโครซิม (Micro SIM) ซึ่งเป็นซิมขน�ดเล็ก 

สำ�หรับอุปกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ๆ

พฤศจิกายน

บริษัทประก�ศจ่�ยเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรก 

นอกเหนือจ�กก�รจ่�ยเงินปันผลปกติประจำ�ปี

บริษัทได้รับร�งวัล “สุดยอดแบรนด์แห่งปี” ส�ข� Mobile  

Operator ในพิธีมอบร�งวัล Excellent Brand Survey Awards  

2010 จ�กนิตยส�ร HWM Thailand

ธันวาคม

บริษัทร่วมกับผู้ให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก 4 ร�ย เปิด 

ทดลองให้บริก�รเปลี่ยนเครือข่�ยใช้เบอร์เดิม หรือบริก�ร 

MNP

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นคว�มถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้  

ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รจัดตั้งหน่วยง�นกำ�กับดูแลใหม่

สิงหาคม

บริษัทให้บริก�ร 3G HSPA บนคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์

กันยายน

บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จำ�หน่�ย iPad ในประเทศไทยอย่�งเป็น 

ท�งก�ร

ตุลาคม

คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และ 

กิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติได้รับก�รโปรดเกล้�ฯ แต่งตั้ง 

อย่�งเป็นท�งก�ร

บริษัทได้รับร�งวัล “Hall of Fame: A Decade of Excellence 

2001 - 2010” ในฐ�นะหนึ่งในสิบองค์กรธุรกิจชั้นนำ�ของ 

ประเทศไทยที่มีก�รบริห�รจัดก�รเป็นเลิศม�ตลอดหนึ่ง 

ทศวรรษ จ�กก�รเก็บข้อมูลโดยสม�คมก�รจัดก�รธุรกิจแห่ง 

ประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจ 

ศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ธันวาคม

บริษัทประก�ศจ่�ยเงินปันผลพิเศษ เพื่อปรับโครงสร้�ง 

ท�งก�รเงิน

โครงก�รทำ�ดีทุกวันจ�กดีแทค ได้รับร�งวัลยอดเยี่ยม บริษัท 

จดทะเบียนดีเด่นด้�น CSR จ�กง�น SET Awards 2011 เป็น 

ปีที่ 3 ติดต่อกัน
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มีนาคม

บริษัทเปิดให้บริก�ร WiFi ภ�ยใต้แนวคิด “เดินเล่นสนุก ทั่ว 

ศูนย์ก�รค้�” ณ ศูนย์ก�รค้�ทั่วกรุงเทพมห�นครและบนสถ�น ี

รถไฟฟ้� BTS

กรกฎาคม

บริษัทประก�ศนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลใหม่ ซึ่งจะจ่�ยใน 

ระดับที่ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 80 ของกำ�ไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้น 

อยู่กับสถ�นะท�งก�รเงินของบริษัทและโครงก�รประกอบ 

ธรุกจิของบรษิทัในอน�คต ดว้ยคว�มตัง้ใจทีจ่ะจ�่ยเงนิปนัผล 

ทุกไตรม�ส

สิงหาคม

บริษัทได้รับร�งวัลรัษฏ�กรพิพัฒน์ ประจำ�ปี 2554 ซึ่งจัดขึ้น 

โดยกรมสรรพ�กรเพื่อเชิดชูเกียรติผู้เสียภ�ษีคุณภ�พ 

กันยายน

บริษัทได้รับร�งวัลผู้บริห�รระดับสูงที่ส่งเสริมนักลงทุน 

สัมพันธ์ที่ดีที่สุดและนโยบ�ยปันผลที่มีคว�มต่อเนื่องม�ก 

ที่สุด จ�ก อัลฟ� เซ�ท์อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยส�รที่มีชื่อเสียง 

ด้�นก�รลงทุนสถ�บัน

ตุลาคม

บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค เข้�ร่วมก�รประมูลคลื่นคว�มถี่ IMT 

ย่�น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งจัดโดย กสทช. และเป็นผู้ชนะก�ร 

ประมูลคลื่นคว�มถี่ดังกล่�วจำ�นวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์

บริษัทเปิดให้บริก�ร dtac Deezer บริก�รดิจิตอลมิวสิคสตรีม 

มิ่งรูปแบบใหม่ครั้งแรกในเอเชียที่ให้ลูกค้�ฟังเพลงแบบไร้ขีด 

จำ�กัดกว่� 18 ล้�นเพลงทั่วโลก

ธันวาคม

บจก. ดีแทค เนทเวอร์ค ได้รับใบอนุญ�ตให้ใช้คลื่นคว�มถี่ 

IMT ย่�น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญ�ตให้ประกอบกิจก�ร 

โทรคมน�คมแบบที่ส�มจ�ก กสทช.

บริษัทดำ�เนินก�รยกระดับเครือข่�ยทั้งหมดทั่วประเทศแล้ว 

เสรจ็ รวมถงึก�รตดิตัง้ฐ�นของ 3G 850 เมกะเฮริตซ ์ครอบคลมุ 

ทุกจังหวัดหลักทั่วประเทศ

กุมภาพันธ์

บริษัทดำ�เนินก�รยกระดับโครงข่�ยทั่วประเทศทั้งหมดเสร็จ 

สมบูรณ์เพื่อนำ�เทคโนโลยีก�รสื่อส�รในโลกโทรคมน�คมที่ 

ทันสมัยที่สุดม�สู่ผู้บริโภค

พฤษภาคม

บริษัทเปิดตัว “ดีแทคไตรเน็ต” ภ�ยใต้แนวคิดก�รให้บริก�ร 

ผ่�น 3 เครือข่�ย 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ 850 เมกะเฮิร์ตซ์และ 2.1  

กิกะเฮิร์ตซ์

มิถุนายน

บริษัทเปิดตัวโทรศัพท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นแรก ชีต้�ห์ โจอี้และ 

เม้�ซี่

กรกฎาคม

บริษัทให้บริก�ร 3G HSPA บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์

สิงหาคม

บริษัทได้รับร�งวัลผู้บริห�รระดับสูงที่ส่งเสริมนักลงทุน 

สัมพันธ์ที่ดีที่สุดและนโยบ�ยปันผลที่มีคว�มต่อเนื่องม�ก 

ที่สุด จ�ก อัลฟ� เซ�ท์อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยส�รที่มี 

ชื่อเสียงด้�นก�รลงทุนสถ�บันเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

กันยายน

บริษัทได้รับร�งวัล Thailand’s Corporate Brand Rising Star  

2013 จ�กก�รวจิยัโดยส�ข�วชิ�ก�รตล�ด คณะพ�ณชิยศ�สตร ์

และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย โดยง�นนี้ได้จัดขึ้น 

เพื่อประก�ศผลร�งวัลและทำ�พิธีมอบร�งวัลเกียรติยศให้ 

กับบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่�แบรนด์ 

องค์กรสูงสุด

พฤศจิกายน

บริษัทเปิดตัวโทรศัพท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นที่สอง ไลอ้อน ชีต้�ห์ 

เตอร์โบและโจอี้เตอร์โบ

มกราคม

บริษัทภ�ยใต้แบรนด์แฮปปี้จ�กดีแทค เปิดโปรโมชั่นต้อนรับ 

ปีใหม่ 2557 ให้เล่นอินเตอร์เน็ตฟรี 6GB ในช่วง 6 เดือน  

(เดอืนละ 1GB) ใหก้บัลกูค�้แฮปปีท้ีเ่ปลีย่นจ�กเครือ่งโทรศพัท์ 

มือถือฟีเจอร์โฟนเป็นสม�ร์ทโฟนเครื่องแรก 

เมษายน

บริษัท เปิดตัว “โจอี้ จัมพ์” ดีแทคไตรเน็ตโฟนรุ่นใหม่ล่�สุด 

ต�มแนวคิด “สม�ร์ทกว่�กับดีแทคสม�ร์ทโฟน” โดยมี 

คุณสมบัติที่สูงกว่�ในร�ค�ย่อมเย�ว์

พฤษภาคม

บริษัทเปิดให้บริก�ร 4G ในย่�นใจกล�งกรุงเทพมห�นคร 

เพื่อให้ลูกค้�ได้สัมผัสเทคโนโลยี 4G ที่ช่วยให้ก�รติดต่อ 

สื่อส�รสะดวกและมีประสิทธิภ�พดียิ่งขึ้น ช่วยให้ลูกค้�ใช้ 

ง�นอินเตอร์เน็ตบนมือถือได้อย่�งต่อเนื่อง 
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57

มิถุนายน

บริษัทเปิดตัวโปรโมชั่นเสริมขน�ดเล็ก “แฮปปี้สโนว์ไวท์”  

สำ�หรับลูกค้�ระบบเติมเงิน Happy โดย “แฮปปี้สโนว์ไวท์”  

มคีว�มหล�กหล�ย เงือ่นไขก�รใชง้�นทีย่ดืหยุน่และสมคัรง่�ย 

โดยโปรโมชั่น “แฮปปี้สโนว์ไวท์” เปิดตัวด้วย 7 โปรเสริม 

เริ่มต้นเพียงโปรละ 7 บ�ทต่อวัน

กรกฎาคม

บริษัทนำ�เสนอหนังโฆษณ�ชุดใหม่ “The Power of Love” ซึ่ง 

ได้รับก�รตอบรับอย่�งดีเยี่ยมโดยมียอดผู้ชมบน YouTube 

ม�กกว่� 12 ล้�นวิวในเวล�ไม่ถึงหนึ่งเดือน โดยในหนัง 

โฆษณ�นี้ ดีแทคได้สื่อถึงก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งพอดี

กันยายน

บริษัทประก�ศลงทุนเพิ่มสถ�นีฐ�นใหม่อีก 6,500 สถ�นีทั่ว 

ประเทศ ภ�ยใน 31 มีน�คม 2558 เพื่อเป็นเป็นผู้นำ�ในก�ร 

ให้บริก�รอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยและมีเครือข่�ย 4G ที่ด ี

ที่สุดในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและอีก 30 เมืองใหญ่

บริษัทเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Happy Phone 3G ฟีเจอร์โฟน 

ที่รองรับระบบ 3G จ�กแบรนด์แฮปปี้ที่เน้นก�รใช้ง�นที่ง่�ย 

ฟังก์ชั่นครบด้วยคุณสมบัติที่สูงกว่�ในร�ค�ย่อมเย�

บริษัทได้รับร�งวัลนโยบ�ยปันผลที่มีคว�มต่อเนื่องม�กที่สุด  

จ�ก อัลฟ� เซ�ท์อีสต์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยส�รที่มีชื่อเสียง 

ด้�นก�รลงทุนสถ�บันเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

บริษัทเพิกถอนหุ้นของบริษัทจ�กก�รเป็นหลักทรัพย์จด 

ทะเบียนบนกระด�นหลักของตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์โดย 

สมัครใจ

ตุลาคม

Facebook จับมือแฮปปี้จ�กดีแทคเป็นพันธมิตรร�ยแรกในไทย 

เพือ่สนบัสนนุก�รใชง้�นอนิเตอรเ์นต็ในประเทศไทย ใหล้กูค�้ 

เปิดซิมใหม่แฮปปี้ใช้ Facebook ฟรี น�น 6 เดือน

ดีแทคประสบคว�มสำ�เร็จในก�รว�งโครงข่�ย 4G บนคลื่น  

2100MHz เสร็จสมบูรณ์ตลอดเส้นท�งรถไฟฟ้� MRT

ดีแทคเปิดตัวแพ็คเกจ Love Buffet สำ�หรับลูกค้�ร�ยเดือน  

โทรทุกเครือข่�ยไม่จำ�กัดสูงสุด 16 ชั่วโมงและใช้อินเตอร์เน็ต 

ได้เต็มสปีด

พฤศจิกายน

ดีแทค เปิดบริก�รข้�มแดนอัตโนมัติแบบไม่จำ�กัดก�รใช้ง�น  

(Unlimited Data Roaming) ซึ่งพร้อมใช้ง�นได้ครอบคลุมถึง  

60 ประเทศทั่วโลก 

ธันวาคม

บริษัทลงน�มในบันทึกคว�มเข้�ใจ (MoU) กับบริษัท กสท  

โทรคมน�คม จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อก�รเป็นพันธมิตรท�ง 

ธุรกิจในระยะย�วและส่งเสริมแนวคิดก�รใช้โครงข่�ยร่วม 

กันในประเทศไทย

บริษัทเปิดให้บริก�ร 4G สู่สน�มบินสุวรรณภูมิและ 

ดอนเมืองเพิ่มประสบก�รณ์ใช้ง�นอินเตอร์เน็ตให้ 

นักเดินท�ง

บริษัทพร้อมด้วยผู้ให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่หลัก 

อย่�งเอไอเอส และ ทรูมูฟ เอช ผส�นเสียงสนับสนุน 

และแสดงคว�มพร้อมในก�รเข้�ร่วมก�รประมูลคลื่น  

4G ในปี 2558 เพื่อสนองตอบนโยบ�ยและแนวคิด 

ของรัฐบ�ลที่ก้�วสู่เศรษฐกิจดิจิตัล
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ปัจจัยความเสี่ยง

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทและ 

บริษัทย่อย อนึ่ง ปัจจัยความเสี่ยงดังที่จะกล่าวต่อไปข้างล่างนี้เป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสำาคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยังไม่ทราบในปัจจุบัน และอาจมีปัจจัย 

ความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของ 

บริษัทและบริษัทย่อยในอนาคตได้ 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ                           

ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลงก่อนครบ 

กำาหนดเวลา

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับก�รให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 

ประเทศไทยภ�ยใต้สัญญ�ร่วมก�รง�นกับ กสท โดยสัญญ�ร่วมก�รง�น 

ดังกล่�วมีระยะเวล�ทั้งสิ้น 27 ปี ซึ่งจะครบกำ�หนดในวันที่ 15 กันย�ยน 

2561 นอกจ�กนี้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (“บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต”) ได้รับใบอนุญ�ตให้ใช้คลื่น 

คว�มถี่สำ�หรับกิจก�รโทรคมน�คมเคลื่อนที่ส�กล (International Mobile 

Telecommunications – IMT) ย่�น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนุญ�ตให้ประกอบ 

กิจก�รโทรคมน�คมแบบที่ส�ม จ�ก กสทช. เมื่อวันที่ 7 ธันว�คม 2555  

ซึ่งทำ�ให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ส�ม�รถให้บริก�รโทรคมน�คมได้อย่�ง 

ต่อเนื่องภ�ยหลังจ�กสัญญ�ร่วมก�รง�นสิ้นสุดลงในปี 2561 

อย่�งไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทมีข้อพิพ�ทจำ�นวนม�กกับ กสท ซึ่งบริษัทไม่อ�จ 

ค�ดก�รณ์ได้ว่� กสท จะบอกเลิกสัญญ�ก่อนสัญญ�ร่วมก�รง�นสิ้นสุดลง 

หรือไม่ ดังนั้น ห�ก กสท บอกเลิกสัญญ�ก่อนสัญญ�ร่วมก�รง�นสิ้นสุดลง 

ต�มเหตุเลิกสัญญ�ที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�ร่วมก�รง�น และบริษัทไม่ได้รับ 

คว�มคุ้มครองจ�กก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วของ กสท เหตุดังกล่�วอ�จ 

ส่งผลกระทบในท�งลบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อธุรกิจ ฐ�นะท�งก�รเงิน ผล 

ก�รดำ�เนินง�น และโอก�สท�งธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และ 

นโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานกำากับดูแลที่ เกี่ยวกับกิจการ 

โทรคมนาคม

(1) ความไม่ชัดเจนในการกำากับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบที่  

 เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

ก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คมอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยหลักสองฉบับ  

ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นคว�มถี่ และ พ.ร.บ. ก�รประกอบกิจก�ร 

โทรคมน�คม

กสทช. มีอำ�น�จออกหลักเกณฑ์ต่�งๆ เพื่อกำ�กับดูแลก�รประกอบกิจก�ร 

โทรคมน�คม เช่น ก�รกำ�หนดโครงสร้�งและอัตร�ค่�บริก�ร ก�รกำ�หนด 

หลกัเกณฑแ์ละม�ตรก�รต�่งๆ เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูบ้รโิภค เปน็ตน้  

ซึ่งหลักเกณฑ์ต่�งๆ ดังกล่�วอ�จทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของ 

บริษัทและบริษัทย่อยลดลง และ/หรือต้นทุนในก�รให้บริก�รของบริษัท 

และบริษัทย่อยสูงขึ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งคว�มไม่แน่นอนต่�งๆ ดังกล่�ว 

อ�จส่งผลกระทบในท�งลบต่อฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินก�ร 

ของบริษัทและบริษัทย่อย

ในท�งตรงกันข้�ม แม้ว่� กสทช. จะได้ประก�ศใช้กฎเกณฑ์ต่�งๆ เพื่อให้ 

มีก�รใช้โครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คมร่วมกันหรือใช้และเชื่อมต่อ 

โครงข่�ยโทรคมน�คมระหว่�งผู้ประกอบกิจก�รโทรคมน�คม แต่ก�ร 

บังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่�วอ�จยังไม่มีคว�มชัดเจนในท�งปฏิบัติ เกิด 

คว�มล�่ช�้ หรอือ�จเกดิก�รปฏเิสธไมใ่หใ้ชโ้ครงสร�้งพืน้ฐ�นโทรคมน�คม 

หรือโครงข่�ยโทรคมน�คมร่วมกัน หรืออ�จมีข้อโต้แย้งจ�กบุคคลที่ 

เกี่ยวข้อง ซึ่งห�กกรณีดังกล่�วเกิดขึ้น อ�จส่งผลถึงคว�มส�ม�รถของ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ในก�รขย�ยโครงข่�ยบนคลื่นคว�มถี่ย่�น 2.1  

กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งอ�จทำ�ให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ต้องสูญเสียโอก�สในก�ร 

แย่งชิงลูกค้�กับผู้ให้บริก�รร�ยอื่น ซึ่งคว�มไม่แน่นอนต่�งๆ ดังกล่�วอ�จ 

ส่งผลกระทบในท�งลบต่อฐ�นะท�งก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�นของ 

บริษัทและบริษัทย่อย 

(2) การระงับการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น 

 ความถี่  และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทย 

 โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามประกาศของคณะรักษาความ 

 สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 94/2557 และความไม่แน่นอนในหลักเกณฑ์ 

 การประมูลคลื่นความถี่

การเลื่อนการประมูลคลื่นความถี่

ในเดือนกรกฎ�คม 2557 คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (“คสช.”) ได้มี 

คำ�สั่งให้ กสทช. ชะลอก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รประมูลคลื่นคว�มถี่ย่�น 

1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นคลื่นคว�มถี่ที่ครบอ�ยุสัมปท�นของบริษัท  
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ทรู มูฟ จำ�กัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำ�กัด และคลื่นคว�มถี่ย่�น 900  

เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นคลื่นคว�มถี่ที่ใกล้จะครบอ�ยุสัมปท�นของบริษัท 

แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน) ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันย�ยน  

2557 ออกไปเป็นระยะเวล�หนึ่งปีนับแต่วันที่มีคำ�สั่ง และให้ กสทช.  

ดำ�เนินก�รแก้ไขเพิ่มเติมกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ 

ก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปด้วยคว�มโปร่งใส เป็นธรรม และส�ม�รถ 

ตรวจสอบได้

ห�กก�รแก้ไขเพิ่มเติมกฎหม�ยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใช้เวล�น�น 

กว่�ที่ค�ดก�รณ์ไว้ อ�จทำ�ให้ก�รประมูลคลื่นคว�มถี่ดังกล่�วข้�งต้น 

ถูกเลื่อนออกไปม�กกว่�หนึ่งปี อ�จส่งผลกระทบต่อก�รให้บริก�รของ 

บริษัทเนื่องจ�กบริษัทอ�จมีคลื่นคว�มถี่สำ�หรับรองรับก�รให้บริก�ร 4G 

ไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�รที่เพิ่มม�กขึ้น นอกจ�กนี้  

ห�กก�รประมูลคลื่นคว�มถี่ดังกล่�วถูกเลื่อนออกไปจนครบอ�ยุสัมปท�น 

ของบริษัท หรือไม่มีก�รประมูลคลื่นคว�มถี่ดังกล่�ว อ�จส่งผลกระทบ 

ในท�งลบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อธุรกิจ ฐ�นะก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต

ความไม่แน่นอนของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่

หลักเกณฑ์หรือวิธีก�รจัดสรรคลื่นคว�มถี่อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงจ�ก 

หลักเกณฑ์หรือวิธีก�รในปัจจุบัน เช่น อ�จมีก�รแก้ไขกฎหม�ยเพื่อไม่ใช ้

วิธีก�รประมูลในก�รจัดสรรคลื่นคว�มถี่ แต่อ�จใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีก�ร 

อื่น อ�ทิ วิธีก�รประกวดร�ค� (Beauty Contest) ซึ่งผู้ให้บริก�รโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ต้องแข่งกันเสนอผลประโยชน์ให้แก่รัฐเพื่อพิจ�รณ� ห�กก�ร 

จัดสรรคลื่นคว�มถี่ย่�น 1800 และ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ไม่ใช้วิธีก�รประมูล 

อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงในก�รจัดสรรคลื่นคว�มถี่แก่ผู้ให้บริก�รโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่แต่ละร�ย ซึ่งอ�จส่งผลกระทบในท�งลบต่อธุรกิจของบริษัทและ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต

ทั้งนี้  บริษัทเชื่อว่�ก�รจัดสรรคลื่นคว�มถี่ให้แก่ผู้ให้บริก�รโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ด้วยวิธีก�รประมูลจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมม�กกว่� อีกทั้ง 

เป็นแนวท�งก�รจัดสรรคลื่นคว�มถี่ที่เป็นส�กล โปร่งใส เป็นธรรม อนึ่ง 

เพื่อบรรเท�คว�มเสี่ยงดังกล่�ว บริษัทได้จัดเตรียมคว�มพร้อมในหล�ยๆ 

ด้�นเพื่อรองรับก�รดำ�เนินง�นและบรรเท�ผลกระทบในท�งลบต่อธุรกิจ 

ของบริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ห�กเกิดกรณีดังกล่�วขึ้น 

(3) ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน และ 

 กระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ยังไม่ม ี

 ความชัดเจน

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน 

พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รให้เอกชนเข้�ร่วมง�นหรือดำ�เนินก�รในกิจก�ร 

ของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. ก�รให้เอกชนเข้�ร่วมง�น”) กำ�หนดให้ 

หน่วยง�นร�ชก�รที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้�ร่วมง�นหรือดำ�เนินก�รใน 

โครงก�รของรัฐที่มีวงเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้�นบ�ทขึ้นไปปฏิบัติต�ม 

ขั้นตอนต่�งๆ ต�มที่ พ.ร.บ. ก�รให้เอกชนเข้�ร่วมง�น กำ�หนด ซึ่งรวมถึง 

กระบวนก�รแก้ไขสัญญ�ระหว่�งหน่วยง�นร�ชก�รและเอกชนซึ่งเข้�ร่วม 

ง�นหรือดำ�เนินก�รในโครงก�รของรัฐ

ภ�ยหลังจ�กที่ พ.ร.บ. ก�รให้เอกชนเข้�ร่วมง�น มีผลใช้บังคับแล้ว บริษัท 

ได้เข้�ทำ�สัญญ�แก้ไขเพิ่มเติมสัญญ�ร่วมก�รง�นกับ กสท จำ�นวน 3 ครั้ง  

โดยมกี�รแกไ้ขระยะเวล�ก�รดำ�เนนิก�รต�มสญัญ�และอตัร�ผลประโยชน์ 

ตอบแทนที่บริษัทจะพึงชำ�ระให้แก่ กสท ด้วย

ต่อม�คณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้ให้คว�มเห็น (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) 

ว่�ก�รแก้ไขสัญญ�ร่วมก�รง�นทั้ง 3 ครั้ง ไม่ได้มีก�รเสนอเรื่องให้ 

คณะกรรมก�รประส�นง�นต�มม�ตร� 22 แห่งพระร�ชบัญญัติฉบับ 

ดงักล�่วพจิ�รณ� และมไิดม้กี�รนำ�เสนอใหค้ณะรฐัมนตรใีหค้ว�มเหน็ชอบ 

จึงถือว่�เป็นก�รทำ�ผิดขั้นตอนที่  พ.ร.บ. ก�รให้เอกชนเข้�ร่วมง�น  

กำ�หนดไว้ อย่�งไรก็ดี คณะกรรมก�รกฤษฎีก�มีคว�มเห็นว่� สัญญ�แก้ไข 

สัญญ�ร่วมก�รง�นทั้ง 3 ฉบับยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่คณะรัฐมนตรีมี 

สิทธิเพิกถอนสัญญ�แก้ไขสัญญ�ร่วมก�รง�นทั้ง 3 ฉบับได้ โดยคำ�นึงถึง 

ผลประโยชน์ของรัฐและประโยชน์ส�ธ�รณะ 

อนึ่ง คว�มเห็นของคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ดังกล่�วข้�งต้น เป็นเพียงคว�ม 

เห็นท�งกฎหม�ยที่ไม่มีผลผูกพันบริษัท

ต่อม� คณะกรรมก�รประส�นง�นต�มม�ตร� 22 แห่งพระร�ชบัญญัติฉบับ 

ดังกล่�วได้ให้คว�มเห็นเบื้องต้นต่อรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยี 

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร โดยมีคว�มเห็นไม่รับรองก�รแก้ไขสัญญ�ร่วม 

ก�รง�นครั้งที่ 3 ซึ่งต่อม�เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มี 

มตใิหส้ง่เรือ่งให ้กสทช. ใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบก�รพจิ�รณ�หลกัเกณฑแ์ละ 

ม�ตรก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน พรบ. ก�รให้เอกชนเข้�ร่วมง�น ฉบับดังกล่�ว ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

โดยพระร�ชบัญญัติก�รให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจก�รของรัฐ พ.ศ. 2556 

(“พ.ร.บ. ก�รให้เอกชนร่วมลงทุน”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษ�ยน 

2556 โดย พ.ร.บ. ก�รให้เอกชนร่วมลงทุน กำ�หนดว่�ห�กปร�กฏต่อ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจว่� มีโครงก�รใดมิได้ดำ�เนิน 

ก�รให้ถูกต้องต�มพระร�ชบัญญัตินี้ ให้สำ�นักง�นแจ้งหน่วยง�นเจ้�ของ 

โครงก�รเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวท�งก�รดำ�เนินก�รที่เหม�ะสมเพื่อ 

เสนอต่อคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจก�รของรัฐ  

และห�กคณะกรรมก�รดังกล่�วเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไขสัญญ� 

ร่วมลงทุน ให้เสนอขอคว�มเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี

เนื่องจ�ก พ.ร.บ. ก�รให้เอกชนร่วมลงทุน เพิ่งมีผลใช้บังคับ บริษัทจึงไม่ 

อ�จทร�บถึงคว�มชัดเจนของแนวท�งก�รตีคว�มและก�รบังคับใช้ 

กฎหม�ยดังกล่�ว ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสัญญ�แก้ไข 

สัญญ�ร่วมก�รง�น หรือมีมติให้บริษัทต้องชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทน 

เพิ่มเติม แม้ว่�บริษัทจะได้ดำ�เนินก�รโต้แย้งมติคณะรัฐมนตรีต�ม 

กระบวนก�รท�งกฎหม�ยก็ต�ม เหตุดังกล่�วอ�จส่งผลกระทบในท�งลบ 

อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อธุรกิจ ฐ�นะท�งก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�นของ 

บริษัทได้

กระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์

ก�รออกใบอนุญ�ตให้ใช้คลื่นคว�มถี่ย่�น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. ที่ 

ผ่�นม�เป็นก�รออกใบอนุญ�ตให้ใช้คลื่นคว�มถี่แก่ภ�คเอกชน เพื่อก�ร 



055ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ประกอบกิจก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกภ�ยหลังจ�ก พรบ. องค์กร 

จัดสรรคลื่นคว�มถี่ มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ที่ผ่�นม�จึงมีบุคคลหล�ยฝ่�ย 

ออกม�โต้แย้งขั้นตอนและกระบวนก�รออกใบอนุญ�ตดังกล่�วของ  

กสทช. โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน ได้โต้แย้งกระบวนก�ร 

ออกใบอนุญ�ตของ กสทช. โดยได้ยื่นฟ้องสำ�นักง�น กสทช. ต่อศ�ล 

ปกครองกล�ง และขอให้ศ�ลปกครองกล�งออกคำ�สั่งคุ้มครองชั่วคร�ว 

ขอให้มีก�รระงับกระบวนก�รออกใบอนุญ�ตของ กสทช. ไว้ก่อน ซึ่งศ�ล 

ปกครองกล�งได้มีคำ�สั่งเมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 2555 ไม่รับคำ�ฟ้องของ 

ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน อย่�งไรก็ดี ผู้ตรวจก�รแผ่นดินได้อุทธรณ์คำ�สั่งของ 

ศ�ลปกครองกล�งที่มีคำ�สั่งไม่รับคำ�ฟ้องของผู้ตรวจก�รแผ่นดินดังกล่�ว 

ซึ่งมีผลทำ�ให้คดียังไม่ยุติ โดยคำ�อุทธรณ์ยังอยู่ในกระบวนก�รพิจ�รณ� 

ของศ�ลปกครองสูงสุด ซึ่งมีผลทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รของบริษัท ดีแทค  

ไตรเน็ต ต�มใบอนุญ�ตให้ใช้คลื่นคว�มถี่ย่�น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช.  

นั้นยังมีคว�มไม่แน่นอน และห�กคำ�วินิจฉัยของศ�ลปกครองสูงสุดออก 

ม�ตรงข้�มกับศ�ลปกครองกล�ง เหตุดังกล่�วอ�จส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทได้

(4) ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำาระค่าเชื่อมโยง 

 โครงข่ายโทรคมนาคม

ทีโอทีเป็นคู่สัญญ�กับบริษัทต�มข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่�ยซึ่งทำ�ขึ้นในป ี 

2537 และ 2544 ซึ่งกำ�หนดให้บริษัทต้องชำ�ระค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย  

(Access Charge) ในอัตร�คงที่ต่อเลขหม�ยสำ�หรับลูกค้�ระบบร�ยเดือน 

และอัตร�ร้อยละของร�ค�หน้�บัตรสำ�หรับลูกค้�ระบบเติมเงิน 

อย่�งไรก็ดี ภ�ยหลังจ�กก�รประก�ศใช้ พ.ร.บ. ก�รประกอบกิจก�ร 

โทรคมน�คม ก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยระหว่�งผู้ประกอบก�รต้องดำ�เนินก�ร 

ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คม และประก�ศ 

กทช. ว่�ด้วยก�รใช้และเชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คม ซึ่งกำ�หนดให้มี 

ก�รกำ�หนดอัตร�ค่�ตอบแทนหรือค่�บริก�รที่เป็นธรรม สะท้อนต้นทุน  

และไม่เลือกปฏิบัติ 

ดังนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิก�ยน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท. 

ทร�บว่�บริษัทจะชำ�ระค่�เชื่อมโยงโครงข่�ยต�มหลักเกณฑ์และในอัตร� 

ที่กฎหม�ยกำ�หนดแทนก�รชำ�ระในอัตร�ที่กำ�หนดในข้อตกลงเชื่อมโยง 

โครงข่�ย โดยบริษัทเห็นว่�ค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย (Access Charge) ต�ม 

ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่�ยไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต�ม พ.ร.บ. ก�ร 

ประกอบกิจก�รโทรคมน�คม และประก�ศ กทช. ว่�ด้วยก�รใช้และ 

เชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คม 

ทีโอทีโต้แย้งว่�บริษัทมีหน้�ที่ต้องชำ�ระค่�ตอบแทนก�รเชื่อมโยงโครงข่�ย 

(Access Charge) ในอัตร�เดิมที่กำ�หนดไว้ในข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่�ย  

โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2554 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศ�ลปกครอง 

เรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกันรับผิดชำ�ระค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย  

(Access Charge) เป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้นประม�ณ 113,319 ล้�นบ�ท พร้อม 

ภ�ษีมูลค่�เพิ่มและดอกเบี้ย และให้ กสท และบริษัทปฏิบัติต�มข้อตกลง 

เชื่อมโยงโครงข่�ยต่อไป ต่อม�บริษัทฯ ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 10 ตุล�คม 2557  

ว่�ทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเติมคำ�ฟ้องเมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม 2557 โดยแก้ไข 

เพิ่มเติมจำ�นวนค่�เสียห�ยพร้อมภ�ษีมูลค่�เพิ่มและดอกเบี้ยจ�กจำ�นวน 

ทั้งสิ้นประม�ณ 113,319 ล้�นบ�ท เป็นจำ�นวน 245,638 ล้�นบ�ท  

(คำ�นวณถึงวันที่ 10 กรกฎ�คม 2557) ส่วนประเด็นอื่นๆ ในคดีไม่ได้มี 

ก�รแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่�งใด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ล 

ปกครองกล�ง

จ�กคว�มเห็นของที่ปรึกษ�กฎหม�ยของบริษัท บริษัทมีคว�มเชื่อว่� 

บริษัทไม่มีภ�ระที่จะต้องชำ�ระค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย (Access Charge) ต�ม 

ที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจ�กข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่�ยดังกล่�วไม่เป็นไป 

ต�ม พ.ร.บ. ก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คม และประก�ศ กทช.ว่�ด้วย 

ก�รใชแ้ละเชือ่มตอ่โครงข�่ยโทรคมน�คม และบรษิทัไดแ้จง้ยกเลกิขอ้ตกลง 

เชื่อมโยงโครงข่�ยแล้ว 

อย่�งไรก็ดี ห�กศ�ลมีคำ�สั่งหรือคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้บริษัทต้องชำ�ระ 

ค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย (Access Charge) ต�มที่ทีโอทีเรียกร้อง เหตุดังกล่�ว 

ก็อ�จส่งผลกระทบในท�งลบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงิน และผล 

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 

(5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึก 

 บัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีเรื่องวิธีการคิด 

 คำานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท 

ภ�ยหลงัจ�กทีบ่รษิทัไดแ้จง้ยกเลกิขอ้ตกลงเชือ่มโยงโครงข�่ยกบัทโีอทเีมือ่ 

วันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีก�รบันทึกบัญชีที่เกี่ยว 

เนื่องกับค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุดบันทึก 

ค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย (Access Charge) ในงบก�รเงินของบริษัท เนื่องจ�ก 

บริษัทเห็นว่�ภ�ระที่จะต้องชำ�ระค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย (Access Charge) 

ต�มข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่�ยได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทได้บันทึกบัญชี 

ร�ยรับและค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นในอัตร�ค่�เชื่อมต่อโครงข่�ย (Interconnection  

Charge) ต�มข้อเสนอก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คม (RIO) ของบริษัท 

และของทีโอทีต�มที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก กทช. 

อย่�งไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีก�รบันทึกบัญชีร�ยรับ 

และค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่�ว และยังไม่มีคำ�พิพ�กษ�ของ 

ศ�ลเป็นที่สุดในเรื่องค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย (Access Charge) ซึ่งต่อม�ห�ก 

มีแนวปฏิบัติท�งบัญชีในเรื่องนี้ หรือศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�เป็นที่สุดในเรื่อง 

ค่�เชื่อมโยงโครงข่�ย (Access Charge) บริษัทอ�จต้องเปลี่ยนแปลงวิธีก�ร 

บันทึกบัญชีในเรื่องดังกล่�ว ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงวิธีก�รบันทึกบัญชีอ�จ 

ส่งผลกระทบในท�งลบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อกำ�ไรและฐ�นะก�รเงินของ 

บริษัท (โปรดพิจ�รณ�ประกอบกับคว�มเสี่ยงในหัวข้อ “คว�มไม่แน่นอน 

ในเรื่องข้อพิพ�ทเกี่ยวกับก�รชำ�ระค่�เชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คม”  

ข้�งต้น) 

(6) ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

 การถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

กฎหม�ยหลักๆ ซึ่งกำ�หนดข้อจำ�กัดเกี่ยวกับสัดส่วนก�รถือหุ้นของคน 

ต่�งด้�วไว้ ได้แก่



056 ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

•	 ประมวลกฎหมายที่ดิน	 ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว	 (ตาม 

 คำ�นิย�มที่กำ�หนดไว้ในประมวลกฎหม�ยที่ดิน) ถือครองที่ดิน เว้นแต่ 

 จะได้รับอนุญ�ตต�มกฎหม�ย สำ�หรับคนต่�งด้�วที่ถือครองที่ดินโดย 

 ไม่ได้รับอนุญ�ตจะต้องจำ�หน่�ยที่ดินดังกล่�วภ�ยในระยะเวล�ที่  

 กำ�หนดซึ่งไม่น้อยกว่� 180 วันและไม่เกิน 1 ปี

•	 พ.ร.บ.	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	 ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้ 

 “คนต่�งด้�ว” (ต�มคำ�นิย�มที่กำ�หนดไว้ใน พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจ 

 ของคนต่�งด้�ว) ประกอบธุรกิจบ�งประเภท ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�ร 

 สื่อส�รโทรคมน�คม เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ตจ�กอธิบดีกรมพัฒน� 

 ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ 

•	 พ.ร.บ.	การประกอบกิจการโทรคมนาคม	ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้	“คน 

 ต่�งด้�ว” (ต�มคำ�นิย�มที่กำ�หนดไว้ใน พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจของ 

 คนต่�งด้�ว) ประกอบกิจก�รโทรคมน�คมแบบที่สองและแบบที่ส�ม

•	 นอกจากนี้	 สัญญาร่วมการงานยังได้กำาหนดให้บริษัทดำารงคุณสมบัติ 

 ต�ม พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�วด้วย

ก�รฝ่�ฝืนสัดส่วนก�รถือหุ้นของคนต่�งด้�วอ�จส่งผลให้มีก�รยกเลิก 

ใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รโทรคมน�คม หรือบอกเลิกสัญญ�ร่วมก�ร 

ง�น และส่งผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยไม่ส�ม�รถประกอบกิจก�ร 

โทรคมน�คมต่อไปได้ 

บริษัทเชื่อว่�บริษัทมิได้เป็น “คนต่�งด้�ว” ต�มคำ�นิย�มที่กำ�หนดไว้ใน  

พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว ประมวลกฎหม�ยที่ดิน และ 

พ.ร.บ. ก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คม รวมทั้งได้ดำ�เนินก�รต�มแนว 

ปฏิบัติต่�งๆ ของประเทศไทยอย่�งครบถ้วนและถูกต้อง 

บริษัทเห็นว่�รัฐบ�ลไม่มีนโยบ�ยที่ชัดเจนในเรื่องก�รตีคว�มและก�รใช้ 

บังคับ พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�วในเรื่องที่เกี่ยวกับก�รถือ 

หุ้นของนักลงทุนต่�งช�ติ ทำ�ให้บริษัทต้องเผชิญกับคว�มเสี่ยงดังกล่�ว 

ในก�รประกอบกิจก�รของบริษัท เนื่องจ�ก พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจ 

ของคนต่�งด้�ว แม้ว่�จะมีก�รใช้บังคับม�กว่� 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคำ� 

พิพ�กษ�ของศ�ลฎีก�หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพ�ณิชย์ใน 

เรื่องที่เกี่ยวกับก�รถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ต�มม�ตร� 36  

แห่ง พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว เพื่อให้บริษัทส�ม�รถนำ� 

ม�ใช้ในก�รประเมินหรือค�ดก�รณ์ผลกระทบจ�กก�รใช้บังคับ หรือก�ร 

ตีคว�มบทบัญญัติดังกล่�วที่อ�จมีต่อบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

จ�กปัญห�คว�มไม่ชัดเจนในเรื่องก�รตีคว�มและก�รใช้บังคับ พ.ร.บ. ก�ร 

ประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�วดังกล่�ว ทำ�ให้ เมื่อวันที่ 14 มิถุน�ยน 2554 

ผู้ประกอบกิจก�รโทรคมน�คมร�ยหนึ่ง ยื่นข้อกล่�วห�กับสำ�นักง�น 

ตำ�รวจแห่งช�ติให้ดำ�เนินคดีอ�ญ�กับบริษัท (รวมทั้งกรรมก�ร ผู้ถือหุ้น 

บ�งร�ยของบริษัท และกรรมก�รของผู้ถือหุ้นดังกล่�ว) โดยกล่�วห�ว่� 

บริษัทประกอบกิจก�รโทรคมน�คมฝ่�ฝืน พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจของ 

คนต่�งด้�ว และวันที่ 22 กันย�ยน 2554 ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยร�ยหนึ่งของ 

บริษัท (ซึ่งถือหุ้นจำ�นวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยง�นของรัฐ ซึ่งรวม 

ถึง กสทช. ต่อศ�ลปกครอง โดยกล่�วห�ว่� บริษัทเป็น “คนต่�งด้�ว” ต�ม 

พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่�วยังอยู่ 

ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติและศ�ลปกครอง

บริษัทยังคงเชื่อว่�บริษัทมิได้เป็น “คนต่�งด้�ว” และได้ปฏิบัติต�ม พ.ร.บ. 

ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว อย่�งถูกต้องครบถ้วน อย่�งไรก็ดี  

ห�กท้�ยที่สุด บริษัทถูกตัดสิน (โดยคำ�พิพ�กษ�ของศ�ลฎีก�ซึ่งถึงที่สุด 

แล้ว) ว่�ไม่มีสถ�นะเป็นบริษัทไทยต�ม พ.ร.บ. ก�รประกอบธุรกิจของคน 

ต่�งด้�ว และ พ.ร.บ. ก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คม และเหตุดังกล่�ว 

ไม่ได้รับก�รแก้ไข อ�จถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญ�ร่วมก�รง�น  

หรือสิทธิของบริษัทในก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คมภ�ยใต้สัญญ�ร่วม 

ก�รง�นถูกเพิกถอน หรือ กสทช. อ�จยกเลิกใบอนุญ�ตประกอบกิจก�ร 

โทรคมน�คมแบบที่ส�มของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ได้ ซึ่งจะมีผลทำ�ให้ 

บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ไม่ส�ม�รถประกอบกิจก�รโทรคมน�คม 

ต่อไปได้

(7) ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

 การครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว

กสทช. ได้ออกประก�ศ กสทช. เรื่อง ก�รกำ�หนดข้อห้�มก�รกระทำ�ที่มี 

ลักษณะเป็นก�รครอบงำ�กิจก�รโดยคนต่�งด้�ว พ.ศ. 2555 (“ประก�ศ 

ครอบงำ�กจิก�ร”) ซึง่มผีลใชบ้งัคบัเมือ่วนัที ่24 กรกฎ�คม 2555 ซึง่ประก�ศ 

ครอบงำ�กิจก�รได้กำ�หนดว่� “ก�รครอบงำ�กิจก�ร” หม�ยถึง ก�รที่คน 

ต่�งด้�วมีอำ�น�จควบคุมหรือมีอิทธิพลในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รบริห�ร 

จัดก�รกิจก�รโทรคมน�คมของผู้ขอรับใบอนุญ�ต โดยก�รถือหุ้นที่มีสิทธิ 

ออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำ�นวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นต้น ในเรื่องนี ้ 

บริษัทเห็นว่� ประก�ศครอบงำ�กิจก�รไม่ส�ม�รถใช้บังคับกับบริษัทที่เป็น 

ผู้ได้รับสัมปท�นอยู่ก่อน และได้รับก�รคุ้มครองต�มม�ตร� 305 (1) ของ 

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับม�ตร� 80 ของ  

พ.ร.บ. ก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คม ได้ เนื่องจ�กบริษัทไม่ใช่ผู้ขอรับ 

ใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รโทรคมน�คมจ�ก กสทช. ซึ่งที่ปรึกษ�กฎหม�ย 

ต่�งมีคว�มเห็นท�งกฎหม�ยที่สอดคล้องกับคว�มเห็นของบริษัทดังกล่�ว 

และสำ�หรบับรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ นัน้ บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ ไดจ้ดัทำ�หนงัสอื 

รับรองยื่นต่อ กสทช. ไปแล้วในคร�วยื่นคำ�ขอรับใบอนุญ�ตให้ใช้คลื่น 

คว�มถี่ย่�น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ และใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รโทรคมน�คม 

แบบที่ส�มเมื่อปี 2555 ที่ผ่�นม�ว่� บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จะปฏิบัติต�ม 

ประก�ศครอบงำ�กิจก�รของ กสทช. 

อนึ่ง กสทช. อ�จไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวท�งก�รตีคว�มของบริษัทต�ม 

ที่ระบุข้�งต้น และสำ�หรับกรณีของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต นั้น ยังมีคว�ม 

เสี่ยงจ�กคว�มไม่ชัดเจนของก�รใช้บังคับกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รครอบงำ� 

กิจก�รโดยคนต่�งด้�ว อย่�งไรก็ดี ต�มแนวท�งคำ�อธิบ�ยที่ กสทช. ชี้แจง 

ต่อประช�ชนในก�รรับฟังคว�มคิดเห็นส�ธ�รณะเกี่ยวกับคว�มมุ่งหม�ย 

และวัตถุประสงค์ของประก�ศครอบงำ�กิจก�ร และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งคำ� 

นิย�ม “ก�รครอบงำ�กิจก�ร” ในปี 2555 นั้น บริษัทเชื่อว่�บริษัทและ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้�ข่�ยเป็นบริษัทที่ถูกครอบงำ�กิจก�รโดยคน 

ต่�งด้�วต�มแนวท�งคำ�นิย�ม “ก�รครอบงำ�กิจก�ร” ของ กสทช. อย่�งไร 

ก็ดี คว�มเสี่ยงจ�กคว�มไม่ชัดเจนของก�รใช้บังคับกฎหม�ยที่เกี่ยวกับ 

ก�รครอบงำ�กิจก�รโดยคนต่�งด้�ว อ�จส่งผลกระทบในท�งลบอย่�งมี 

นัยสำ�คัญต่อก�รประกอบธุรกิจ ฐ�นะท�งก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และ 

โอก�สท�งธุรกิจของบริษัทและ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต
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(8) การกำาหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงโดย กสทช. 

เมื่อวันที่ 28 มีน�คม 2555 กสทช. ได้ออกประก�ศเรื่องอัตร�ขั้นสูงของ 

ค่�บริก�รโทรคมน�คมสำ�หรับบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียง 

ภ�ยในประเทศ พ.ศ. 2555 โดยได้กำ�หนดให้ผู้มีอำ�น�จเหนือตล�ดอย่�ง 

มีนัยสำ�คัญในตล�ดค้�ปลีกบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ภ�ยในประเทศ  

(กล่�วคือ เฉพ�ะเอไอเอส และบริษัท) มีสิทธิเรียกเก็บค่�บริก�รได้ไม่เกิน  

99 สต�งค์ต่อน�ที อนึ่ง บริษัทไม่เห็นชอบด้วยกับก�รที่ กสทช. ออก 

ประก�ศใช้บังคับกับผู้ให้บริก�รเพียงบ�งร�ย จึงได้ยื่นฟ้องเรื่องดังกล่�ว 

ต่อศ�ล ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ล 

อนึ่ง  เมื่อเดือนกันย�ยน 2557 กสทช. ได้ออกประก�ศเกี่ยวกับ 

ฅคว�มหม�ยของผู้มีอำ�น�จเหนือตล�ดอย่�งมีนัยสำ�คัญ ซึ่งยังไม่ได้มี 

ก�รระบุไว้ชัดเจนว่�ผู้ประกอบก�รร�ยใดจะถือเป็นผู้มีอำ�น�จเหนือตล�ด 

อย�่งมนียัสำ�คญั และมคีว�มเปน็ไปไดว้�่อ�จไมม่กี�รระบวุ�่ผูป้ระกอบก�ร 

ร�ยใดเป็นผู้มีอำ�น�จเหนือตล�ดอย่�งมีนัยสำ�คัญ ห�ก กสทช. พิจ�รณ� 

ว่�ธุรกิจโทรคมน�คมมีก�รแข่งขันกันอย่�งเสรีต�มสมควรแล้ว

นอกจ�กนี้  กสทช. ได้กำ�หนดให้ผู้ รับใบอนุญ�ตประกอบกิจก�ร 

โทรคมน�คมโดยใช้คลื่นคว�มถี่ย่�น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งรวมถึงบริษัท  

ดีแทค ไตรเน็ต ต้องลดอัตร�ค่�บริก�รลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่�ร้อยละ 15  

ของอัตร�ค่�บริก�รเฉลี่ยของบริก�รประเภทเสียง (Voice) และบริก�รที ่

ไม่ใช่ประเภทเสียง (Non-voice) ที่มีก�รให้บริก�รอยู่ในตล�ด ณ วันที่ได้ 

รับใบอนุญ�ต ซึ่งบริษัทเห็นว่�เงื่อนไขเรื่องก�รลดอัตร�ค่�บริก�รดังกล่�ว 

ยังมีคว�มไม่ชัดเจน ซึ่ง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต และผู้รับใบอนุญ�ตร�ยอื่น 

จะต้องร่วมห�รือกับ กสทช. เพื่อทร�บคว�มชัดเจนต่อไป

อย่�งไรก็ดี ห�ก กสทช. บังคับต�มเงื่อนไขเรื่องก�รลดอัตร�ค่�บริก�รโดย 

เคร่งครัด เหตุดังกล่�วอ�จส่งผลกระทบในท�งลบต่อกำ�ไร ฐ�นะท�ง 

ก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และโอก�สท�งธุรกิจของบริษัท

(9) ความเสี่ยงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย 

 โทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 12 มีน�คม 2556 กสทช. ได้มีคำ�สั่งที่ 34/2556 กำ�หนดให้ผู้ได้ 

รบัใบอนญุ�ตใหใ้ชค้ลืน่คว�มถีย่�่น 2.1 กกิะเฮริต์ซ ์ทกุร�ยซึง่รวมถงึบรษิทั 

ดีแทค ไตรเน็ต ใช้อัตร�ค่�ตอบแทนก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คม 

เป็นก�รชั่วคร�ว ในอัตร�น�ทีละ 0.45 บ�ท

เมื่อวันที่ 18 มิถุน�ยน 2556 กสทช. ได้แจ้งขอคว�มร่วมมือม�ยังบริษัท  

ให้ดำ�เนินก�รต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รกิจก�รโทรคมน�คม ครั้งที ่

22/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุน�ยน 2556 โดยใช้อัตร�ค่�เชื่อมต่อโครงข่�ย 

โทรคมน�คม หรือแก้ไขสัญญ�ก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คม ในส่วน 

ของอัตร�ค่�ตอบแทนก�รเชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คม ให้เป็นอัตร� 

เดียวกัน ทั้งบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริก�รโทรศัพท์ประจำ�ที่ ใน 

อัตร�น�ทีละ 0.45 บ�ท (Call Termination และ Call Origination) และ 0.06 

บ�ท (Call Transit)

นอกจ�กนี้ กสทช. มีนโยบ�ยที่จะทบทวนอัตร�ค่�เชื่อมต่อโครงข่�ย 

โทรคมน�คมสำ�หรับผู้ประกอบก�รร�ยต่�งๆ รวมถึงบริษัท ดังนั้น จึงมี 

คว�มเป็นไปได้ว่�อัตร�ค่�เชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คมของบริษัทอ�จ 

มีแนวโน้มลดลง ซึ่งก�รลดลงของอัตร�ค่�เชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คม 

อ�จสง่ผลกระทบตอ่ร�ยไดจ้�กก�รประกอบธรุกจิ กำ�ไร และผลก�รดำ�เนิน 

ง�นของบริษัทและบริษัทย่อยได้

(10) ภาระตน้ทนุของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอาจเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการ 

 จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

นโยบ�ยของรัฐบ�ลยังไม่มีคว�มแน่นอนว่�จะเรียกเก็บภ�ษีสรรพส�มิต 

สำ�หรับบริก�รโทรคมน�คมหรือไม่ ซึ่งห�กมีก�รเรียกเก็บ จะมีผลทำ�ให ้

ค่�บริก�รโทรคมน�คมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอ�จทำ�ให้ร�ยได้ค่�บริก�รลดลง ซึ่ง 

จะส่งผลกระทบต่อกำ�ไร ฐ�นะก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

นอกจ�กนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับภ�ษีสรรพส�มิต เมื่อวันที่ 11 มกร�คม 2551  

กสท ได้ยื่นคำ�เสนอข้อพิพ�ทต่อสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�รเรียกร้องให้ 

บริษัทชำ�ระค่�ผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปท�นที่ 12 ถึง 16 เพิ่มเติม  

พร้อมเบี้ยปรับและภ�ษีมูลค่�เพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประม�ณ 23,164 

ล้�นบ�ท เนื่องจ�กในช่วงปีสัมปท�นดังกล่�ว บริษัทได้นำ�ค่�ภ�ษี 

สรรพส�มิตที่ได้ชำ�ระให้แก่กรมสรรพส�มิตไปแล้วม�หักออกจ�กผล 

ประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนำ�ส่งให้แก่ กสท ต�มมติของคณะรัฐมนตรี  

และต�มหนังสือของ กสท และเมื่อวันที่  28 พฤษภ�คม 2555  

คณะอนุญ�โตตุล�ก�รได้มีคำ�ชี้ข�ดให้ยกคำ�เสนอข้อพิพ�ทของ กสท  

ดังกล่�วโดยให้เหตุผลว่�บริษัทได้ชำ�ระหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่  

กสท เสร็จสิ้นแล้ว และหนี้ทั้งหมดดังกล่�วได้ระงับไปแล้ว อย่�งไรก็ดี กสท 

โต้แย้งคำ�วินิจฉัยของคณะอนุญ�โตตุล�ก�รดังกล่�วต่อศ�ลปกครอง  

ขณะนี้ คดีอยู่ในก�รพิจ�รณ�ของศ�ลปกครอง 

(11) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการ 

 ให้บริการในย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์

กสทช. ได้ออกประก�ศ กสทช. เรื่อง ก�รใช้โครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คม 

ร่วมกันสำ�หรับโครงข่�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (“ประก�ศก�รใช้ 

โครงสร้�งพื้นฐ�นร่วมกัน”) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 เมษ�ยน 2556 ซึ่ง 

ส�ระสำ�คัญของประก�ศดังกล่�วกำ�หนดให้มีก�รใช้โครงสร้�งพื้นฐ�น 

โทรคมน�คมร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยอ�ค�รและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รรับส่งสัญญ�ณและระบบสื่อสัญญ�ณของสถ�นีฐ�น

ภ�ยหลังจ�กที่ กสทช. ได้ออกประก�ศก�รใช้โครงสร้�งพื้นฐ�นร่วมกัน 

แล้ว กสท ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศ�ลปกครองกล�ง เพื่อขอให้เพิกถอน 

ประก�ศดังกล่�วในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในก�รให้ใช้โครงสร้�งพื้นฐ�น 

โทรคมน�คมร่วมกัน และได้ยื่นคำ�ร้องขอทุเล�ก�รบังคับใช้ประก�ศ 

ดังกล่�วจนกว่�ศ�ลจะมีคำ�พิพ�กษ� อย่�งไรก็ดี ศ�ลปกครองกล�งได ้

ยกคำ�ร้องขอทุเล�ก�รบังคับใช้ประก�ศดังกล่�วของ กสท ในเวล�ต่อม�  

ปัจจุบัน คดีดังกล่�วอยู่ในระหว่�งกระบวนก�รพิจ�รณ�ของศ�ลปกครอง 

กล�ง
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นอกจ�กนี้ กสท ยังได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศ�ลปกครองกล�ง เพื่อขอให้ 

เพิกถอนมติของที่ประชุม กสทช. ที่เห็นชอบข้อเสนอก�รใช้โครงข่�ย 

โทรคมน�คมของบริษัทต�มประก�ศ กทช. ว่�ด้วยก�รใช้และเชื่อมต่อ 

โครงข่�ยโทรคมน�คม ซึ่งส�ระสำ�คัญของประก�ศดังกล่�วกำ�หนดให้ 

ผู้รับใบอนุญ�ตที่มีโครงข่�ยโทรคมน�คมมีหน้�ที่ต้องยินยอมให้ผู้รับ 

ใบอนุญ�ตร�ยอื่นใช้โครงข่�ยโทรคมน�คมของตน และได้ยื่นคำ�ร้องขอ 

ทุเล�ก�รบังคับต�มมติดังกล่�วของ กสทช. ด้วย อย่�งไรก็ดี ศ�ลปกครอง 

กล�งได้ยกคำ�ร้องขอทุเล�ก�รบังคับใช้ประก�ศดังกล่�วของ กสท ในเวล� 

ต่อม� ปัจจุบัน คดีดังกล่�วอยู่ในระหว่�งกระบวนก�รพิจ�รณ�ของศ�ล 

ปกครองกล�งเช่นกัน

เมื่อวันที่ 11 มิถุน�ยน 2557 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคำ�ฟ้องที่ กสท  

ได้ยื่นฟ้องต่อศ�ลปกครองกล�งโดยอ้�งว่�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทำ� 

ละเมิดต่อ กสท ด้วยก�รนำ�เครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมสำ�หรับคลื่น 

คว�มถี่ย่�น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ไปเชื่อมต่อกับ 

เครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมที่มีไว้ใช้สำ�หรับให้บริก�รวิทยุคมน�คม 

ระบบเซลลูล่�ต�มสัญญ�ร่วมก�รง�นของบริษัท กสท จึงเรียกร้องให้ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต รื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมดังกล่�วและ 

ห้�มมิให้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมของบริษัท  

ดีแทค ไตรเน็ต กับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมต�มสัญญ�ร่วมก�รง�น 

ของบริษัท รวมทั้งเรียกร้องให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ชดใช้ค่�เสียห�ยให ้

แก่ กสท จำ�นวน 449,663,091.88 บ�ท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 

ห�กไม่ยอมรื้อถอน บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จะต้องชดใช้ค่�เสียห�ยให้แก 

กสท เป็นเงินเดือนละ 44,177,642 บ�ท นับถัดจ�กวันยื่นคำ�ฟ้องเป็นต้น 

ไปจนกว่�จะดำ�เนินก�รรื้อถอนเสร็จสิ้น นอกจ�กนี้ กสท ได้ยื่นคำ�ร้องขอ 

คุ้มครองชั่วคร�วก่อนมีคำ�พิพ�กษ�โดยขอให้ศ�ลมีคำ�สั่งห้�มมิให้บริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต นำ�เครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมสำ�หรับคลื่นคว�มถี่ย่�น 

2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ไปเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมต�มสัญญ� 

ร่วมก�รง�นของบริษัท อย่�งไรก็ดี ศ�ลปกครองกล�งมีคำ�สั่งยกคำ�ร้อง 

ของ กสท ในเวล�ต่อม� ปัจจุบัน คดีดังกล่�วอยู่ในระหว่�งกระบวนก�ร 

พิจ�รณ�ของศ�ลปกครองกล�งเช่นกัน

เมื่อวันที่  1 ตุล�คม 2557 กสท ได้ยื่นคำ�เสนอข้อพิพ�ทต่อสถ�บัน 

อนุญ�โตตุล�ก�ร โดยอ้�งว่�ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รที่บริษัทปฏิบัติ 

ผิดสัญญ�ร่วมก�รง�นข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ด้วยก�รนำ�เครื่องและอุปกรณ์ 

โทรคมน�คมต�มสัญญ�ร่วมก�รง�นไปให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ร่วมใช ้

เพื่อติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมสำ�หรับให้บริก�ร 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่�นคว�มถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์นอกจ�กนี้ กสท ยังเรียกร้อง 

ให้บริษัทชดใช้ค่�เสียห�ยจำ�นวน 658,017,180 บ�ทพร้อมดอกเบี้ย 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี ห�กไม่ยอมรื้อถอน บริษัทจะต้องชดใช้ค่�เสียห�ยให้ 

แก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44,177,642 บ�ท นับแต่เดือนที่ยื่นคำ�เสนอ 

ข้อพิพ�ทเป็นต้นไปจนกว่�จะดำ�เนินก�รรื้อถอนเสร็จสิ้น นอกจ�กนี้ กสท 

ยังได้ยื่นคำ�ร้องขอคุ้มครองชั่วคร�วก่อนมีคำ�พิพ�กษ�ต่อศ�ลปกครอง 

กล�งขอให้มีคำ�สังห้�มมิให้บริษัทนำ�เครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมต�ม 

สัญญ�ร่วมก�รง�นไปให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ร่วมใช้เพื่อติดตั้งและ 

เชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมน�คมสำ�หรับให้บริก�รโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ย่�นคว�มถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ปัจจุบัน คดีดังกล่�วและคำ�ร้องขอ 

คุ้มครองชั่วคร�วยังอยู่ในระหว่�งกระบวนก�รพิจ�รณ�ของอนุญ�โต 

ตุล�ก�รและศ�ลปกครองกล�ง

อนึ่ง บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ได้ปฏิบัติต�มกฏหม�ยและประก�ศ 

ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้โครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คมร่วมกันและ 

ก�รใช้และเชื่อมต่อโครงข่�ยโทรคมน�คมอย่�งเคร่งครัดเสมอม� ประกอบ 

กับก�รใช้โครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คมหรือโครงข่�ยโทรคมน�คม 

ร่วมกันในอุตส�หกรรมโทรคมน�คมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันอย่�งแพร่หล�ย 

ในต่�งประเทศ และเป็นผลดีต่อผู้ให้บริก�รทุกร�ย รวมถึงบริษัทและ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต เนื่องจ�กก�รใช้โครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คม 

หรือโครงข่�ยโทรคมน�คมร่วมกันทำ�ให้ส�ม�รถขย�ยโครงข่�ยบนคลื่น 

คว�มถี่ย่�น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ได้อย่�งรวดเร็ว ครอบคลุมประช�กรได้อย่�ง 

ทั่วถึง และด้วยต้นทุนต่ำ� ซึ่งจะเป็นก�รเพิ่มโอก�สให้ผู้ใช้บริก�ร โดย 

เฉพ�ะผู้ที่อยู่ห่�งไกลในชนบท มีโอก�สเข้�ถึงอินเตอร์เน็ตได้ม�กขึ้น และ 

ในร�ค�ที่เหม�ะสม นอกจ�กนี้ ยังเป็นก�รลดก�รลงทุนที่ซ้ำ�ซ้อน และ 

สนบัสนนุก�รใชท้รพัย�กรโครงสร�้งพืน้ฐ�นโทรคมน�คมทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 

ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งอุตส�หกรรม 

โทรคมน�คม ผู้ใช้บริก�ร และประเทศช�ติโดยรวม 

อย่�งไรก็ดี ปัจจุบัน ยังมีก�รฟ้องร้องเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับ 

ประก�ศและมติดังกล่�วข้�งต้นของ กสทช. ทั้งนี้ ห�กศ�ลปกครอง 

มีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดให้เพิกถอนประก�ศและมติดังกล่�ว จะทำ�ให้ 

ผู้ประกอบก�รที่เป็นผู้รับสัมปท�น รวมถึงบริษัท ไม่อ�จนำ�โครงสร้�ง 

พื้นฐ�นโทรคมน�คมหรือโครงข่�ยโทรคมน�คมให้ผู้ประกอบก�ร�ยอื่น 

รวมถึงบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ใช้ได้ ซึ่งเหตุดังกล่�วอ�จส่งผลกระะทบต่อ 

ร�ยได้ของบริษัท และอ�จทำ�ให้ก�รขย�ยโครงข่�ยโทรคมน�คมและก�ร 

ให้บริก�รโทรคมน�คมบนคลื่นคว�มถี่ย่�น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ ของบริษัท  

ดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐ�นะ 

ท�งก�รเงิน ผลดำ�เนินง�นและโอก�สท�งธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ

(1) กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อ 

 การแข่งขันด้านราคา

ธุรกิจให้บริก�รโทรคมน�คมผ่�นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยนับ 

เป็นธุรกิจที่มีก�รแข่งขันสูง และมีคว�มอ่อนไหวต่อก�รแข่งขันด้�นร�ค�  

เนื่องจ�กตล�ดโทรคมน�คมมีก�รเติบโตอย่�งม�กโดยเฉพ�ะปริม�ณก�ร 

ใช้ข้อมูลในปีที่ผ่�นม� โดยมีก�รแข่งขันสูงทั้งในด้�นร�ค� โปรโมชั่น  

รวมถงึกจิกรรมท�งก�รตล�ดอืน่ๆ ห�กก�รแขง่ขนัท�งด�้นร�ค�เพิม่คว�ม 

รุนแรงขึ้น และห�กบริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ไม่ส�ม�รถตอบสนอง 

ต่อก�รแข่งขันดังกล่�วได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหม�ะสม ก�รแข่งขัน 

ดังกล่�วอ�จส่งผลกระทบในท�งลบต่อธุรกิจ ฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนิน 

ง�น และโอก�สท�งธุรกิจของบริษัท 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(2) บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นจากผู้ประกอบการราย 

 ใหม่

ปัจจุบัน ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจก�รโทรคมน�คมมีสิทธิขอรับ 

ใบอนุญ�ตประกอบกิจก�รโทรคมน�คมจ�ก กสทช. ได้โดยเสรี ห�กมี 

คุณสมบัติต�มที่กฎหม�ยและกฎเกณฑ์ของ กสทช. กำ�หนด อีกทั้ง กสทช. 

ยังได้ประก�ศใช้กฎเกณฑ์ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ส�ม�รถ 

แข่งขันกับผู้ประกอบก�รปัจจุบันได้ เช่น ก�รออกประก�ศ กสทช. เรื่อง 

ก�รใช้บริก�รข้�มโครงข่�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภ�ยในประเทศ พ.ศ. 2556 

และประก�ศ กสทช. เรื่องก�รใช้โครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คมร่วมกัน  

ซึง่ประก�ศทัง้สองฉบบักำ�หนดใหผู้ป้ระกอบก�รทีม่โีครงข�่ยโทรคมน�คม 

ใหบ้รกิ�รอยูใ่นขณะนีม้หีน�้ทีต่อ้งใหผู้ป้ระกอบก�รร�ยอืน่เข�้ถงึโครงข�่ย 

โทรคมน�คมที่ตนนำ�ออกให้บริก�ร นอกจ�กนี้ กสทช. ยังได้ออกประก�ศ 

กสทช. เรื่องบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่�ยเสมือน พ.ศ. 2556  

ซึ่งมีส�ระสำ�คัญว่�เมื่อได้รับอนุญ�ตจ�ก กสทช.แล้ว ผู้ประกอบกิจก�ร 

โทรคมน�คมที่มีโครงข่�ยโทรคมน�คมส�ม�รถข�ยส่งบริก�รโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจก�รโทรคมน�คมน�คมแบบโครงข่�ยเสมือน 

ได้ ซึ่งจะเป็นก�รเพิ่มก�รแข่งขันในธุรกิจ

ก�รปฏริปูกฎหม�ยและก�รเปดิเสรกีจิก�รสือ่ส�รโทรคมน�คมจงึอ�จทำ�ให้ 

ก�รแขง่ขนัในตล�ดทวคีว�มรนุแรงม�กยิง่ขึน้ บรษิทัไมส่�ม�รถประเมนิได ้

ว่�จะมีผู้ประกอบก�รร�ยใหม่จำ�นวนเท่�ใดที่จะได้รับใบอนุญ�ตประกอบ 

กิจก�รโทรคมน�คมจ�ก กสทช. และห�ก กสทช. ออกใบอนุญ�ตประกอบ 

กิจก�รโทรคมน�คมให้แก่ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ อ�จทำ�ให้ก�รแข่งขัน 

ในตล�ดทวีคว�มรุนแรงม�กยิ่งขึ้น เนื่องจ�กผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ อ�จ 

มีต้นทุนในก�รให้บริก�รที่ต่ำ�กว่� และอ�จใช้วิธีก�รลดร�ค�อย่�งรุนแรง 

หรืออ�จใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy Approach) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง 

ท�งก�รตล�ดของตน ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถของบริษัท 

และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ในก�รแข่งขันในตล�ด และอ�จส่งผลกระทบ 

ต่อธุรกิจ ฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และโอก�สท�งธุรกิจของบริษัท

(3) บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

อุตส�หกรรมโทรคมน�คมเป็นอุตส�หกรรมที่มีก�รเปลี่ยนแปลงท�ง 

เทคโนโลยีอย่�งต่อเนื่องและรวดเร็ว บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จะ 

ต้องเผชิญกับก�รแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจ�กก�รนำ�เทคโนโลยีใหม่ หรือก�ร 

ปรับปรุงพัฒน�เทคโนโลยีซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบันม�ใช้ในประเทศไทย ซึ่ง 

ห�กบริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ไม่ส�ม�รถตอบสนองต่อก�รแข่งขัน 

ดังกล่�วได้ทันท่วงที และด้วยต้นทุนที่เหม�ะสม เหตุดังกล่�วอ�จส่ง 

ผลกระทบต่อคุณภ�พก�รให้บริก�ร ธุรกิจ ฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น 

และโอก�สท�งธุรกิจของบริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำาเนินงาน 

(1) ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย และ 

 ระบบสำาคัญอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ตระหนักถึงคว�มเสี่ยงต่�งๆ ที่อ�จเกิดขึ้น 

จ�กก�รหยุดชะงักของระบบก�รให้บริก�รโครงข่�ย และระบบสำ�คัญอื่นๆ 

ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อก�รให้บริก�ร โดยบริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต  

มกี�รเตรยีมคว�มพรอ้มและพฒัน�แผนเพือ่รองรบัเหตฉุกุเฉนิและก�รหยดุ 

ชะงกัของระบบก�รใหบ้รกิ�รโครงข�่ยและระบบสำ�คญัอืน่ ๆ  อย�่งตอ่เนือ่ง

บรษิทัและบรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ ไดจ้ดัทำ�ระบบก�รบรหิ�รจดัก�รโครงข�่ย 

(Network Management System) ควบคุมและกำ�หนดขั้นตอนก�รบำ�รุงรักษ� 

โครงข่�ยและอุปกรณ์ เพื่อให้โครงข่�ยและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภ�พที่ 

ส�ม�รถให้บริก�รด้�นโทรคมน�คมแก่ลูกค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดย 

เฉพ�ะอย่�งยิ่ง บริก�รเสียงและบริก�รข้อมูล รวมถึงได้จัดทำ�และพัฒน� 

แผนรองรับก�รหยุดชะงักของระบบที่สำ�คัญอื่นๆ เช่น ระบบก�รจัดเก็บ 

ข้อมูล (Information System) ระบบก�รจัดเก็บค่�บริก�ร (Billing System)  

และก�รให้บริก�รลูกค้� (Customer Services) เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินก�ร 

และให้บริก�รลูกค้�ได้อย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ บริษัทและบริษัท ดีแทค 

ไตรเน็ต ยังได้กำ�หนดแผนสำ�รองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมถึง 

ก�รลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์สำ�คัญและระบบป้องกันภัยต่�งๆ เช่น ระบบ 

ป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติที่ชุมส�ยทั่วประเทศ และระบบควบคุมก�รใช้ 

ง�นโครงข่�ยและอุปกรณ์แบบ Real Time โดยบริษัทและบริษัท ดีแทค  

ไตรเน็ต ได้จัดให้มีก�รฝึกฝนพนักง�นอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อให้พนักง�น 

ตระหนักถึงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ขั้นตอนก�รปฏิบัติต่�งๆ รวมถึงมีก�ร 

ทดสอบแผนรองรับต่�งๆ อย่�งเข้มงวด

นอกจ�กนี้ บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทำ�สัญญ�ประกันภัยเพื่อ 

คุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุทำ�ให้โครงข่�ยและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับคว�ม 

เสียห�ย เพื่อลดผลกระทบของปัจจัยคว�มเสี่ยงดังกล่�วที่จะมีต่อบริษัท 

และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต มีคว�มมั่นใจว่� บริษัทและบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต มีคว�มพร้อมและมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและก�รหยุด 

ชะงักของระบบก�รให้บริก�รโครงข่�ยและระบบสำ�คัญอื่นๆ ที่เพียงพอ 

และมีประสิทธิภ�พ อย่�งไรก็ดี อ�จมีเหตุที่ไม่อ�จค�ดหม�ยได้ ซึ่งเหตุ 

ดงักล�่วอ�จสง่ผลกระทบตอ่โครงข�่ยโทรคมน�คมและคว�มส�ม�รถของ 

บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ในก�รให้บริก�รแก่ลูกค้� และอ�จส่ง 

ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และโอก�สท�งธุรกิจ 

ของบริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต

(2) ก า ร ต้ อ ง พึ่ ง พ า บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ใ น ก า ร บำ า รุ ง รั ก ษ า อุ ป ก ร ณ์  

 โทรคมนาคม

บริษัทต้องให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่�นอุปกรณ์โทรคมน�คมที่มีคว�ม 

สลับซับซ้อน ซึ่งรวมถึงโครงข่�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถ�นีฐ�นจำ�นวน 

29,417 ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557) ดังนั้น คว�มสำ�เร็จ 

ของธุรกิจของบริษัทและของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (ซึ่งอ�จใช้สถ�นีฐ�น 

บ�งส่วนร่วมกันกับบริษัทในก�รให้บริก�รบนคลื่นคว�มถี่ย่�น 2.1  

กกิะเฮริต์ซ)์ จงึขึน้อยูก่บัก�รบำ�รงุรกัษ�และซอ่มแซมโครงข�่ยและอปุกรณ ์

อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ปัจจุบันบริษัทได้ว่�จ้�งบุคคลภ�ยนอกเพื่อให้บริก�รบำ�รุงรักษ�และ 

ซ่อมแซมสถ�นีฐ�นและระบบเครือข่�ยส่งสัญญ�ณทั้งหมดของบริษัท  
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ห�กบุคคลภ�ยนอกไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ต�มสัญญ�ได้ หรือไม่ส�ม�รถ 

ปฏิบัติหน้�ที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหม�ะสม อ�จทำ�ให้บริษัทและ 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจ�กนี้  

ยังอ�จส่งผลกระทบต่อคว�มล่�ช้�และคุณภ�พของก�รให้บริก�ร ซึ่งอ�จ 

มีผลทำ�ให้บริษัทและ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ต้องสูญเสียลูกค้�และร�ยได้ 

ในจำ�นวนที่มีนัยสำ�คัญ เหตุดังกล่�วอ�จส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐ�นะ 

ก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และโอก�สท�งธุรกิจของบริษัท

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทางธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น  

 บิซซิเนส จำากัด (ยูดี)

เนื่องจ�กบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในก�รเป็นผู้จัดจำ�หน่�ยชุดเลขหม�ยและบัตร 

เติมเงิน (ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็นรูปแบบบัตรเงินสด (Cash Card)) ให้แก่ผู้ใช้ 

บริก�รโดยตรง ซึ่งจะเป็นก�รเพิ่มภ�ระให้กับบริษัทในก�รจัดก�รบริห�ร 

สินค้�คงคลัง รวมถึงระบบก�รจัดส่งสินค้� (Logistics) และก�รจัดเก็บ 

เอกส�รต่�งๆ บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ยูดีซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท (โดย 

บริษัทและ บจก. เบญจจินด� โฮลดิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ 75  

ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของยูดีต�มลำ�ดับ) เป็นผู้จัด 

จำ�หน่�ยหลักของบริษัทในก�รจำ�หน่�ยชุดเลขหม�ย และสินค้�ต่�งๆ ให ้

แก่ตัวแทนจำ�หน่�ย ร้�นค้�ส่ง และร้�นค้�ปลีกต่�งๆ ในประเทศไทย  

สินค้�เหล่�นี้ส่วนใหญ่บริษัทจะจำ�หน่�ยให้แก่ยูดีเพื่อนำ�ไปจำ�หน่�ยต่อให้ 

แก่ตัวแทนจำ�หน่�ยของบริษัทต่อไป บริษัทให้ระยะเวล�ชำ�ระหนี้ (Credit  

Term) 45 – 50 วัน และให้ก�รสนับสนุนท�งก�รตล�ดแก่ยูดีโดยพิจ�รณ� 

เป็นร�ยโครงก�ร ในปี 2557 ยอดจำ�หน่�ยชุดเลขหม�ยและสินค้�ต่�งๆ  

ผ่�นยูดีมีจำ�นวนทั้งสิ้น 13,571 ล้�นบ�ท

ปัจจุบัน บริษัทได้ดำ�เนินก�รให้ บจก. เพย์สบ�ย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยบัตรเงินสด (Cash Card) และเป็น 

ผู้ให้บริก�รเติมเงินออนไลน์

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทมียอดลูกหนี้ก�รค้�จ�กยูดีจำ�นวนทั้งสิ้น 

2,048 ล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.60 ของยอดลูกหนี้ก�รค้�ทั้งหมด 

ของบริษัท ดังนั้น ก�รผิดนัดชำ�ระหนี้หรือก�รชำ�ระหนี้ล่�ช้�ของยูดีอ�จ 

ส่งผลกระทบในท�งลบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อธุรกิจ ฐ�นะก�รเงิน ผลก�ร 

ดำ�เนินง�น และโอก�สท�งธุรกิจของบริษัท 

2. ความเสี่ยงทางการเงิน                         

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง 

ประเทศ

บริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยน เนื่องจ�ก 

ร�ยได้หลักของบริษัทเป็นสกุลเงินบ�ท แต่บริษัทมีค่�ใช้จ่�ยที่ต้องชำ�ระ 

ในรูปของสกุลเงินตร�ต่�งประเทศเป็นจำ�นวนหนึ่ง โดยบ�งส่วนเป็นค่� 

ใช้จ่�ยเกี่ยวกับหนี้เงินกู้ระยะย�วสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ และบ�งส่วน 

เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทุนหรือก�รดำ�เนินง�นในรูปของเงินตร�ต่�ง 

ประเทศ (ได้แก่ เจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทมีหนี้เงินกู้ระยะย�วสกุลเงินตร�ต่�ง 

ประเทศจำ�นวน 164.4 ล้�นบ�ท อย่�งไรก็ดี เนื่องจ�กหนี้เงินกู้ระยะย�ว 

สกุลเงินตร�ต่�งประเทศมีกำ�หนดระยะเวล�ก�รชำ�ระคืนที่แน่นอน บริษัท 

จึงได้ทำ�ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กคว�มผันผวนของอัตร� 

แลกเปลี่ยน โดยก�รเข้�ทำ�สัญญ�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ (Cross  

Currency Swap Contracts) ซึ่งครอบคลุมกำ�หนดระยะเวล�ก�รชำ�ระคืนหนี้ 

เงินกู้ดังกล่�ว 

สำ�หรับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในส่วนของยอดเจ้�หนี้ก�รค้�ที่เกิดจ�ก 

ก�รซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น บริษัทมีร�ยได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินตร�ต่�ง 

ประเทศจ�กก�รให้บริก�รข้�มแดนอัตโนมัติ (Natural Hedge) และหลัง 

จ�กนั้นบริษัทจะพิจ�รณ�ใช้เครื่องมือท�งก�รเงิน (Financial Instruments)  

ที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในก�รบริห�รและจัดก�รคว�มเสี่ยงที่อ�จจะ 

เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 

บริษัทไม่ส�ม�รถรับรองได้ว่�บริษัทจะได้รับข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด 

ในก�รเข้�ทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงแต่ละครั้งภ�ยใต้สภ�วะของตล�ด 

แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศในขณะนั้นๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้อ�จส่ง 

ผลกระทบทำ�ให้ต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

คว�มเสี่ยงจ�กลูกหนี้ก�รค้�โดยหลักม�จ�กลูกค้�ระบบร�ยเดือน  

(Postpaid Customers) ที่ไม่ชำ�ระหรือชำ�ระค่�ใช้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ภ�ยหลังจ�กก�รใช้บริก�รล่�ช้� ส่งผลให้ยอดลูกหนี้ก�รค้�ค่�บริก�ร 

โทรศัพท์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 3,890  

ล้�นบ�ท โดยมีสัดส่วนร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 

ร�ยเดือนคิดเป็นร้อยละ 5.19 ของร�ยได้รวมของบริษัท อย่�งไรก็ดี  

บริษัทได้มีก�รบันทึกสำ�รองค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับร�ยได้จ�กก�ร 

ให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบร�ยเดือนต�มช่วงของอ�ยุหนี้ที่ค้�ง 

ชำ�ระในอัตร�ก้�วหน้� โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทมีลูกหนี้ค้�ง 

ชำ�ระเกินกว่� 180 วัน เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 385 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 10 

ของยอดลูกหนี้ก�รค้�ค่�บริก�รโทรศัพท์รวม (Accounts Receivable from 

Telephone Services)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�ดอกเบี้ยในตล�ดส่งผลกระทบต่อหนี้สิน 

ท�งก�รเงินของบริษัท โดยทำ�ให้ต้นทุนในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเพิ่ม 

สูงขึ้น อย่�งไรก็ดี บริษัทมีนโยบ�ยในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่เกิด 

จ�กอัตร�ดอกเบี้ยต�มคว�มเหม�ะสมกับแต่ละสถ�นก�รณ์ มีก�ร 

ตดิต�มคว�มเคลือ่นไหวและแนวโนม้ของตล�ดเงนิและตล�ดทนุอย�่งใกล้ 

ชิด ทำ�ให้บริษัทมีคว�มเชื่อมั่นว่�จะส�ม�รถบริห�รและจัดก�รคว�มเสี่ยง 

ในส่วนนี้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

เศรษฐกจิไทยไดร้บัผลกระทบจ�กปจัจยัลบทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ 

เช่น ก�รเกิดอุทกภัย ก�รชะลอตัวของภ�คก�รผลิต ก�รส่งออก และ 
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อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว ปัญห�ก�รว่�งง�น และสถ�นก�รณ์ท�ง 

ก�รเมือง ซึ่งปัจจัยเหล่�นี้ส่งผลกระทบในท�งลบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อ 

ร�ยได้และกำ�ลังซื้อ พฤติกรรมก�รใช้จ่�ย และระดับคว�มเชื่อมั่นของ 

ผู้บริโภค 

สภ�วะเศรษฐกิจดังกล่�วข้�งต้นส่งผลกระทบต่ออุตส�หกรรมก�รให้ 

บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจ�กก�รใช้บริก�รที่ลดน้อยลง และ 

ผู้ประกอบก�รต้องรับคว�มเสี่ยงม�กขึ้นจ�กก�รเรียกเก็บค่�ใช้บริก�ร 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้ อย่�งไรก็ต�ม ก�รใช้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 

ปัจจุบันถือเป็นสิ่งจำ�เป็นในชีวิตประจำ�วัน จึงอ�จได้รับผลกระทบน้อย 

กว�่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตุส�หกรรมอืน่ อกีทัง้บรษิทัไดพ้ฒัน�รปูแบบก�ร 

ให้บริก�รและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดเพื่อกระตุ้นก�รใช้บริก�ร 

ของลูกค้�และลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รยกเลิกก�รใช้บริก�ร รวมทั้งจัดทำ� 

และดำ�เนินก�รต�มแผนก�รลดค่�ใช้จ่�ย (Cost Efficiency Program) เพื่อให ้

สอดคล้องกับสภ�วะเศรษฐกิจ อย่�งไรก็ดี บริษัทไม่ส�ม�รถรับรองได้ว่� 

ธุรกิจ ฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และโอก�สท�งธุรกิจของบริษัท 

และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จะไม่ได้รับผลกระทบในท�งลบอย่�งมีนัย 

สำ�คัญ ห�กสภ�วะเศรษฐกิจดังกล่�วยังคงดำ�เนินต่อไป

3. ความเสี่ยงอื่นๆ                                        

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดำาเนินการตัดสินใจต่างๆ 

ของบริษัท

เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ต่�งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของ 

บริษัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิก�ยน  

2557) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

อนึ่ง บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ได้มีก�รปรับโครงสร้�งก�รถือหุ้นเมื่อ 

เดือนกรกฎ�คม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ได้เข้� 

ม�ถือหุ้นในบริษัท ผ่�นก�รถือหุ้นใน บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ โดยถือ 

หุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 51 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมดของ บจก.  

ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์

ดังนั้น เทเลนอร์และ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) 

อ�จมีอิทธิพลต่อก�รดำ�เนินก�รตัดสินใจต่�งๆ ของบริษัท เว้นแต่กรณีที่ 

บุคคลดังกล่�วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจ�กบุคคลดังกล่�วมี 

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่�ว
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่นๆ ในระดับบริหาร 

อีกหลายชุดเพื่อทำาหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำาเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท                                            

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 12 ท่�น ประกอบด้วย 

•	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	11	ท่าน	โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน	4	ท่าน	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	33	ของคณะกรรมการบริษัท

•	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	ได้แก่	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ร�ยชื่อกรรมก�รและก�รถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 มีดังนี้

  ลำาดับ                           รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

     ณ วันที่  ณ วันที่

     31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

 1 น�ยบุญชัย เบญจรงคกุล ประธ�นกรรมก�ร 10 10 -

 2 น�ยซิคเว่ เบรคเก้ รองประธ�นกรรมก�รและ - - -

    รักษ�ก�รประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 3 น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมก�รอิสระ  - - -

 4 น�งกมลวรรณ วิปุล�กร กรรมก�รอิสระ  - - -

 5 น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมก�รอิสระ  10,000 หุ้น  10,000 หุ้น -

     60,000 NVDR  60,000 NVDR

 6 น�งชนัญญ�รักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมก�รอิสระ  - - -

 7 น�ยเฮนริค คลอสเซ่น กรรมก�ร - - -

 8 น�ยกุนน่�ร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น กรรมก�ร - - -

 9 น�งส�วธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมก�ร - - -

 10 น�ยทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมก�ร  - - -

 11 น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมก�ร - - -

 12 น�ยริช�ร์ด โอล�ฟ โอว์ กรรมก�ร - - -
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมก�รที่ล�ออกระหว่�งปี 2557 รวมทั้งก�รถือครองหุ้นของกรรมก�รดังกล่�ว ดังนี้

  ลำาดับ                           รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

     ณ วันที่  ณ วันที่

     31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

 1 น�ยล�ส์ เอริค เทลแมนน์ (1) กรรมก�ร - - -

 2 น�ยจอน ทร�วิส เอ็ดดี้ (2) กรรมก�รและ 548,000 NVDR 388,000 NVDR (160,000 NVDR)

    ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 3 น�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ (3) กรรมก�รอิสระ - - -

หมายเหตุ (1) น�ยล�ส์ เอริค เทลแมนน์ ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รเมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557 โดยน�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่แทนกรรมก�รที่ล�ออก ต�มมติ 

  คณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557

 (2) น�ยจอน ทร�วิส เอ็ดดี้ ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รเมื่อวันที่ 16 กันย�ยน 2557 โดยน�ยเฮนริค คลอสเซ่น เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่แทนกรรมก�รที่ล�ออก ต�มมต ิ

  คณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 7/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันย�ยน 2557

 (3) น�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รเมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 2557 โดยน�งกมลวรรณ วิปุล�กร เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระเข้�ใหม่แทนกรรมก�รที่ล�ออก ต�มมต ิ

  คณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2557

 (4) จำ�นวนครั้งของก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และจำ�นวนครั้งที่กรรมก�รแต่ละท่�นเข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท แสดงอยู่ภ�ยใต้หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร”

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทได้แก่ (1) น�ยบุญชัย เบญจรงคกุล (2) น�ยซิคเว่ เบรคเก้ และ (3) น�ยทอเร่ จอห์นเซ่น โดยกรรมก�รสองในส�ม 

ท่�นนี้ลงล�ยมือชื่อร่วมกันและประทับตร�สำ�คัญของบริษัท

คณะผู้บริหาร                                              

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ทำ�หน้�ที่หัวหน้�ของฝ่�ยบริห�ร โดยโครงสร้�งองค์กรของบริษัทแบ่งส�ยง�นในองค์กรเป็น 5 ส�ยง�น ได้แก่ กลุ่มก�รเงิน 

กลุ่มก�รตล�ด กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม People และกลุ่มกิจก�รองค์กร

ร�ยชื่อคณะผู้บริห�รของบริษัทและก�รถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 มีดังนี้

  ลำาดับ                           รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด

     ณ วันที่  ณ วันที่

     31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

 1 น�ยซิคเว่ เบรคเก้ รักษ�ก�รประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร - - -

    และรักษ�ก�รรองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

    กลุ่มกิจก�รองค์กร

 2 น�ยฟริดจอฟ รุสเท็น รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่มก�รเงิน - - -

 3 น�ยซิกว�ร์ท โวส เอริคเซน รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร - - -

    กลุ่มก�รตล�ด

 4 น�ยค�ลิต ซีซ�ร์ท รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร - - -

    กลุ่มเทคโนโลยี

 5 น�งกิติกัญญ� สุทธสิทธิ์ รองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่ม People - - -

ผู้บริห�รข้�งต้นเป็นผู้บริห�รต�มคำ�นิย�มของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ซึ่งหม�ยถึง ผู้จัดก�ร หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริห�รสี่ร�ยแรกนับต่อจ�กผู้จัดก�ร 

ลงม� ผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่�กับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริห�รร�ยที่สี่ทุกร�ย และหม�ยคว�มรวมถึงผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริห�รในส�ยง�นบัญช ี

หรือก�รเงินที่เป็นระดับผู้จัดก�รฝ่�ยขึ้นไปหรือเทียบเท่� ทั้งนี้ ผู้บริห�รของบริษัทไม่เคยเป็นพนักง�นหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภ�ยนอกที่  

บริษัทใช้บริก�รอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่�นม�



คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มการเงิน กลุ่ม People

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กลุ่มกิจการองค์กรกลุ่มการตลาด กลุ่มเทคโนโลยี
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เลขานุการบริษัท                                         

คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้ง น�ยรวีพันธ์ พิทักษ์ช�ติวงศ์ ผู้อำ�นวยก�ร 

อ�วุโสส�ยง�นกฎหม�ย ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�นุก�รบริษัท โดยให้มี 

อำ�น�จหน้�ที่ต�มที่กำ�หนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  

ทั้งนี้ ประวัติก�รศึกษ� ก�รทำ�ง�น และก�รอบรมของเลข�นุก�รบริษัท  

แสดงอยู่ภ�ยใต้หัวข้อ “คณะผู้บริห�รบริษัทและเลข�นุก�รบริษัท”

อนึ่ง ร�ยละเอียดเกี่ยวกับอำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะ 

กรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และ 

เลข�นุก�รบริษัท แสดงอยู่ภ�ยใต้หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร” และ 

ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร                                          

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�ร 

ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่� 

ตอบแทน คณะกรรมก�รสรรห� และคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รนั้น 

คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ� จ�กปัจจัยต่�งๆ หล�ย 

ประก�ร เช่น ธุรกิจและผลก�รประกอบก�รของบริษัท บรรทัดฐ�นของ 

ตล�ดและอุตส�หกรรม สภ�วะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้�ที่และคว�ม 

รับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย เป็นต้น 

คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของกรรมก�ร 
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และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ� 

และอนุมัติทุกปี นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ� 

ทบทวนโครงสร�้งค�่ตอบแทนของคณะกรรมก�รบรษิทัและคณะกรรมก�ร 

ชุดย่อยทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตล�ดและ 

อุตส�หกรรม

ปัจจุบัน ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยค่�ตอบแทน 

ร�ยเดือนและเบี้ยประชุม บริษัทไม่มีค่�ตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

หรือในรูปของหุ้นให้แก่กรรมก�รของบริษัท โครงสร้�งค่�ตอบแทนของ 

คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย แสดงอยู่ภ�ยใต้หัวข้อ  

“ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร” 

ในปี 2557 ค่�ตอบแทนรวมของกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวนทั้งสิ้น 9,206,000 

บ�ท โดยมีร�ยละเอียดค่�ตอบแทนกรรมก�รดังนี้

                       ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
                                                                                

                              รายชื่อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม

 บริษัท ตรวจสอบ กำาหนด สรรหา กำากับดูแล

   ค่าตอบแทน  กิจการ

น�ยบุญชัย เบญจรงคกุล 3,340,800 - - - - 3,340,800

น�ยซิคเว่ เบรคเก้ - - - - - -

น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ 1,171,200 382,800 43,200 57,600 14,400 1,669,200

น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 1,087,200 345,600 54,000 72,000 - 1,558,800

น�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ (1) 987,680 230,400 28,800 43,200 14,400 1,304,480

น�ยกุนน่�ร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น - - - - - -

น�ยจอน ทร�วิส เอ็ดดี้ (2) - - - - - -

น�ยล�ส์ เอริค เทลแมนน์ (3) - - - - - -

น�งชนัญญ�รักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 1,129,200 - - - 18,000 1,147,200

น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล (4) - - - - - -

น�งส�วธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 108,000 - - - - 108,000

น�ยทอเร่ จอห์นเซ่น - - - - - -

น�ยริช�ร์ด โอล�ฟ โอว์ - - - - - -

น�ยเฮนริค คลอสเซ่น (5) - - - - - -

น�งกมลวรรณ วิปุล�กร (6) 48,720 28,800 - - - 77,520

รวม 7,872,800 987,600 126,000 172,800 46,800 9,206,000

หมายเหตุ (1) น�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รอิสระ กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน กรรมก�รสรรห� และกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 

  2557

 (2) น�ยจอน ทร�วิส เอ็ดดี้ ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รเมื่อวันที่ 16 กันย�ยน 2557

 (3) น�ยล�ส์ เอริค เทลแมนน์ ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�ร กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน กรรมก�รสรรห� และกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557

 (4) น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่ กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน และกรรมก�รสรรห�แทนน�ยล�ส์ เอริค เทลแมนน์ ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2557 

  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557

 (5) น�ยเฮนริค คลอสเซ่น เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่แทนน�ยจอน ทร�วิส เอ็ดดี้ ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 7/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันย�ยน 2557

 (6) น�งกมลวรรณ วิปุล�กร เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระเข้�ใหม่ กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน กรรมก�รสรรห� และกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รแทน 

  น�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่�ตอบแทนของผู้บริห�รของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และ 

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีค่�ตอบแทนใน 

รูปหุ้นให้แก่ผู้บริห�รของบริษัท ในปี 2557 ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�ร 

ของบริษัทมีจำ�นวนทั้งสิ้น 83,766,465.56 บ�ท
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บุคลากร                                               

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทมีพนักง�น (เฉพ�ะพนักง�นที่รับอัตร�ค่�จ้�งเป็นเงินเดือนประจำ�) จำ�นวนทั้งสิ้น 4,554 คน โดยแบ่งต�มส�ยง�น 

หลักได้ดังนี้

                                           สายงาน จำานวนพนักงาน (คน)

 กลุ่มก�รเงิน 217

 กลุ่มก�รตล�ด 1,136

 กลุ่มเทคโนโลยี 149

 กลุ่ม People  2,229

 กลุ่มกิจก�รองค์กร 138

 ธุรกิจภูมิภ�ค 685

 รวม 4,554

ในปี 2557 ค่�ตอบแทนรวมของพนักง�นประกอบด้วยเงินเดือนและ 

โบนัส เป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น 3,638,779,881.51 บ�ท และเงินสมทบเข้� 

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำ�นวนทั้งสิ้น 104,016,691.48 บ�ท

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                      

บริษัทมีนโยบ�ยที่จะพัฒน�ศักยภ�พ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และคุณภ�พ 

ของพนักง�นอย่�งต่อเนื่อง เพร�ะบริษัทตระหนักเสมอว่�บุคล�กร 

เป็นทรัพย�กรที่มีคุณค่� และเป็นร�กฐ�นของคว�มสำ�เร็จ ดังนั้น บริษัท 

จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒน�และปรับตนเองให้เป็น “องค์กรแห่งก�รพัฒน�และ 

เรียนรู้” โดยผสมผส�นทั้งคว�มรู้ ทักษะ คว�มส�ม�รถ ตลอดจนปลูกฝัง 

วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง 

กับกลยุทธ์และแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ 

บริษัทส�ม�รถตอบสนองต่อก�รพัฒน�และคว�มก้�วหน้�ของกิจก�ร

โทรคมน�คม และคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้เป็นอย่�งดี บริษัทได้จัด 

รูปแบบก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ที่เหม�ะสม ดังนี้

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทำางานจริง (Experience)

บริษัทส่งเสริมและจัดให้พนักง�นได้เรียนรู้จ�กก�รลงมือทำ�จริง (On the  

Job Training) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดก�รสอนง�นและถ่�ยทอดคว�มรู้ในง�นที ่

รับผิดชอบ นอกจ�กนี้ บริษัทสนับสนุนให้พนักง�นกล้�ลองและกล้�ทำ�ใน 

สิ่งใหม่ ๆ และเรียนรู้จ�กคว�มผิดพล�ด เพื่อจะได้เห็นข้อบกพร่อง ปัญห� 

และก�รแก้ไขปัญห� อันจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเองอย่�งแท้จริง

การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exposure)

บริษัทส่งเสริมและเปิดโอก�สให้ผู้บังคับบัญช� รวมถึงเพื่อนร่วมง�น  

เป็นผู้แนะนำ� (Coaching) และ/หรือให้คำ�ปรึกษ� (Consulting) เพื่อให้ 

ผู้บังคับบัญช�และพนักง�นได้แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น ติชม และให้ 

คำ�แนะนำ�ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน โดยอ�ศัยช่วงเวล�ของก�รทำ�ง�นทั่วไป 

และในช่วงของก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นปีละ 2 ครั้ง

การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)

บริษัทจัดให้มีศูนย์ก�รฝึกอบรมที่เรียกว่� “dtac Academy” ซึ่งเปิดโอก�ส 

ให้พนักง�นทุกคน ได้รับก�รฝึกอบรมในระดับหลักสูตรที่จำ�เป็นและ 

เหม�ะสมต่อก�รทำ�ง�น หรือในหลักสูตรที่ตนสนใจ เพื่อพัฒน�คว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถและศักยภ�พของพนักง�นในก�รปฏิบัติง�นให้สอดคล้อง 

กับแผนพัฒน�พนักง�นร�ยบุคคล (Individual Development Plan) และ 

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับโอก�สท�งส�ยง�นในอน�คต โดย dtac 

Academy ได้ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมซึ่งแบ่งเป็นโปรแกรมหลักๆ ดังนี้

•	 หลักสูตรพื้นฐาน	(Core	Program)	ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับสำาหรับพนักงาน 

 ทุกคน เช่น ก�รปฐมนิเทศสำ�หรับพนักง�นใหม่ ก�รปลูกฝังวัฒนธรรม 

 องค์กรและจริยธรรมองค์กร ก�รพัฒน�ทักษะเพื่อคว�มเป็นมืออ�ชีพ 

 ด้วยหลักสูตรด้�นก�รติดต่อสื่อส�ร ก�รบริห�รจัดก�รและว�งแผน  

 ให้กับพนักง�นในแต่ละระดับ ได้แก่  พนักง�นระดับปฏิบัติง�น  

 ผู้บริห�รระดับต้น ผู้บริห�รระดับกล�ง และผู้บริห�รระดับสูง โดย 

 บริษัทจัดให้มีก�รอบรมพัฒน�และมีกิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง เพื่อ 

 ส่งเสริมให้พนักง�นของบริษัทมีก�รปฏิบัติง�นที่สอดคล้องกับ 

 วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร

•	 หลักสูตรทั่วไป	(Elective	Program)	สำาหรับพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

 ต�มคว�มสนใจของพนักง�นต�มที่ได้ว�งแผนร่วมกันกับหัวหน้�ง�น 

 ในแผนพัฒน�พนักง�นร�ยบุคคล (Individual Development Plan) เช่น 

 พื้นฐ�นก�รเงินสำ�หรับบุคคลทั่วไป พื้นฐ�นก�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคล 

 สำ�หรับบุคคลทั่วไป ทักษะภ�ษ�อังกฤษ ทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ และ 

 คว�มรู้ในธุรกิจ เป็นต้น

•	 หลักสูตรเฉพาะทาง	 (Functional	 Program)	 เพื่อพัฒนาและยกระดับ 

 คว�มรู้คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�นที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อหน้�ที่และคว�ม 

 รับผิดชอบของพนักง�นและผู้บริห�รในแต่ละฝ่�ย ซึ่งรวมถึงก�รฝึก 

 อบรมท�งด�้นทกัษะก�รบรหิ�รจดัก�รระดบัสงู ก�รพฒัน�ประสทิธภิ�พ 
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 และขั้นตอนในก�รทำ�ง�นและก�รบริก�ร ก�รพัฒน�คว�มสัมพันธ์ที่ 

 ยั่งยืนกับลูกค้� ตลอดจนคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสินค้�และบริก�รต่�งๆ  

 ของบริษัท รวมทั้งสินค้�และบริก�รใหม่ๆ ที่มีก�รเสนอข�ยในตล�ด 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่

•	 หลักสูตรภาวะผู้นำา	 (Leadership	 Program)	 เพื่อพัฒนาทักษะที่จำาเป็น 

 สำ�หรับหัวหน้�ง�นในก�รดูแลผู้ใต้บังคับบัญช�ให้พัฒน�และเติบโต 

 ต�มส�ยอ�ชีพต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีก�รฝึกอบรมและให้คำ�แนะนำ� 

 แก่ผู้บริห�ร (Executive Coach) อย่�งต่อเนื่อง

•	 หลักสูตรผู้มีความสามารถพิเศษ	(Talent	Program)	เพื่อส่งเสริมศักยภาพ 

 อันสูงสุดแก่พนักง�นผู้มีคว�มส�ม�รถอันโดดเด่นด้วยหลักสูตรที่  

 หล�กหล�ย รวมถึงหลักสูตร Mini MBA ที่พัฒน�ร่วมกับหล�ยสถ�บัน 

 ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

อนึ่ง เพื่อตอบสนองต่อก�รใช้ง�นข้อมูลดิจิตอลบนโทรศัพท์มือถือที่มี 

ก�รขย�ยตัวม�กขึ้น dtac Academy ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ 

มือถือในชื่อ “เพลิน” (Plearn) ภ�ยใต้คอนเซ็พท์ Play + Learn = Plearn โดย 

แอพพลิเคชั่นนี้ให้บริก�รกับพนักง�นของบริษัทใน 4 บริก�รหลัก ดังนี้

•	 News: ข้อมูลข่�วส�รของบริษัทผ่�นโทรศัพท์มือถือ เพิ่มเติมจ�กช่อง 

 ท�ง Intranet บนคอมพิวเตอร์

•	 Library: บริก�รด�วน์โหลดและอ่�นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และคู่มือ 

 ก�รฝึกอบรมออนไลน์ฟรี

•	 Employee Directory: ค้นห�เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อเพื่อนร่วม 

 ง�นในบริษัท

•	 Employee Profile: ข้อมูลของพนักง�น รวมถึง QR Code และ Bar Code 

 เพื่อใช้ในก�รลงทะเบียนเข้�รับก�รฝึกอบรม

นอกจ�กนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักง�นและผู้บริห�รได้เข้�รับก�รฝึก 

อบรมกับสถ�บันผู้เชี่ยวช�ญภ�ยนอก เพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ 

เฉพ�ะด�้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รทำ�ง�นและหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบของแตล่ะ 

บุคคล และเพื่อให้พนักง�นและผู้บริห�รของบริษัทส�ม�รถนำ�คว�มรู้และ 

ประสบก�รณ์ที่ได้รับม�ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�นและเพื่อให้เกิดคว�ม 

เหม�ะสมกับก�รเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอน�คต

การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการ Mobility

บริษัทจัดให้มีโครงก�ร Mobility เพื่อเปิดโอก�สให้พนักง�นได้เรียนรู้ และ 

แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์กับบริษัทโทรคมน�คมชั้นนำ�ในต่�งประเทศ  

ทั้งนี้ พนักง�นที่สมัครและได้รับก�รคัดเลือกให้เข้�ร่วมโครงก�ร จะได้ 

ทำ�ง�นร่วมกับบริษัทในต่�งประเทศต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด เพื่อให้ 

พนักง�นได้แลกเปลี่ยนคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ และเรียนรู้นวัตกรรมในระดับ 

น�น�ช�ติ เพื่อนำ�ม�ปรับใช้และเพิ่มศักยภ�พก�รทำ�ง�นของแต่ละบุคคล 

ต่อไป

ในป ี2557 บรษิทัไดจ้ดัสรรงบประม�ณด�้นก�รพฒัน�บคุล�กรเปน็จำ�นวน 

ทั้งสิ้น 33 ล้�นบ�ทให้กับพนักง�นของบริษัทจำ�นวนกว่� 4,000 คน และ 

คู่ค้�ของบริษัทจำ�นวน 3,900 คน คิดเป็นค่�เฉลี่ยเวล�ในก�รฝึกอบรม 

เท่�กับ 25 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปี

การควบคุมภายใน                         

ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทเป็นกระบวนก�รที่กำ�กับดูแลโดย 

คณะกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยบริห�ร เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทได้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

•	 การดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

•	 การรับรองความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน	และ

•	 การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท	 กฎหมาย	 

 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กระบวนก�รดงักล�่วกำ�หนดขึน้เพือ่ชว่ยใหบ้รษิทับรรลเุป�้หม�ยทีก่ำ�หนด 

ไว้ และช่วยลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเกิดเหตุก�รณ์ที่ไม่ได้ค�ดหวัง โดย 

ช่วยกำ�หนดทิศท�ง ควบคุมดูแล และวัดผลก�รใช้ทรัพย�กรของบริษัท  

รวมถึงก�รมีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รป้องกันและตรวจจับก�รกระทำ�ที่ 

มิชอบ ก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สิน และก�รลดผลกระทบในท�งลบที่อ�จ 

เกิดขึ้น

ทั้งนี้ กระบวนก�รดังกล่�วสอดคล้องกับกรอบโครงสร้�งก�รควบคุม 

ภ�ยในต�มม�ตรฐ�นส�กลของ The Commi t tee  o f  Sponsor ing  

Organizations of the Treadway Commission (COSO) และต�มแนวท�ง 

ของ Sarbanes Oxley Act (SOX) โดยบริษัทได้ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งของ  

Sarbanes Oxley Act ม�ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อผนวกรวมก�รควบคุมภ�ยใน 

เกี่ยวกับร�ยง�นท�งก�รเงินเข้�กับก�รดำ�เนินง�นท�งธุรกิจของบริษัท

ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทประกอบไปด้วย 5 ส่วน โดยมี 

ร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทมีก�รจัดโครงสร้�งองค์กรที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รบริห�รง�นของฝ่�ย 

บริห�รและก�รปฏิบัติง�นของพนักง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ และมีก�ร 

กำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหม�ะสม โดยคำ�นึงถึง 

คว�มเป็นไปได้ของเป้�หม�ยที่กำ�หนด และจัดให้มีก�รสื่อส�รเป้�หม�ย 

ดังกล่�วไปยังพนักง�นอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นแนวท�งในก�ร 

ปฏิบัติง�นของพนักง�น

บริษัทมีหลักในก�รปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรม�ภิบ�ล” (Code 

of Conduct) ซึ่งครอบคลุมข้อกำ�หนดห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร และ 

พนักง�นของบริษัทปฏิบัติตนในลักษณะที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้ง 

ท�งผลประโยชน์กับบริษัท แนวท�งก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ 

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น ลูกค้� คู่ค้�  

คู่แข่ง และหน่วยง�นร�ชก�ร รวมถึงข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

ทรัพย์สิน ก�รควบคุมภ�ยใน บัญชี ก�รร�ยง�นและก�รเปิดเผยข้อมูล 

ก�รบริห�รข้อมูลส�รสนเทศและก�รปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักง�น 

ส�ม�รถปรึกษ�หรือแจ้งเหตุก�รณ์ฝ่�ฝืนหลักในก�รปฏิบัติต่อหัวหน้� 

ผู้แทนพนักง�น (Compliance Manager) โดยตรง ทั้งนี้ ก�รกำ�หนดนโยบ�ย 

และจัดให้มีหลักในก�รปฏิบัติดังกล่�วอยู่บนพื้นฐ�นที่คำ�นึงถึงคว�มเป็น 

ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะย�ว



068 การจัดการ

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยง�นควบคุมภ�ยใน (Internal Control Unit) เพื่อกำ�กับ 

ดูแลและส่งเสริมก�รควบคุมภ�ยในในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน  

(Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และเพื่อพัฒน�และ 

ปรับใช้นโยบ�ยและขั้นตอนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท โดย 

หน่วยง�นควบคุมภ�ยในทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลและร�ยง�นสถ�นะของก�ร 

ควบคุมภ�ยในในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินต่อฝ่�ยบริห�ร คณะ 

กรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รบริษัทอย่�งสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ เพื่อ 

ให้ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทมีคว�มถูกต้องและน่�เชื่อถือ 

นอกจ�กนี ้บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีนว่ยง�นเพือ่ดแูลรบัผดิชอบด�้นอ�ชวีอน�มยั 

คว�มปลอดภัย ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety,  

Security & Environment หรือ HSSE Unit) โดยได้ยึดแนวท�งต�มม�ตรฐ�น 

ส�กล ISO14001 & OHSAS18001 เป็นกรอบในก�รปฏิบัติง�น ทั้งนี้ บริษัท 

คำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบของบริษัทต่อส่วนรวมในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม  

โดยเฉพ�ะก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จัดทำ�แผนง�น 

ลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และมีก�รตรวจสอบอย่�งต่อเนื่อง

(2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทยึดหลักก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต�มม�ตรฐ�น AS/NZS ISO 31000: 

2009 Risk Management ซึ่งเป็นหนึ่งในม�ตรฐ�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ที่ใช้กันอย่�งแพร่หล�ยและเป็นที่ยอมรับต�มม�ตรฐ�นส�กล ครอบคลุม 

ตั้งแต่ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระดับกลยุทธ์จนถึงก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ในระดับปฏิบัติก�ร ทั้งนี้ ผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทมีหน้�ที่และคว�ม 

รับผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงภ�ยใต้ขอบเขตง�นของตน  

เพือ่ใหแ้นใ่จว�่มกี�รดำ�เนนิก�รจดัก�รคว�มเสีย่งอย�่งมปีระสทิธภิ�พและ 

เปน็ไปต�มแผนทีก่ำ�หนดไวแ้ละคว�มเสีย่งดงักล�่วอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทเป็นก�รประเมินปัจจัยในอน�คตและ 

เป็นกระบวนก�รที่ต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ว�งกรอบก�รทำ�ง�นในเรื่องก�ร 

บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง รวมทั้งได้ทบทวนและปรับปรุงกรอบก�รทำ�ง�น 

ดังกล่�วอย่�งสม่ำ�เสมอ ซึ่งรวมไปถึงโครงสร้�งในก�รกำ�กับดูแล นโยบ�ย 

กระบวนก�ร และคู่มือในก�รบริห�รด้วยเช่นกัน อนึ่ง ก�รประเมิน 

คว�มเสี่ยง (Risk Assessment) อย่�งเป็นระบบเป็นส่วนที่สำ�คัญอย่�งยิ่ง 

ของกระบวนก�รว�งแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) ของบริษัท 

โดยกระบวนก�รประเมินคว�มเสี่ยงจะมีก�รระบุคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ  

ประเมินคว�มรุนแรงของคว�มเสี่ยงทั้งในแง่ของคว�มเป็นไปได้ที่จะเกิด 

คว�มเสี่ยงดังกล่�วและผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้น รวมไปถึงก�รกำ�หนด 

วิธีก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยงต่�งๆ ด้วย นอกจ�กนี้ บริษัทยังได้กำ�หนด 

กระบวนก�รติดต�มระดับคว�มเสี่ยง (Risk Monitoring) อย่�งเป็นระบบ 

เพื่อสังเกตก�รณ์คว�มเปลี่ยนแปลงของระดับคว�มเสี่ยง คว�มคืบหน้� 

ของวิธีก�รเพื่อลดคว�มเสี่ยง และคว�มเสี่ยงสำ�คัญที่อ�จเกิดขึ้นอย่�ง 

สม่ำ�เสมอ

ฝ่�ยบริห�รจะได้รับร�ยง�นคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญอย่�งสม่ำ�เสมอ ผ่�น 

กระบวนก�รก�รร�ยง�นคว�มเสีย่ง (Risk Reporting) ก�รร�ยง�นคว�มเสีย่ง 

ดังกล่�วจะช่วยให้ฝ่�ยบริห�รส�ม�รถตัดสินใจบนพื้นฐ�นของก�ร 

รับทร�บถึงคว�มเสี่ยงนั้นๆ และตระหนักถึงและเข้�ใจคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ 

อันอ�จเป็นอุปสรรคต่อเป้�หม�ยท�งกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งส�ม�รถ 

เพิ่มโอก�สในก�รบรรลุเป้�หม�ยของบริษัทในระดับคว�มเสี่ยงที่ยอม 

รับได้ โดยฝ่�ยบริห�รจะร�ยง�นคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญดังกล่�วต่อคณะ 

กรรมก�รบริษัททุกไตรม�ส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีก�รจัดทำ�นโยบ�ยและระเบียบวิธีก�รปฏิบัติง�นสำ�หรับก�ร 

บริห�รจัดก�รในด้�นต่�งๆ รวมถึงก�รทำ�ธุรกรรมด้�นก�รเงิน ก�รจัดซื้อ 

จัดจ้�ง และก�รบริห�รทั่วไป โดยบริษัทมีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่และ 

วงเงินอนุมัติของฝ่�ยบริห�รแต่ละระดับไว้อย่�งชัดเจนและเหม�ะสมต�ม 

นโยบ�ยก�รมอบอำ�น�จ (Policy on Delegation of Authority) ซึ่งได้รับก�ร 

อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท มีก�รแบ่งแยกหน้�ที่ในก�รอนุมัติออก 

จ�กหน้�ที่ในก�รบันทึกร�ยก�รบัญชีและข้อมูล และหน้�ที่ในก�รดูแล 

จัดเก็บทรัพย์สินออกจ�กกันเพื่อเป็นก�รตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งนี้  

ในก�รทำ�ธุรกรรมต่�งๆ กับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือผู้ที่ 

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�ว บริษัทมีม�ตรก�รที่รัดกุมในก�รติดต�มดูแล 

เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รทำ�ธุรกรรมนั้นๆ ดำ�เนินก�รต�มระเบียบวิธีก�รปฏิบัติ 

ง�นและผ�่นขัน้ตอนก�รอนมุตัทิีก่ำ�หนด เพือ่ปอ้งกนัมใิหเ้กดิคว�มขดัแยง้ 

ท�งผลประโยชน์ โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำ�คัญ

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล เพื่อ 

ให้ก�รสื่อส�รข้อมูลเป็นไปอย่�งถูกต้องและเพียงพอต่อก�รตัดสินใจของ 

คณะกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ 

ใช้นโยบ�ยบัญชีต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหม�ะสม 

กับธุรกิจของบริษัท มีก�รจัดเก็บบัญชีและเอกส�รประกอบก�รบันทึก 

บัญชีอย่�งเหม�ะสมและส�ม�รถตรวจสอบได้ มีก�รจัดทำ�หนังสือเชิญ 

ประชุมพร้อมเอกส�รประกอบก�รประชุม รวมทั้งร�ยง�นก�รประชุม 

คณะกรรมก�รบริษัทและร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมก�รบริษัทและผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจ�รณ�ก่อนก�ร 

ประชุมภ�ยในระยะเวล�ที่เหม�ะสมและต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

(5) ระบบการติดตาม

บริษัทมีกระบวนก�รที่ชัดเจนในก�รติดต�มระบบก�รควบคุมภ�ยในและ 

ร�ยง�นข้อผิดพล�ดและจุดอ่อนในก�รควบคุมภ�ยในที่สำ�คัญ พร้อม 

ทั้งร�ยละเอียดในก�รดำ�เนินก�รแก้ไข ซึ่งฝ่�ยบริห�รจัดให้มีก�รติดต�ม 

อย่�งต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) และทำ�ก�รประเมินเป็นระยะ  

(Period Evaluation) เพื่อให้มั่นใจได้ว่�บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ 

มั่นคงและใช้ง�นได้จริง

ทั้งนี้ ก�รติดต�มอย่�งต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) รวมถึงก�รทบทวน 

ผลก�รดำ�เนินง�นและข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญเป็นประจำ� ก�รวิเคร�ะห ์

และก�รตดิต�มร�ยง�นก�รดำ�เนนิง�นทีอ่�จระบคุว�มผดิปกตทิีบ่ง่บอกถงึ 

คว�มล้มเหลวในระบบก�รควบคุมภ�ยใน เป็นต้น นอกจ�กนี้ ฝ่�ยบริห�ร 

มีหน้�ที่ร�ยง�นให้คณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษัท 

ทร�บถึงกรณีที่มีหรือสงสัยว่�มีก�รฉ้อโกง ก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ย หรือ 

ก�รประพฤติผิดที่อ�จส่งผลกระทบอย่�งร้�ยแรงต่อชื่อเสียงและสถ�นะ 

ท�งก�รเงินของบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ก�รประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง (ก) ก�รทดสอบก�ร 

ควบคุมภ�ยในในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของฝ่�ยบริห�ร ซึ่งจัด 

ทำ�ขึน้ในป ี2557 ไมพ่บขอ้บกพรอ่งในก�รควบคมุภ�ยในทีเ่ปน็ส�ระสำ�คญั 

ที่อ�จส่งผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน โดยผลก�ร 

ทดสอบดังกล่�วได้มีก�รสรุปและร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบทุก 

ไตรม�ส (ข) ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในซึ่งตรวจสอบ 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต�มแผนก�รตรวจสอบที่ได้รับก�ร 

อนุมัติ โดยร�ยง�นจุดอ่อนในก�รควบคุมภ�ยในและให้ข้อเสนอแนะใน 

ก�รแก้ไขจุดอ่อนเหล่�นั้น โดยหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในจะร�ยง�น 

ผลก�รตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ ติดต�มก�รดำ�เนิน 

ก�รแก้ไขกับฝ่�ยบริห�ร และจัดทำ�ร�ยง�นสรุปผลก�รดำ�เนินก�ร 

ดังกล่�วให้กับคณะกรรมก�รตรวจสอบทุกเดือน และ (ค) ก�รทบทวน 

ประเด็นในก�รควบคุมภ�ยในที่ตรวจพบโดยผู้สอบบัญชีภ�ยนอกของ 

บริษัท 

อนึ่ง บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ 

ทบทวนและประเมินก�รควบคุมท�งก�รบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

และไม่พบข้อบกพร่องที่ เป็นส�ระสำ�คัญที่อ�จส่งผลกระทบอย่�งมี 

นัยสำ�คัญต่อคว�มเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบก�รเงินของบริษัท 

และบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ของบรษิทัมคีว�มเหน็สอดคลอ้งกบัคว�มเหน็ของผูส้อบบญัชวี�่ ระบบก�ร 

ควบคมุภ�ยในของบรษิทัมคีว�มเพยีงพอและเหม�ะสมตอ่ก�รดำ�เนนิธรุกจิ 

ของบริษัท และส�ม�รถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจ�กก�รนำ�ไปใช้โดย 

มิชอบหรือโดยไม่มีอำ�น�จของฝ่�ยบริห�ร ทั้งนี้ ในก�รประชุมคณะ 

กรรมก�รบริษัทครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภ�พันธ์ 2558  

คณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

เกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท

การตรวจสอบภายใน                       

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีพันธกิจในก�รปฏิบัติง�นให้คว�มเชื่อมั่นอย่�งอิสระและเที่ยงธรรม 

รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ�เพื่อเพิ่มมูลค่�และปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นของบริษัท 

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในร�ยง�นโดยตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ในด้�นง�นตรวจสอบภ�ยใน

วัตถุประสงค์ อำ�น�จหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของหน่วยง�นตรวจสอบ 

ภ�ยใน รวมถึงหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของหัวหน้�หน่วยง�น 

ตรวจสอบภ�ยใน มีกำ�หนดไว้อย่�งชัดเจนในกฎบัตรของหน่วยง�น 

ตรวจสอบภ�ยใน ซึ่งได้รับก�รสอบท�นและอนุมัติโดยประธ�นเจ้�หน้�ที่ 

บริห�รและคณะกรรมก�รตรวจสอบอย่�งเป็นท�งก�รอย่�งน้อยปีละหนึ่ง 

ครัง้ เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่คว�มรบัผดิชอบทีร่ะบใุนกฎบตัรและก�รปฏบิตัหิน�้ที่ 

ของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในมีคว�มสอดคล้องกัน นอกจ�กนี้ หัวหน้� 

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในมีก�รยืนยันคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติง�น 

ตรวจสอบภ�ยในต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปี

บริษัทได้แต่งตั้งน�งฐิติม� ศรีจันทร�พันธุ์  เป็นหัวหน้�หน่วยง�น 

ตรวจสอบภ�ยใน ก�รแต่งตั้ง โยกย้�ยหรือเลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�น 

ตรวจสอบภ�ยในและหน่วยง�นอื่นใดภ�ยใต้หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน  

จะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในยึดมั่นในแนวท�งก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบ 

ภ�ยในของสม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยในส�กล (รวมถึงคำ�จำ�กัดคว�มของ 

ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน หลักจริยธรรม และก�รปฏิบัติง�นต�ม 

ม�ตรฐ�นส�กลของก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพตรวจสอบภ�ยใน) และของ 

สม�คมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบส�รสนเทศ และคู่มือก�รปฏิบัติง�น 

ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท

หนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยในมกี�รจดัทำ�แผนก�รตรวจสอบภ�ยในทีม่คีว�ม 

ยืดหยุ่น โดยประเมินจ�กปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและประเด็นที่อยู่ในคว�ม 

สนใจของผู้บริห�รระดับสูง โดยแผนก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปีจะ 

ได้รับก�รสอบท�นและอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ นอกเหนือ 

จ�กก�รปฏิบัติง�นต�มแผนก�รตรวจสอบที่ ได้รับอนุมัติแล้วนั้น  

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในยังปฏิบัติง�นพิเศษอื่นต�มก�รร้องขอของ 

ผู้บริห�รและคณะกรรมก�รตรวจสอบต�มคว�มเหม�ะสม

อนึ่ง ต�มแผนก�รตรวจสอบภ�ยในประจำ�ปีนั้น หน่วยง�นตรวจสอบ 

ภ�ยในจะพิจ�รณ�และทบทวนคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้น สอบท�นคว�ม 

เพียงพอและคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยใน และร�ยง�น 

จุดบกพร่องของก�รควบคุมภ�ยในที่เป็นส�ระสำ�คัญ ก�รไม่ปฏิบัติต�ม 

กฎระเบียบ และแนวท�งในก�รปรับปรุงกระบวนก�รปฏิบัติง�นต่อ 

ผู้บริห�ร โดยหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในมีก�รติดต�มผลอย่�งต่อเนื่อง 

เพื่อให้มั่นใจว่�ผู้บริห�รได้ดำ�เนินก�รแก้ไขปรับปรุงต�มข้อเสนอแนะของ 

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน รวมถึงผู้ตรวจสอบภ�ยนอกอื่นๆ ทั้งนี้  

คณะกรรมก�รตรวจสอบจะได้รับร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ รวมถึงคว�ม 

คืบหน้�ในก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปรับปรุงของผู้บริห�รและคว�มคืบหน้� 

ของก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยในเป็นประจำ�ทุกเดือน

นอกจ�กนี้ หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในยังรับผิดชอบในก�รสอบท�น 

ร�ยก�รระหว่�งกันต�มระเบียบภ�ยในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่�ก�ร 

ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันนั้นเป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อบังคับของ 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งร�ยง�นผลก�รสอบท�นแก่ 

คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส หน่วยง�นตรวจสอบ 

ภ�ยในมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รสอบสวนก�รกระทำ�ที่อ�จเกี่ยวข้อง 

กับก�รทุจริตภ�ยในบริษัท และร�ยง�นผลให้ผู้บริห�รและคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบทร�บ นอกจ�กนี้ หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในยังให้คำ�ปรึกษ� 

เพื่อช่วยให้ผู้บริห�รส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ท�งธุรกิจ

พนักง�นของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในได้รับก�รสนับสนุนให้มีก�ร 

พัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มชำ�น�ญอย่�งต่อเนื่อง โดยเข้�รับก�ร 

ฝึกอบรมที่หล�กหล�ยทั้งที่จัดขึ้นภ�ยในและภ�ยนอกบริษัท รวมถึงก�ร 

สัมมน�ในต่�งประเทศ นอกจ�กนี้ พนักง�นของหน่วยง�นตรวจสอบ 

ภ�ยในยังมีโอก�สพัฒน�ตนเองโดยก�รเข้�ร่วมโครงก�รแลกเปลี่ยน 

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นของบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

อนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในมีคุณภ�พก�รปฏิบัติง�น 

ต�มม�ตรฐ�นส�กลของก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพตรวจสอบภ�ยใน และ 

ปฏิบัติง�นต�มกฎบัตรของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในและคว�มค�ดหวัง 

ของผู้บริห�ร หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในได้จัดให้มีก�รประเมินคุณภ�พ 

ด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในโดยผู้ประเมินภ�ยนอกเป็นประจำ�ทุก 5 ปี และ 

ร�ยง�นผลก�รประเมินให้แก่คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบทร�บ ก�รประเมินคุณภ�พด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในครั้งล่�สุด 

ได้จัดทำ�ขึ้นในปี 2554 โดยผลก�รประเมินสรุปได้ว่�หน่วยง�นตรวจสอบ 

ภ�ยในได้ปฏิบัติง�นต�มม�ตรฐ�นส�กลเรื่องก�รปฏิบัติง�นวิช�ชีพตรวจ 

สอบภ�ยใน ซึ่งกำ�หนดโดยสม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยในส�กล
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท 

จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาและเสริมสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และกระบวนก�รใน 

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รกำ�หนดกลยุทธ์ ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และ 

ก�รควบคุมภ�ยใน นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดทำ�หลักในก�ร 

ปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรม�ภิบ�ล” ซึ่งใช้บังคับกับกรรมก�ร  

ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำ�ก�รใน 

น�มของบริษัท โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549 และมีก�รปรับปรุงแก้ไข 

เรื่อยม� โดยครอบคลุมเรื่องต่�งๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงง�น สุขภ�พ 

อน�มัย คว�มปลอดภัย ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย สิ่งแวดล้อม คว�ม 

ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ก�ร 

ควบคุมภ�ยใน และก�รเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ ต�มหลักม�ตรฐ�น 

ส�กล

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กี�รเผยแพรน่โยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รและหลกัในก�ร 

ปฏิบัติดังกล่�วท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.dtac.co.th และระบบ 

สื่อส�รภ�ยในของบริษัท (Intranet) เพื่อคว�มสะดวกของกรรมก�ร  

ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทในก�รเข้�ถึงและใช้ในก�รอ้�งอิง  

นอกจ�กนี้ บริษัทได้จัดให้มีก�รเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ 

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและหลักในก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ  

จัดก�รบรรย�ยและแจกคู่มือดีแทคธรรม�ภิบ�ลให้แก่พนักง�นในก�ร 

ปฐมนิเทศสำ�หรับพนักง�นใหม่ และจัดก�รอบรมในเรื่องดังกล่�วเป็น 

ครั้งคร�วไป ทั้งนี้ ก�รติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล 

กิจก�รนั้น ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รมีหน้�ที่ประเมินผลก�รบังคับใช้ 

เอกส�รก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร รวมทั้งระดับของก�รปฏิบัติต�ม และ 

ร�ยง�นผลต่อคณะกรรมก�รบริษัทอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ร�ยละเอียดของก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท 

โดยอ้�งอิงต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี  

2555 ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard แบ่งออกเป็น 5 หมวด มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น                                     

คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐ�นของ 

ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ก�รซื้อข�ยและก�รโอนหุ้น ก�รได้รับส่วนแบ่งในผล 

กำ�ไรของบริษัท ก�รเข้�ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในก�รประชุม 

ผู้ถือหุ้นอย่�งเป็นอิสระและเท่�เทียมกัน ก�รร่วมตัดสินใจเรื่องสำ�คัญ 

ของบริษัท ก�รแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมก�ร ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน 

กรรมก�ร ก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี  

และก�รไดร้บัขอ้มลูข�่วส�รของบรษิทัอย�่งรวดเรว็ ครบถว้น และเพยีงพอ 

ผ่�นช่องท�งที่เข้�ถึงได้ง่�ย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 

อย่�งเต็มที่ผ่�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในก�ร 

ตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน 

บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง 

นักลงทุนสถ�บัน ในก�รเข้�ร่วมก�รประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือก 

สถ�นที่จัดก�รประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้�ถึงและเพียงพอเพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเดินท�งเข้�ร่วมก�รประชุมได้อย่�งสะดวก บริษัทเปิด 

โอก�สให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกส�รลงทะเบียนเข้�ร่วมก�รประชุมล่วงหน้� 

ก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวล�ในก�รตรวจสอบเอกส�รในวันประชุม  

และบริษัทจัดช่องท�งก�รลงทะเบียน ณ สถ�นที่จัดก�รประชุมสำ�หรับ 

ผูถ้อืหุน้บคุคลธรรมด�และนกัลงทนุสถ�บนั โดยบรษิทัไดน้ำ�ระบบบ�รโ์คด  

(Barcode) ม�ใช้ในก�รลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ 

ขั้นตอนก�รลงทะเบียนและก�รประมวลผลก�รลงคะแนนเสียงเป็นไป 

อย�่งรวดเรว็ยิง่ขึน้ และไดจ้ดัเตรยีมอ�กรแสตมปใ์หแ้กผู่ถ้อืหุน้ในก�รมอบ 

ฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำ�เนินก�รประชุมอย่�งโปร่งใสและมีกลไกที่ส�ม�รถตรวจสอบ 

ได้ รวมทั้งเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถ�มและแสดงคว�มคิดเห็น โดย 

สนับสนุนให้กรรมก�ร ผู้บริห�รระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้�ร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นอย่�งพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบคำ�ถ�มและรับทร�บคว�มคิดเห็น 

ของผู้ถือหุ้น
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อนึ่ง บริษัทได้จัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 26 

มีน�คม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนร�ด กรุงเทพ 

กรุงเทพมห�นคร ประเทศไทย โดยมีกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงเข้� 

ร่วมก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ทั้งหมด 12 ท่�น 

บริษัทได้มอบหม�ยให้บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นและเอกส�รประกอบก�รประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวล�ล่วงหน้� 

ไม่น้อยกว่� 21 วันก่อนก�รประชุม และบริษัทได้จัดให้มีก�รเผยแพร่ 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกส�รประกอบก�รประชุมทั้งภ�ษ�ไทย 

และภ�ษ�อังกฤษท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เป็นก�ร 

ล่วงหน้�ก่อนก�รประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กับก�รประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

บริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มที่เกี่ยวข้องกับว�ระก�รประชุม 

ล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ในระหว่�งวันที่  

1 ตุล�คม – 31 ธันว�คม 2556 อย่�งไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มที่เกี่ยวข้อง 

กับว�ระก�รประชุมแต่อย่�งใด 

บริษัทได้จัดให้มีก�รชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีก�รออกเสียงลงคะแนนให้แก ่

ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มก�รประชุม โดยมีที่ปรึกษ�กฎหม�ยทำ�หน้�ที่กำ�กับ 

ดูแลก�รประชุมและตรวจสอบก�รนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปต�ม 

กฎหม�ยและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น ประธ�น 

ในที่ประชุมได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นแสดงคว�มคิดเห็นและตั้งคำ�ถ�มใน 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและว�ระก�รประชุมได้อย่�งเต็มที่

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 โดยระบุผลก�ร 

ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะว�ระ แยกประเภทคะแนนเสยีงเปน็ “เหน็ดว้ย” 

“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหม�ยข่�วไป 

ยังตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์ภ�ยใน 

วันเดียวกัน ภ�ยหลังจ�กก�รประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน                                           

คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญและดูแลให้มีก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำ�เนินก�รต่�งๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบ�ยที่จะรักษ�สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ย โดยในก�รประชุม 

ส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ประธ�นในที่ประชุมได้ดำ�เนินก�รประชุม 

ต�มระเบียบว�ระก�รประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  

และไม่มีก�รเพิ่มว�ระก�รประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้�แต่ 

อย่�งใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกร�ยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต�ม 

จำ�นวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่�กับหนึ่งเสียง

บริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นว�ระ 

ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับ 

ก�รเลอืกตัง้เปน็กรรมก�รลว่งหน�้กอ่นก�รประชมุผูถ้อืหุน้ในระหว�่งวนัที ่

1 ตุล�คม – 31 ธันว�คม 2556 โดยบริษัทได้เผยแพร่ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วโดยจัดส่งในรูปแบบ 

จดหม�ยข่�วไปยังตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตล�ดหลักทรัพย์ 

สิงคโปร์ และท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th อย่�งไรก็ดี ไม่มี 

ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 

เข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รแต่อย่�งใด 

บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเองได้  

ส�ม�รถมอบฉันทะให้กรรมก�รอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้�ร่วม 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียม 

หนังสือมอบฉันทะต�มแบบที่กระทรวงพ�ณิชย์ประก�ศกำ�หนด ซึ่ง 

ผู้ถือหุ้นส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งก�รออกเสียงลงคะแนนได้ และได้ 

จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจ�กนี้  ผู้ถือหุ้นส�ม�รถด�วน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ท�ง 

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

บริษัทได้มอบหม�ยให้บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  

จำ�กัด ดำ�เนินก�รแทนบริษัทในก�รลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง  

ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสำ�หรับผู้ถือหุ้นในก�รออกเสียง 

ลงคะแนนในว�ระต่�งๆ โดยในว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�ร บริษัทได้ 

เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในก�รเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ก�ร 

นับคะแนนเสียงในแต่ละว�ระเป็นไปอย่�งเปิดเผย โปร่งใส และมีก�ร 

จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้สำ�หรับก�รตรวจสอบในภ�ยหลัง

บริษัทได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 และจัด 

ให้มีก�รเผยแพร่ร�ยง�นก�รประชุมและแถบวิดีทัศน์บันทึกภ�พก�ร 

ประชุมผู้ถือหุ้นท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ภ�ยใน 14 วัน 

ภ�ยหลังก�รประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย                    

(1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภ�ยในและภ�ยนอก 

บริษัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่�สิทธิดังกล่�วได้รับก�รคุ้มครองและ 

ปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจอันดีและคว�มร่วมมือระหว่�ง 

บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�น สร้�ง 

คว�มเชื่อมั่นและคว�มมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่ม 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทในระยะย�ว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐ�นะเจ้�ของ 

บริษัท บริษัทดูแลให้มีก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกัน 

และเป็นธรรม โดยจัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทัน 

ต่อเวล� และจัดให้มีก�รดูแลรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทมี 

คว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินง�นเพื่อสร้�งผลกำ�ไร และก�รเจริญเติบโต 
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อย่�งยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่�ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว ร�ยละเอียด 

เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และ 

หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

สิทธิของพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่�พนักง�นเป็นทรัพย�กรที่มีคุณค่� และเป็นร�กฐ�น 

ของคว�มสำ�เร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น 

ตลอดเส้นท�งก�รทำ�ง�น โดยพัฒน�ทักษะ คว�มรู้ และคว�มส�ม�รถของ 

พนักง�น รวมทั้งมอบโอก�สในก�รสร้�งคว�มก้�วหน้�ในก�รทำ�ง�นให้ 

แก่พนักง�นทุกคนโดยเท่�เทียมกัน และให้ค่�ตอบแทนแก่พนักง�นใน 

อัตร�ที่ เหม�ะสม โดยบริษัทศึกษ�และทบทวนโครงสร้�งองค์กร  

บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของแต่ละหน่วยง�น ประเมินผล 

ก�รทำ�ง�นและคว�มก้�วหน้�ในก�รทำ�ง�นของพนักง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ  

ทั้งนี้ เพื่อสร้�งศักยภ�พและคว�มพร้อมภ�ยในองค์กรเพื่อพัฒน�องค์กร 

สู่ก�รเป็นองค์กรที่ดี 

บริษัทให้คว�มสำ�คัญในเรื่องสวัสดิก�รและคว�มปลอดภัยของพนักง�น 

โดยบริษัทได้จัดสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐ�นต�มที่กฎหม�ย 

กำ�หนด อ�ทิ วันเวล�ทำ�ง�น วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำ�ปี และวันล� 

หยุดประเภทต่�งๆ รวมถึงก�รประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุน 

สำ�รองเลี้ยงชีพ โดยมีก�รประช�สัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่�งๆ ให้กับ 

พนักง�นอย่�งต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิก�รอื่นๆ นอกจ�กที่กฎหม�ยกำ�หนด อ�ทิ ก�ร 

ประกันสุขภ�พ ซึ่งครอบคลุมก�รรักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

และทันตกรรม ก�รประกันชีวิต ก�รประกันอุบัติเหตุ ก�รตรวจสุขภ�พ 

ประจำ�ปี และก�รรักษ�พย�บ�ลภ�ยในสำ�นักง�น โดยจัดให้มีแพทย์และ 

พย�บ�ลประจำ�สำ�นักง�นในช่วงเวล�ปฏิบัติง�น รวมถึงจัดให้มีม�ตร 

ก�รดูแลสุขภ�พอน�มัยของพนักง�น อ�ทิ ก�รประช�สัมพันธ์แนวท�ง 

ก�รป้องกันโรคระบ�ด และก�รจัดห�หน้�ก�กอน�มัยและแอลกอฮอล์เจล 

สำ�หรับล้�งมือให้แก่พนักง�นและบุคคลภ�ยนอก นอกจ�กนี้ บริษัทยัง 

ส่งเสริมให้พนักง�นออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พที่ดี โดยได้จัดสถ�นที่  

อุปกรณ์กีฬ� และกิจกรรมต่�งๆ สำ�หรับก�รออกกำ�ลังก�ย เช่น โยคะ 

และแอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องคว�มสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได ้

จัดสถ�นที่และกิจกรรมต่�งๆ อ�ทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องให้นมบุตร 

และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีที่พนักง�นมีคว�มจำ�เป็น 

ต้องนำ�บุตรหล�นม�ที่ทำ�ง�น นอกจ�กนี้ บริษัทได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือ 

พนักง�นในกรณีต่�งๆ เช่น ก�รสมรส ก�รคลอดบุตร ก�รอุปสมบท ก�ร 

เสียชีวิตของญ�ติใกล้ชิด ก�รประสบภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ เป็นต้น

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�องค์กร  

โดยจัดให้มีก�รเลือกตั้ง “สภ�ผู้แทนพนักง�น” เพื่อเป็นตัวแทนของ 

พนักง�น และเป็นสื่อกล�งในก�รประส�นง�นกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือ 

และบรรเท�คว�มเดือดร้อนของพนักง�นในเรื่องต่�งๆ เพิ่มเติมจ�กที่ 

บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์ที่พนักง�นได้ 

รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำ�ปรึกษ� และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักง�น

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยง�นด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และ 

สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น (HSSE) เพื่อกำ�หนดนโยบ�ยและหลักใน 

ก�รปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องสุขภ�พ สวัสดิภ�พ คว�มปลอดภัย และ 

สิ่งแวดล้อม โดยกำ�หนดและส่งเสริมให้มีก�รดูแลและรักษ�สุขภ�พ 

อน�มัยที่ดี และจัดให้มีสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย ซึ่งรวม 

ถึงควบคุมภยันตร�ย และดำ�เนินก�รที่จำ�เป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิด 

อุบัติ เหตุและโรคภัยจ�กก�รทำ�ง�น ให้กับพนักง�นทุกคนต�ม 

ม�ตรฐ�นที่ได้รับก�รยอมรับในน�น�ประเทศ อีกทั้งจัดให้มีก�รอบรม 

ด้�นคว�มปลอดภัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น (HSSE Workshop) 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมคว�มปลอดภัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น 

ในองค์กรผ่�นโปรแกรมก�รเรียนรู้ด้วยตนเองผ่�นท�งสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(HSSE Virtual Learning Program) ให้แก่พนักง�นทุกคน ทั้งนี้ เพื่อสร้�ง 

จิตสำ�นึกและหลักในก�รปฏิบัติในเรื่องดังกล่�ว รวมทั้งมีก�รแต่งตั้ง 

คณะกรรมก�รด้�นสุขภ�พอน�มัย คว�มปลอดภัยและสภ�พแวดล้อม 

ในก�รทำ�ง�น ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของพนักง�นและผู้บริห�รเข้� 

ทำ�ง�นร่วมกัน โดยทำ�หน้�ที่ร�ยง�นและเสนอแนวท�งก�รแก้ไขและ 

ปรับปรุงสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้ปลอดภัย และส่งเสริมและ 

สนับสนุนกิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น โดยมีก�รประชุม 

ร่วมกันเป็นประจำ�ทุกเดือน อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทมีค่�อัตร�คว�มถี่ก�ร 

เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดง�น (Loss-Time Injury Frequency Rate) เท่�กับ 0.1 

เมื่อเทียบกับ 1.13 ล้�นชั่วโมงก�รทำ�ง�น และบริษัทอยู่ระหว่�งจัดทำ� 

ระบบก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�นส�กล 

ISO14001 & OHSAS18001 และจะขอรับรองระบบต�มม�ตรฐ�นส�กล 

ISO14001 ในปี 2558

อนึง่ เพือ่พฒัน�และปรบัปรงุองคก์รใหส้�ม�รถตอบสนองตอ่คว�มตอ้งก�ร 

ของพนักง�นได้อย่�งแท้จริง บริษัทได้จัดให้พนักง�นทำ�แบบสำ�รวจคว�ม 

คิดเห็นของพนักง�นที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทุกปี 

ผ่�นช่องท�งออนไลน์ โดยแบบสำ�รวจคว�มคิดเห็นดังกล่�วครอบคลุม 

เรื่องคว�มคิดเห็นที่พนักง�นมีต่อหัวหน้�ง�น ทีมง�น และบริษัท รวมไป 

ถึงแนวท�งและข้อเสนอแนะต่�งๆ ที่จะช่วยพัฒน�ศักยภ�พของบริษัท  

ทั้งนี้ พนักง�นส�ม�รถแสดงคว�มรู้สึกและคว�มคิดเห็นของตนเองผ่�น 

แบบสำ�รวจคว�มคิดเห็นได้อย่�งเต็มที่ โดยข้อมูลที่ได้จ�กก�รทำ�แบบ 

สำ�รวจคว�มคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นคว�มลับ

สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงคว�มเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และให้คว�ม 

สำ�คัญต่อคว�มรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท 

เน้นก�รพัฒน�กิจกรรมโดยก�รนำ�เทคโนโลยีก�รสื่อส�รม�ประยุกต์ใช้ใน 

ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนกลุ่มต่�งๆ (Enable) ส่งเสริมคว�ม 

ปลอดภัยของก�รให้บริก�รด้�นก�รสื่อส�รโทรคมน�คม (Safe) และทำ� 

ธุรกิจด้วยคว�มห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Climate Change) ในปี 2557  

ที่ผ่�นม� บริษัทได้จัดทำ�กิจกรรมในหล�กหล�ยรูปแบบเพื่อช่วยเหลือ 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กองค์กรต่�งๆ 

ทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมด้�นคว�ม 
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รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภ�ยใต้หัวข้อ  

“คว�มรับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัทมีนโยบ�ยในก�รคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำ�เนิน 

ก�รเพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒน�และใช้ 

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมม�กยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำ�เนินก�ร 

เพื่อลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่อ�จส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง อ�ทิ ก�รจัดก�รของเสียที่เกิดขึ้น 

จ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัท เช่น ก�รนำ�แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภ�พจ�ก 

สถ�นีฐ�นไปกำ�จัดโดยกระบวนก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (Recycle) ก�ร 

รณรงค์ก�รใช้พลังง�นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รลด 

ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ทั้งภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�นและสถ�น ี

ฐ�น โดยมีก�รออกแบบสำ�นักง�นในอ�ค�รจัตุรัสจ�มจุรีให้ประหยัด 

พลังง�น ก�รรณรงค์ให้พนักง�นใช้ไฟฟ้�อย่�งประหยัด และก�รส่งเสริม 

ก�รใช้เทคโนโลยีในก�รสื่อส�ร เช่น ก�รประชุมผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์  

(E-conference) ซึ่งจะช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดอ๊อกไซด์จ�กก�ร 

ใช้พลังง�นเชื้อเพลิงในก�รเดินท�ง เป็นต้น

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทส่งเสริมให้มีก�รให้คว�มรู้และฝึกอบรม 

พนักง�นในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยง�น HSSE ได้จัดให้มีก�รอบรม 

ผ่�นโปรแกรมก�รเรียนรู้ด้วยตนเองผ่�นท�งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE 

Virtual Learning Program) โดยเนื้อห�ประกอบไปด้วยนโยบ�ยเพื่อก�ร 

รักษ�สิ่งแวดล้อม ปริม�ณก�รใช้พลังง�นและก�รปลดปล่อยมลพิษท�ง 

อ�ก�ศ ก�รบริห�รจัดก�รของเสียและก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (recycle)  

รวมถึงสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ทั้งนี้ ในปี 2557 พนักง�นทั้งหมด 

ของบริษัทได้ผ่�นก�รอบรมในโปรแกรมดังกล่�วแล้วและหน่วยง�น  

HSSE ว�งแผนที่จะให้พนักง�นเข้�ใหม่ทุกคนรวมถึงคู่สัญญ�ของบริษัท 

ทุกร�ยได้ผ่�นก�รอบรมภ�ยในปี 2558 ด้วยเช่นกัน

สิทธิของลูกค้า

บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นในก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร รวมทั้ง 

นำ�เสนอสินค้�และบริก�รเพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�  

ตลอดจนดำ�เนนิก�รต�่งๆ เพือ่ใหล้กูค�้มคีว�มมัน่ใจและพงึพอใจในบรกิ�ร 

ของบริษัท โดยลูกค้�ทุกร�ยจะได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเป็นธรรมและ 

เท่�เทียมกัน ด้วยคว�มเค�รพและกิริย�ม�รย�ทที่ดี  บนหลักก�ร  

“Customer Centricity” หรือก�รให้คว�มสำ�คัญแก่ลูกค้� โดยเน้นเรื่อง 

ก�รเข้�ใจคว�มต้องก�รของลูกค้� และให้พนักง�นทุกคนยึดหลักก�รนี้ 

ในก�รดำ�เนนิก�รในเรือ่งต�่งๆ โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมภ�ยในองคก์ร 

ให้กับพนักง�นตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนให้พนักง�นได้เรียนรู้และ 

แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น โดยบริษัทจะนำ�ข้อคิดเห็นของพนักง�นม� 

ปรับปรุงและส่งเสริมก�รทำ�ง�นร่วมกันในทุกส่วนง�น เพื่อให้เกิด 

ประโยชน์แก่ลูกค้�ไม่ท�งตรงก็ท�งอ้อม

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดเตรียมช่องท�งบริก�รเพื่อรองรับก�รติดต่อจ�ก 

ลูกค้� กล่�วคือ สำ�นักง�นบริก�รลูกค้� (Service Center) และคอลเซ็นเตอร์  

(Call Center) โดยลูกค้�ส�ม�รถติดต่อสอบถ�มข้อมูล แจ้งทำ�ร�ยก�ร 

เปลี่ยนแปลงต่�งๆ รวมถึงร้องเรียนปัญห�ผ่�นสำ�นักง�นบริก�รลูกค้�  

ซึ่งตั้งอยู่ในทำ�เลสำ�คัญในเขตกรุงเทพมห�นคร ปริมณฑล และต่�ง 

จังหวัด และผ่�นคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์หม�ยเลข 1687 ได้ตลอด 24 

ชั่วโมง ทั้งนี้ คอลเซ็นเตอร์ของบริษัทส�ม�รถให้บริก�รรองรับลูกค้�ได้ 

ถึง 10 ภ�ษ� ได้แก่ ภ�ษ�ไทย จีน พม่� ล�ว กัมพูช� ย�วี ญี่ปุ่น อังกฤษ 

ม�ล�ยู และเวียดน�ม

นอกจ�กนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อทำ�หน้�ที่ดูแลก�ร 

รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญห�เรื่องร้องเรียน โดยไม่คิดค่�ธรรมเนียม 

และค่�บริก�ร ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ร�ยละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ก�ร 

รับเรื่องร้องเรียนท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th 

บริษัทมีนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้� โดย 

กำ�หนดให้ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำ�ด้วยคว�ม 

ระมัดระวังและรอบคอบ ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จำ�กัด 

เพียงเท่�ที่จำ�เป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รปฏิบัติง�น ก�รดูแลลูกค้�อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พ และก�รดำ�เนินกิจกรรมเชิงพ�ณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต�ม 

ที่กฎหม�ยกำ�หนด

สิทธิของคู่ค้า

บริษัทมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อคู่ค้�อย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกัน  

โดยบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยวิธีก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร 

ง่�ยต่อก�รเข้�ใจ และเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้�ของบริษัท 

ส�ม�รถเชื่อมั่นในกระบวนก�รพิจ�รณ�คัดเลือกคู่ค้�ของบริษัทได้ใน 

ทุกกรณี โดยบริษัทจะจัดให้มีก�รแข่งขันก�รประกวดร�ค�ทุกครั้งห�ก 

เป็นไปได้ ทั้งนี้ ก�รเจรจ�ตกลงเข้�ทำ�สัญญ�ระหว่�งคู่ค้�และบริษัท 

เป็นไปภ�ยใต้เงื่อนไขท�งก�รค้�ทั่วไป

บริษัทมีนโยบ�ยให้คู่ค้�ของบริษัทปฏิบัติต�มหลักในก�รปฏิบัติสำ�หรับ 

คู่ค้� (Supplier Code of Conduct) ในเรื่องต่�งๆ เช่น แรงง�น สุขภ�พ 

อน�มัย คว�มปลอดภัย ก�รรักษ�คว�มปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และก�ร 

ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยกำ�หนดให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นเดียวกัน 

กับบริษัท ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นที่ได้รับก�รยอมรับในน�น�ประเทศ อนึ่ง  

เพื่อติดต�มตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของคู่ค้�ต�มหลักในก�รปฏิบัติ 

สำ�หรับคู่ค้� บริษัทได้จัดให้มีก�รเยี่ยมชมสถ�นที่ประกอบก�รของคู่ค้� 

และสง่แบบสอบถ�มไปยงัคูค่�้อย�่งสม่ำ�เสมอ ทัง้นี ้เพือ่ยกระดบัม�ตรฐ�น 

ก�รประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้�งคว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืนให้แก่คู่ค้�ของ 

บริษัท

นอกจ�กนี ้บรษิทัใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รเค�รพสทิธใินทรพัยส์นิท�งปญัญ� 

ของคู่ค้�และบุคคลอื่น โดยมีนโยบ�ยให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น  

และบุคคลอื่นใดที่กระทำ�ก�รในน�มของบริษัท หลีกเลี่ยงก�รล่วงละเมิด 

สิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของคู่ค้�และบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน 

กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และบุคคลอื่นใดที่กระทำ�ก�รในน�มของ 

บริษัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบริษัท 

เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ต�มที่กำ�หนดไว้ในหลักในก�รปฏิบัติ  

“จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรม�ภิบ�ล”



075การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สิทธิของคู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนก�รแข่งขันที่อยู่บนพื้นฐ�นของคว�มเป็น 

ธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่เป็นก�รฝ่�ฝืน 

หรือขัดต่อกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รแข่งขันท�งก�รค้� หรือที่อ�จทำ� 

ให้เกิดคว�มเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งนี้  บริษัทดำ�เนินก�ร 

แข่งขันในตล�ดโดยนำ�เสนอสินค้�และบริก�รที่ดีและในร�ค�ที่เหม�ะสม 

และบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยคว�มซื่อตรงและด้วยคว�มเป็นมืออ�ชีพ

สิทธิของเจ้าหนี้

บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะรักษ�สัมพันธภ�พที่ยั่งยืนระหว่�งบริษัทและ 

เจ้�หนี้อยู่เสมอ บริษัทมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้อย่�งเสมอภ�ค 

และเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้�หนี้  

และยึดมั่นในก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของสัญญ�ที่มีต่อ 

เจ้�หนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องก�รชำ�ระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ 

ค่�ธรรมเนียม ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น 

และห�กเกิดกรณีที่บริษัทไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ 

บริษัทจะแจ้งให้เจ้�หนี้ทร�บโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ห�แนวท�ง 

แก้ไข ทั้งนี้ ในปีที่ผ่�นม� บริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำ�ระหนี้และไม่มีภ�ระค้ำ� 

ประกันแต่อย่�งใด

(2) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทสนับสนุนก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนที่ประก�ศใช้ในน�น�ประเทศ  

ซึ่งรวมถึงปฏิญญ�และอนุสัญญ�ต่�งๆ ของสหประช�ช�ติว่�ด้วยสิทธิ 

มนุษยชน ทั้งนี้ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท ตลอดจน 

บุคคลอื่นใดที่กระทำ�ก�รในน�มของบริษัทจะต้องเค�รพในศักดิ์ศรีส่วน 

บุคคล คว�มเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีก�รติดต่อ 

ด้วยในระหว่�งก�รปฏิบัติง�น โดยจะต้องไม่กระทำ�ก�รใดๆ หรือส่งเสริม 

ให้มีก�รละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ ทั้งนี้ ต�มที่กำ�หนดไว้ใน 

หลักในก�รปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรม�ภิบ�ล”

(3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบ�ยให้คู่ค้�ของบริษัทต้องตกลงยอมรับจะดำ�เนินนโยบ�ย 

ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยคู่ค้�จะต้อง 

ยินยอมให้บริษัทเข้�ตรวจสอบในเรื่องดังกล่�ว และห�กพบว่�มีก�ร 

ทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีสิทธิที่จะยุติคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจได้โดยทันที

อนึ่ง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นม� บริษัทได้เข้�ร่วมโครงก�รสร้�งแนวร่วม 

ปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Collective Action  

Coalition) ซึ่งโครงก�รดังกล่�วถือเป็นโครงก�รระดับช�ติที่ได้รับก�ร 

สนับสนุนจ�กรัฐบ�ลและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริตแห่งช�ติ

ในปี 2557 บริษัทได้จัดทำ�คู่มือปฏิบัติเพื่อต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น (dtac  

Anti-corruption Handbook) เผยแพร่ให้แก่พนักง�นทุกคน โดยมุ่งใช้เป็น 

เครื่องมือในท�งปฏิบัติเพื่อช่วยให้พนักง�นของบริษัทปฏิบัติให้เป็นไป 

ต�มค่�นิยมและกฎเกณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รทุจริต 

คอร์รัปชั่น นอกจ�กนี้ บริษัทยังได้จัดทำ�จดหม�ยข่�วเกี่ยวกับก�รต่อต้�น 

ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเผยแพร่ผ่�นระบบสื่อส�รภ�ยในของบริษัท  

(Intranet) ทุกสองสัปด�ห์ เพื่อเสริมสร้�งจิตสำ�นึกและวัฒนธรรมองค์กร 

ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 

(4) การดำาเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้ง 

 เบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องท�งก�รสื่อส�รผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่ www. 

dtac.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอก�สแสดงคว�มคิดเห็น 

และร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัทในกรณีได้รับคว�มไม่เป็น 

ธรรมหรือคว�มเดือดร้อนจ�กก�รกระทำ�ของบริษัท นอกจ�กนี้ พนักง�น 

ทุกคนมีหน้�ที่ต้องร�ยง�นเหตุก�รณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำ�ง�นที่ไม่ถูก 

ต้องหรือสงสัยว่�จะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรม�ภิบ�ลของบริษัท  

กฎระเบียบหรือกฎหม�ยใดๆ ต่อผู้บังคับบัญช� และบริษัทได้จัดช่องท�ง 

สำ�หรับพนักง�นเพื่อปรึกษ�หรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้จัดก�รฝ่�ยกำ�กับ 

ดูแล (Compliance Manager) ห�กพบเห็นหรือสงสัยก�รกระทำ�ใดๆ ที่  

ไม่ชอบด้วยกฎหม�ยหรือฝ่�ฝืนต่อหลักในก�รปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร  

– ดีแทคธรรม�ภิบ�ล” ซึ่งมีหรืออ�จมีผลกระทบต่อพนักง�น ผู้มีส่วนได้ 

เสียอื่นๆ และบริษัท โดยทีมง�นฝ่�ยกำ�กับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง 

สรุปร�ยละเอียดของเหตุดังกล่�วเพื่อร�ยง�นต่อหน่วยง�นตรวจสอบ 

ภ�ยในและคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อพิจ�รณ�ให้ข้อเสนอแนะ และ 

ดำ�เนินก�รแก้ไขเยียวย�หรือดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยสำ�หรับก�รกระทำ� 

คว�มผิดดังกล่�วต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบ�ะแส (Whistleblower)  

และร�ยละเอียดอื่นๆ ที่ทีมง�นฝ่�ยกำ�กับดูแลได้รับจะถูกเก็บเป็นคว�ม 

ลับ เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบ�ะแส

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส                                        

บริษัทปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย และตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์เกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูลที่ม ี

ส�ระสำ�คัญ โดยได้ดำ�เนินก�รเปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงิน พัฒน�ก�รของ 

บริษัท ข้อมูลก�รประกอบกิจก�ร ผลก�รดำ�เนินง�น และข่�วส�รต่�งๆ  

ของบริษัทผ่�นท�งเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

ตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เพื่อให้ก�รเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่�งโปร่งใส 

และเท่�เทียมกัน นอกจ�กนี้ บริษัทได้จัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลท�ง 

ก�รเงิน แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ร�ยง�นประจำ�ปี  

นโยบ�ยและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ผ่�น 

ท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่  www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดำ�เนินก�ร 

ปรับปรุงข้อมูลดังกล่�วให้เป็นปัจจุบันอย่�งสม่ำ�เสมอ นอกจ�กนี้ บริษัท

ได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละไตรม�สให้แก่ผู้ถือ 

หุ้น นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ ผู้จัดก�รกองทุน และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้บริห�ร 

ของบริษัทเข้�ร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถ�ม



076 การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักดีว่�ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับก�รเงินและที่มิใช่ก�ร 

เงินล้วนมีผลต่อก�รตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น เพื่อ 

ให้ก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญเป็นไปอย่�งถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส 

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รติดต่อ 

สื่อส�รกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่�งสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ ผู้สนใจส�ม�รถ 

ติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจ�กหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่  

หม�ยเลขโทรศัพท์ +66 2202 8882 หรือท�งอีเมล์ IR@dtac.co.th 

อนึ่ง คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัทและ 

ข้อมูลท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี ซึ่งงบก�รเงินดังกล่�วจัด 

ทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัท 

ได้เลือกใช้นโยบ�ยท�งบัญชีที่เหม�ะสมและใช้นโยบ�ยท�งบัญชีเดียว 

กันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้  คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะ 

กรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภ�พของร�ยง�น 

ท�งก�รเงินและระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท รวมทั้งก�รเปิดเผยข้อมูล 

ที่สำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน เพื่อให้มั่นใจว่� 

ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อ 

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัท 

ยังได้จัดทำ�ร�ยง�นคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อนำ�เสนอในร�ยง�นประจำ�ปี 

ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทร�บถึงผลก�รดำ�เนินง�นและประเด็นสำ�คัญต่�งๆ ที่ 

เกิดขึ้นในรอบปีด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2557 ไม่มีเหตุก�รณ์ที่บริษัทถูกดำ�เนินก�รโดยหน่วยง�นกำ�กับ 

ดูแลเนื่องจ�กก�รไม่ประก�ศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีส�ระสำ�คัญภ�ยใน 

ระยะเวล�ที่กำ�หนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ                                  

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รทั้งหมด 12 ท่�น  

โดยมีกรรมก�รซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระ 4 ท่�น และกรรมก�รอิสระซึ่งเป็น 

เพศหญิง 2 ท่�น กรรมก�รซึ่งเป็นผู้แทนจ�ก กสท ต�มสัญญ�ร่วมก�ร 

ง�น 1 ท่�น และกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร 1 ท่�น (ได้แก่ รักษ�ก�รประธ�น 

เจ้�หน้�ที่บริห�ร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมก�รและกรรมก�รอิสระที่ดำ�รง 

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนม�กกว่� 5 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบ�ย 

ให้กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รในบริษัทอื่นและ 

บริษัทจดทะเบียนม�กกว่� 2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัท 

ในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทซึ่งบริษัทมีคว�มจำ�เป็นต้องเข้�ไป 

กำ�กับดูแลก�รบริห�รจัดก�รเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้  

บริษัทมีกรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�รม�กกว่� 1 ท่�นที่มีประสบก�รณ์ก�ร 

ทำ�ง�นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

ประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รมีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ 

แยกต่�งห�กจ�กกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธ�นกรรมก�รม� 

จ�กก�รเลือกตั้งของกรรมก�รบริษัท ทำ�หน้�ที่ เป็นประธ�นในที่  

ประชุม โดยควบคุมก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทให้เป็นไปต�ม 

ระเบียบว�ระก�รประชุม และสนับสนุนให้กรรมก�รทุกท่�นมีส่วนรวมใน 

ก�รประชุม เช่น ตั้งคำ�ถ�มหรือข้อสังเกต ให้คำ�ปรึกษ�และให้ข้อเสนอแนะ 

ต่อผู้บริห�ร และสนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้�วก่�ย 

ในก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รของบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รทำ�หน้�ที ่

บริห�รจัดก�รกิจก�รของบริษัท และกำ�กับดูแลให้ก�รดำ�เนินง�นของ 

บริษัทเป็นไปต�มข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมก�รบริษัท 

นโยบ�ยและแผนก�รประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รที่มีคุณสมบัติ คว�มรู้ คว�ม 

เชี่ยวช�ญ และประสบก�รณ์หล�กหล�ย ทั้งด้�นก�รเงินก�รบัญชี ก�ร 

บริห�รจัดก�ร กฎหม�ย และกิจก�รโทรคมน�คม โดยกรรมก�รอิสระ 

ของบริษัทมีคุณสมบัติสูงกว่�ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. และ 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต�มร�ยละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภ�ยใต้ 

หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร – กรรมก�รอิสระ”

อนึ่ง บริษัทมิได้กำ�หนดให้ประธ�นกรรมก�รบริษัทเป็นกรรมก�รอิสระ  

เนื่องจ�กกิจก�รโทรคมน�คมเป็นกิจก�รที่มีลักษณะเฉพ�ะ มีคว�ม 

ซับซ้อน และมีก�รกำ�กับดูแลอย่�งเข้มงวด บริษัทเห็นว่�ประธ�น 

กรรมก�รและกรรมก�รของบริษัทมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมีคว�ม 

เข้�ใจเป็นอย่�งดีถึงลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำ�เป็นต่อ 

ก�รตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และถึง 

แม้ประธ�นกรรมก�รจะไม่ใช่กรรมก�รอิสระ แต่คณะกรรมก�รบริษัท 

มีคว�มเห็นว่� บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดี รวมทั้งมีกลไกซึ่ง 

ส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยว่� ก�ร 

ตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ ของคณะกรรมก�รบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ 

ระมัดระวัง รอบคอบ และปร�ศจ�กก�รครอบงำ�หรือก�รชี้นำ�ในท�ง 

คว�มคิดในระหว่�งก�รพิจ�รณ�

(2) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้ให้คว�มเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภ�รกิจ กลยุทธ์  

ทิศท�งและนโยบ�ยในก�รดำ�เนินง�น แผนก�รประกอบธุรกิจ และงบ 

ประม�ณประจำ�ปีของบริษัท และกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�ร 

ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและแผนก�รประกอบธุรกิจที่กำ�หนดไว้ภ�ยใต้ 

ขอบเขตของกฎหม�ย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติของ 

คณะกรรมก�รบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ 

สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำ�คัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้�งคว�มมั่นคง 

อย่�งยั่งยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพิ่มมูลค่�ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว โดย 

คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนและให้คว�มเห็น 

ชอบในวิสัยทัศน์ ภ�รกิจ กลยุทธ์ ทิศท�งและนโยบ�ยในก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้เข้�กับสถ�นก�รณ์และสภ�พธุรกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ร�ยละเอียดเกี่ยวกับอำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมก�รบริษัท แสดงอยู่ภ�ยใต้หัวข้อ “ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

– คณะกรรมก�รบริษัท”
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมก�รบริษัทกำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รและก�รเปิดเผยข้อมูลของร�ยก�รที่อ�จมีคว�ม 

ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต�มหลักเกณฑ์ของสำ�นักง�น ก.ล.ต.  

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง  

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�และอนุมัติ  

และให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์  

นอกจ�กนี้ บริษัทได้กำ�หนดระเบียบปฏิบัติและจัดทำ�ขอบเขตของธุรกรรม 

กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (General  Mandate for Interested Person  

Transactions) โดยกำ�หนดประเภทและขั้นตอนก�รอนุมัติร�ยก�รที่อ�จม ี

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ซึ่งเป็นร�ยก�รที่บริษัทกระทำ�เป็นปกติใน 

ก�รประกอบธุรกิจ อนึ่ง ก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง 

ผลประโยชน์ที่มีขน�ดใหญ่หรือมีนัยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 

ฝ่�ยบริห�รจะต้องขออนุมัติก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รดังกล่�วต่อคณะกรรมก�ร 

บรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัจะเสนอใหค้ณะกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ�อนมุตัขิอบเขต 

ของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและร�ยง�นก�รเข้�ทำ�ธุรกรรมกับ 

บุคคลที่มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บเป็นประจำ�ทุกปี 

คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร โดยไม่มี 

กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รและฝ่�ยบริห�รเข้�ร่วมประชุม อย่�งน้อยปีละ 

1 ครั้ง เพื่อให้กรรมก�รได้พิจ�รณ�และทบทวนก�รปฏิบัติง�นของ 

คณะกรรมก�ร ฝ่�ยบริห�ร และบริษัท รวมถึงพิจ�รณ�และอภิปร�ย 

ประเด็นต่�งๆ เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รหรืออยู่ในคว�มสนใจของ 

คณะกรรมก�ร โดยมีก�รแจ้งผลก�รประชุมให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

รับทร�บ เพื่อพิจ�รณ�และปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมก�ร 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กี�รประชมุคณะกรรมก�ร โดยไมม่กีรรมก�รทีเ่ปน็ผูบ้รหิ�ร 

และฝ่�ยบริห�รเข้�ร่วมประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของ 

คณะกรรมก�รบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the  

Board of Directors) และก�รประเมินผลก�รปฎิบัติง�นของกรรมก�รเป็น 

ร�ยบุคคล (Director Self-Assessment) เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเปิดโอก�ส 

ให้กรรมก�รแต่ละท่�นแสดงคว�มคิดเห็นต่อผลก�รปฏิบัติง�นของ 

คณะกรรมก�รทั้งคณะโดยรวม และเพื่อช่วยให้ได้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวน 

ผลง�น ปัญห�และอุปสรรคต่�งๆ ในก�รปฏิบัติง�นในระหว่�งปีที่ผ่�น 

ม� ทั้งนี้  ในปี 2557 คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีก�รประเมินผล 

ก�รปฏิบัติง�นดังกล่�วข้�งต้น สรุปผลได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บริษัทได้จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท 

ทั้งคณะเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อเป็นก�รประเมินประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนิน 

ง�นของคณะกรรมก�รต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยมี 

กระบวนก�รในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นสรุปได้ดังนี้

เลข�นุก�รบริษัทจัดทำ�และทบทวนแบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�นให้มี 

คว�มถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่หน่วยง�นกำ�กับดูแล 

กำ�หนด และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�ประเมินผล 

ก�รปฏิบัติง�น เลข�นุก�รบริษัทดำ�เนินก�รสรุปผลก�รปฏิบัติง�นของ 

คณะกรรมก�ร รวมถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และนำ�เสนอต่อ 

คณะกรรมก�รสรรห�เพื่อพิจ�รณ�ให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำ�เสนอต่อ 

คณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และดำ�เนินก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�น 

ให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

แบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัททั้งคณะแบ่งก�ร 

ประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่ (1) โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร 

(2) บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร (3) ก�รประชุม 

คณะกรรมก�ร (4) ก�รทำ�หน้�ที่ของกรรมก�ร (5) คว�มสัมพันธ์ของฝ่�ย 

จัดก�ร และ (6) ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและก�รพัฒน�ผู้บริห�ร  

และมีเกณฑ์ก�รประเมินผลคิดเป็นร้อยละจ�กคะแนนเต็มในแต่ละข้อ  

โดยคะแนนม�กกว่�ร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนม�กกว่�ร้อยละ 75 = ดี 

ม�ก คะแนนม�กกว่�ร้อยละ 65 = ดี คะแนนม�กกว่�ร้อยละ 50 = พอใช้  

และต่ำ�กว่�ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทั้งนี้ ผลก�รประเมินสรุปได้ว่�  

คณะกรรมก�รบริษัทปฏิบัติหน้�ที่ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและ 

หลักในก�รปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรม�ภิบ�ล” ของบริษัท  

โดยมีผลก�รปฏิบัติง�นส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 

ร้อยละ 90 

การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กี�รประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของกรรมก�รเปน็ร�ยบคุคล 

เป็นประจำ�ทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนก�รในก�รประเมินผลก�รปฏิบัต ิ

ง�นเช่นเดียวกับก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท 

ทั้งคณะ ซึ่งได้กล่�วไว้แล้วข้�งต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลก�รปฎิบัติง�นของ 

กรรมก�รเป็นร�ยบุคคลแบ่งก�รประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ก�รเข้�รับ 

ตำ�แหนง่กรรมก�ร (2) จรยิธรรมของก�รเปน็กรรมก�ร (3) คว�มรบัผดิชอบ 

ของกรรมก�ร (4) ก�รประชุมคณะกรรมก�ร และ (5) ภ�พรวมก�รปฏิบัต ิ

ง�นของกรรมก�ร ซึ่งผลก�รประเมินพบว่�คะแนนส่วนใหญ่สูงกว่�ร้อยละ  

85 จึงส�ม�รถสรุปผลก�รประเมินได้ว่� กรรมก�รของบริษัทมีคุณสมบัติ 

และได้ปฏิบัติภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบอย่�งดีเยี่ยมและเหม�ะสม 

ต�มแนวท�งก�รปฏิบัติที่ดีของกรรมก�ร 

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทจัดขึ้นอย่�งน้อยทุกไตรม�ส โดยบริษัท 

จะแจ้งกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทให้กรรมก�รทร�บล่วงหน้� 

ทุกปี เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถจัดเวล�และเข้�ร่วมประชุมได้อย่�ง 

พร้อมเพรียงกัน ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท มีก�รกำ�หนดว�ระ 

ก�รประชุมที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกส�ร 

ประกอบก�รประชุมให้แก่กรรมก�รล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 7 วัน เพื่อให้ 

กรรมก�รได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมก�รประชุม  

ก�รประชุมแต่ละครั้งใช้เวล�ไม่ต่ำ�กว่� 3 ชั่วโมง โดยมีผู้บริห�รระดับสูง 

เข้�ร่วมก�รประชุมเพื่อชี้แจงร�ยละเอียดและตอบข้อซักถ�มของ 

คณะกรรมก�รบริษัท ทั้งนี้ ประธ�นกรรมก�รเปิดโอก�สให้กรรมก�ร 

ทุกท่�นได้แสดงคว�มคิดเห็นอย่�งเปิดเผยก่อนก�รลงคะแนน และสรุป 



078 การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่แต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง การเข้าร่วม

  ครั้งแรก ครั้งสุดท้าย ประชุม

น�ยบุญชัย เบญจรงคกุล ประธ�นกรรมก�ร 29 ตุล�คม 2533 30 มีน�คม 2555 9/9

น�ยซิคเว่ เบรคเก้ รองประธ�นกรรมก�ร 8 กุมภ�พันธ์ 2549 26 มีน�คม 2557 7/9

น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมก�รอิสระ 6 มีน�คม 2543 26 มีน�คม 2557 8/9

น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมก�รอิสระ 17 พฤศจิก�ยน 2549 30 มีน�คม 2555 6/9 (4)

น�งชนัญญ�รักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมก�รอิสระ 5 กันย�ยน 2554 30 มีน�คม 2555 7/9 (5)

น�ยกุนน่�ร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น กรรมก�ร 27 เมษ�ยน 2553 29 มีน�คม 2556 5/9

น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล (1) กรรมก�ร 5 กันย�ยน 2554 11 กุมภ�พันธ์ 2557 3/8 (6)

น�งส�วธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมก�ร 8 กุมภ�พันธ์ 2556 26 มีน�คม 2557 5/9

น�ยทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมก�ร 29 มีน�คม 2556 29 มีน�คม 2556 8/9

น�ยเฮนริค คลอสเซ่น (2) กรรมก�ร 16 กันย�ยน 2557 16 กันย�ยน 2557 1/3 (7)

น�ยริช�ร์ด โอล�ฟ โอว์ กรรมก�ร 29 มีน�คม 2556 29 มีน�คม 2556 1/9 (8)

น�งกมลวรรณ วิปุล�กร (3) กรรมก�รอิสระ 8 ธันว�คม 2557 8 ธันว�คม 2557 0/0

โดยมีข้อมูลก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รที่ล�ออกระหว่�งปี 2557 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่แต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง การเข้าร่วม

  ครั้งแรก ครั้งสุดท้าย ประชุม

น�ยล�ส์ เอริค เทลแมนน์ กรรมก�ร 20 กรกฎ�คม 2554 29 มีน�คม 2556 0/1

น�ยจอน ทร�วิส เอ็ดดี้ กรรมก�ร 21 เมษ�ยน 2554 26 มีน�คม 2557 5/6

น�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ กรรมก�รอิสระ 6 มีน�คม 2543 30 มีน�คม 2555 7/8

หมายเหตุ (1) น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่แทนน�ยล�ส์ เอริค เทลแมนน์ (ซึ่งล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รเมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557) ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัท 

  ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557

 (2) น�ยเฮนริค คลอสเซ่น เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่แทนน�ยจอน ทร�วิส เอ็ดดี้ (ซึ่งล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รเมื่อวันที่ 16 กันย�ยน 2557) ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่  

  7/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กันย�ยน 2557

 (3) น�งกมลวรรณ วิปุล�กร เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระเข้�ใหม่แทนน�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ (ซึ่งล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รอิสระเมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 2557) ต�มมติคณะกรรมก�ร 

  บริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2557

 (4) น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม เข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทด้วยตนเอง 6 ครั้ง และผ่�นท�งโทรศัพท์ 1 ครั้ง

 (5) น�งชนัญญ�รักษ์ เพ็ชร์รัตน์ เข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทด้วยตนเอง 7 ครั้ง และผ่�นท�งโทรศัพท์ 1 ครั้ง

 (6) น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทด้วยตนเอง 3 ครั้ง และผ่�นท�งโทรศัพท์ 1 ครั้ง

 (7) น�ยเฮนริค คลอสเซ่น เข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทด้วยตนเอง 1 ครั้ง และผ่�นท�งโทรศัพท์ 1 ครั้ง

 (8) น�ยริช�ร์ด โอล�ฟ โอว์ เข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทผ่�นท�งโทรศัพท์ 4 ครั้ง

มติของที่ประชุมในแต่ละว�ระก�รประชุม กรรมก�รที่มีส่วนได้เสียไม่ 

ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้อง 

ออกจ�กก�รประชุมในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ว�ระนั้น ๆ

บริษัทจัดทำ�บันทึกร�ยง�นก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บ 

ต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกส�รประกอบก�รประชุม และ 

จัดเก็บสำ�เน�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคว�มสะดวกสำ�หรับกรรมก�ร 

และผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รตรวจสอบ

เนื่องจ�กบริษัทมีกรรมก�รบ�งท่�นซึ่งไม่มีถิ่นพำ�นักในประเทศไทย เพื่อ 

ให้กรรมก�รส�ม�รถให้คว�มเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 

ฝ่�ยบริห�รและกิจก�รของบริษัท บริษัทจึงดำ�เนินก�รให้กรรมก�รเหล่� 

นั้นส�ม�รถเข้�ร่วมก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทโดยผ่�นวิดีทัศน์ 

(Video Conference) หรือโทรศัพท์ (Conference Call) ได้ โดยไม่นับเป็นองค ์

ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในก�รประชุม 

ในปี 2557 บริษัทได้จัดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทรวม 9 ครั้ง และ 

มีอัตร�ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รคิดเป็นประม�ณร้อยละ 62 โดย 

มีร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลดังนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(4) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2557 คณะกรรมก�รชุดย่อยได้ปฎิบัติหน้�ที่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 3 ท่�น ก�รประชุม 

คณะกรรมก�รตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 

บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบรวม 12 ครั้ง และมีกรรมก�ร 

ตรวจสอบเข้�ร่วมประชุมดังนี้ น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ 11 ครั้ง น�ยสุนทร 

โภค�ชัยพัฒน์ 8 ครั้ง (ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระและกรรมก�ร 

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 2557) น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 12  

ครั้ง และน�งกมลวรรณ วิปุล�กร 1 ครั้ง (เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ 

และกรรมก�รตรวจสอบต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่ง 

ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2557)

ในป ี2557 คณะกรรมก�รตรวจสอบไดท้ำ�หน�้ทีร่บัผดิชอบในก�รสอบท�น 

กระบวนก�รร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท ระบบก�รควบคุมภ�ยใน 

และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับ 

ธรุกจิของบรษิทั พจิ�รณ�และคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และสอบท�น 

ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือร�ยก�รที่อ�จมี 

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เป็นต้น 

อนึ่ง ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบเกี่ยวกับก�ร 

พิจ�รณ�และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

จะพิจ�รณ�คัดเลือกผู้สอบบัญชีต�มเกณฑ์ก�รประเมินผลของบริษัท ซึ่ง 

ประกอบด้วยประสบก�รณ์ ผลก�รดำ�เนินง�น คว�มรู้คว�มเข้�ใจใน 

ธุรกิจโทรคมน�คม และคว�มเชี่ยวช�ญในก�รสอบบัญชีของบริษัท 

โทรคมน�คม รวมถึงคว�มเป็นอิสระในก�รดำ�เนินง�นของผู้สอบบัญช ี

ในปีที่ผ่�นม� เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ป ี 

2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2557 น�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบ 

บัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 3182 น�งส�วรุ้งนภ� เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบ 

บัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 3516 และน�งส�วพิมพ์ใจ ม�นิตขจรกิจ  

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุ�ตเลขทะเบยีน 4521 ผูส้อบบญัชจี�กบรษิทั สำ�นกัง�น 

อีว�ย จำ�กัด ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท 

ย่อย ทั้งนี้ น�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ เป็นผู้รับผิดชอบในก�รตรวจสอบบัญชี 

ของบริษัทและแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินของบริษัทสำ�หรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันว�คม 2557 โดยน�ยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบ 

บัญชีและแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันว�คม 2554 และ 2555

ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบเกี่ยวกับก�รสอบท�น 

ระบบก�รควบคุมภ�ยในและระบบก�รตรวจสอบภ�ยในนั้น คณะ 

กรรมก�รตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทต�มลำ�พัง 

โดยไม่มีผู้บริห�รของบริษัทเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง  

นอกจ�กนี้ ในกรณีที่คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�เห็นว่�จำ�เป็นและ 

เห็นสมควร คณะกรรมก�รตรวจสอบอ�จขอคำ�ชี้แจงและคว�มเห็นจ�ก 

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit Department) และผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทเกี่ยวกับร�ยละเอียดด้�นก�รเงินและบัญชีเพื่อให้ก�รทำ�หน้�ที่ 

เป็นไปอย่�งสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนประกอบด้วยกรรมก�ร 5 ท่�น โดยมี 

กรรมก�รอิสระ 3 ท่�น และกรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร 2 ท่�น ก�รประชุม 

คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนจะจัดขึ้นอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 

ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนรวม 3 

ครั้ง และมีกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนเข้�ร่วมประชุมดังนี้ น�ยสตีเฟ่น 

วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 3 ครั้ง น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ 3 ครั้ง น�ยสุนทร  

โภค�ชัยพัฒน์ 2 ครั้ง (ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระและกรรมก�ร 

กำ�หนดค่�ตอบแทนเมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 2557) น�ยทอเร่ จอห์นเซ่น  

3 ครั้ง และน�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล 1 ครั้ง (เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

และกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่  

1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557)

ในปี 2557 คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนได้ทำ�หน้�ที่รับผิดชอบใน 

ก�รพิจ�รณ�ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับค่�ตอบแทนสำ�หรับประธ�นกรรมก�ร 

และกรรมก�รอื่นๆ สอบท�นและเสนอค่�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ที ่

บริห�ร และสัญญ�จ้�งรักษ�ก�รประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร เป็นต้น 

อนึ่ง ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมต ิ

อนุมัติค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย 

สำ�หรับปี 2557 เป็นจำ�นวนไม่เกิน 9,990,000 บ�ท เท่�กับปี 2556 โดย 

ประกอบด้วยค่�ตอบแทนร�ยเดือนและเบี้ยประชุม มีร�ยละเอียดดังนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ในก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร คณะกรรมก�ร 

กำ�หนดค่�ตอบแทนจะพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของประธ�น 

เจ้�หน้�ที่บริห�รในปีที่ผ่�นม� โดยประเมินต�มดัชนีชี้ วัด  (Key  

Performance Indicators) ที่กำ�หนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีก�รให้น้ำ�หนัก 

ที่แตกต่�งกัน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมก�รสรรห�ประกอบด้วยกรรมก�ร 5 ท่�น โดยมีกรรมก�รอิสระ 

3 ท่�น และกรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร 2 ท่�น ก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

สรรห�จะจัดขึ้นอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุม 

คณะกรรมก�รสรรห�รวม 4 ครั้ง และมีกรรมก�รสรรห�เข้�ร่วมประชุม 

ดังนี้ น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 4 ครั้ง น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ 4 ครั้ง 

น�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ 3 ครั้ง (ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ 

และกรรมก�รสรรห�เมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 2557) น�ยทอเร่ จอห์นเซ่น 3 

ครั้ง และน�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล 2 ครั้ง (เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รและ 

กรรมก�รสรรห�ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม 

เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557)

ในปี 2557 คณะกรรมก�รสรรห�ได้ทำ�หน้�ที่รับผิดชอบในก�รพิจ�รณ� 

สรรห�บุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมก�รของบริษัทและบริษัท 

ย่อยหลัก นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รสรรห�ยังทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�และให้ 

ข้อเสนอแนะผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร และ 

รับทร�บก�รปรับโครงสร้�งองค์กรและแผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�ร 

ระดับสูงของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รประกอบด้วยกรรมก�ร 4 ท่�น โดยมี 

กรรมก�รอิสระ 3 ท่�น และกรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร 1 ท่�น ก�รประชุม 

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รจะจัดขึ้นอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี  

2557 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รรวม 1 ครั้ง โดย 

มีกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเข้�ร่วมประชุมครบทุกท่�น

ในปี 2557 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รได้ทำ�หน้�ที่พัฒน�และส่งเสริม 

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น 

ส�กลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยง�นกำ�กับดูแล และ 

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในก�รแต่งตั้งกรรมก�รใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับ 

ก�รดำ�เนินธุรกิจและนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทให้แก่ 

กรรมก�ร รวมทั้งจัดให้มีก�รประชุมร่วมกับผู้บริห�ร เพื่อให้กรรมก�รที่ 

ได้รับก�รแต่งตั้งใหม่มีคว�มคุ้นเคยกับธุรกิจและก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ของบริษัท นอกจ�กนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมก�รของบริษัทเข้�ร่วม 

อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รซึ่งจัดโดย 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทยและสถ�บันผู้เชี่ยวช�ญอื่นๆ 

โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมก�รทร�บเกี่ยวกับหลักสูตรก�รฝึกอบรมต่�งๆ  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมก�รในก�รปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�ร 

บรษิทัไดด้ยีิง่ขึน้ ปจัจบุนั บรษิทัมกีรรมก�รเข�้รบัก�รฝกึอบรมในหลกัสตูร 

ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทยแล้วจำ�นวน 8 ท่�น  

                                                                       โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

                                                                                

 ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม

ประธ�นกรรมก�ร 278,400 -

กรรมก�รอิสระ 69,600 42,000

กรรมก�ร (ผู้แทนจ�ก กสท) - 21,600

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ - 34,800

กรรมก�รตรวจสอบ - 28,800

ประธ�นกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน / ประธ�นกรรมก�รสรรห� /  - 18,000

ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน / กรรมก�รสรรห� /  - 14,400

กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

หมายเหตุ (1) กรรมก�รท่�นอื่นๆ ไม่ได้รับค่�ตอบแทนข้�งต้น
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ร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รอบรมของกรรมก�รแสดงอยู่ภ�ยใต้หัวข้อ  

“ประวัติของคณะกรรมก�ร”

อนึ่ง บริษัทมีก�รประเมินผลง�นและทักษะของผู้บริห�รอย่�งสม่ำ�เสมอ 

โดยผลจ�กก�รประเมินจะถูกนำ�ไปใช้ในก�รจัดทำ�แผนก�รพัฒน�ของ 

ผู้บริห�รแต่ละร�ย ทั้งนี้ ในก�รพัฒน�ผู้บริห�ร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตร 

ก�รฝึกอบรมต่�งๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกบริษัท ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ 

นโยบ�ยก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลแสดงอยู่ภ�ยใต้หัวข้อ “โครงสร้�งก�ร 

จัดก�ร – นโยบ�ยก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล”

(6) แผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้ กลุ่ม People มีหน้�ที่ในก�รจัดให้มีแผน 

สืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) สำ�หรับก�รสืบทอดตำ�แหน่งประธ�น 

เจ้�หน้�ที่บริห�ร โดยพิจ�รณ�บุคคลที่มีคุณสมบัติ คว�มรู้ และคว�ม 

ส�ม�รถเหม�ะสมต่อก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รของบริษัท โดยในปี 2557  

ฝ่�ยบริห�รได้นำ�เสนอแผนสืบทอดตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูงต่อ 

คณะกรรมก�รสรรห�และคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และให้ข้อ 

เสนอแนะถึงคว�มเหม�ะสมของแผนสืบทอดตำ�แหน่งดังกล่�ว

คณะกรรมการชุดย่อย                                            

โครงสร้�งคณะกรรมก�รของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมก�รบริษัท 

และคณะกรรมก�รชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�ร 

กำ�หนดค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รสรรห� และคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล 

กิจก�ร โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด 

ไว้โดยอ้�งอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 

ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อ 

บังคับของบริษัท 

อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทมีดังนี้

(1) ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้�ที่ของตนด้วยคว�มระมัดระวังและคว�ม 

 ซือ่สตัยส์จุรติ โดยคำ�นงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้

(2) มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รของบริษัท กำ�หนด 

 กลยุทธ์และแผนก�รดำ�เนินธุรกิจระยะย�ว จัดระบบโครงสร้�ง 

 องค์กรที่เหม�ะสม และกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจในแต่ละวัน

(3) กำ�หนดทิศท�ง วิสัยทัศน์ มูลค่� และคว�มค�ดหวังในก�รเป็นผู้นำ� 

 ของบริษัท

(4) ตัดสินใจและในบ�งกรณีมอบอำ�น�จในก�รตัดสินใจให้บุคคลอื่น 

 โดยเป็นไปต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 

 บังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบ�ยก�รกำ�กับ 

 ดูแลกิจก�รของบริษัท

(5) ดำ�เนินก�รให้บริษัทปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและก�รควบคุมกิจก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ

(6) ให้คว�มเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้�หม�ย กลยุทธ์และแผนก�ร 

 ดำ�เนินง�น รวมทั้งก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเป้�หม�ยและกลยุทธ์ 

 และแผนก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว

(7) จดัใหม้รี�ยง�นก�รประกอบกจิก�รและก�รเงนิของบรษิทัซึง่ถกูตอ้ง 

 และครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป

(8) ติดต�มตรวจสอบก�รควบคุมภ�ยในเกี่ยวกับก�รจัดทำ�ร�ยง�น 

 ท�งก�รเงิน (Internal Control over Financial Reporting) อย่�งเพียงพอ 

 เพื่อให้ก�รกำ�กับดูแลเป็นไปต�มวัตถุประสงค์ ข้อกำ�หนดท�ง 

 กฎหม�ย และนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท

(9) ประเมินและห�รือเกี่ยวกับโครงสร้�งทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 (Optimal Capital Structure) นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล กลยุทธ์ใน 

 ก�รจัดห�เงินทุน และก�รจัดสัดส่วนเงินทุนที่เหม�ะสม (Optimal  

 Funding Composition) เป็นประจำ�

(10) พิจ�รณ�และอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น 

 ครั้งคร�ว เมื่อเห็นว่�บริษัทมีกำ�ไรสมควรพอที่จะทำ�เช่นนั้น

(11) มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รตรวจท�นร่�งงบดุลและบัญชีกำ�ไรข�ดทุน 

 ประจำ�ปี ซึ่งจัดทำ�โดยคณะผู้บริห�ร โดยตรวจท�นให้มั่นใจว่�  

 งบดุลและบัญชีกำ�ไรข�ดทุนประจำ�ปีจัดทำ�ขึ้นอย่�งถูกต้องและ 

 ครบถ้วน และสะท้อนสถ�นะท�งก�รเงินของบริษัทและผล 

 ประกอบก�ร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

(12) จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีร่วมกับคณะผู้บริห�ร

(13) พิจ�รณ�กำ�หนดโครงสร้�งก�รดำ�เนินกิจก�รโดยรวมของบริษัทและ 

 บริษัทย่อยหลัก

(14) ว�งแผนเชิงรุกเพื่อบริห�รคว�มเสี่ยงและจัดก�รกับคว�มเสี่ยง 

 ท�งธุรกิจที่สำ�คัญของบริษัท โดยจะต้องพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงด้�น 

 กลยุทธ์ ก�รดำ�เนินกิจก�ร (ท�งก�รเงินและอื่นๆ) และท�งกฎหม�ย 

 เป็นสำ�คัญ

(15) ดำ�เนินก�รให้ธุรกรรมที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

 ของคณะผู้บริห�ร คณะกรรมก�รบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคล 

 ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�วนั้น ทำ�ขึ้นเช่นเดียวกับก�รทำ�ธุรกรรม 

 ปกติกับบุคคลภ�ยนอก (Arm’s Length Basis) ภ�ยใต้เงื่อนไขท�ง 

 ก�รค้�ปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ 

 หุ้นร�ยย่อย

(16) จัดให้บริษัทมีก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและเหม�ะสม และจัด 

 ตั้งหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเพื่อติดต�มตรวจสอบก�รควบคุม 

 ภ�ยในของบริษัท และร�ยง�นคว�มล้มเหลวหรือจุดอ่อนในก�ร 

 ควบคุมต่�งๆ ที่สำ�คัญ รวมถึงเสนอแนะวิธีก�รแก้ไข

(17) จัดเตรียมว�ระและคว�มเห็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(18) สรรห�ผู้ที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และ 

 ประสบก�รณ์ที่เหม�ะสมเพื่อเพิ่มศักยภ�พของคณะกรรมก�รบริษัท 

 และบริษัทย่อยหลัก

(19) พิจ�รณ�และเสนอค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อให้ผู้ถือ 

 หุ้นพิจ�รณ�อนุมัติ
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(20) มีอำ�น�จแต่งตั้งและถอดถอนประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัท 

 ติดต�มตรวจสอบและจัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 

 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเป็นร�ยปี 

(21) ติดต�มตรวจสอบให้มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นคว�ม 

 ปลอดภัยและก�รป้องกัน บุคล�กร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ ที่ 

 เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ 

(22) ดำ�เนินก�รให้บริษัทมีขั้นตอนกระบวนก�รที่เพียงพอสำ�หรับก�ร 

 ป้องกันมิให้บริษัทเกี่ยวพันกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

(23) จัดให้มีก�รประเมินผลง�น หน้�ที่ และคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัต ิ

 หน้�ที่ของตน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 3 ท่�น ดังนี้

                                       รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

 น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมก�รตรวจสอบ

 น�งกมลวรรณ วิปุล�กร (1) กรรมก�รตรวจสอบ

หม�ยเหตุ (1) น�งกมลวรรณ วิปุล�กร เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระเข้�ใหม่และกรรมก�รตรวจสอบแทนน�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ (ซึ่งล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ 

  เมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 2557) ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2557

กรรมก�รตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมก�รอิสระ” และไม่เป็น 

กรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทให้ตัดสินใจในก�ร 

ดำ�เนินง�นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 

ที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และไม่เป็นกรรมก�รของบริษัท 

จดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท  

ทั้งนี้ น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ และน�งกมลวรรณ วิปุล�กร เป็นผู้มีคว�มรู้ 

และประสบก�รณ์ด้�นก�รบัญชีเพียงพอที่จะทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�น 

คว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินของบริษัท

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบมีดังนี้

(1) สอบท�นกระบวนก�รร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทเพื่อให้มีก�ร 

 ร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ 

(2) สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและระบบก�ร 

 ตรวจสอบภ�ยในที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึง 

 ก�รควบคุมภ�ยในท�งด้�นก�รบัญชี ก�รเงิน ก�รดำ�เนินง�น และ 

 ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบ�ยก�รบริห�ร 

 คว�มเสี่ยงและระบบก�รควบคุมต่�งๆ ที่กำ�หนดขึ้นโดยผู้บริห�ร 

 ของบริษัท โดยมีก�รสอบท�นอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ตรวจสอบ 

 ภ�ยในและ/หรือผู้สอบบัญชีอิสระ

(3) สอบท�นคว�มมีประสิทธิผลของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน โดย 

 พจิ�รณ�ถงึคว�มเพยีงพอของหนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยในอย�่งนอ้ย 

 ปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีทรัพย�กรด้�นต่�ง ๆ อย่�งเพียงพอ และ 

 หน่วยง�นอยู่ในตำ�แหน่งที่เหม�ะสมในองค์กร

(4) พิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจน 

 ให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย และเลิกจ้�ง 

 หวัหน�้หนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยในหรอืหนว่ยง�นอืน่ใดทีร่บัผดิชอบ 

 เกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

(5) สอบท�นให้บริษัทปฏิบัติต�ม พรบ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

 ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตล�ด 

 หลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมถึงกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 

 ธุรกิจของบริษัท

(6) พิจ�รณ�คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อ 

 ทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่�ตอบแทนและ 

 เงื่อนไขก�รทำ�ง�นของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับ 

 ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

(7) สอบท�นคว�มเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นร�ยปี

(8) สอบท�นขอบเขต ผลง�น คว�มคุ้มค่� คว�มเป็นอิสระและคว�ม 

 เที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท

(9) สอบท�นก�รจัดก�รให้มีช่องท�งสำ�หรับพนักง�นที่ส�ม�รถแจ้ง 

 เบ�ะแสเกี่ยวกับคว�มผิดปรกติในเรื่องร�ยง�นท�งก�รเงินหรือเรื่อง 

 อื่นๆ โดยก�รแจ้งดังกล่�วจะถูกเก็บเป็นคว�มลับ รวมถึงก�รจัดให ้

 มีก�รสืบสวนและติดต�มผลในเรื่องที่รับแจ้งอย่�งเหม�ะสม

(10) สอบท�นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือ 

 ร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ย 

 และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตล�ด 

 หลักทรัพย์สิงคโปร์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุ 

 สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(11) จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�น 

 ประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�น 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ และอย่�งน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล 

 ดังต่อไปนี้

 – คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ 

  ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท

 – คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 

  ของบริษัท

 – คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�ม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ด 

  หลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  และตล�ดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และกฎหม�ยและกฎระเบียบที่ 

  เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 – คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

 – คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

 – จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข้�ร่วม 

  ประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น

 – คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ 

  รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร

 – ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ 

  ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะ 

  กรรมก�รบริษัท

(12) ปฏบิตักิ�รอืน่ใดต�มทีค่ณะกรรมก�รบรษิทัมอบหม�ยดว้ยคว�มเหน็ 

 ชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนประกอบด้วยกรรมก�ร 5 ท่�น ดังนี้ 

                                       รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

 น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

 น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

 น�งกมลวรรณ วิปุล�กร (1) กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

 น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล (2) กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

 น�ยทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

หม�ยเหตุ (1) น�งกมลวรรณ วิปุล�กร เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระเข้�ใหม่และกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน แทนน�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ (ซึ่งล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�ร 

   กำ�หนดค่�ตอบแทนเมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 2557) ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2557 

  (2) น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่และกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน แทนน�ยล�ส์ เอริค เทลแมนน์ (ซึ่งล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รและกรรมก�รกำ�หนด 

   ค่�ตอบแทนเมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557) ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนมีดังนี้

(1) สอบท�นและเสนอค่�ตอบแทนของประธ�นกรรมก�รและกรรมก�ร 

 อื่นๆ

(2) สอบท�นและอนุมัติค่�ตอบแทนของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

(3) สอบท�นคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยกำ�หนดค่�ตอบแทน

(4) สอบท�นเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รเปิดเผยค่�ตอบแทนทุกประเภทเป็นไป 

 ต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

(5) ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทเกี่ยวกับค่�ตอบแทนของประธ�น 

 เจ้�หน้�ที่บริห�ร (รวมถึงค่�จ้�ง เงินจูงใจ ค่�ตอบแทนในรูปหุ้น  

 และสิทธิในก�รได้รับเงินเกษียณอ�ยุหรือเงินชดเชย) ทั้งนี้ ต�ม 

 นโยบ�ยกำ�หนดค่�ตอบแทน และพิจ�รณ�ว่�องค์ประกอบของ 

 ค่�ตอบแทนใดต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้นหรือไม่

(6) สอบท�นสิทธิต�มสัญญ�ที่ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รจะได้รับจ�ก 

 ก�รยกเลิกสัญญ�จ้�ง และเงินที่จ่�ยหรือเสนอว่�จะจ่�ย เพื่อ 

 พิจ�รณ�ว่�สมเหตุสมผลกับสถ�นก�รณ์หรือไม่

(7) เสนอร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน 

 ต่อคณะกรรมก�รบริษัทและร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นของคณะ 

 กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหม�ะสมต่อ 

 คณะกรรมก�รบริษัท

(8) จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนไว้ในร�ยง�น 

 ประจำ�ปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้�งและก�รปฏิบัติหน้�ที่ 

 ของคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

(9) สอบท�นเป็นประจำ�ทุกปีและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมก�ร 

 กำ�หนดค่�ตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทอนุมัติ

(10) ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย
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คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมก�รสรรห�ประกอบด้วยกรรมก�ร 5 ท่�น ดังนี้

                                       รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

 น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�

 น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมก�รสรรห�

 น�งกมลวรรณ วิปุล�กร (1) กรรมก�รสรรห�

 น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล (2) กรรมก�รสรรห�

 น�ยทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมก�รสรรห�

หม�ยเหตุ (1) น�งกมลวรรณ วิปุล�กร เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระเข้�ใหม่และกรรมก�รสรรห�แทนน�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ (ซึ่งล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�รสรรห�เมื่อ 

   วันที่ 29 ตุล�คม 2557) ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2557

  (2) น�ยฮ�กุน บรัวเซ็ท เชิร์ล เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รเข้�ใหม่และกรรมก�รสรรห�แทนน�ยล�ส์ เอริค เทลแมนน์ (ซึ่งล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รและและกรรมก�รสรรห�เมื่อวันที่  

   11 กุมภ�พันธ์ 2557) ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2557

(6) ในก�รประเมินผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมก�รทุกครั้ง  

 จะต้องพิจ�รณ�ว่�ผู้มีคุณสมบัติดังกล่�วมีประสบก�รณ์ คุณสมบัติ  

 และคว�มส�ม�รถที่จำ�เป็นหรือไม่

(7) พิจ�รณ�คว�มจำ�เป็นในก�รเปลี่ยนแปลงคณะกรรมก�รต�มว�ระ

(8) ชี้แจงเหตุผลในก�รให้คำ�แนะนำ�ของตน และแจ้งแถลงก�รออกเสียง 

 คัดค้�น (ห�กมี) ไว้ในคำ�แนะนำ�ดังกล่�วข้�งต้น

(9) ดำ�เนินก�รให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 กับก�รแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร

(10) กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รรับช่วงตำ�แหน่งคณะกรรมก�ร และก�ร 

 แต่งตั้งผู้บริห�รหลัก ต�มที่ตนเห็นสมควร

(11) จัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับก�รดำ�เนินกิจก�รต่�งๆ ของ 

 คณะกรรมก�รสรรห�ต�มสมควร 

(12) จัดให้มีก�รประเมินผลง�น หน้�ที่ และคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัต ิ

 หน้�ที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รสรรห�มีดังนี้

(1) ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับก�รเลือกตั้งให้เป็น 

 กรรมก�รของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก

(2) ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับก�รเลือกตั้งให้เป็น 

 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และรองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กลุ่ม 

 ก�รเงินของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก

(3) พิจ�รณ�โครงสร้�ง ขน�ด และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รโดย 

 พิจ�รณ�จ�กคว�มต้องก�รในปัจจุบันและก�รพัฒน�ในอน�คตของ 

 บริษัท และให้คำ�แนะนำ�ต่อคณะกรรมก�รเกี่ยวกับก�รปรับเปลี่ยน 

 ต�มที่เห็นว่�จำ�เป็น

(4) ให้คว�มสำ�คัญกับก�รประเมินผลง�นของตนเองของคณะกรรมก�ร 

 และให้ข้อเสนอแนะก�รปรับปรุงแก้ไขต�มที่เห็นว่�จำ�เป็น

(5) ตรวจสอบเพือ่ใหแ้นใ่จว�่ไดม้กี�รดำ�เนนิก�รต�มขัน้ตอนเพือ่ใหผู้ถ้อื 

 หุ้นได้มีโอก�สเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รประกอบด้วยกรรมก�ร 4 ท่�น ดังนี้

                                       รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

 น�งชนัญญ�รักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 น�งกมลวรรณ วิปุล�กร (1) กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 น�ยทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

หม�ยเหตุ (1) น�งกมลวรรณ วิปุล�กร เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระเข้�ใหม่และกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รแทนน�ยสุนทร โภค�ชัยพัฒน์ (ซึ่งล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รอิสระและกรรมก�ร 

   กำ�กับดูแลกิจก�รเมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 2557) ต�มมติคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 9/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันว�คม 2557
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รมีดังนี้

(1) กำ�กับดูแลให้บริษัทปฏิบัติต�มหลักก�รอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 สำ�หรับก�รกำ�กับดูแลและก�รควบคุมกิจก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

 และดำ�รงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

(2) กำ�หนดและดำ�รงไวซ้ึง่นโยบ�ยและกระบวนก�รก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร 

 ที่เหม�ะสม

(3) ดำ�เนินก�รให้มีก�รบังคับใช้และปฏิบัติต�มนโยบ�ยและกระบวน 

 ก�รต่�งๆ เกี่ยวกับกำ�กับดูแลกิจก�รที่คณะกรรมก�รได้อนุมัติ เพื่อ 

 ให้มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รในบริษัท และบริษัทย่อยทั้งหมดซึ่ง 

 บริษัทมีอำ�น�จควบคุมไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

(4) กำ�กับดูแลให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รประเมินผลก�รบังคับใช้และ 

 ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและกระบวนก�รต่�งๆ เกี่ยวกับกำ�กับดูแล 

 กิจก�ร และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(5) ตรวจสอบและร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รในเรื่องสำ�คัญต่�งๆ ผล 

 ก�รตรวจสอบ และคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

(6) ชี้แจงเหตุผลในก�รให้คำ�แนะนำ�ของตน และแจ้งแถลงก�รออกเสียง 

 คัดค้�น (ห�กมี) ไว้ในคำ�แนะนำ�ดังกล่�ว

(7) ดำ�เนินก�รให้บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 กับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

(8) จัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งเหม�ะสมเกี่ยวกับก�รดำ�เนินกิจก�ร 

 ต่�งๆ ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของ 

 บริษัท

(9) จัดให้มีก�รประเมินผลง�น หน้�ที่ และคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัต ิ

 หน้�ที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมก�รบรษิทัไดก้ำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�รไว้แยกจ�กกันอย่�งชัดเจน กล่�วโดย 

สรุปคือ คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จหน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยและติดต�ม 

ก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร และฝ่�ยบริห�รมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�ร 

นำ�นโยบ�ยไปปฏิบัติและร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นต่อคณะกรรมก�ร 

บริษัท

คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รมอบอำ�น�จ (Policy on  

Delegation of Authority) เป็นล�ยลักษณ์อักษร ซึ่งว่�ด้วยก�รมอบอำ�น�จ 

ระหว่�งคณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�ร โดยกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ 

และอำ�น�จอนุมัติของคณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�รไว้อย่�งชัดเจน

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งบริห�รสูงสุดของบริษัท โดย 

มีอำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบดังนี้

(1) รับผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รของบริษัท โดยจะต้องปฏิบัต ิ

 ต�มแนวท�งและมติของคณะกรรมก�รบริษัท รวมถึงนโยบ�ยก�ร 

 กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท

(2) มีอำ�น�จตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ ที่ไม่อยู่ในอำ�น�จก�รตัดสินใจของ 

 คณะกรรมก�รบริษัท ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง คำ�สั่ง 

 หรือมติของคณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รจะ 

 ต้องดำ�เนินก�รต�มสมควรเพื่อให้บริษัทดำ�เนินกิจก�รและพัฒน� 

 ธุรกิจให้เป็นไปต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท มติ 

 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมก�รบริษัท

(3) จัดรูปแบบองค์กรของบริษัท และก�รจัดสรรบุคล�กรให้เป็นไป 

 ต�มแนวท�งที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด

(4) ดำ�เนินก�รให้บริษัทปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและก�รควบคุมกิจก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ

(5) ให้คว�มเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประม�ณและแผนก�รดำ�เนิน 

 ง�น รวมทั้งก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงบประม�ณและแผนก�รดำ�เนิน 

 ง�นดังกล่�ว

(6) ว�งแผนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งภ�ยในองคก์รเพือ่จดัก�รกบัคว�มเสีย่ง 

 ท�งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงท�งด้�น 

 กลยุทธ์ ก�รดำ�เนินกิจก�ร และกฎหม�ย และจัดตั้งคณะกรรมก�ร 

 บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยฝ่�ยบริห�รของบริษัท  

 เพื่อทำ�หน้�ที่ให้ก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ที่ของประธ�น 

 เจ้�หน้�ที่บริห�ร

(7) เสนอแผนกลยุทธ์ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก 

 ต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อขอคว�มเห็นชอบ และเสนอแนะแนว 

 ท�งก�รแก้ไขปัญห�ในเรื่องอื่นๆ ที่มีนัยสำ�คัญในเชิงกลยุทธ์ของ 

 บริษัท

(8) ดำ�เนินก�รให้ธุรกรรมที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

 ของคณะผู้บริห�ร คณะกรรมก�รบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคล 

 ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�วนั้น ทำ�ขึ้นเสมือนเป็นก�รทำ�ธุรกรรม 

 ปกติกับบุคคลภ�ยนอก (Arm’s Length Basis) ภ�ยใต้เงื่อนไขท�ง 

 ก�รค้�ปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ 

 ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย

(9) จัดให้บริษัทมีก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและเหม�ะสม ซึ่งจะ 

 ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนก�รปฏิบัติก�รและขั้นตอนก�รดำ�เนิน 

 กิจก�รของบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันต�มสมควรว่� บริษัทจะ 

 ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ เกี่ยวกับก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมี 

 ประสิทธิภ�พ ก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สินของบริษัท คว�มน่�เชื่อถือ 

 ของก�รร�ยง�นท�งก�รเงินทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร และ 

 ก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท และ 

 กฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(10) จัดตั้งหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเพื่อตรวจสอบขั้นตอนก�รดำ�เนิน 

 ง�นของบริษัทต�มแผนก�รตรวจสอบภ�ยในที่ได้รับก�รอนุมัติ  

 ร�ยง�นคว�มล้มเหลวหรือจุดอ่อนในก�รควบคุมต่�งๆ ที่สำ�คัญ  

 และใหค้ำ�แนะนำ�ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้หนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยในจะตอ้ง 

 ร�ยง�นโดยตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

(11) รบัผดิชอบใหม้กี�รสือ่ส�รและคว�มรว่มมอืกบัพนกัง�นหรอืตวัแทน 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 พนักง�นต�มที่สมควร เพื่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติเชิงร่วมมือท�ง 

 ธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยคำ�นึงถึงประสบก�รณ์และมุมมองคว�มเข้�ใจ 

 ของพนักง�นเป็นสำ�คัญ

(12) มีอำ�น�จที่จะร้องขอให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นตัวแทนของ 

 บริษัท (หรือแต่งตั้งตัวแทน) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหลัก 

 รวมถึงก�รออกเสียงลงคะแนนต�มที่ ได้ รับมอบหม�ยจ�ก 

 คณะกรรมก�รบริษัท และติดต�มผลก�รพัฒน�ธุรกิจ สถ�นะ และ 

 ผลกำ�ไรของบริษัทย่อยหลัก

(13) ตดิต�มตรวจสอบว�่ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งด�้นคว�มปลอดภยั 

 และก�รป้องกันบุคล�กร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ มีคว�มเหม�ะสม 

 และมีประสิทธิภ�พ 

(14) จัดให้มีก�รจัดก�ร รวมถึงม�ตรก�รบังคับที่ เพียงพอต่อก�รที่ 

 พนักง�นไม่ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท  

 (ห�กมี) และร�ยง�นก�รไม่ปฏิบัติที่สำ�คัญต่อคณะกรรมก�รบริษัท

(15) นำ�ขัน้ตอนกระบวนก�รทีเ่หม�ะสมม�ใชเ้พือ่ปอ้งกนัมใิหบ้รษิทัเกีย่ว 

 พันกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รจะต้อง 

 ทำ�ก�รตรวจสอบคว�มเสี่ยงของกระบวนก�รดังกล่�วเป็นร�ยปี และ 

 ต้องดำ�เนินก�รให้มีก�รแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องใดๆ ที่ตรวจพบ 

 โดยร�ยง�นผลก�รตรวจสอบดังกล่�วต่อคณะกรรมก�รบริษัท

เลขานุการบริษัท

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของเลข�นุก�รบริษัทกำ�หนดไว้โดยอ้�งอิง 

กับ พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  

และหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลข�นุก�รบริษัทมีหน้�ที่และคว�ม 

รับผิดชอบดังนี้

(1) ให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รปฎิบัติ 

 หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท และก�รประกอบธรุกิจของบริษัท

(2) จัดเตรียมเอกส�รและข้อมูลประกอบก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

 บริษัท และก�รประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ประส�นง�นและติดต�มให้มีก�รปฏิบัติต�มมติคณะกรรมก�ร 

 บริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) จัดทำ�และเก็บรักษ�ทะเบียนกรรมก�ร หนังสือนัดประชุมคณะ 

 กรรมก�รบริษัท ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ร�ยง�น 

 ประจำ�ปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และร�ยง�นก�ร 

 ประชุมผู้ถือหุ้น

(5) เก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียที่ร�ยง�นโดยกรรมก�รหรือ 

 ผู้บริห�ร

(6) จัดเตรียมข้อมูลและก�รบรรย�ยเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 

 ข้อมูลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ 

 กรรมก�รใหม่

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัทและผู้ถือหุ้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง     

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ ซึ่งเป็น 

หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่�ที่สำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยกำ�หนด ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จ 

 มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ที่ 

 เกี่ยวข้องของกรรมก�รอิสระด้วย

(2) ไม่เคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น  

 ที่ปรึกษ�ที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท 

 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�ม 

 ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�ว 

 ม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนก�รแต่งตั้ง

(3) ไม่ เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิตหรือโดยก�รจด 

 ทะเบียนต�มกฎหม�ย ในลักษณะที่ เป็นบิด� ม�รด� คู่สมรส  

 พี่น้อง และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้น 

 ร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็น 

 ผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่เคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ใน 

 ลกัษณะทีอ่�จเปน็ก�รขดัขว�งก�รใชว้จิ�รณญ�ณอย�่งอสิระของตน 

 รวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�รซึ่งไม่ใช่ 

 กรรมก�รอิสระ หรือผู้บริห�รของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับ 

 บรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่�จมคีว�ม 

 ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�ว 

 ม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนก�รแต่งตั้ง

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท 

 ร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และไม่ 

 เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�รซึ่งไม่ใช่กรรมก�รอิสระ ผู้บริห�ร  

 หรือหุ้นส่วนผู้จัดก�รของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 

 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมี 

 คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�ร 

 มีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนก�รแต่งตั้ง

(6) ไม่เคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงก�รให้บริก�รเป็น 

 ที่ปรึกษ�กฎหม�ยหรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกิน 

 กว่� 2 ล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที ่

 ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงก�รเป็นผู้ถือหุ้น 

 ร�ยใหญ่ กรรมก�รซึ่งไม่ใช่กรรมก�รอิสระ ผู้บริห�ร หรือหุ้นส่วน 



087การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ผู้จัดก�รของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจ�ก 

 ก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปีก่อนก�รแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�ร 

 ของบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท 

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ 

 เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รอิสระแสดงอยู่ภ�ยใต้หัวข้อ “ก�รกำ�กับ 

ดูแลกิจก�ร – ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�ร” ข้�งล่�งนี้ 

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมก�รอิสระจำ�นวน 4 ท่�น คิดเป็น 1 ใน 3 ของ 

กรรมก�รทั้งคณะ ได้แก่ (1) น�ยจุลจิตต์ บุณยเกตุ (2) น�ยสตีเฟ่น วูดรุฟ  

ฟอร์ดแฮม (3) น�งกมลวรรณ วิปุล�กร และ (4) น�งชนัญญ�รักษ์  

เพ็ชร์รัตน์ โดยกรรมก�รอิสระมีคว�มเป็นอิสระจ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และ 

ฝ่�ยบริห�รของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด 

ข้�งต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวล�บัญชีที่ผ่�นม� กรรมก�รอิสระไม่มีคว�ม 

สัมพันธ์ท�งธุรกิจหรือให้บริก�รท�งวิช�ชีพแก่บริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รสรรห�และคัดเลือกกรรมก�ร โดยได้กำ�หนด 

คุณสมบัติของกรรมก�รและกรรมก�รอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้อง 

กับกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

ข้อบังคับของบริษัท

ก�รสรรห�กรรมก�รของบริษัทจะพิจ�รณ�จ�กประวัติก�รศึกษ� 

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น คว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งใน 

กิจก�รโทรคมน�คม และผลก�รปฏิบัติง�นในฐ�นะกรรมก�รในช่วงเวล� 

ที่ผ่�นม� รวมทั้งพิจ�รณ�จ�กทักษะที่ยังข�ดอยู่ในคณะกรรมก�ร เพื่อ 

ช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมก�รบริษัทปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ม�กยิ่งขึ้น

คณะกรรมก�รสรรห�เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนก�รสรรห�กรรมก�รของ 

บริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ใช้บริก�รบริษัทที่ปรึกษ� (Professional 

Recruitment Firm) ในก�รสรรห�กรรมก�รอิสระ โดยคณะกรรมก�ร 

สรรห�จะพิจ�รณ�สรรห�และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมกับ 

ก�รเป็นกรรมก�รของบริษัท สรุปผลก�รสรรห� ก่อนนำ�เสนอต่อ 

คณะกรรมก�รบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) 

กรรมก�รของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของก�รเป็นกรรมก�รและไม่มี 

ลักษณะต้องห้�มต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด และจะต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่ง 

กรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนม�กกว่� 5 บริษัท และกรรมก�รที่เป็น 

ผู้บริห�รจะต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รในบริษัทอื่นและบริษัท 

จดทะเบียนม�กกว่� 2 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ 

บริษัทร่วมทุนของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถปฏิบัติต�มหน้�ที่ 

และคว�มรับผิดชอบของตนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

กรรมก�รของบริษัทมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี และกรรมก�รซึ่งพ้น 

จ�กตำ�แหน่งอ�จได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งอีกได้ ก�รแต่งตั้ง  

ถอดถอน หรือก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของคณะกรรมก�รบริษัทเป็นไปต�ม 

ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

(1) คณะกรรมก�รบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมก�รอย่�งน้อย 5 คน  

 และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้อง 

 มีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�รต�มหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่�กับจำ�นวนหุ้นที่ตนถืออยู่

 (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้ง 

  บุคคลเพียงคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ แต่จะ 

  แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้ 

 (ค) ผู้ที่ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงต�มลำ�ดับจะได้รับก�ร 

  แต่งตั้งเป็นกรรมก�ร ในกรณีที่ได้รับคะแนนเสียงเท่�กันเกิน 

  กว่�จำ�นวนกรรมก�รที่พึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธ�นที่ประชุม 

  เป็นผู้ชี้ข�ด

(3) ในกรณีที่กรรมก�รคนใดประสงค์จะล�ออกจ�กตำ�แหน่ง ให้ยื่น 

 ใบล�ออกต่อบริษัท ก�รล�ออกจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบ 

 ล�ออก

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ�จลงมติให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่งก่อนว�ระ 

 ได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวน 

 ผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อย 

 กว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมี 

 สิทธิออกเสียง

(5) ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�รจำ�นวนหนึ่งใน 

 ส�มของกรรมก�รทั้งหมดของบริษัทพ้นจ�กตำ�แหน่ง โดยให้ 

 กรรมก�รที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่งก่อน  

 กรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่งไปแล้วอ�จได้รับเลือกให้เข้�ดำ�รง 

 ตำ�แหน่งอีกได้

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ในก�รสรรห� 

และแต่งตั้งบริห�รระดับสูง และนโยบ�ยในก�รสืบทอดตำ�แหน่ง โดยมี 

กระบวนก�รสรรห�ที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจ�รณ�จ�กประวัติก�ร 

ศึกษ� ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ จริยธรรม และคว�ม 

เป็นผู้นำ� โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รสรรห� 

เป็นผู้พิจ�รณ�และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับก�รเสนอ 

ชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และรองประธ�นเจ้�หน้�ที ่

บริห�รกลุ่มก�รเงินของบริษัท



088 การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย               
และบริษัทร่วม                                

บริษัทมีกลไกในก�รกำ�กับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้ส�ม�รถ 

ควบคุมดูแลก�รบริห�รจัดก�ร ก�รดำ�เนินง�น และรักษ�ผลประโยชน์ 

ของบริษัท โดยบริษัทมีก�รแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง 

กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทเหล่�นั้น ทั้งนี้ คณะกรรมก�ร 

บริษัทได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รสรรห�เป็นผู้พิจ�รณ�และให้ 

คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับก�รเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ 

เป็นประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และรองประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่มก�ร 

เงินของบริษัทย่อยหลัก

นอกจ�กนี้ บริษัทได้ดำ�เนินก�รเพื่อให้มั่นใจว่�อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�ม 

รับผิดชอบของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทย่อยหลัก หลักเกณฑ์ 

เรื่องก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน และก�รทำ�ร�ยก�รสำ�คัญอื่นๆ เป็นไป 

ในแนวท�งเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ก�รกำ�กับดูแล 

เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน ทั้งนี้  บริษัทได้จัดให้มีก�รร�ยง�นฐ�นะ 

ก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมก�ร 

ของบริษัทเป็นร�ยไตรม�ส

การใช้ข้อมูลภายใน                             

บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยและหลักในก�รปฏิบัติสำ�หรับก�รดำ�เนินก�ร 

เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัท เพื่อป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อประโยชน ์

ส่วนตนหรือผู้อื่นในท�งมิชอบ โดยกำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ 

พนักง�นของบริษัทมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้ 

รับอนุญ�ตได้รับข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน และป้องกันมิให้มี 

ก�รเปิดเผยข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อ 

ร�ค�หุ้นและตร�ส�รท�งก�รเงินอื่นๆ ของบริษัทก่อนที่บริษัทจะได้เปิด 

เผยข้อมูลดังกล่�วผ่�นระบบข้อมูลของตล�ดหลักทรัพย์ หรือในขณะที่ 

ข้อมูลดังกล่�วยังมีผลกระทบต่อร�ค� และห้�มมิให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร  

หรือพนักง�นของบริษัทซื้อข�ยหุ้นหรือตร�ส�รท�งก�รเงินก่อนที่ข้อมูล 

ดังกล่�วจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่�วยังมี 

ผลกระทบต่อร�ค� ก�รฝ่�ฝืนหลักในก�รปฏิบัติสำ�หรับก�รดำ�เนินก�ร 

เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้ออกจ�กง�น 

ต�มหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รทีก่ำ�หนดในกฏหม�ยและกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์สำ�หรับ 

กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท โดยกำ�หนดห้�มมิให้กรรมก�รและ 

ผู้บริห�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวล� 1 เดือนก่อนวัน 

ประก�ศผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในแต่ละไตรม�สจนถึงวันถัดจ�ก 

วันประก�ศผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทต่อส�ธ�รณชน หรือซื้อข�ย 

หลักทรัพย์เพื่อก�รเก็งกำ�ไรในระยะสั้น โดยเลข�นุก�รบริษัทจะแจ้งให้ 

กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นที่เกี่ยวข้องทร�บกำ�หนดระยะเวล�ก�ร 

ห้�มซื้อข�ยหลักทรัพย์ก่อนก�รประก�ศผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 

ทุกครั้ง นอกจ�กนี้ บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบ�ยให้กรรมก�รและผู้บริห�ร 

ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททร�บถึงร�ยง�นก�รซื้อข�ยหุ้น หรือก�ร 

ได้ม�หรือก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึง 

ก�รถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)  

ภ�ยใน 24 ชั่วโมงนับจ�กวันที่มีก�รได้ม�หรือมีก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว  

โดยเลข�นุก�รบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลง 

ก�รถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บทุก 

ครั้ง

นอกจ�กนี้ บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัทร�ยง�น 

ก�รมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อยภ�ยใน 15 

วันก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของทุกๆ ปี และภ�ยใน 15 วันนับจ�กวันที่มีก�ร 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลก�รมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในก�รติดต�ม 

ดูแลและดำ�เนินก�รต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน 

ซึ่งเป็นร�ยก�รที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

บริษัทได้จัดให้มีก�รเผยแพร่หลักในก�รปฏิบัติสำ�หรับก�รดำ�เนินก�ร 

เกี่ยวกับข้อมูลท�งเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบสื่อส�ร 

ภ�ยในของบริษัท (Intranet)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                                           

ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2557  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

สำ�หรับปี 2557 เป็นจำ�นวนไม่เกิน 5,356,000 บ�ท (ไม่รวมภ�ษีมูลค่� 

เพิ่ม) ซึ่งประกอบด้วยค่�บริก�รสำ�หรับก�รตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปี 

และก�รสอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�ส ซึ่งค่�ตอบแทนดังกล่�วลดลง 

จ�กปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6.85 อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทมีค่�ตรวจสอบ 

บัญชีจำ�นวน 5,356,000 บ�ท ค่�ใช้จ่�ยหรือค่�บริก�รอื่น (Non-audit  

Fee) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับง�นตรวจสอบบัญชีและได้บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ย 

ให้แก่ผู้สอบบัญชี จำ�นวน 1,201,697.81 บ�ท 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ           

คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท ได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ย 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและติดต�มผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�วอย่�ง 

สม่ำ�เสมอ โดยในปี 2557 ไม่มีก�รปฏิบัติใดๆ ที่ไม่เป็นไปต�มนโยบ�ย
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ 

มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ  

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสตีเฟน วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม และ นางกมลวรรณ วิปุลากร (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่  

8 ธันวาคม 2557 แทนนายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งลาออกจาก ตำาแหน่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร  

พนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาส 

ละ 1 ครั้ง ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทุกครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วม 

ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปดังนี้

•	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	 2557	 เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 งบการเงินดังกล่าวได้จัด 

 ทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

•	 สอบทานความเพียงพอและการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 ของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

•	 พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำาปีซึ่งได้จัดทำาขึ้นตามแนวความเสี่ยง	 และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	สรุปได้ 

 ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

•	 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 

	 ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	 รับทราบความเสี่ยงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงตามที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงนำาเสนอ

•	 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งผลเป็นที่ 

 น่าพอใจ

•	 พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชทีีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	รวมถงึเสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจำาป	ี2558	ตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ



091รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จากการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำางบการเงิน 

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

ที่มีประสิทธิผล	 เพียงพอ	และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	และการ 

ทำารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ	 ที่ถือปฏิบัติ	 ประสบการณ์	 ผลการดำาเนินงาน	 และ 

ความเป็นอิสระในการดำาเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด มีผล 

การดำาเนินงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้  บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นสำานักงานสอบบัญชีที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2558 และ 

ได้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

10 กุมภาพันธ์ 2558



092 รายงานของคณะกรรมการสรรหา

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ได้แก่  

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ (ลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 

2557) นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล และนายทอเร่ จอห์นเซ่น

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมิน 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ของคณะกรรมการ	 ให้คำาแนะนำาผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยหลัก	 และ 

ทบทวนและรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กร และแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาได้ประเมินผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว	 และมีความเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพเพียงพอ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

ประธานคณะกรรมการสรรหา



093รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

บริษัท ได้แก่ นางชนัญญารักษ์ เพชรรัตน์ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ (ดำารงตำาแหน่งถึง 

วันที่ 29 ตุลาคม 2557) และนายทอเร่ จอห์นเซ่น

ในปี	 2557	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ทบทวนแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ 

สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมกรรมการไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate  

Governance Scorecard โดยเบื้องต้นได้พิจารณาและกำาหนดแนวทางการปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

	 •	 กำาหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ	

	 •	 กำาหนดแผนการปรับปรุงหลักการและนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	และหมวดความรับผิดชอบ 

  ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ประเมินผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว	 และมีความเห็นว่าคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติงานอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการยังคงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของการกำากับ 

ดูแลกิจการของบริษัทก้าวไปสู่ความสำาเร็จมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ



094 รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน  

3 ท่าน ได้แก่ นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ (ลาออกจาก 

ตำาแหน่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557) นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล และนายทอเร่ จอห์นเซ่น โดยคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการ 

สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ รวมทั้งค่าตอบแทนประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2557 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมจำานวน 4 ครั้ง โดยมีประเด็นหลักในการพิจารณา 2 เรื่อง คือ การสอบทานและ 

เสนอค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสัญญาจ้างรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว	 และมีความเห็นว่าคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงาน 

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

(นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม)

ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน



095รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 ในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคล 

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น  

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่ายระบบสัญญาณสื่อสาร	 0.03	 	 -

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 5.7	 	 7.7

	 -	เจ้าหนี้อื่น	 -	 	 -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทจ้างบริษัท	เบญจจินดา	โฮลดิ้ง	เพื่อให้บริการ	บริหารและบำารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท	รวมทั้งติดตั้งระบบเพิ่มเติม	 

 โดยคิดอัตราค่าบริการบำารุงรักษาเป็นอัตราเหมาจ่ายรายปีตามจำานวนสถานีฐานทั้งหมด สำาหรับค่าบริการติดตั้ง คิดตามปริมาณที่เกิดขึ้นจริงในปี  

 ในการพิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาแต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาถึงค่าบริการที่บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด เสนอ โดยเปรียบเทียบ 

 กับอัตราค่าบริการที่บริษัทสามารถจัดจ้างมาเพื่อให้บริการเฉพาะจุด เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราค่าบริการอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล

2. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำากัด

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

โฮลดิ้ง จำากัด

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1.  รายได้

	 -	รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	 0.3	 	 0.2

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าบริการจ่าย	การซ่อมบำารุง	และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม 466.1  244.6

	 -	ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย	ระบบสัญญาสื่อสาร	 339.5	 	 339.5

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 247.0	 	 291.0



096 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	 ได้มีการเปลี่ยนคู่สัญญาจากเบญจจินดาและยูเทล	มาเป็นบริษัท	บีบี	 เทคโนโลยี	 จำากัด	 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ไตรมาสที่	 4	ของปี	 2551	 เพื่อ 

 ให้บริการ บริหาร และบำารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทั้งหมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการต่อสัญญาแต่ละครั้งยัง 

 คงเดิมเหมือนที่ทำากับบริษัทเบญจจินดาและยูเทล 

3. รายการธุรกิจกับบริษัท คอนเนค วัน จำากัด

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

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าบริการด้านข้อมูล	 0.1	 	 0.1

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 0.08	 	 0.03

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทคอนเนค	วัน	จำากัด	เป็นคอนเทนท์	โพรวายเดอร์	ให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที	่

4. รายการธุรกิจกับกลุ่ม ไอ.เอ็น.เอ็น. 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. รายได้

	 -	รายได้ค่าเช่า	 0.1	 	 0.1

	 -	รายได้จากค่าซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่	 0.01	 	 0.01

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด	 30.1	 	 33.6

	 -	ค่าบริการด้านข้อมูล	 81.2	 	 35.1

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 20.0	 	 7.8

	 -	เจ้าหนี้อื่น	 9.4	 	 20.3



097รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทตกลงให้บริษัท	ไอ.เอ็น.เอ็น.	เรดิโอ	จำากัด	เช่าอาคารสำานักงานสาขาพิษณุโลก	เนื้อที่	21	ตารางวา	เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ	มีกำาหนด 

 เวลา 1 ปี

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

 การค้าทั่วไป

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

 ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

5. รายการธุรกิจกับบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จำากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25  

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าเช่าที่ดิน	 4.0	 	 1.0

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์	โดยทำาเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา	3	ปี	และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคา 

 ตลาด 

6. รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. รายได้ 

	 -	รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 0.1	 	 0.1

	 -	ลูกหนี้การค้า	 0.02	 	 -

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา	 1.0	 	 1.2

	 -	เจ้าหนี้อื่น	 -	 	 -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทเช่าพื้นที่ในอาคารเบญจจินดา	 เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์	 โดยทำาเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา	 3	ปี	 	 และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตรา 

 เทียบเคียงได้กับราคาตลาด 



098 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

7. รายการธุรกิจกับเทเลนอร์

เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.62

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. รายได้

	 -	รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ	 85.5	 	 103.4

	 -	รายได้ค่าบริการโทรศัพท์	เคลื่อนที่		 13.8	 	 -

	 -		รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	 0.4	 	 0.4

	 -	รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย	 241	 	 97

	 -	รายได้ค่าบริหารจัดการ	 5.4	 	 8.2

	 -	ลูกหนี้การค้า	 159	 	 33

	 -	เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน)	 40	 	 97

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	 406.3	 	 356.0

	 -	ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ 48.3  81.7

	 -	เจ้าหนี้อื่น	 255.6	 	 354.0

	 -	ต้นทุนค่าบริการจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ	 7.7	 	 17.6

	 -	ต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศ	 84.9	 	 82.5

	 -	ค่าสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ	 20.1	 	 23.7

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 145.9	 	 90.8

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ตามนโยบายการกำากับดูแลบริษัทในกลุ่มซึ่งเทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้น	 เทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามที่บริษัทร้องขอเพื่อร่วม 

 บริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ธุรกรรมรายการดังกล่าว สายงานตรวจสอบภายในของ 

 บริษัทได้ส่งรายงานการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าวนั้น

•	 รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศัพท์ของบริษัท	Telenor	Asia	(ROH)	ซึ่งมีสำานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

•	 รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มบริษัทเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	และใช้บริการ 

 ในเครือข่ายดีแทค ค่าบริการคิดในราคาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

•	 รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมรวมถึงค่าสัญญาโทรศัพท์ทางไกล	 และค่าบริการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่าง 

 ประเทศเป็นการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค กับ เทเลนอร์ โกลบอลล์เซอร์วิส 

•	 บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบำารุงรักษาระบบรายปี	เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน	



099รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

8. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด (ยูดี)  

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75  และเป็นบริษัทร่วมของบริษัท 

ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25  คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. รายได้

	 -	รายได้จากการขายซิมการ์ด	ชุดซิมการ์ด	บัตรเติมเงิน	และชุดเลขหมาย		 13,967.5	 	 13,571.15

	 -	เงินปันผล	 18.8	 	 25.0

	 -	ลูกหนี้การค้า	 2,292.7	 	 2,047.5

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	 9.4	 	 4.6

	 -	ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	 487.5	 	 653.19

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 112	 	 101

	 -	เจ้าหนี้อื่น	 4	 	 2

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ในเดือนมิถุนายน	 2545	บริษัทและยูคอมได้โอนธุรกิจการจัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมมายังยูดี	 โดยยูดีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว 

 ในการจำาหน่ายสินค้าของบริษัท ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจนี้จะเป็นผลดีแก่บริษัทที่จะสามารถเน้นการประกอบและพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทได้ 

 อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าได้

•	 บริษัทซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมจากยูดีเพื่อนำามาจำาหน่ายต่อที่ร้านดีแทค	และสำานักงานบริการ		

9. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำากัด (ยูไอเอช) 

ยูไอเอช เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. รายได้

	 -	รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า	 3.8	 	 6.7

	 -	ลูกหนี้อื่น	 0.1	 	 1.7

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าเช่าวงจรความเร็วสูง	(High-Speed	Leased	Circuit)	 14.9	 	 13.4

	 -	ค่าอุปกรณ์และบริการสำาหรับบริการ	Wi-Fi 61.9  54.3

	 -	เจ้าหนี้อื่น	 13.3	 	 6.2

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 47	 	 32



100 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ยูไอเอช	 ดำาเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง	 โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนำาแสงทั่วประเทศ	 ให้บริการทั้งภาครัฐบาลและเอกชน	 

 และให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำาเสมอ 

•	 การทำาธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท	 เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายสื่อสารข้อมูลประเภทนี้	 และยูไอเอชมีโครงข่ายใยแก้ว 

 ความเร็วสูงที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

•	 ฝ่ายจัดซื้อจะจัดหาคำาเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย	3	รายทุกปี	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบราคา	บริษัทจะยังคงเช่าวงจรความเร็วสูง 

 จากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ทั้งนี้โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร  

 และต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทำาธุรกรรม 

•	 บริษัท	ดีแทค	บรอดแบนด์	 จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ได้ทำาสัญญาให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ	โดยอัตราค่าเช่า 

	 ใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด	และได้ทำาสัญญาให้บริการอุปกรณ์และบริการสำาหรับบริการ	Wi-Fi	โดยมีอัตราค่าอุปกรณ์และบริการ	เป็นอัตราการค้า 

 ปกติ

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

บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำากัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คุณบุญชัย  

เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. รายได้

	 -	รายได้จากการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 -	 	 -

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 2.0	 	 2.0

	 -	ค่าบริการจ่าย	การซ่อมบำารุง	และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม	 3	 	 -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ยูเทล	 ให้บริการครบวงจรในด้านที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม	 เช่น	การออกแบบระบบ	การดำาเนินโครงการ	การให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ	บริการ 

 ให้คำาปรึกษาและดูแลระบบโทรคมนาคม ข้อมูลสารสนเทศ อุปกรณ์ในการกระจายเสียงและโครงข่าย โดยจะให้บริการเฉพาะแก่โครงการที่ประกวด 

 ราคาร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

•	 บริษัทได้ว่าจ้างให้ยูเทลเป็นผู้ดูแล	 รวมทั้งติดตั้ง	 สถานีฐานและอุปกรณ์สถานีส่งสัญญาณ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้างไกล	 

	 และมีคุณภาพสัญญาณในระดับสูง	ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดได	้

•	 บริษัทได้จัดตั้งให้มีการเสนอราคาก่อนตกลงทำาสัญญารับบริการดูแลรักษาและติดตั้ง	 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 (ซึ่งไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรง 

 และทางอ้อม) จะจัดหาคำาเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อยสองราย บริษัทจะทำาสัญญากับผู้เสนอราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความ 

 สัมพันธ์ในการทำางาน คุณภาพของการให้บริการ ระยะเวลาในการทำางาน ขนาดโครงการ และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

11. รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จำากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบางแสนทาวเฮ้าส์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าเช่าที่ดิน	 0.5	 	 0.6

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบริษัท	 โดยทำาเป็นสัญญาเช่ามีกำาหนดระยะเวลา	3	ปี	 และ 

 อัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

•	 บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท	มีกำาหนดระยะเวลา	 3	ปี	 โดยอัตราค่าเช่า 

 อยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

12. รายการธุรกิจกับบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด

คุณจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการบริษัทเป็นรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิจำากัด

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	 16.7	 	 1.4

	 -	เจ้าหนี้อื่น	 0.02	 	 -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัท	คิง	พาวเวอร์	 สุวรรณภูมิ	 จำากัด	 ให้ดำาเนินการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างเดินทางไป 

 ต่างประเทศ ขายซิมการ์ด รับชำาระค่าสาธารณูปโภค และให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจ่ายค่าสิทธิในการ 

 ใหบ้รกิารในราคาทีเ่หมาะสม (ชำาระครัง้เดยีว) และแบง่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารแกล่กูคา้เปน็รายเดอืน มกีำาหนดระยะเวลา 5 ปนีบัแตว่นัทีท่า่อากาศยาน 

 สุวรรณภูมิเปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

•	 บริษัทเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ	ตั้งเป็นสำานักงานบริการลูกค้าของบริษัท	มีกำาหนดระยะเวลา	7	ปี	โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายปี	และอัตราค่าเช่า 

 อยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

13. รายการธุรกิจกับบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำากัด ซึ่งคุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 

เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. รายได้และการรับชำาระเงินอื่นๆ

	 -	รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน	 386.4	 	 370.4

	 -	ลูกหนี้การค้า	 43.5	 	 38.5

	 -	ค่าบริการจ่าย	ค่าคอมมิชชั่น	 12.4	 	 17.9

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทตกลงให้บริษัท	ท็อปอัพฟอร์ยู	 จำากัด	 เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า		 

 โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าในระบบเติมเงิน

14. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำากัด ซึ่งคุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็น 

ผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าบริการด้านข้อมูล	 0.1	 	 -

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 0.3	 	 0.1

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

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

 ข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

15. รายการธุรกิจกับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำากัด

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นญาติกับคุณสมชาย เบญจรงคกุล เป็นกรรมการของบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำากัด

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

	 -	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	 -	 	 -

	 -	ค่าเช่าที่ติดตั้งสถานีฐาน	 0.3	 	 -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	 ได้เข้าทำาสัญญากับบริษัท	 แอลเอ็มจี	ประกันภัย	จำากัด	สำาหรับประกันภัยรถยนต์	 และเช่าพื้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้า	 เพื่อติดตั้งเสาอากาศในการ 

	 ติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง	สัญญาณ	โดยมีค่าเบี้ยประกันและค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม

16. รายการธุรกิจกับคุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์

คุณจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัท

                                                      รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)

                                                                                                                                          

 2556  2557

1. รายได้และการรับชำาระเงินอื่นๆ

	 -	รายได้ค่าเช่ารถยนต์	 0.1	 	 0.1

	 -	ลูกหนี้อื่น	 0.03	 	 -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	 เข้าทำาสัญญากับ	คุณจอน	เอ็ดดี้	อับดุลลาห์	สำาหรับรายได้ค่าเช่ารถยนต์	 โดยมีค่าเช่าที่เหมาะสมและเป็นธรรมและคุณจอน	เอ็ดดี้	อับดุลลาห์	 

 (ผู้เช่า) เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษารถยนต์ที่เช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเช่า

•	 นอกเหนือจากรายการระหว่างกันที่เกิดจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังรายการข้างต้นแล้ว	ไม่มีรายการอื่นใดที่มีสาระสำาคัญอันเป็นผลต่อส่วนได้ส่วนเสีย 

 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม ซึ่งอยู่ในตำาแหน่ง ณ วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือ 

 กรณีที่ไม่ได้อยู่ในตำาแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต่อยู่ในตำาแหน่งตั้งแต่วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

•	 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2557	ที่ผ่านมา	ที่ประชุมได้มีมติรับรองขอบเขตของการทำาธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีส่วนได้เสีย	 ในกรณีที่ 

 เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจและมีความจำาเป็นต้องทำาเป็นประจำา เช่น ในกรณีที่เป็นการซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ต้องกระทำา 

 ระหว่างบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการขายทรัพย์สิน การเข้าดำาเนินกิจการ หรือเข้าดำาเนินธุรกิจ) 



เทเลนอร์ (1) บจก. 
ไทย เทลโค
โฮลดิ้งส์ (2)

ทีโอที กสท
โทรคมนาคม

ผู้ถือหุ้น
รายย่อย

42.6% 22.4% 5.6%

ดีแทค

0.1% 29.3%

104 โครงสร้างการถือหุ้น

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                       

ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน	 :			4,744,161,260	บาท

ทุนที่ออกจำ�หน่�ยและเรียกชำ�ระแล้ว	 :			4,735,622,000		บาท

ประเภทของหุ้น	 :			หุ้นสามัญ	2,367,811,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	2	บาท

สิทธิก�รลงคะแนนเสียง :   1 เสียง ต่อ 1 หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น



105โครงสร้างการถือหุ้น

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(1)	 เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 Telenor	 ASA	 ซึ่งประกอบธุรกิจ 

	 โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	 (Holding	 Company)	 โดยมีรัฐบาลนอร์เวย์ 

 ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อย และในปี 2550 เทเลนอร์ร่วมกับ 

 บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วน 

	 ที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	แต่ปัจจุบัน 

 ยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว

(2) บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

	 (Holding	Company)	โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน	บจก.	 

 ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีดังนี้

 บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง (3) ร้อยละ 51.00

 เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ ร้อยละ 49.00

 พีทีอี ลิมิเต็ด 

 เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00

(3) บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

	 (Holding	 Company)	 โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน	 

 บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีดังนี้

 บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น (4) ร้อยละ 51.00

 เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ ร้อยละ 49.00

 พีทีอี ลิมิเต็ด

 เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00

(4) บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท 

	 อื่น	 (Holding	 Company)	 โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น 

 ใน บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีดังนี้

 บจก. บีซีเอช โฮลดิ้ง (5) ร้อยละ 51.00

 เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ ร้อยละ 49.00

 พีทีอี ลิมิเต็ด

 เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00

(5) บจก. บีซีเอช โฮลดิ้ง ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  

	 (Holding	 Company)	 โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน	 

 บจก. บี ซีเอช โฮลดิ้ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีดังนี้

 นายวิชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 64.88

 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 20.12

 นายสมชาย เบญจรงคกุล ร้อยละ 15.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ลำาดับ  ชื่อ จำานวนหุ้น ร้อยละ

 1 บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี (1)	 1,009,172,497	 42.6

 2 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด (2)	 531,001,300	 22.4

 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด	 286,345,164	 12.1

 4 บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)	 132,145,250	 5.6

 5 The	HongKong	and	Shanghai	Banking	Corporation	Limited,	Fund	Services	Department	 43,547,000	 1.8

 6 State	Street	Bank	Europe	Limited	 24,391,463	 1.0

 7 Littledown	Nominees	Limited		 23,550,000	 1.0

 8 สำานักงานประกันสังคม (2 กรณี)	 21,133,500	 0.9

 9 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	 12,005,000	 0.5

 10 Chase	Nominees	Limited	15	 7,296,772	 0.3



106 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 ของกำาไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและโครงการประกอบ 

ธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทสามารถนำาเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี 

แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี สำาหรับ 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควร 

ให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หากเห็นว่าบริษัทสามารถดำารงเงิน 

ลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำาเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญนั้น	 คณะกรรมการ 

บริษัทจะคำานึงถึงปัจจัยหลายประการ	ดังนี้

•	 ผลการดำาเนินงานของบริษัท	 สภาพคล่อง	 กระแสเงินสดหมุนเวียน	 

 และสถานะการเงินของบริษัท

•	 แผนการดำาเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน

•	 ปัจจัยอื่นๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด ที่กำาหนดให้ 

บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้	 หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่	 

แม้ว่าบริษัทจะมีกำาไรสุทธิสำาหรับปีนั้น ๆ  ก็ตาม และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

จำากัด ยังกำาหนดให้บริษัทสำารองเงินตามกฎหมายในจำานวนร้อยละ 5  

ของกำาไรสุทธิในแต่ละปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงิน 

สำารองตามกฎหมายจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 



107หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

สรุปสาระสำาคัญปี 2557

ปี 2557 ถอืเป็นปีทีท้่าทายส�าหรบัอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไทยและดแีทค 

โดยหลังจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมย่านคลื่นความถ่ี 2.1GHz เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2555 และ

เปิดให้บริการ 3G เต็มรูปในปี 2556 แล้วน้ัน ต่อมาในปี 2557 ผู้ให้บริการ

ต่างพยายามเติบโตจากบริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ซึ่งมีความต้องการ

ใช้งานสูง รวมทั้งรับรู้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงจากการ

ให้บริการภายใต้ระบบใบอนุญาต และเตรียมพร้อมส�าหรับการหมดอายุ

ของสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้

การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงขึ้น โดยผู้ให้บริการต่างกระตุ้นผู้บริโภค

ให้เปลี่ยนมาใช้โครงข่ายคล่ืนความถ่ี 2.1GHz ภายใต้ระบบใบอนุญาต 

และเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ให้เป ็นสมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งาน

เทคโนโลยี 3G ทั้งน้ีจากการแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าวประกอบกับสภาวะ

เศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมการให ้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตได้ต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้   

ดีแทคปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการเพิ่มสถานีฐานอีก 6.5 

พันสถานีด้วยเทคโนโลยี 3G และ 4G ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

รวมทั้งอีก 30 เมืองใหญ่ภายในไตรมาส 1/2558 ต่อเน่ืองหลังจากดีแทค

ขยายโครงข่าย 3G บนคล่ืน 2.1GHz ได้ครอบคลุมเท่ากับโครงข่าย 2G 

ที่มีอยู ่แล้ว ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2557 ดีแทคได้เปิดสถานีฐานใหม่ดังกล่าว

ทั้งเทคโนโลยี 3G และ 4G รวมแล้วกว่า 2.7 พันสถานีจากแผนทั้งหมด 

6.5 พันสถานีและคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ทั้งหมดตามแผน ดีแทคยังได้ 

น�าเสนอแพ็คเกจท่ีเน้นการใช้บริการข้อมูลซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนรูปแบบ

การบริโภคของลูกค้าจากเดิมที่ใช้บริการเสียงไปสู่การใช้บริการข้อมูล 

เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น และยังเป็นแนวทางให้กับอุตสาหกรรมใน 

การใช้ประโยชน์จากโครงข่ายที่ลงทุนได้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องตามการเติบโต

ของการใช้บรกิารข้อมลู นอกจากน้ี ดีแทคได้เริม่ใช้รปูแบบการด�าเนนิธรุกิจ

โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 

ในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จากการด�าเนินการดังกล่าว  

ส่งผลให้ในไตรมาส 4/2557  ดีแทคกลับมามีจ�านวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิ

จากไตรมาส 3/2557 กว่า 228,000 เลขหมาย ท�าให้ฐานลูกค้าทั้งหมด 

ของดีแทค ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 28 ล้านเลขหมายและมีจ�านวนผู้ใช้บริการ

บนคล่ืน 2.1GHz เพิ่มขึ้นเป็น 20.2 ล้านเลขหมายหรือคิดเป็น 72% ของ 

ฐานลูกค้าท้ังหมด และมีจ�านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็น 48% จาก 

ระดับเดิมที่ 32.7% เมื่อปีที่แล้ว

ในปี 2557 ดีแทคมี EBITDA อยู่ที่ 31,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อ 

เทียบกับปีก่อนโดยเกิดจากการลดลงของค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายได้เป็นหลัก ในขณะที่ EBITDA margin อยู่ที่ 34.3% เพิ่มข้ึนจากระดับ 

31.7% ในปีที่แล้ว แต่มีระดับต�่ากว่าประมาณการปี 2557 ซึ่งคาดการณ ์

ไว้ที่  35-37% โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์ได ้

มากกว่าที่คาดภายหลังจากเปิดขายไอโฟน 6 ในไตรมาส 4/2557 ซึ่ง

อัตราก�าไรจากการจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์ต�่ากว่าการให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม ดีแทคมีรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อม

ต่อโครงข่ายลดลง 2.6% เม่ือเทียบกับปีก่อนโดยมีสาเหตุจากการแข่งขัน

ในตลาดที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ในขณะที่มี 

รายได้จากการจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายเพิ่มขึ้น 9.7%  

เม่ือเทียบกับปีก่อน แต่มีอัตราก�าไรจากการจ�าหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์อยู่ 

ในระดับติดลบเพื่อเพิ่มจ�านวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและรักษาฐานลูกค้า

เดิม ดีแทคมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 10,729 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับ 

ปีก่อน อันเป็นผลจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นรวมท้ังมีค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ี 

ลดลงและการปรับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในขณะที่ม ี

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย โดย 

ในปี 2557 ดีแทคใช้เงินลงทุนไป 14,000 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับที่ 

คาดการณ์ไว้

ส�าหรับปี 2558 ดีแทคคาดว่าการแข่งขันในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง  

โดยเฉพาะในรูปของข้อเสนอเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็คเกจและเครื่อง

โทรศัพท์ 3G/4G ที่มีราคาถูก ทั้งนี้ ดีแทคคาดว่ารายได้จากการให้บริการ 

ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายจะเติบโตในระดับเลขหลักเดียวช่วงต�่า 

(low-single digit) โดยมีปัจจัยจากเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวและการ

เติบโตของบริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ ทั้งนี้ แม้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายได้จะยงัคงมแีนวโน้มลดลงจากการเปลีย่นผ่านจากระบบสมัปทานไปสู่

ระบบใบอนุญาต EBITDA margin คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2557 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในตลาดโดยเฉพาะในด้านเครื่องโทรศัพท์ ดีแทค

ประมาณการเงินลงทุนส�าหรับปี 2558 ไว้ไม่ต�่ากว่า 14,000 ล้านบาทบน

รูปแบบการขยายโครงข่ายด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมหรือเช่าใช้

กับผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งอุตสาหกรรม ผู้บริโภคและ

ประเทศไทย ทั้งนี้ ดีแทคพร้อมปรับเพิ่มประมาณการเงินลงทุนเพ่ือรักษา

ความเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตชั้นน�าในประเทศไทยหากไม่มีความคืบ

หน้าในด้านการใช้โครงสร้างโทรคมนาคมร่วมหรือเช่าใช้ดังกล่าว ท้ังนี้ เงิน

ลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ส�าหรับเพิ่มความสามารถในการให้บริการด้านข้อมูล

ทั้งการขยายโครงข่าย 4G บนคล่ืนความถี่ 2.1GHz ในพ้ืนที่ตัวเมืองและ

เพิ่มความต่อเน่ืองของโครงข่าย 3G ให้มีคุณภาพและความมั่นคงดียิ่งข้ึน
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายการพิเศษที่สำาคัญ

การบันทึกกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในไตรมาส 4/2557 ดีแทคได้ทบทวนการประเมินการด้อยค่าของต้นทุน

เครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการให้

บริการตามสัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ 

ของบริษัทฯ (สัญญาสัมปทาน) และพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 1,004  

ล้านบาท บริษัทจึงได้กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ 

ดังกล่าวจ�านวน 1,004 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้รายการ

ดังกล่าวไม่กระทบต่อกระแสเงินสดและไม่กระทบต่องบการเงินรวม  

(รายละเอียดโปรดดูหมายเหตุ 14 ของงบการเงินปี 2557)

การบันทึกกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เดิมไม่บันทึก 

ในไตรมาส 4/2557 ดีแทคท�าการบันทึกกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอตัดบัญชีที่เดิมไม่บันทึก ท�าให้ในไตรมาส 4/2557 ดีแทคมีค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ลดลง 132 ล้านบาทในงบการเงินรวม และลดลง 2,147 ล้านบาทใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำานวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย)      ปี 2556 ปี 2557 %YoY

ระบบรายเดือน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT)      2,201 754 -66%

ระบบเติมเงิน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT)      13,714 7,021 -49%

ระบบรายเดือน (ภายใต้ใบอนุญาต2.1GHz)      1,301 3,096 138%

ระบบเติมเงิน (ภายใต้ใบอนุญาต2.1GHz)      10,726 17,138 60%

รวม      27,942 28,008 0.2%

จำานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย)      ปี 2556 ปี 2557 %YoY

ระบบรายเดือน      686 347 -49%

ระบบเติมเงิน      938 -281 -130%

รวม      1,624 66 -96%

ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน)      ปี 2556 ปี 2557 %YoY

ระบบรายเดือน      421 361 -14%

ระบบเติมเงิน      245 219 -11%

เฉลี่ยสองระบบ      265 236 -11%

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC      316 267 -16%

ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC      208 183 -12%

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC      220 194 -12%

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน)      ปี 2556 ปี 2557 %YoY

ระบบรายเดือน      681 621 -8.7%

ระบบเติมเงิน      189 164 -13%

เฉลี่ยสองระบบ      245 222 -9.3%

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC      602 586 -2.6%

ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC      161 147 -8.8%

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC      211 202 -4.1%



111บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สรุปผลการดำาเนินงาน

ในไตรมาส 4/2557 ดีแทคเริ่มฟื้นตัวจากสองไตรมาสก่อนและกลับมามี

จ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 228,000 เลขหมายโดยมาจากจ�านวนผู้ใช้

บริการระบบเติมเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า 125,000 เลขหมายและจากจ�านวนผู้ใช้

บรกิารระบบรายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้กวา่ 102,000 เลขหมาย โดยการเพิม่ขึน้ของ

ลกูคา้ระบบเตมิเงนิเกดิจากกจิกรรมทางการตลาดโดยเฉพาะในตา่งจงัหวดั 

ส่วนการเพิ่มขึ้นของลูกค้าระบบรายเดือนซึ่งมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่องมา

จากการขายไอโฟน 6 และการจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็คเกจ ทั้งนี ้

ฐานลูกค้าของดีแทคทั้งหมดอยู่ที่ 28 ล้านเลขหมายทรงตัวจากระดับใน 

ปี 2556 โดยมีจ�านวนผู้ใช้บริการบนโครงข่ายคลื่นความถี่ 2.1GHz อยู่ที่  

20.2 ล้านเลขหมายคิดเป็น 72% ของฐานลูกค้าทั้งหมดซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

ระดับ 12 ล้านเลขหมายเมื่อปี 2556 ทั้งนี้ ความก้าวหน้าที่ส�าคัญอันหนึ่ง

ในไตรมาส 4/2557 คือดีแทคเริ่มใช้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น

พื้นที่  ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวให้กับทีมงานในพื้นที่ในการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิผลดีขึ้น  

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ในปี 2557 อยู่ที่ 202 บาทต่อเดือน 

ลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการแข่งขันในตลาดและการใช้งาน

บริการเสียงที่ลดลง ในขณะทีจ่ำานวนนาทีเฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) 

ในปี 2557 อยู่ที่ 194 นาที ลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากลูกค้า

เปลี่ยนไปใช้บริการข้อมูลแทนบริการเสียง  

ดีแทคด�าเนินกลยุทธ์ Internet for All ผ่านกิจกรรมการตลาดต่างๆ เช่น 

การน�าเสนอสมาร์ทโฟนพร้อมแพ็คเกจใช้งานที่น่าสนใจ น�าเสนอสมาร์ท

โฟนราคาถูก รวมทั้งแพ็คเกจที่เน้นการใช้อินเตอร์เน็ตอย่าง Love Buffet 

เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคของลูกค้าจากเดิมที่ใช้บริการ

เสียงไปสู่การใช้บริการข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์ขึ้น จากกลยุทธ์ดังกล่าว

ท�าให้สัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนต่อผู้ใช้บริการรวมเพิ่มขึ้นเป็น 48% จากเดิม 

32.7% ในปี 2556 และจ�านวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็น 

14.1 ล้านเลขหมาย

สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได้

ในปี 2557 ดีแทคมีรายได้รวมเท่ากับ 90,415 ล้านบาทลดลง 4.4% เมื่อ 

เทยีบกบัปกีอ่นเนือ่งจากมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลงและการปรบัลด

อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 โดยรายได้จากการ 

ให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ที่ 68,275 ล้านบาท ลดลง 2.6% 

เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการแข่งขันในตลาดและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดย

ปัจจัยหลักในการเติบโตมาจากรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ต

เคลื่อนที่ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเสียงและบริการข้ามแดน

อัตโนมัติลดลง รายได้จากการจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

เพิ่มขึ้น 9.7% เทียบกับปีก่อนโดยเกิดจากการขายไอโฟน ความนิยม 

สมาร์ทโฟนและกิจกรรมการตลาดที่ช่วยเพิ่มฐานผู้ใช้โทรศัพท์ 3G และ

รักษาฐานลูกค้าเดิม  

รายได้จากการให้บริการเสียง อยู่ที่ 35,215 ล้านบาท ลดลง 16% เมื่อ 

เทียบกับปีก่อนเนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้บริการข้อมูลแทนบริการ

เสียงและจากเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว  

รายได้จากบริการข้อมูล (เดิมเรียกบริการเสริม) อยู่ที่ 27,820 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมาจากการขยายโครงข่าย 3G  

จ�านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น ความนิยมใช้สังคมออนไลน์และชม 

ภาพเคลื่อนไหวผ่านอินเตอร์เน็ต และแพ็คเกจใช้งานที่เน้นการใช้บริการ

ข้อมูล ทั้งนี้รายได้จากบริการข้อมูลคิดเป็น 40.7% ของรายได้จากการให้

บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เพิ่มขึ้นจากระดับ 32.2% เมื่อปีก่อน 

โดยรายได้จากบริการข้อมูลส่วนใหญ่เติบโตจากรายได้บริการอินเตอร์เน็ต

เคลื่อนที่ซึ่งเพิ่มขึ้น 35% จากปีก่อน 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) อยู่ที่ 1,466 ล้านบาท ลดลง 

30% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุหลักมาจากจ�านวนชาวต่างประเทศที่ 

เดินทางเข้าประเทศไทยลดลงเนื่องจากสถานการณ์การเมือง ทั้งนี้ ใน

ไตรมาส 4/2557 รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 32% เมื่อ

เทียบกับไตรมาสก่อน จากปัจจัยเชิงฤดูกาลและแพ็คเกจใช้อินเตอร์เน็ต

ในต่างประเทศที่เปิดตัวใหม่  

รายไดจ้ากการดำาเนนิงานอืน่ ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากบรกิารโทรศพัท์

ระหว่างประเทศ (IDD) และค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆ เป็นหลัก  

อยู่ที่ 3,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที่ 6,718 ล้านบาท ลดลง 36%  

เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเกิดจากการปรับลดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 

จาก 1 บาทต่อนาทีเป็น 0.45 บาทต่อนาทีซึ่งเริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2556  

ทั้งนี้ในปี 2557 ดีแทคมีรายรับสุทธิค่าเชื่อมต่อโครงข่าย อยู่ที่  475  

ล้านบาทลดลงจากระดับ 1,293 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วโดยเกิดจากการ

ปรับบันทึกรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายจ�านวน 780 ล้านบาท ในไตรมาส 

4/2556 

รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย อยู่ที่ 15,143 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเกิดจากการขายไอโฟน 6 

ในไตรมาส 4/2557 ความนิยมใช้สมาร์ทโฟน และรูปแบบการขายเครื่อง

พร้อมแพ็คเกจ อย่างไรก็ดี อัตราก�าไรจากการจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์

ในปี 2557 อยู่ในระดับติดลบอันเป็นผลจากการแข่งขันภายในตลาดเพื่อ

เพิ่มจ�านวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน รวมทั้งเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม ทั้งนี้  

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างกระตุ้นให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์ที่

รองรบัเทคโนโลย ี3G เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นผา่นจากระบบสมัปทาน

ไปสู่ระบบใบอนุญาตและรับรู้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลง 

ทั้งนี้เครื่องโทรศัพท์ที่ขายมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่ง

ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการตลาดในต่างจังหวัดและโทรศัพท์ภายใต้

แบรนด์ดีแทค  
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ต้นทุนการดำาเนินงาน

ต้นทุนการดำาเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที่ 39,092  

ล้านบาท ลดลง 6.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการลดลงของค่าธรรมเนียม

และส่วนแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ 

การขยายโครงข่ายทั้ง 3G และ 4G เพิ่มสูงขึ้น  

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้  ซึ่งประกอบด้วยส่วนแบ่งรายได้ ค่า

ธรรมเนียมเลขหมายและค่า USO เป็นหลัก อยู่ที่ 15,540 ล้านบาท ลดลง 

28% เมื่อเทียบกับปีก่อนอันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ใช้บริการ

บนโครงข่ายคลื่น 2.1GHz และสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนและโทรศัพท์ที่

รองรับเทคโนโลยี 3G ที่สูงขึ้น รวมทั้งจากการขยายโครงข่ายคลื่น 2.1GHz 

ที่มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยอัตราส่วนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง 

รายได้ต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ที่   

22.8% ลดลงจากระดับ 31% ในปี 2556 

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย อยู่ที่ 4,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับ

ปกีอ่นเกดิจากการขยายและบ�ารงุรกัษาโครงขา่ย โดยดแีทคมจี�านวนสถานี

ฐานรวมทั้ง 3G และ 4G ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 18,600 สถานีจากเดิมที่

มีอยู่ 11,100 สถานีเมื่อปีก่อน ดีแทคมีแนวทางที่จะขยายโครงข่าย 4G บน

คลื่น 2.1GHz เพิ่มเติมและเพิ่มความต่อเนื่องของโครงข่าย 3G ที่ครอบคลุม

อยู่ทั่วประเทศให้มากขึ้นซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งาน

อินเตอร์เน็ตและเป็นการใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตและค่าคอมมิชชั่นของบัตร 

เติมเงิน ต้นทุน IR และ IDD ค่าเบี้ยประกันโครงข่าย และอื่นๆ อยู่ที่  

3,670 ล้านบาท ลดลง 8.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายของต้นทุนการให้บริการ (D&A) อยู่ที่ 

15,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการขยายโครงข่าย

ทั้งบนคลื่น 2.1GHz และ 850MHz  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 14,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% 

เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้น

เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ 

ค่าใช้จ่ายการตั้งส�ารองหนี้สูญลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด อยู่ที่ 6,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% 

เมื่อเทียบกับปีก่อนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของดีแทคและ

สนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนบริการจากโครงข่ายบนระบบสัมปทานมาสู่

ระบบใบอนุญาต รวมทั้งเพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ดีแทคและเพิ่มสัดส่วน

ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน ทั้งนี้อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดต่อราย

ได้รวมอยู่ที่ 6.9% เพิ่มขึ้นจาก 5.0% ในปีที่แล้ว  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 6,499 ล้านบาท ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับ

ปีก่อนจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆและรายการที่เกี่ยวกับ

การตัดจ�าหน่ายระบบบริหารจัดการค�าสั่งใหม่ (NEO) ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่ง

แรกของปี 2556 โดยที่อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการให้

บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ที่ระดับ 9.5% ลดลงจากระดับ 9.7% 

ในปีก่อน ทั้งนี้หากไม่รวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรายการที่เกี่ยวกับการ

ตัดจ�าหน่ายระบบ NEO ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 จ�านวนทั้งสิ้น  

314 ล้านบาทแล้ว ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะทรงตัว 0.4% เมื่อเทียบกับ

ปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายการตั้งสำารองหนี้สูญ อยู่ที่ 618 ล้านบาท ลดลง 33% เมื่อเทียบ

กับปีก่อน จากการเปลี่ยนนโยบายการตั้งส�ารองหนี้สูญในไตรมาส 3/2557  

และการปรับค่าใช้จ่ายการตั้งส�ารองหนี้สูญที่เกิดจากบริการใจดีให้ยืม

จ�านวน 170 ล้านบาทในไตรมาส 1/2556 ทั้งนี้หากไม่รวมการปรับค่าใช้

จ่ายที่เกิดจากบริการใจดีให้ยืมดังกล่าวแล้ว ค่าใช้จ่ายในการตั้งส�ารองหนี้

สูญจะลดลง 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน  

EBITDA และกำาไรสุทธิ

EBITDA อยู่ที่ 31,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย 

เกิดจากการลดลงของค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ แม้จะมีรายได้ลด

ลงก็ตาม ในขณะที่ EBITDA margin อยู่ที่ 34.3% เพิ่มขึ้นจากระดับ 31.7% 

เมื่อปีที่แล้วโดยเกิดจากค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงในขณะ

ที่มีอัตราก�าไรจากการขายเครื่องโทรศัพท์ติดลบและค่าใช้จ่ายในการขาย

และการตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี EBITDA margin ดังกล่าวต่�ากว่าคาดการณ์

ที่ระดับ 35-37% โดยส่วนใหญ่เกิดจากการจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์ได้

มากกวา่ทีค่าดภายหลงัจากเปดิขายไอโฟน 6 ในไตรมาส 4/2557 ทัง้นีอ้ตัรา

ก�าไรจากการขายเครื่องจะต่�ากว่าธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จึง

ท�าให้ระดับ EBITDA margin โดยรวมลดลง ทั้งนี้หากไม่รวมการจ�าหน่าย

โทรศัพท์และชุดเลขหมายแล้ว EBITDA margin จะเพิ่มขึ้นมาที่ ระดับ 42.3% 

จากเดิมที่ 36.7% ในปีที่แล้ว

กำาไรสุทธิ อยู่ที่ 10,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดย

เกิดจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงและการปรับ

รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในขณะที่มีค่าเสื่อมราคาและค่า

ตัดจ�าหน่ายที่สูงขึ้น  

งบดุลและข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม อยู่ที่ 106,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระดับ 105,054 ล้าน 

ในปีที่แล้วโดยเกิดจากการขยายโครงข่าย 2.1GHz ในขณะที่เงินสดอยู่ที่ 

5,823 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 6.4% จากปแีลว้โดยสว่นใหญเ่กดิจากกระแสเงนิสด

สุทธิจากการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย อยู่ที่ 33,664 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 31,460  

ล้านบาทในปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่มาจากการช�าระค่าใบอนุญาตคลื่น

ความถี่ 2.1GHz งวดที่สองจ�านวน 3,375 ล้านบาทโดยที่อัตราส่วนหนี้สิน

สุทธิต่อ EBITDA ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 0.9x ทรงตัวจากปีที่แล้ว 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน (ค�านวณจาก EBITDA หักด้วย

เงินลงทุน) อยู่ที่ 17,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

โดยเกิดจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นและเงินลงทุนที่ลดลง ในปี 2557 ดีแทค 

ใช้เงินลงทุน 14,000 ล้านบาทลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน  
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบแสดงสถานะทางการเงิน (ล้านบาท) ปี 2556 ปี 2557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,472 5,823

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,632 18,190

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 83,949 82,413

สินทรัพย์รวม 105,054 106,426

หนี้สินหมุนเวียน 45,141 44,903

หนี้สินไม่หมุนเวียน 27,193 28,925

หนี้สินรวม 72,334 73,828

ส่วนของผู้ถือหุ้น 32,720 32,598

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 105,054 106,426

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)      ปี 2556 ปี 2557 %YoY

บริการเสียง      41,743 35,215 -16%

บริการข้อมูล      22,583 27,820 23%

บริการข้ามแดนอัตโนมัติ      2,102 1,466 -30%

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ       3,677 3,775 2.6%

รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC      70,106 68,275 -2.6%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)      10,554 6,718 -36%

รวมรายได้จากการให้บริการ      80,659 74,993 -7.0%

รายได้จากการจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย      13,798 15,143 9.7%

รายได้อื่นๆ      160 279 75%

รวมรายได้      94,617 90,415 -4.4%

ต้นทุนการให้บริการ       (51,121) (45,334) -11%

 ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้       (21,721) (15,540) -28%

 ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย      (4,169) (4,773) 14%

 ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)      (9,260) (6,243) -33%

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      (4,023) (3,670) -8.8%

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (D&A)       (11,948) (15,108) 26%

ต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย       (13,473) (16,052) 19%

รวมต้นทุน      (64,594) (61,387) -5.0%

กำาไรขั้นต้น      30,023 29,028 -3.3%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       14,114 14,864 5.3%

 การขายและการตลาด      (4,686) (6,246) 33%

 การบริหารทั่วไป      (6,785) (6,499) -4.2%

 การตั้งส�ารองหนี้สูญ       (925) (618) -33%

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (D&A)      (1,719) (1,500) -13%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน      (265) (7) 98%

ดอกเบี้ยรับ      222 162 -27%

รายได้อื่นและส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      145 292 101%

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      16,011 14,612 -8.7%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน      (2,154) (1,337) -38%

ภาษีเงินได้      (3,290) (2,551) -23%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม      3 5 89%

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ      10,569 10,729 1.5%



114 บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

แนวโน้มปี 2558

ในปี 2558 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวจาก

สถานการณ์ทางการเมืองและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีขึ้น ในขณะที่

การแข่งขันในตลาดบริการโทรคมนาคมไร้สายยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

จากปี 2557 โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ�านวน 

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้จากบริการข้อมูล โดย

ใช้งานโครงข่ายบนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ที่ลงทุนใหม่มากยิ่งขึ้นเพื่อ 

เตรยีมพรอ้มส�าหรบัการหมดอายขุองสญัญาสมัปทาน การแขง่ขนัในตลาด

มีแนวโน้มที่จะเน้นการน�าเสนอเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็คเกจการใช้งาน 

รวมทั้งน�าเสนอโทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยี 3G และ 4G ในราคาถูก เพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับเทคโนโลย ี

3G และ 4G มากยิ่งขึ้น 

ดีแทคเตรียมพร้อมกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในตลาดและพร้อมตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายด้วยการใช้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ

แบ่งเป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มเมื่อไตรมาส 4/2557 ที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยให้ดีแทคเข้า

ถึงความต้องการของลูกค้าและด�าเนินแผนธุรกิจได้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

รูปแบบการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ Internet For All ใน

การเพิ่มจ�านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตด้วยการน�าเสนอรูปแบบบริการและ

กิจกรรมการตลาดที่เหมาะกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ดีแทคจะเสริมสร้างการ

ให้บริการอินเตอร์เน็ตให้ลูกค้าทั้งด้านการใช้งานและความพึงพอใจโดยมี

เป้าหมายที่จะท�าให้ลูกค้า “รักดีแทค” นอกจากนี้ ดีแทคต้องการให้บริการ

ดิจิตอลกับลูกค้าได้ดีที่สุดโดยวัดจากประสบการณ์ในการใช้งานบริการ

ยอดนิยม 20 บริการของลูกค้าด้วยการร่วมมือกับเจ้าของคอนเทนต์ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ และน�าเสนอบริการดิจิตอลที่เหมาะกับลูกค้า 

ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ผ่านทางช่องทางและพันธมิตรของดีแทค จากกลยุทธ์

ดังกล่าวจะช่วยให้ดีแทคเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตชั้นน�าในประเทศไทย 

ดีแทคคาดว่ารายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

เติบโตจากปีก่อนในระดับเลขหลักเดียวช่วงต่�า (low-single digit) โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการเติบโตของตลาดบริการ

อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ ในขณะที่คาดว่า EBITDA margin จะอยู่ในระดับใกล้

เคียงกับปี 2557 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในตลาดโดยเฉพาะในด้าน

เครื่องโทรศัพท์

ดีแทคจะเสริมสร้างความเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตชั้นน�าในตลาดอย่าง

ต่อเนื่อง โดยได้ประมาณการเงินลงทุนไว้ไม่ต่�ากว่า 14,000 ล้านบาท

ในปี 2558 ด้วยการขยายโครงข่ายในรูปแบบการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคมร่วมกัน ทั้งนี้ ดีแทคพร้อมปรับเพิ่มประมาณการเงินลงทุน

เพื่อรักษาความเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตชั้นน�าในประเทศไทยหาก

ไม่มีความคืบหน้าในการใช้โครงสร้างโทรคมนาคมร่วมหรือเช่าใช้ดังกล่าว  

เงินลงทุนส่วนใหญ่จะใช้ส�าหรับการขยายโครงข่าย 4G บนคลื่นความถี่ 

2.1GHz ในพื้นที่ตัวเมือง และเพิ่มความต่อเนื่องของโครงข่าย 3G ที่

ครอบคลุมทั่วประเทศให้มีคุณภาพและความมั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จ�านวน

ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี 4G มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ทั้งจากราคาสมาร์ทโฟน 4G ที่ลดลงและมีความหลากหลายมาก 

ขึ้นพร้อมด้วยรูปแบบการจ�าหน่ายเครื่องพร้อมแพ็คเกจ รวมทั้งมาจาก

ความต้องการของผู้ที่เน้นใช้งานบริการข้อมูลเป็นหลัก โดยนอกจากการ

ลงทุนขยายโครงข่ายดังกล่าวแล้ว ดีแทคเตรียมลงทุนในการน�าเสนอ

บริการและโซลูชั่นให้ลูกค้าเพิ่มเติม เช่น บริการที่เกี่ยวข้องทางการเงิน 

หรือ บริการส�าหรับองค์กร เป็นต้น 

แนวโน้มสำาหรับปี 2558 

•  รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายเติบโตในระดับ 

 เลขหลักเดียวช่วงต�่า (low-single digit)  

•  EBITDA margin อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2557 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ 

 แข่งขันโดยเฉพาะในด้านเครื่องโทรศัพท์ 

•  เงินลงทุน ไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านบาทด้วยการขยายโครงข่ายแบบ 

 ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วม 

ดีแทคมีนโยบายปันผลที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 80% ของก�าไร 

สุทธิของบริษัท และตั้งใจที่จะจ่ายทุกไตรมาส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะ

ทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ

กำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจำาหน่าย (ล้านบาท) 
     ปี 2556 ปี 2557 %YoY

กำาไรสำาหรับงวด      10,567 10,724 1.5%

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน      2,154 1,337 -38%

 ภาษีเงินได้      3,290 2,551 -23%

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย      13,666 16,609 22%

 ดอกเบี้ยรับ      (222) (162) -27%

 ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน      265 7 -98%

 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

      และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น      326 4 -99%

EBITDA       30,047 31,069 3.4%

EBITDA margin      31.7% 34.3%  

EBITDA margin-ไม่รวมการขายเครื่องโทรศัพท์

 และชุดเลขหมาย      36.7% 42.3%



115รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปีของบริษัท  

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก

ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอณุญาตที่เป็น

อิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง โปร่งใส และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึก 

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิด

ปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีการรายงานทาง 

การเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

10 กุมภาพันธ์ 2558

นายทอเร่ จอห์นเซ่น  นายซิคเว่ เบรคเก้

กรรมการ  รองประธานกรรมการและรักษาการประธาน

  เจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด 

(มหาชน)

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่  

จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด

รวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่

ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้

โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถ 

จัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ 

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ 

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐาน 

การสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธี

การตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง         

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ใน

การประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ ์

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ

เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล 

ของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน

การน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ 

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และเฉพาะของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีต่อไปนี้แต่อย่างใด 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อต่อไปนี้

ก) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บริษัทฯ

มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)  

(“ทีโอที”) โดยบริษัทฯได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม  

(Access Charge) ในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  

(Interconnection Charge) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงินจ�านวน 1,973 ล้านบาท และ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการ 

เชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access Charge) 

บริษัทฯจึงมิได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access 

Charge) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ในงบการเงนิ เพราะฝา่ยบรหิารเหน็วา่ภาระทีจ่ะตอ้งช�าระคา่เชือ่มโยง

โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิ้นสุดลง 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทีโอทียังมิได้เข้าท�าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ นอกจากนี้ ทีโอที

ได้ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และ

ค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้องเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 เรียกร้องให้

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทฯร่วมกันช�าระ

ค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย

รวมเป็นจ�านวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 31 

กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื่นค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้องโดยแก้ไข

เพิ่มเติมจ�านวนค่าเสียหายจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พร้อมภาษี

มูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยเป็นจ�านวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท

 จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของ 

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องช�าระค่าเชื่อมโยง

โครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจาก

เชื่อว่าข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน 

(ประกาศของกทช.) และบรษิทัฯไดม้หีนงัสอืบอกเลกิขอ้ตกลงเดมิแลว้ 

 ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการด�าเนินการ 

ตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของ

ศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับ

ผลการด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ในอนาคต 

ข) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.2 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาททางการค้าที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

กับสัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของ 

บริษัทฯ ขณะนี้ ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการ

พิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ผลของ

ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับ

กระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

ค) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 เรื่อง 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โทรคมนาคมที่ส�าคัญบางประการ

เรื่องอื่น

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ประเทศไทย เอกสารแนบ 1 ที่อธิบายความแตกต่างที่ส�าคัญระหว่าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ไม่ใช่ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ต้องเปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ

ประเทศไทย แต่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น 

ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการปฏิบัติงานที่จ�ากัดบางประการบนข้อมูลเหล่านั้น  

ซึ่งประกอบด้วยการสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับวิธีการหามูลค่าและ

การแสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้น

จึงไม่สามารถเสนอรายงานการสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่อข้อมูล 

เหล่านั้นได้

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 10 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 32.3.1  5,823,199,987   5,472,408,761   1,053,010,467   1,328,344,065 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6   10,453,375,318   10,350,919,076   14,237,805,872   10,914,387,860 

สินค้าคงเหลือ 8   3,891,160,215   1,683,335,765   3,656,221,605   1,588,617,706 

ต้นทุนของรายได้รับล่วงหน้า

 ค่าบริการโทรศัพท์รอตัดจ่าย   116,649,854   184,490,979   116,649,854   184,464,662 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9   3,728,728,984   3,413,745,595   2,367,304,353   2,544,862,186 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   24,013,114,358   21,104,900,176   21,430,992,151   16,560,676,479 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค�้าประกัน 32.3.2  198,059   398,059   -  - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10   289,063,269   308,110,253   50,000,000   50,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11   -  -  2,018,897,315   2,018,897,315 

เงินลงทุนทั่วไป 12   20,320,066   16,820,000   16,620,000   16,620,000 

ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน 7   430,738   430,738   380,475,465   430,457,226 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 7   -  -  22,000,000,000   13,000,000,000 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  13   22,736,502,295   15,120,459,336   3,238,525,233   3,535,593,120 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี  14   42,263,978,517   50,349,088,185   28,803,035,680   32,000,734,706 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ 1.3   11,616,073,769   12,514,343,569   -  - 

เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   1,353,299,341   1,978,733,628   1,353,299,341   1,978,733,628 

เงินมัดจ�าและเงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการจัดซ้ือ

 และติดตั้งอุปกรณ์ด�าเนินงาน   1,158,592,380   80,782,265   311,774,228   - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 15   1,622,970,924   2,222,451,993   710,275,682   1,259,638,028 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26  906,313,218  913,755,662   3,534,293,309   1,565,758,900 

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16  426,074,296  424,382,941   326,663,239   343,579,736 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   82,412,988,572   83,948,928,329   62,743,859,492   56,200,012,659 

รวมสินทรัพย์   106,426,102,930   105,053,828,505   84,174,851,643   72,760,689,138 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 17   31,300,676,197   28,189,929,076   22,165,792,526   21,149,949,384 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง

 ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 18   5,664,399,998   6,295,919,998   5,664,399,998   6,295,919,998 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 19   -  2,000,000,000   -  2,000,000,000 

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์   3,009,625,961   3,011,206,961   618,595,202   959,261,645 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   211,098,993   1,093,499,474   -  1,018,520,278 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้

 คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย 1.3   3,238,863,431   3,243,883,535   -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน   1,478,053,902   1,306,062,042   934,395,158  999,121,447 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   44,902,718,482   45,140,501,086   29,383,182,884   32,422,772,752 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง

 ก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 18   23,000,000,000   18,164,400,000   23,000,000,000   18,164,400,000 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

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

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  20   380,077,442   300,850,232   380,077,442   300,850,232 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้

 คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย 1.3   -  3,104,062,958   -  - 

เงินมัดจ�าตามสัญญาการใช้บริการ

 ข้ามโครงข่ายภายในประเทศ 7   -  -  5,339,773,866   1,750,000,000 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   544,876,692   623,983,370   537,843,168   623,554,082 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   28,924,954,134   27,193,296,560   34,257,694,476   25,838,804,314 

รวมหน้ีสิน   73,827,672,616   72,333,797,646   63,640,877,360   58,261,577,066
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

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

 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

  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   8,116,352,711   23,543,446,204   8,116,352,711   23,543,446,204 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 22, 23  474,416,126   560,057,915   474,416,126   560,057,915 

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)   1,630,643,302   2,221,800,236   5,560,446,085   (15,987,151,408)

      2,105,059,428   2,781,858,151   6,034,862,211   (15,427,093,493)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   17,634,288,769   1,647,137,361   1,647,137,361   1,647,137,361 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   32,591,322,908   32,708,063,716   20,533,974,283   14,499,112,072 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

 อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย   7,107,406   11,967,143   -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   32,598,430,314   32,720,030,859   20,533,974,283   14,499,112,072 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น   106,426,102,930   105,053,828,505   84,174,851,643   72,760,689,138



121งบการเงิน

รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์   74,993,027,814   80,659,445,213   42,551,251,227   76,118,986,460 
รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   15,142,771,851   13,797,996,121   14,985,926,011   13,668,004,295 
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น   278,806,254   159,546,793   14,458,503,684   2,083,987,100 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   90,414,605,919   94,616,988,127   71,995,680,922   91,870,977,855 

ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์   45,334,468,996   51,120,808,146   31,743,035,406   49,506,916,225 
ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   16,052,318,614   13,473,042,225   15,868,180,691   13,345,041,462 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ   61,386,787,610   64,593,850,371   47,611,216,097   62,851,957,687 

กำาไรขั้นต้น   29,027,818,309   30,023,137,756   24,384,464,825   29,019,020,168 
ดอกเบี้ยรับ   161,607,369   221,859,152   666,926,908   544,846,197 
รายได้อื่น   286,258,954   112,738,573   3,630,883,511   55,480,504 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย   29,475,684,632   30,357,735,481   28,682,275,244  29,619,346,869 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ   (6,246,039,524)  (4,685,917,131)  (4,353,672,856)  (4,468,925,449)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (8,617,532,737)  (9,428,097,963)  (7,788,649,737)  (9,147,295,107)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ) 14   -  -  1,004,276,933   (18,627,000,000)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน   (6,564,599)  (265,299,748)  (74,086,239)  (27,736,043)

รวมค่าใช้จ่าย   (14,870,136,860)  (14,379,314,842)  (11,212,131,899)  (32,270,956,599)

กำาไร (ขาดทุน) 
 ก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   14,605,547,772   15,978,420,639   17,470,143,345   (2,651,609,730)
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10   5,953,017   32,736,810   -  - 

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   14,611,500,789   16,011,157,449   17,470,143,345   (2,651,609,730)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 25   (1,336,865,886)  (2,154,110,261)  (1,070,923,625)  (1,991,163,557)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   13,274,634,903   13,857,047,188   16,399,219,720   (4,642,773,287)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26   (2,550,742,671)  (3,290,225,711)  481,128,789   (2,488,596,044)

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี   10,723,892,232   10,566,821,477   16,880,348,509   (7,131,369,331)

การแบ่งปันกำาไรขาดทุน
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   10,728,745,490   10,569,384,801   16,880,348,509   (7,131,369,331)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย   (4,853,258)  (2,563,324)

     10,723,892,232  10,566,821,477 

กำาไรต่อหุ้น 27 
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 4.53  4.46  7.13  (3.01)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี   10,723,892,232   10,566,821,477   16,880,348,509   (7,131,369,331)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   (45,060,057)  19,801,102   (45,060,057)  19,801,102 

ผลกระทบของภาษีเงินได้   -  (24,789,614)  -  (24,789,614)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี   (45,060,057)  (4,988,512)  (45,060,057)  (4,988,512)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   10,678,832,175   10,561,832,965   16,835,288,452   (7,136,357,843)

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  10,683,685,433  10,564,396,289   16,835,288,452   (7,136,357,843)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย   (4,853,258)  (2,563,324)  

      10,678,832,175   10,561,832,965

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   13,274,634,903   13,857,047,188   16,399,219,720   (4,642,773,287)
รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
 ภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน:
 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (5,953,017)  (32,736,810)  -  - 
 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -  -  (3,468,828,520)  - 
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   -  -  (25,000,000)  (18,750,000)
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป   (5,300,000)  (275,000)  (5,300,000)  (275,000)
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -  -  -  205,037 
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย   2,185,003   102,658,696   1,699,636   102,658,696 
    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
  และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลับ)   (200,365,465)  421,907,615   (483,737,103)  389,194,964 
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป   -  34,580,000   -  34,580,000 
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)   -  -  (15,042,318)  279,000,000 
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและ
 เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง (โอนกลับ)  -  -  (989,234,615)  18,348,000,000 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (หมายเหตุ 28)   16,624,018,951   13,694,925,619   9,057,853,547   12,606,786,700 
    ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร   3,263,577   698,586   -  663,003 
    ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   625,499   325,503,708   -  305,224,781 
    ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์   (61,580,449)  (36,079,792)  (7,545,103)  (16,420,039)
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน   6,556,918   6,182,220   6,540,119   6,182,220 
    ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   42,886,521   43,362,865   42,886,521   43,362,865 
    ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย   1,314,901,823   2,119,495,608   1,048,976,361   1,956,548,904 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
 และหนี้สินดำาเนินงาน   30,995,874,264   30,537,270,503   21,562,488,245  29,394,188,844 
สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น   97,909,223   (2,387,199,741)  (1,873,347,413)  (2,962,143,000)
    สินค้าคงเหลือ   (2,210,009,453)  (881,911,027)  (2,069,303,535)  (787,345,062)
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   (126,508,611)  (528,757,847)  460,699,520   (226,273,361)
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (37,743,524)  22,636,556   (20,162,578)  25,564,362 
หน้ีสินด�าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน   4,213,162,784   1,873,097,044   1,032,106,387   1,126,227,522 
    หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   170,410,860   105,145,080   (405,392,732)  (2,235,060,272)
    เงินมัดจ�าตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ  -  -  3,589,773,866   1,750,000,000 
    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น   (94,382,962)  26,919,121   (100,970,401)  27,742,930 

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   33,008,712,581   28,767,199,689   22,175,891,359  26,112,901,963 
จ่ายดอกเบ้ีย   (1,122,007,915)  (1,769,246,956)  (1,121,999,391)  (1,882,709,452)
จ่ายภาษีเงินได้   (3,546,340,843)  (3,086,221,221)  (2,721,252,779)  (2,836,882,001)
รับคืนภาษีเงินได้   -  150,145,735   -  150,145,735 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน   28,340,363,823   24,061,877,247   18,332,639,189   21,543,456,245 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง   -  150,000,000   -  150,000,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพ่ิมขึ้น)   (3,500,066)  -  -  200,000 

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -  -  2,502,495,024  - 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   25,000,000   18,750,000   25,000,000  18,750,000 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป   5,300,000   275,000   5,300,000   275,000 

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง    -  -  49,981,761   99,939,760 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น   -  -  (9,000,000,000)  (6,459,500,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -  -  -  794,963 

เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์   (11,516,425,716)  (5,875,960,020)  (457,741,394)  (602,100,120)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์   90,060,786   79,722,741   297,544,457   49,862,519 

เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและเครื่องมือ

 และอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   (2,986,827,083)  (4,974,712,824)  (2,985,844,823)  (4,974,712,824)

เงินมัดจ�าและเงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการจัดซ้ือ

 และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง (เพ่ิมขึ้น)   (311,774,228)  54,602,616   (311,774,228)  54,602,616 

เงินมัดจ�าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือ

 และติดตั้งอุปกรณ์ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น   (766,035,887)  (80,782,265)  -  - 

เงินสดจ่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ (3,375,000,000) (114,907,509)  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น   (554,017,683)  (906,218,209)  (136,587,343)  (371,653,510)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (19,393,219,877)  (11,649,230,470)  (10,011,626,546)  (12,033,541,596)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น   4,000,000,000   -  4,000,000,000   - 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น   (4,000,000,000)  -  (4,000,000,000)  - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว   14,500,000,000   5,000,000,000   14,500,000,000   5,000,000,000 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (10,295,920,000)  (8,808,339,231)  (10,295,920,000)  (8,808,339,231)

ออกหุ้นกู้    -  5,000,000,000   -  5,000,000,000 

ช�าระหุ้นกู้    (2,000,000,000)  -  (2,000,000,000)  - 

จ่ายเงินปันผล   (10,800,432,720)  (12,686,559,183)  (10,800,426,241)  (12,686,559,183)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (8,596,352,720)  (11,494,898,414)  (8,596,346,241)  (11,494,898,414)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ  350,791,226   917,748,363   (275,333,598)  (1,984,983,765)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   5,472,408,761   4,554,660,398   1,328,344,065   3,313,327,830 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี   5,823,199,987   5,472,408,761   1,053,010,467   1,328,344,065 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด: 

 เจ้าหนี้ค่าซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและ

  เครื่องมืออุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดต้ัง   2,354,134,734   2,297,374,949   2,354,134,734   2,297,374,949 

 เจ้าหน้ีค่าซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ช�าระเงิน   5,094,425,009   6,180,577,427   -  - 

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ

  ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  265,916,938  276,409,200   -  - 

 เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย   -  -  966,333,496   -

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย บริษัทฯ  

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี 2538 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 

  บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จาก 

ตลาดหลัก (Primary listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) เมื่อเดือนเมษายน 2554 และเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเพิกถอนหลักทรัพย ์

ดังกล่าวแล้วเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2557

  บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย คือ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย เทลโค  

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การให้บริการการสื่อสารไร้สายและจัดจ�าหน่าย 

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

  ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1.2 สัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ หรือสัญญาสัมปทาน

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญากับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (“กสท”) (ปัจจุบันการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยน

ทุนเป็นหุ้นภายใต้ พรบ. รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)) ในการที่จะด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่าร์ ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ กสท บริษัทฯผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด�าเนินการภายใต้สัญญา

สัมปทานดังกล่าวให้กับ กสท โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกิดจากการโอนทรัพย์สินดังกล่าวจะเรียกช�าระได้จาก กสท โดยบันทึกไว้

เป็น “ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืนจาก กสท” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษัทฯได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา 15 ปี และได้ท�าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 

2539 โดยขยายระยะเวลาด�าเนินการที่ได้รับสัมปทานเป็น 22 ปี และ 27 ปีตามล�าดับ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

จะต้องได้รับการอนุมัติจาก กสท (ปัจจุบันต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

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

ข้อสัญญาต่าง ๆ (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พรบ. โทรคมนาคมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาสัมปทาน

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ตอบแทนรายปีซึ่งค�านวณจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญาสัมปทานและต้องไม่ต�่า 

กว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่าในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม สัญญาไม่ได้ระบุให้ต้องจ่ายช�าระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่ารวมตลอดอายุของ 

สัญญา อัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต�่าในแต่ละปีเป็นดังนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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รายงานประจำาปี 2557 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากการให้บริการ

  ปีที่ อัตราร้อยละของรายได้ต่อปี จ�านวนขั้นต�่าต่อปี

    (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 

 บริษัทฯได้เริ่มด�าเนินการให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 และจะถึงวันครบก�าหนดให้บริการในวันที่ 15 กันยายน 2561 ปัจจุบัน 

(กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558) อยู่ในปีด�าเนินการที่ 24 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องช�าระผลประโยชน์ตอบแทน 

ให้แก่ กสท ที่อัตราร้อยละ 30 ของรายได้ต่อปี

 บริษัทฯอยู่ระหว่างการเข้าพูดคุยกับ กสท เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันพร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบัน ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่

1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจ�ากัด และมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ดีแทค 

ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังนี้

 ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (การให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (IDD)) จาก กทช. มีก�าหนดระยะเวลา  

 20 ปี โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่จะต้อง 

 ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามเงื่อนไขในใบอนุญาต และผูกพันที่จะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและ 

 ค่าธรรมเนียมในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามที่กฎหมายก�าหนด

 ข) ใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่งจาก กทช. มีก�าหนดระยะเวลา 1 ปี ต่อมาในปี 2552 กทช. ได้พิจารณาเพ่ิมก�าหนดระยะเวลา 

 ใบอนุญาตเป็นคราวละ 5 ปี โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องด�าเนินการช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปี และต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี

 ค) ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ) จาก  

 กสทช.  มีก�าหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 และสิ้นสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม 

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

 ขอบเขตการให้บริการตามใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักรไทย

  ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องช�าระเงินประมูลส�าหรับการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯดังกล่าวในราคา 14,445 ล้านบาท (รวมภาษี 

 มูลค่าเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขการช�าระเงินดังนี้ 

  งวดที่หนึ่ง ช�าระเงินเป็นจ�านวนร้อยละ 50 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจ�านวน 7,222.50 ล้านบาท พร้อมจัดส่งหนังสือค�้าประกัน 

 จากธนาคารเพื่อค�้าประกันการช�าระเงินประมูลคลื่นความถี่  ในส่วนที่เหลือ ซึ่ง ดีแทค ไตรเน็ต ได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว

  งวดที่สอง ช�าระเงินเป็นจ�านวนร้อยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจ�านวน 3,611.25 ล้านบาท พร้อมจัดส่งหนังสือค�้าประกัน 

 จากธนาคารเพื่อค�้าประกันการช�าระเงินประมูลคลื่นความถี่  งวดที่สาม ภายใน 15 วัน เมื่อครบก�าหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับ 

 ใบอนุญาต ซึ่งดีแทค ไตรเน็ต ได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว

  งวดที่สาม ช�าระเงินเป็นจ�านวนร้อยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจ�านวน 3,611.25 ล้านบาท ภายใน 15 วัน เมื่อครบ 

 ก�าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

  ดีแทค ไตรเน็ต บันทึกมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและจ�านวนค้างจ่ายงวด 

 ที่สามเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ยังมีหน้าที่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามที่ กสทช. ก�าหนด ซึ่งดีแทค ไตรเน็ต คาดว่าจะมีรายได้จากการให้บริการ 

 โทรคมนาคมตามใบอนุญาตเกิน 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีและค่าธรรมเนียม  

 USO อีกร้อยละ 3.75 ต่อปี รวมเป็นค่าธรรมเนียมทั้งส้ินร้อยละ 5.25 ต่อปี

1.4 ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) 

 ในเดือนธันวาคม 2556 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ กสทช. ว่าด้วย

การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556”) มาแทนที่ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มากขึ้น ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556 ยังคงก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครง

ข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอยู่เช่นเดิม โดยบริษัทฯ

ต้องน�าส่งข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม 

ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมน�าส่งและได้รับความเห็นชอบแล้วตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ถือเป็นข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศนี้ไปพลางก่อน

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

วันท่ี 29 สิงหาคม 2549 และบริษัทฯได้ลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับ

ใช้ดังนี้

  ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

  ก) บริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด 17 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป

  ข) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

  ค) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) 22 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

  ง) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป

  จ) บริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ากัด 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป

  ฉ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 6 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

  ช) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ากัด 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

  ซ) บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ�ากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

  ฌ) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

  ญ) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

 ตามสัญญาสัมปทานบริษัทฯต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายปีซึ่งคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญา 

และต้องไม่ต�่ากว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่าในแต่ละปีตามที่สัญญาก�าหนด อย่างไรก็ตาม การเข้าท�าสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ท�าให้การค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังการเข้าท�าสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายยังไม่มีความชัดเจน บริษัทฯจึงค�านวณผลประโยชน์

ตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่ กสท ตั้งแต่ปีสัมปทานที่ 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่อง

นี้ อย่างไรก็ดี กสท ได้โต้แย้งวิธีการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีดังกล่าวของบริษัทฯ โดยได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษัทฯ

ช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 34.2 (ง))
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ดังนี้

         ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

  ก) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

  ข) บริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

  ค) บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จ�ากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

  ง) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จ�ากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

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

  ฉ) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

  ช) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

  ซ) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

  ฌ) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการ

เงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่  28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ

ภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

   จัดตั้งขึ้น อัตราร้อยละ

 ช่ือบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ ที่ถือหุ้น

    2557 2556

    ร้อยละ ร้อยละ

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง    

 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จ�ากัด อยู่ระหว่างการแบ่งทรัพย์ช�าระแก่เจ้าหนี้ ไทย   100 100

 บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย  100 100

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด  ให้บริการโทรคมนาคม   ไทย 100 100

 บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ากัด  จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการโทรคมนาคม  ไทย 100 100

    (ปัจจุบันให้บริการ WiFi) โดยได้รับใบอนุญาต

    จาก กสทช. 

 บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ�ากัด1       ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่าน ไทย 100 100

  (เดิมช่ือ “บริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต   สื่อดิจิตอล (ปัจจุบันยังไม่ได้ด�าเนินธุรกิจ)

      เซอร์วิส จ�ากัด”)            

 บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี หยุดด�าเนินงานชั่วคราวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ไทย 99.81 99.81

     จ�ากัด (มหาชน)  

 บริษัท เพย์สบาย จ�ากัด  บริการช�าระเงินออนไลน์ บริการบัตรเงินสด ไทย 100 100

      บริการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ  

      บริการรับช�าระเงิน 

 บริษัท ครีเอ้ จ�ากัด  พัฒนาและให้บริการโปรแกรมบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ ไทย 51  51
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    จัดตั้งขึ้น อัตราร้อยละ

 ช่ือบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ ที่ถือหุ้น

    2557 2556

    ร้อยละ ร้อยละ

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด    

 บริษัท อีสเทิรน์ บิช จ�ากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย 100 100

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด   

 บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ�ากัด สนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอินเตอร์เนต ไทย 100 -

 1   ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิมบริษัท ดีแทค อินเตอร์เนต เซอร์วิส จ�ากัด เป็น บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ�ากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

 ข) บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึง 

 วันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

 ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ราคาตามบัญชีของเงิน 

 ลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมคือจ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ  

 ซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

  กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

  มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานท่ียกเลิก

  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน

  การตีความมาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

  ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

  ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

  ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

  ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

  ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

  ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 

         เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

  ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

  ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

  ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

  ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

  ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

  แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา 

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังนี้  ส่วนใหญ่เป็น 

การปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อ

ว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดัง 

ต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯรับรู ้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยู่แต่เดิมแล้ว
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดท�างบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเก่ียวกับการบัญชีส�าหรับ 

งบการเงินรวมท่ีเดิมระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปล่ียนแปลง 

หลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ�านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้า 

ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรม

ที่ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม  

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ�านาจควบคุมในกิจการที่

เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและ 

บริษัทย่อย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐาน

ฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 ก�าหนดให้กิจการสามารถ

เลือกน�าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดท�างบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนหรือบันทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็ได้

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

 มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการ 

ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้อง 

วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการ 

ของมาตรฐานฉบับน้ี และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

 จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน (Prepaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่บริษัทฯได้ขายไปแล้ว โดยจะทยอยรับรู้

เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามที่ระบุในบัตรเติมเงิน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือน (Postpaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือนเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน (monthly fee) ที่ลูกค้ายังใช้บริการไม่หมด

และสามารถยกยอดไปใช้ในงวดถัดไป 
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 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ รวมถึงการบริการโทรศัพท์ในประเทศ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและการบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  

ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

 ส่วนลดมักจะให้ในรูปของส่วนลดเงินสด หรือในรูปของสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนลดดังกล่าวจะบันทึกอย่าง 

มีระบบตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่วนลด ส่วนลดเงินสดหรือสินค้าที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าบันทึกเป็นส่วนหักจากรายได้  

 ในกรณีที่ให้ส่วนลดตามแผนที่ก�าหนดขึ้น เช่น แผนการส่งเสริมการขายเพื่อรักษากลุ่มลูกค้า (loyalty programs) หากบริษัทฯมีประสบการณ ์

ในอดีตท่ีสามารถใช้อ้างอิงในการประมาณการส่วนลดอย่างน่าเชื่อถือได้ มูลค่าส่วนลดที่บันทึกต้องไม่เกินมูลค่าประมาณการที่คาดว่าจะ 

เกิดขึ้นจริง มูลค่าและระยะเวลาของส่วนลดมักต้องประมาณขึ้นโดยใช้เทคนิคการประมาณการ และมีการปรับผลต่างในงวดที่มีการเปลี่ยน

ประมาณการหรือเมื่อทราบจ�านวนที่เกิดข้ึนจริง

 รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 รายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายซ่ึงเป็นรายได้ท่ีบริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการเรียกเข้าจากโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาต

รายอื่นมายังโครงข่ายของบริษัทฯโดยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา 

 ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเป็นต้นทุนการให้บริการจากการเรียกออกผ่านโครงข่ายของบริษัทฯไปยัง 

โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา

 รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้ 

จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 ในกรณีท่ีมีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่ายุติธรรม 

ของสินค้าที่ส่งมอบ ส่วนบริการที่เกิดขึ้นหลังการขายบันทึกโดยใช้ราคาขายปกติหรือมูลค่าท่ีปรับลด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้น

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว และแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดย 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมของบริการที่ได้หลังจากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเตอร์เน็ต

 รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเตอร์เน็ตถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของการให้บริการ

และตามอัตราท่ีตกลงร่วมกัน

 รายได้จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

 รายได้จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราตามที่ระบุในสัญญา

 รายได้จากการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม

 รายได้จากการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่นซ่ึงเกิดจากการอนุญาต

ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราตามที่ระบุในสัญญา
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 รายได้จากการดำาเนินงานอื่น

 กิจการรับรู้รายได้จากการด�าเนินงานอื่น เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลส�าเร็จของรายการนั้น รายได้แสดงไว้โดยไม่รวม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่

อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าส�าเร็จรูปซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแล้วแต่อย่าง

ใดจะต�่ากว่า

4.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี  ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 ค) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บริษัทฯถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม  

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

 เมื่อได้จ�าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

  มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของปี

 ง) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า  

 (ถ้ามี)

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์  

(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ ต้นทุนในการต่อเติม

หรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
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 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

ดังต่อไปนี้

 อาคาร 20 - 40 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคารส�านักงานและสิทธิการเช่า 5 - 20 ปี

 อุปกรณ์ใช้ในการด�าเนินงานสนับสนุนการให้ 

           บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ 5 ปี 7 ปี และอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน 

 อุปกรณ์ใช้ในการด�าเนินงานให้บริการโทรคมนาคมทางไกลระหว่างประเทศ 5 ปี

 อุปกรณ์ใช้ในการให้บริการอินเตอร์เน็ต 5 ปี

 ส่วนปรับปรุงอาคารสถานีรับส่งสัญญาณ 20 ปี

 สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 ปี และ 5 ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับท่ีดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดต้ัง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ี 

ได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้น

ออกจากบัญชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือ 

ขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่น 

ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นท่ีเกิดขึ้นจากการกู้ยืมน้ัน

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯและค่าตัดจำาหน่าย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อ 

ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน โดยต้นทุนการได้รับใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่ส�าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนที่สากลย่าน 2.1 GHz บันทึกเป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” โดยวัดมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตาม

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่จะจ่ายช�าระ ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายช�าระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ตามระยะเวลาการช�าระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯซึ่งจะเร่ิมตัดจ�าหน่ายในงบก�าไรขาดทุนเม่ือพร้อมที่จะให้บริการ

ในเชิงพาณิชย์ 

 ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั้น   

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

  สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุท่ีเหลือของสัญญาสัมปทาน
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  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบสื่อสัญญาณ (transmission facilities) และค่าซอฟต์แวร์  

 ตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี ถึง 10 ปี และตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

  ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ค่าธรรมเนียมในการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้  

 และค่าธรรมเนียมในการขยายอายุสัญญาเงินกู้ ตัดจ�าหน่ายตามอายุสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

  ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯตัดจ�าหน่ายตามอายุของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ

4.9  ค่าความนิยม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�าไรในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุนทันที

 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่ม ี

ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 

เงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะท�าการประเมิน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หาก

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน

จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่า

ใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ

ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุ

ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ากว่า

 จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ท้ังนี้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูง

กว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย ์

และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตาม 

ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ 
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และบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจาก 

การจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้น    ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ

ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไป

หรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้

ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ัง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหาก

กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที 

4.13 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 

การตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที ่

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับ 

ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษ ี

เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก 

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือ 

ว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินซึ่ง 

อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.16 ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ี 

เกิดขึ้นจากการท�าสัญญาจะถูกตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯรับรู้จ�านวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ลูกหนี้และเจ้าหน้ีตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ  วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�าไรขาดทุน

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

4.17 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อย

สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเร่ืองทีมี่ความไม่แน่นอน

เสมอ การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่ง  ผลกระทบต่อจ�านวนเงินทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญได้แก่

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือ

รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะ

ปัจจุบัน
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 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข

และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว

หรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 

การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ�านวนค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้

งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก 

คาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกับการคาดการณ์

รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซ่ึงค�านวณข้ึนจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่าง 

ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีจากการด�าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็น

ต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงก�าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะ 

เกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ 

ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จ�านวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึนในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เก่ียวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ 

เป็นต้น ในการก�าหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะ 

ใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ี

ประมาณไว้

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีจะตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัมปทาน และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ ส่วน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมีข้อบ่งชี้ บริษัทฯมิได้มีการตัด 

จ�าหน่ายค่าความนิยม แต่จะพิจารณาการด้อยค่าทุกปี หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสด

ท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณมูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการด�าเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งประมาณการกระแส

เงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปล่ียนแปลงของอัตรา      

คิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหาร

ต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือ

ทางการเงินดังกล่าว ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการค�านวณได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค�านึงถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ 

ข้อสมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 สำารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอน

 ส�ารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดตั้งบนพื้นที่เช่าที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ซ่ึงประมาณการจากร้อยละ 1 ของจ�านวนโครงข่ายที่สร้างขึ้นในระหว่างปีในอัตราค่าร้ือถอนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง และ

บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สัมปทานตัดจ่ายตามอายุของสัญญาสัมปทานแต่ไม่เกิน 10 ปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายการร้ือถอนที่เกิดขึ้น

จริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้

 ข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้าและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน 

การประเมินผลของข้อพิพาทและคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและกรณีที่เชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สิน 

ดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 เงินสด 2,769 2,385 2,713 2,329

 เงินฝากธนาคาร 5,820,431 5,470,024 1,050,297 1,326,015

 รวม 5,823,200 5,472,409 1,053,010 1,328,344

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 1.80 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.125 

ถึงร้อยละ 3.10 ต่อปี)

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,123,689 2,498,524 7,484,350 4,449,579

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,224) (3,230) (3,224) (3,230)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,120,465 2,495,294 7,481,126 4,446,349
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(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ 3,889,562 4,007,448 941,345 2,967,929

 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 633,362 577,138 492,643 577,138

 ลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill    

     เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 2,751,620 2,390,869 1,499,400 1,233,624

 ลูกหนี้การค้าอื่น 1,088,479 1,215,602 646,261 668,133

 รวม 8,363,023 8,191,057 3,579,649 5,446,824

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (660,647) (860,548) (286,913) (770,644)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 7,702,376 7,330,509 3,292,736 4,676,180

 รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 9,822,841 9,825,803 10,773,862 9,122,529

 ลูกหนี้อื่น    

 ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 103,126 46,128 2,977,107 1,386,492

 ลูกหนี้ กสท - 13,986 - 13,986

 อื่น ๆ 535,326 472,920 492,781 397,325

 รวม 638,452 533,034 3,469,888 1,797,803

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,918) (7,918) (5,944) (5,944)

 รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ 630,534 525,116 3,463,944 1,791,859

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 10,453,375 10,350,919 14,237,806 10,914,388

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงก�าหนด 

ช�าระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ   

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,649,133 2,068,346 5,350,168 3,732,058

 ค้างช�าระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 469,675 375,865 2,109,658 507,518

     1 เดือน ถึง 3 เดือน - 864 12,797 43,953

     3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 5,452 91,275

     มากกว่า 6 เดือน 4,881 53,449 6,275 74,775

 รวม 2,123,689 2,498,524 7,484,350 4,449,579

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,224) (3,230) (3,224) (3,230)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,120,465 2,495,294 7,481,126 4,446,349
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระได้

ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,490,989 2,487,294 500,965 1,659,047

 ค้างช�าระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 618,600 643,042 114,086 468,336

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 203,559 297,114 54,029 260,556

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 191,125 193,593 64,924 192,600

     มากกว่า 6 เดือน 385,289 386,405 207,341 387,390

 รวม 3,889,562 4,007,448 941,345 2,967,929

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (531,778) (705,397) (219,333) (676,781)

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ -  สุทธิ 3,357,784 3,302,051 722,012 2,291,148

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีในอดีต โดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ

ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์เป็นอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์คงค้างในแต่ละช่วงของอายุหนี้ที่ค้างช�าระตามอัตรา

ก้าวหน้า

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึง

ก�าหนดช�าระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 476,755 412,928 336,035 412,928

 ค้างช�าระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 23,949 34,734 23,949 34,734

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 20,275 42,494 20,276 42,494

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 34,570 33,707 34,570 33,707

     มากกว่า 6 เดือน 77,813 53,275 77,813 53,275

 รวม 633,362 577,138 492,643 577,138

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (32,664) (59,098) (32,664) (59,098)

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ -  สุทธิ 600,698 518,040 459,979 518,040
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เคร่ืองโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี ้

คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ   

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,304,174 2,171,229 1,192,577 1,078,519

 ค้างช�าระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 108,537 163,024 75,220 116,116

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 203,004 4,476 150,417 3,976

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 74,499 11,405 61,989 8,790

     มากกว่า 6 เดือน 61,406 40,735 19,197 26,223

 รวม 2,751,620 2,390,869 1,499,400 1,233,624

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,661) (27,688) (13,148) (13,175)

 ลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์

  และชุดเลขหมาย - สุทธิ 2,723,959 2,363,181 1,486,252 1,220,449

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

   อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ   

   ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 533,423 719,910 138,057 239,804

   ค้างช�าระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 26,872 53,384 26,872 50,812

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 10,937 45,841 10,937 27,824

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 11,180 42,206 11,180 42,207

     มากกว่า 6 เดือน 506,067 354,261 459,215 307,486

   รวม 1,088,479 1,215,602 646,261 668,133

   หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (68,544) (68,365) (21,768) (21,590)

   ลูกหนี้การค้าอื่น - สุทธิ 1,019,935 1,147,237 624,493 646,543
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทาง 

การค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ 

สรุปได้ดังนี้

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา

  2557 2556 2557 2556 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

  ขายสินค้าและอุปกรณ์ - - 484 48 ราคาทุน

  ค่าบริการรับ - - 34,180 7,004 ราคาตามสัญญา

  ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - 5,993 3,903 ราคาตามสัญญา

  ดอกเบี้ยรับ - - 589 372 ราคาตามสัญญา 

  เงินปันผลรับ - - 3,469 - ตามที่ประกาศจ่าย

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม: บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวช่ัน บิซซิเนส จำากัด* 

  ขายสินค้า 13,571 13,968 211 4,298 ราคาขายหักอัตราก�าไร

       จ�านวนหนึ่ง ราคาตามสัญญา

  เงินปันผลรับ 25 19 25 19 ตามที่ประกาศจ่าย

  ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 653 487 6 22 ราคาตามสัญญา

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน     

  ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์  

        ในต่างประเทศ 103 85 97 85 ราคาตามสัญญา

  ค่าบริการรับ 112 264 40 28 ราคาตลาด

  รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 370 386 - 151 ราคาตามสัญญา

  ขายสินค้า 1 1 1 1 ราคาตลาด

  ค่าบริการจ่าย 622 667 431 505 ราคาตามสัญญา

  ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ 245 531 245 469 ราคาตามสัญญา

  ค่าบริการการจัดการจ่าย 438 459 438 459 ราคาตามสัญญา

 * นอกจากนี้ บริษัทฯมีค่าสนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนจ�าหน่ายโดยจ่ายผ่านบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31  

 ธันวาคม 2557 เป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท (2556: 9 ล้านบาท)

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทย่อยได้ตกลงเข้าท�าสัญญา Brand Licensing และสัญญา Distribution Network กับบริษัทฯอันเกี่ยวกับสิทธิในการ 

ใช้เคร่ืองหมายทางการค้า ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลและการใช้เครือข่ายในการกระจายสินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม 

เงื่อนไขและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามที่ก�าหนดในสัญญา โดยสัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

รับดังกล่าวได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับบริษัทย่อยข้างต้นแล้ว
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)   

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 บริษัทย่อย - - 7,465,346 4,422,360

 บริษัทร่วม (หมายเหตุ 7.1) 2,047,549 2,292,715 7,752 20,636

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1) 76,140 205,809 11,252 6,583

 รวม 2,123,689 2,498,524 7,484,350 4,449,579

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,224) (3,230) (3,224) (3,230)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,120,465 2,495,294 7,481,126 4,446,349

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 2,873,981 1,340,364

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 103,126 46,128 103,126 46,128

 รวม 103,126 46,128 2,977,107 1,386,492

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

 รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 97,182 40,184 2,971,163 1,380,548

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - 

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,217,647 2,535,478 10,452,289 5,826,897

 ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.2) - - 380,475 430,457

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 26,774 26,774 - -

 รวม 26,774 26,774 380,475 430,457

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

 รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 431 431 380,475 430,457

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย   

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.3) - - 22,000,000 13,000,000

 รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - 22,000,000 13,000,000



148 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)  

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 1,146,256 1,115,076

 บริษัทร่วม  101,181 111,952 - -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 433,467 470,886 259,962 388,134

 รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 534,648 582,838 1,406,218 1,503,210

 เจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 47,320 120,559

 บริษัทร่วม 1,911 4,009 1,911 4,009

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 383,399 283,383 380,482 280,466

 รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 385,310 287,392 429,713 405,034

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 919,958 870,230 1,835,931 1,908,244

 เงินมัดจำาตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ   

 บริษัทย่อย - - 5,339,774 1,750,000

 ลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

 (1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

 (2) มีกรรมการร่วมกัน

7.1 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�าแนกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2557

 อายุหน้ีค้างช�าระ    

     ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1,583,039 1,942,773 5,539 13,840

     ค้างช�าระน้อยกว่า 1 เดือน 464,510 349,942 2,213 6,796

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม 2,047,549 2,292,715 7,752 20,636

7.2 จำานวนดงักล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นลกูหน้ีบรษัิท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จำากดั (บริษทัย่อย) จากการขายอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานสนับสนนุ

การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งไม่มีก�าหนดช�าระคืนและไม่มีดอกเบี้ย

7.3  เงนิให้กูย้มืจำานวน 22,000 ล้านบาท (2556: 13,000 ล้านบาท) เป็นเงนิให้กูย้มืแก่ ดแีทค ไตรเนต็ (บริษทัย่อย) เพือ่ใช้ในการเข้าขอรบัใบอนญุาต

ให้ใช้คล่ืนความถี่ฯและด�าเนินการภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวโดยมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มจ�านวนหนึ่ง เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

ดังกล่าวมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีการเรียกช�าระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวภายใน 1 ปี บริษัทฯจึงจัด

ประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน
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 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 

มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

  ณ วันที่   ณ วันที่

  31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม

 เงินให้กู้ยืม 2556 ระหว่างปี ระหว่างปี 2557

 บริษัทย่อย    

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด 13,000,000 9,000,000 - 22,000,000

   13,000,000 9,000,000 - 22,000,000

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อ

ไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2557 2556

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 85,994 99,409

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1,081 1,169

 รวม 87,075 100,578

8. สินค้าคงเหลือ
 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

   รายการปรับลดราคาทุนเป็น 

  ราคาทุน  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

  2557 2556 2557 2556 2557 2556

 สินค้าส�าเร็จรูป 4,019,058 1,809,048 (127,898) (125,713) 3,891,160 1,683,336

 รวม 4,019,058 1,809,048 (127,898) (125,713) 3,891,160 1,683,336
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 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   รายการปรับลดราคาทุนเป็น 

  ราคาทุน  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

  2557 2556 2557 2556 2557 2556

 สินค้าส�าเร็จรูป 3,783,634 1,714,331 (127,412) (125,713) 3,656,222 1,588,618

 รวม 3,783,634 1,714,331 (127,412) (125,713) 3,656,222 1,588,618

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�านวน 427 ล้านบาท 

(2556: 152 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 427 ล้านบาท 2556: 152 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับ

ลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 425 ล้านบาท (2556: 49 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 425 ล้านบาท 2556: 49ล้านบาท) โดยน�าไปหักจาก

มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งพัก 2,807,732 2,463,958 1,599,268 1,863,475

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 203,817 441,230 184,506 275,743

 ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหน้าเพื่อติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ 502,892 414,910 368,203 405,644

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 225,508 104,868 215,327 -

 รวม 3,739,949 3,424,966 2,367,304 2,544,862

 หัก: ส�ารองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (11,220) (11,220) - -

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 3,728,729 3,413,746 2,367,304 2,544,862
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1    รายละเอียดของบริษัทร่วม 

    (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม

   จัดตั้งขึ้น   มูลค่าตามบัญชีตาม                     

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

 2557 2556 2557 2556 2557 2556
 ร้อยละ ร้อยละ    

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น จัดจ�าหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 289,063 308,110

          บิซซิเนส จ�ากัด  เคลื่อนที่ ซิมการ์ด       

      บัตรเติมเงินและ       

      อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ       

 

   (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   จัดตั้งขึ้น   ค่าเผื่อการด้อยค่า  มูลค่าตามบัญชีตาม                     

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน  วิธีส่วนได้เสีย

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

 ร้อยละ ร้อยละ    

 บริษัท ยูไนเต็ด  จัดจ�าหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 - - 50,000 50,000

         ดิสทริบิวชั่น  เคลื่อนที่ ซิมการ์ด         

          บิซซิเนส จ�ากัด  บัตรเติมเงินและ         

      อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ         

10.2 ส่วนแบ่งกำาไรและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ดังนี้

  (หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน เงินปันผล

 บริษัท ในบริษัทร่วมในระหว่างปี ที่บริษัทฯรับระหว่างปี

  2557 2556 2557 2556

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด 5,953 32,737 25,000 18,750
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10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป (2556: งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว, 2557: งบการเงินที่จัด

ท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม) ดังน้ี

     (หน่วย: ล้านบาท)

  ทุนเรียกช�าระ สินทรัพย์รวม หน้ีสินรวม รายได้รวมส�าหรับ ก�าไรส�าหรับปี

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันที่ ปีสิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

   บริษัท 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  2557 2556 2557 2555 2557 2556 2557 2556 2557 2556

   บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น           

      บิซซิเนส จ�ากัด 200 200 3,273 3,718 2,116 2,483 4,094 10,086 24 97

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

  2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2557

  ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

 บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จ�ากัด 450 450 100 100 450,000 450,000 (450,000) (450,000) - -

    บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000

    บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด  1,160 1,160 100 100 1,270,000 1,270,000 - - 1,270,000 1,270,000

    บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ากัด 175 175 100 100 175,000 175,000 - - 175,000 175,000

    บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ�ากัด          

        (เดิมช่ือ “บริษัท ดีแทค 

  อินเตอร์เนต เซอร์วิส จ�ากัด”) 26 26 100 100 25,750 25,750 - - 25,750 25,750

    บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกช่ัน 

  อินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) (UCOM) 272 272 99.81 99.81 271,161 271,161 - - 271,161 271,161

   บริษัท เพย์สบาย จ�ากัด 200 200 100 100 236,756 236,756 - - 236,756 236,756

 บริษัท ครีเอ้ จ�ากัด          0.2          0.2 51 51 39,230 39,230 - - 39,230 39,230

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด

 บริษัท อีสเทิรน์ บิช จ�ากัด 80 80 100 100 - - - - - -

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด             

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ�ากัด 3.75 - 100 - - - - - - -

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     2,468,897 2,468,897 (450,000) (450,000) 2,018,897 2,018,897
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 ก) ในระหว่างปี 2557 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ากัด บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ�ากัด และบริษัท เพย์สบาย จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 

 บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ เป็นจ�านวนเงิน 2,037 ล้านบาท 1,114 ล้านบาท และ 318 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ข) ในปี 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้เข้าถือหุ้นในบริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ�ากัด (“ดีแทค แอ็คเซเลเรท”) จ�านวน  

 149,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเรียกช�าระแล้วร้อยละ 25  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.75 ล้านบาท โดยดีแทค แอ็คเซเลเรท ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 12  

 พฤษภาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอินเตอร์เนตให้กับ ดีแทค ไตรเน็ต

 ค) ปัจจุบัน UCOM ตกเป็นจ�าเลยในคดีฟ้องร้องหลายคดีซึ่งเก่ียวพันกับการด�าเนินงานเดิม ซึ่งตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (Master  

 Sale and Purchase Agreement) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 UCOM มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการงานเดิมโดยไม ่

 จ�ากัดวงเงิน ดังน้ัน ภาระความรับผิดชอบทั้งหมดต่อภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวจึงตกอยู่กับบริษัทผู้ซื้อ โดยที่ระยะเวลาใน 

 การใช้สิทธิเรียกร้องมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน หรือจนกว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของ UCOM จะได้มีการปลดเปลื้องไป  

 ดังนั้น UCOM จึงมิได้บันทึกส�ารองผลเสียหายจากรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

12. เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ากัด 49,400 49,400 49,400 49,400

 บริษัทอ่ืน  35,833 32,333 32,133 32,133

 รวม 85,233 81,733 81,533 81,533

 หัก: ส�ารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า (64,913) (64,913) (64,913) (64,913)

 รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 20,320 16,820 16,620 16,620

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้บันทึกส�ารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ากัด จ�านวน 35 ล้านบาท
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 ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ 

เซลลูล่าร์จ�านวน 279 ล้านบาท และในปี 2557 บริษัทฯได้กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ดังกล่าวจ�านวน 15 ล้านบาท ซึ่ง 

มูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ดังกล่าวได้รวมเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกับต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีเพื่อพิจารณา

การด้อยค่าตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14

14.   สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีโดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงานให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์

ของบริษัทฯภายใต้สัญญากับ กสท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ซึ่งกรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องจะตกเป็น          

ของ กสท นับแต่วันเริ่มเปิดให้บริการหรือเริ่มใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นั้นในการด�าเนินงานให้บริการ

 ต้นทุนของเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายต้ังพักและตัดจ�าหน่ายภายในระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสัมปทาน 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

  ต้นทุนเครื่องมือและ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเชื่อมต่อ

  อุปกรณ์รอตัดบัญชี ระบบสื่อสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 138,677,670 971,620 139,649,290

 เพ่ิมขึ้น 4,590,228 - 4,590,228

 โอนออก (11,000) - (11,000)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  143,256,898 971,620 144,228,518

 เพิ่มขึ้น  3,672,112 - 3,672,112

 โอนออก (542,967) - (542,967)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 146,386,043 971,620 147,357,663

 การตัดจำาหน่าย   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (82,605,625) (590,829) (83,196,454)

 ค่าตัดจ�าหน่าย (10,617,870) (66,693) (10,684,563)

 โอนออก 1,587 - 1,587

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (93,221,908) (657,522) (93,879,430)

 ค่าตัดจ�าหน่าย (11,199,733) (52,762) (11,252,495)

 โอนออก 38,240 - 38,240

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (104,383,401) (710,284) (105,093,685)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  50,034,990 314,098 50,349,088

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 42,002,642 261,336 42,263,978

 ค่าตัดจำาหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน  

 2556 10,617,870 66,693 10,684,563

 2557 11,199,733 52,762 11,252,495
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(หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ต้นทุนเครื่องมือและ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเชื่อมต่อ

  อุปกรณ์รอตัดบัญชี ระบบสื่อสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 138,677,090 971,620 139,648,710

 เพ่ิมขึ้น 4,590,228 - 4,590,228

 โอนออก (11,000) - (11,000)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 143,256,318 971,620 144,227,938

 เพ่ิมขึ้น 3,672,112 - 3,672,112

 โอนออก (542,967) - (542,967)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 146,385,463 971,620 147,357,083

 การตัดจำาหน่าย   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 (82,605,432) (590,829) (83,196,261)

 ค่าตัดจ�าหน่าย (10,617,836) (66,693) (10,684,529)

 โอนออก 1,587 - 1,587

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (93,221,681) (657,522) (93,879,203)

 ค่าตัดจ�าหน่าย (7,301,557) (52,762) (7,354,319)

 โอนออก 38,240 - 38,240

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (100,484,998) (710,284) (101,195,282)

 ค่าเผื่อการด้อยค่า   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - - -

 เพ่ิมขึ้น (18,348,000) - (18,348,000)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  (18,348,000) - (18,348,000)

 โอนกลับ 989,235 - 989,235

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (17,358,765) - (17,358,765)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 31,686,637 314,098 32,000,735

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 28,541,700 261,336 28,803,036

 ค่าตัดจำาหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน  

 2556 10,617,836 66,693 10,684,529

 2557 7,301,557 52,762 7,354,319

 บริษัทฯได้ท�าการประเมินการด้อยค่ามูลค่าตามบัญชีของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการให้บริการ

ตามสัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ (สัญญาสัมปทาน) โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนค�านวณจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 

บริษัทฯได้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวภายใต้สมมติฐานว่าสัญญาสัมปทาน

สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2561 และคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
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 จากผลการประเมินในปี 2556 บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่ารวมจ�านวน 18,627 ล้านบาท  ในงบการเงินเฉพาะกิจการในส่วนของก�าไร 

หรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส�าหรับค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีข้างต้นจ�านวนเงิน 

18,348 ล้านบาท และส�าหรับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์จ�านวน 

279 ล้านบาท (ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13)

 ต่อมาในปี 2557 บริษัทฯได้ทบทวนการประเมินการด้อยค่าของต้นทุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการ

ให้บริการตามสัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ (สัญญาสัมปทาน) โดยการประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวใหม่และบริษัทฯจึงได้กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจ�านวน 1,004 

ล้านบาท ที่เคยรับรู้ในปี 2556ในงบการเงินเฉพาะกิจการในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกลับรายการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีจ�านวน 989 ล้านบาทและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์

ที่ใช้ในการด�าเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์จ�านวน 15 ล้านบาท (ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13)

15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

     (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ซอฟต์แวร์   ซอฟต์แวร์

   คอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์

  ซอฟต์แวร์ ระหว่าง  ซอฟต์แวร์ ระหว่าง

  คอมพิวเตอร์ การพัฒนา รวม คอมพิวเตอร์ การพัฒนา รวม

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557:

 ราคาทุน 10,644,725 296,083 10,940,808 9,539,909 77,850 9,617,759

 หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (9,317,837) - (9,317,837) (8,907,483) - (8,907,483)

 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,326,888 296,083 1,622,971 632,426 77,850 710,276

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556:      

 ราคาทุน 9,605,404 938,008 10,543,412 8,973,896 507,276 9,481,172

 หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (8,320,960) - (8,320,960) (8,221,534) - (8,221,534)

 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,284,444 938,008 2,222,452 752,362 507,276 1,259,638

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 มูลค่าตามบัญชีต้นปี 2,222,452 2,311,184 1,259,638 2,199,371

 ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 399,153 1,004,902 136,588 71,118

 ค่าตัดจ�าหน่าย (998,009) (768,130) (685,950) (705,626)

 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์  ไม่มีตัวตน (625) (325,504) - (305,225)

 มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,622,971 2,222,452 710,276 1,259,638
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16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ค่าธรรมเนียมในการจัดจ�าหน่าย/

  จัดหาเงินกู้และหุ้นกู้รอตัดบัญชี - สุทธิ 24,870 40,277 24,870 40,277

 เงินมัดจ�า 258,846 224,191 229,850 213,007

 สิทธิการเช่า 27,020 29,173 25,445 28,426

 อื่น ๆ 115,338 130,742 46,498 61,870

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 426,074 424,383 326,663 343,580

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 เจ้าหน้ีการค้าจากการซื้อเคร่ืองมือ  และอุปกรณ์

  ในการให้บริการโทรศัพท์และเครื่องโทรศัพท์

  และชุดเลขหมาย 9,797,305 7,981,901 5,912,797 3,745,082

 เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 534,648 582,838 1,406,218 1,503,210

 เจ้าหน้ี - กสท 6,907,851 7,213,950 6,874,978 7,197,700

 เจ้าหน้ี - ทีโอที 1,293,593 1,262,460 1,250,182 1,252,918

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างจ่าย  2,622,089 574,951 - -

 เจ้าหน้ี - ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์

  ในประเทศ 70,649 9,795 13,726 9,795

 เจ้าหน้ีผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 1,870,856 2,067,697 1,857,288 2,067,697

 เจ้าหนี้การค้าอื่น 1,652,719 2,224,870 715,394 973,765

 เจ้าหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 385,310 287,392 429,713 405,034

 เจ้าหน้ีอื่น  3,171,373 3,002,082 1,080,482 1,370,563

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,903,874 2,818,562 2,534,606 2,460,754

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 90,409 163,431 90,409 163,431

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น 31,300,676 28,189,929 22,165,793 21,149,949
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2557 2556

 18.1 เงินกู้ยืมวงเงินจ�านวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Nordic Investment Bank   164,400 460,320

 18.2 เงินกู้ยืมวงเงินจ�านวน 30,000 ล้านบาทจากสถาบันการเงินในประเทศไทย  9,500,000 14,000,000

 18.3 เงินกู้ยืมวงเงินจ�านวน 20,000 ล้านบาทจากสถาบันการเงินในประเทศไทย  12,000,000 7,000,000

 18.4 เงินกู้ยืมวงเงินจ�านวน 10,000 ล้านบาทจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ  7,000,000 3,000,000

 รวม    28,664,400 24,460,320

 หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี   (5,664,400) (6,295,920)

 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี   23,000,000 18,164,400

18.1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯได้ท�าสัญญาสินเชื่อกับ Nordic Investment Bank (“NIB”) โดยสาระส�าคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ : 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจ�านวน)

 อัตราดอกเบี้ย : LIBOR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี

 ก�าหนดช�าระดอกเบ้ีย : ทุกหกเดือน

 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้น : 11 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจ�านวนเงินที่ระบุในสัญญาเร่ิมตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2558

 เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้ บริษัทฯได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ส�าหรับวงเงินสินเชื่อทั้งจ�านวน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจ�านวน 1,644 ล้านบาท มีอัตรา

ดอกเบี้ยส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่ระบุ

ไว้ในสัญญา และอัตราดอกเบี้ยส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ระบุในสัญญา ผลกระทบทาง 

การเงินในอนาคตจากสัญญาดังกล่าวได้แสดงรวมอยู ่ในประมาณการมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินตามที่แสดงไว้ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 30.5 

18.2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยสาระส�าคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 Tranche A

 วงเงินสินเชื่อ :  20,000 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วเต็มจ�านวน)

 อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

 ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

  ก�าหนดช�าระคืนเงินต้น :   10 งวด ทุกงวด 6 เดือน เริ่มช�าระงวดแรก 30 มิถุนายน 2555

 Tranche B

 วงเงินสินเชื่อ :   10,000 ล้านบาท (วงเงินกู้ยืมระยะสั้น)

  อัตราดอกเบี้ย :    อัตราเงินกู้ระยะสั้น

 ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้น :   ตามที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญา

 ในระหว่างปี บริษัทฯเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ Tranche B บางส่วน
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18.3 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยสาระส�าคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ :  20,000 ล้านบาท 

 วงเงินค�้าประกัน : 10,000 ล้านบาท

 อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

 ก�าหนดช�าระดอกเบ้ีย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

  ก�าหนดช�าระคืนเงินต้น :   4 งวด ทุกงวด 6 เดือน เริ่มช�าระงวดแรก 30 เมษายน 2559

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อแล้วบางส่วน

18.4 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 บริษัทฯได้เข้าท�าสัญญาสินเชื่อกับกลุ่มสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย โดยสาระส�าคัญของ

วงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ :  10,000 ล้านบาท 

 อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

 ก�าหนดช�าระดอกเบ้ีย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้น :   4 งวด ทุกงวด 6 เดือน เริ่มช�าระครั้งแรกเดือนมิถุนายน 2559

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อแล้วบางส่วน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�านวน 11,000 ล้านบาท (2556: 20,000 

ล้านบาท)

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้นระบุให้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่าง ๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตาม 

อัตราท่ีก�าหนดในสัญญาและการน�าสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือค�้าประกัน ยกเว้นภายใต้เง่ือนไขบางประการ

19. หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2557 2556

 หุ้นกู้สกุลเงินบาท 5,000 7,000

 หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (2,000)

 หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5,000 5,000

 การเปล่ียนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สกุลเงินบาทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

  อายุ ณ วันที่ บวก: ออก หัก: จ่ายคืน ณ วันที่

  หุ้นกู้ 1 มกราคม 2557 หุ้นกู้เพิ่ม หุ้นกู้ 31 ธันวาคม 2557

 19.1 หุ้นกู้จ�านวน 2,000 ล้านบาท      

        (ออกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552) 5 ปี 2,000 - (2,000) -

 19.2 หุ้นกู้จ�านวน 5,000 ล้านบาท      

        (ออกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556) 3 ปี 5,000 - - 5,000

      7,000 - (2,000) 5,000
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 19.1 บริษัทฯออกหุ้นกู ้แบบชนิดระบุชื่อผู ้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงิน 2,000 ล้านบาท  

 (2,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.4 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทั้งจ�านวนแล้วใน 

 เดือนสิงหาคม 2557 

 19.2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯออกหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นจ�านวนเงิน  

 5,000 ล้านบาท (5,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบก�าหนดช�าระคืนเงินต้น 

 ทั้งจ�านวนในเดือนกรกฎาคม 2559 โดยบริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการน�าสินทรัพย์ 

 ไปเป็นหลักประกัน และการห้ามให้กู้ยืมหรือค�้าประกัน ยกเว้นภายใต้เง่ือนไขบางประการ 

20. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  

แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2557 2556

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 300,850 282,932

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  29,932 31,823

 ต้นทุนดอกเบี้ย 12,955 11,540

 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (8,720) (5,644)

 (ก�าไร) หรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 45,060 (19,801)

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 380,077 300,850

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2557 2556

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  29,932 31,823

 ต้นทุนดอกเบี้ย 12,955 11,540

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 42,887 43,363

 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 42,887 43,363

 จ�านวนสะสมของผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(สุทธิจากผลกระทบภาษีเงินได้) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�านวนประมาณ 149 ล้านบาท (2556: 104 ล้านบาท) 
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        สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2557 2556

    (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

 อัตราคิดลด 3.4 4.3

 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  5.6 6.0

 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0 - 25 0 - 25

 จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ภาระผูกพันตาม การปรับปรุงตามประสบการณ์

 โครงการผลประโยชน์ ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ 

   ปี 2557 380,077 16,381

  ปี 2556 300,850 (10,011)

  ปี 2555 282,932 30,280

  ปี 2554 218,629 20,572

  ปี 2553 208,154 8,573

21. เงินปันผล

  เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

    (ล้านบาท) (บาท)

 เงินปันผลประกาศจ่ายจากผลการด�าเนินงาน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 3,903 1.66

    ของ งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 

     31 ธันวาคม 2555 และจากก�าไรสะสม    

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2,640 1.12

     ผลการด�าเนินงานของงวดวันที่ 1 มกราคม 2556  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  

     ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556    

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3,025 1.28

     ผลการด�าเนินงานของงวดวันที่ 1 เมษายน  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556  

     2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556   

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3,119 1.32

     ผลการด�าเนินงานของงวดวันที่ 1 กรกฎาคม  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556  

     2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556   

 รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2556   12,687 
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  เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

    (ล้านบาท) (บาท)

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายจากการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3,352 1.42

     ด�าเนินงานของงวดวันที่ 1 มกราคม 2557  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557  

     ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557      

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3,734 1.58

    การด�าเนินงานของงวดวันที่ 1 เมษายน 2557    เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  

    ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557   

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่ายจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3,714 1.57

     การด�าเนินงานของงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2557    เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2557  

     ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557   

 รวมเงินปันผลส�าหรับปี 2557   10,800 

22. สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

 ในปี 2557 บริษัทฯได้จัดสรรก�าไรส�าหรับปี 2557 เป็นส�ารองตามกฎหมายแล้วจ�านวนทั้งสิ้น 474 ล้านบาท

23.  การโอนสำารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อลดผลขาดทุนสะสม

 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการโอนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 560 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�านวน 15,427 ล้านบาท เพื่อลดผลขาดทุนสะสมใน 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งต่อมาเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการโอนส�ารอง 

ตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าว โดยบริษัทฯได้บันทึกการโอนส�ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ�านวนรวม 

15,987 ล้านบาท เพื่อลดขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้   

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 3,813,070 3,669,613 3,947,589 3,663,790

 ค่าเสื่อมราคา 3,437,689 1,797,236 980,183 1,169,603

 ค่าตัดจ�าหน่าย 13,186,330 11,897,690 8,077,671 11,437,184

 ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2,153,757 1,975,914 2,061,167 2,561,697

 ซื้อสินค้า 18,260,143 14,257,535 17,935,785 14,034,968

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป (2,210,010) (881,911) (2,069,303) (787,345)
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25. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ดอกเบี้ยจ่าย 1,266,229 2,064,562 1,000,287 1,901,615

 ตัดจ�าหน่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี 15,407 28,432 15,407 28,432

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 55,230 61,116 55,230 61,116

 รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,336,866 2,154,110 1,070,924 1,991,163

26. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 2,344,722 2,860,957 1,285,469 2,720,747

 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 198,578 37,462 201,936 14,277

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

  ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 7,443 391,807 (1,968,534) (246,428)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 2,550,743 3,290,226 (481,129) 2,488,596

 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้

ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

    2557 2556

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ

      ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   - -
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 รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 13,274,635 13,857,047 16,399,220 (4,642,773)

 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

 ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้

  นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 2,654,927 2,771,409 3,279,844 (928,555)

 ขาดทุนสะสม (394,387) (49) - -

 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 198,578 37,462 201,936 14,277

 ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:    

     รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (3,606) (3,807) (914,057) (3,805)

     ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 43,125 120,601 41,359 100,326

  การปรับลด (กลับรายการ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (147,047) 402,591 (3,081,211) 3,336,768

     ผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 197,700 (26,566) (9,000) (30,415)

     อื่น ๆ 1,453 (11,415) - -

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 2,550,743 3,290,226 (481,129) 2,488,596

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้การค้า 119,948 154,209 57,459 154,209

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

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 25,483 25,143 25,483 25,143

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 360,446 219,727 387,673 294,721

 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 110,203 54,823 90,367 31,456

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

  ส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาว    6,447 11,937 6,447 11,937

 รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรเติมเงิน 191,372 197,747 100,389 154,960

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - 2,731,420 791,235

 ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเติมเงินอิเล็คทรอนิกส์ 

  (ส่วนล�้ามูลค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย) (13,768) (13,768) - -

 อื่น ๆ 16,182 173,938 45,055 12,098

 รวม 906,313 913,756 3,534,293 1,565,759

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวนเงิน 1,278 ล้านบาท (2556: 16,684 ล้านบาท) 

ซึ่งบริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่

จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้
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27. กำาไรต่อหุ้น

 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)  

ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

  (พันบาท) 10,728,745 10,569,385 16,880,349 (7,131,369)

 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811

 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.53 4.46 7.13 (3.01)

28. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2557 2556 2557 2556

 ค่าเสื่อมราคา    

 อาคารและอุปกรณ์ 3,437,689 1,797,236 980,183 1,169,603

 ค่าตัดจำาหน่าย    

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 11,252,495 10,684,563 7,354,319 10,684,529

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 898,270 398,653 - -

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    

  - บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,020,158 786,042 707,945 724,223

  - บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทางการเงิน 15,407 28,432 15,407 28,432

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 16,624,019 13,694,926 9,057,854 12,606,787
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29. กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA)

(หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม

   หมายเหตุ 2557 2556

 ก�าไรส�าหรับปี    10,723,892 10,566,821

 บวก (หัก) : ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  25 1,336,866 2,154,110

  : ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  26 2,550,743 3,290,226

  : ค่าเสื่อมราคา  13 3,437,689 1,797,236

  : ค่าตัดจ�าหน่าย   13,170,923 11,869,258

  : ดอกเบี้ยรับ   (161,607) (221,859)

  : ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน   6,565 265,300

  : ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน   3,889 326,202

 EBITDA         31,068,960 30,047,294

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหน้ีการค้า หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้

30.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญ (ซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้ตราสารอนุพันธ์ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 

18) สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

    อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบ้ีย ไม่มี 

  รายการ หมายเหตุ ลอยตัว คงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 5,011 150 662 5,823

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6 - - 10,453 10,453

 หนี้สินทางการเงิน     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 - - 31,301 31,301

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 28,664 - - 28,664

 หุ้นกู้ 19 - 5,000 - 5,000
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 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

    อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบ้ีย ไม่มี 

  รายการ หมายเหตุ ลอยตัว คงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3,929 447 1,096 5,472

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6 - - 10,351 10,351

 หนี้สินทางการเงิน     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 - - 28,190 28,190

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 24,460 - - 24,460

 หุ้นกู้ 19 - 7,000 - 7,000

 ส�าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบก�าหนด (หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หากวันที่มี

การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

    ภายใน มากกว่า  

  รายการ หมายเหตุ 12 เดือน 12 เดือน รวม อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  150 - 150 0.125% - 1.80%

 หนี้สินทางการเงิน     

 หุ้นกู้ 19 - 5,000 5,000 3.72%

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

    ภายใน มากกว่า  

  รายการ หมายเหตุ 12 เดือน 12 เดือน รวม อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  447 - 447 0.125% - 3.10%

 หนี้สินทางการเงิน     

 หุ้นกู้ 19 2,000 5,000 7,000 3.72% , 4.40%

30.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเก่ียวเนื่องกับการซื้ออุปกรณ์ ลูกหนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ใน 

ต่างประเทศและการกู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อ 18)
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2557 2556 สกุลเงิน 2557 2556

  (ล้าน) (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 สินทรัพย์    

 เงินฝากสถาบันการเงิน 17.66 2.84   เหรียญสหรัฐอเมริกา 32.7241 32.5795

 ลูกหนี้การค้าบริษัทอ่ืนๆ  13.27 11.38 เอสดีอาร์ 47.7445 50.7184

   7.52 9.70   เหรียญสหรัฐอเมริกา 32.7241 32.5795

   0.04 - ยูโร 39.6482 44.5980

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่ 0.14 0.07 เอสดีอาร์ 47.7445 50.7184

       เกี่ยวข้องกัน 0.77 4.91   เหรียญสหรัฐอเมริกา 32.7241 32.5795

 หนี้สิน     

 เจ้าหน้ีการค้า 163.23 165.80   เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.1132 32.9494

   0.26 0.15 ยูโร 40.3552 45.3223

   39.18 40.77 เอสดีอาร์ 47.7445 50.7184

 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 31.36 39.74 โครนนอร์เวย์ 4.4588 5.3977

   1.49 2.23 เอสดีอาร์ 47.7445 50.7184

   4.36 5.75   เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.1132 32.9494

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.09 2.14 โครนนอร์เวย์ 4.4588 5.3977

 รวมสินทรัพย์ (หน้ีสิน) สุทธิ (141.64) (154.10) เหรียญสหรัฐอเมริกา  

   (0.22) (0.15) ยูโร  

   (27.26) (31.55) เอสดีอาร์  

   (31.45) (41.88) โครนนอร์เวย์  

30.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มี 

นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ

และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจ�านวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น 

สาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ 

การค้าซึ่งได้หักด้วยส�ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30.5 มูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือจ่ายช�าระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ 

เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

 วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือก�าหนดขึ้นโดยใช้

เกณฑ์การวัดมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่ม ี

อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินดังกล่าว

ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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 มูลค่าตามบัญชี (แสดงโดยไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง) และมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินระยะยาวและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มี 

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

 2557 2556

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

 รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง    

     เงินกู้ยืมจาก Nordic Investment Bank 132 133 369 374

     หุ้นกู้สกุลเงินบาท 5,000 5,094 7,000 7,033

 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน    

     ตราสารอนุพันธ์ที่บริษัทฯเสียประโยชน์ - (1) - (4)

 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 -  มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวค�านวณโดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทน 

  ของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงิน 

 ที่บริษัทฯก�าลังพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

 - มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ค�านวณโดยใช้ราคาซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond 

 Market Association) หรือใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทนของเครื่องมือทางเงิน  

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯก�าลังพิจารณาหา 

 มูลค่ายุติธรรม

 - มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินค�านวณโดยใช้อัตราที่ก�าหนดโดยตลาดโดยถือเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาตราสารอนุพันธ์  

 ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

31. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด�ารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วน Net Interest-Bearing Debt to EBITDA เพื่อให้สอดคล้องกับเง่ือนไขในสัญญา

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนดังกล่าวเป็น 0.96:1 (2556: 0.93:1)

 โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยหนี้สินที่รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ข้อ 18 และ 19 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 5 และส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทฯตามที่แสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจัดการ

ทุน
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32. ภาระผูกพัน

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารส�านักงาน และการเช่าที่ดินและอาคารส�าหรับติดตั้งสถาน ี

รับส่งสัญญาณ  อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปีและ 12 ปี

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานดังนี้

 (ล้านบาท)

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

    2557 2556

 จ่ายช�าระ  

  ภายใน 1 ปี     917 904

  มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   2,568 2,468

  มากกว่า 5 ปี     586 1,031

 ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู้แล้วในงบก�าไรขาดทุนเป็นจ�านวนเงิน 1,922 ล้านบาท (2556: 1,754 

ล้านบาท)

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ

ให้บริการโทรคมนาคมเป็นจ�านวน 1,788 ล้านบาทและ 177 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 604 ล้านบาท และ 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

และเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานีฐานและการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจ�านวน 201  

ล้านบาท และ 7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 53 ล้านบาท และ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

32.3 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน   

32.3.1  การดำารงเงินฝากธนาคารข้ันตำ่าสำาหรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “การก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์” บริษัท 

เพย์สบาย จ�ากัด (บริษัทย่อย) จะต้องฝากเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้เป็นเงินสดที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ เวลา

ใดเวลาหนึ่งไม่ต�่ากว่ามูลค่ายอดคงค้างของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท 

เพย์สบาย จ�ากัด ได้รวมเงินฝากธนาคารที่ต้องด�ารงเงินฝากขั้นต�่าไว้จ�านวน 2,074 ล้านบาท (2556: 1,899 ล้านบาท)

32.3.2 เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยจ�านวน 0.2 ล้านบาท (2556: 0.4 ล้านบาท) ได้น�าไปวางเป็นหลักทรัพย์เพื่อค�้าประกัน

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

32.4 หนังสือค้ำาประกันของธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวนเงิน 

7,570 ล้านบาท (2556: 11,122 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่ง     

ส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสท เพ่ือค�้าประกันการช�าระผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน และออกให้แก่ กสทช. เพื่อค�้าประกันการช�าระ

เงินมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯงวดที่สาม
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32.5 สัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและดำาเนินการและบริหารเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ด�าเนินการติดต้ัง

อุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและออกแบบและวางแผนเชิงวิศวกรรม ติดต้ัง และบริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ โดย

บริษัทฯต้องช�าระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

32.6 สัญญาจัดหาอุปกรณ์และให้บริการระบบ Wi-Fi

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮด์เวย์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์และให้บริการในโครงการระบบ Wi-Fi ของบริษัทย่อยแห่งนั้น ซึ่งจะท�าการจัดหาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

ระบบซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น และการด�าเนินการซึ่งรวมถึงการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ

และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช�าระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นผู้ด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์และให้บริการใน

โครงการระบบ Wi-Fi ของบริษัทย่อยแห่งน้ัน ซึ่งจะท�าการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น และการด�าเนิน

การซึ่งรวมถึงการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในโครงการดังกล่าว โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องช�าระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดัง

กล่าวตามมูลค่าและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

32.7 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว

 ก. บริษัทฯได้ท�าสัญญาซื้อขายกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทฯจะได้รับสิทธิในการจัดจ�าหน่ายสินค้า อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ  ส�าหรับโทรศัพท ์

 มือถือและแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย โดยบริษัทฯตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและ 

 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการสั่งซ้ือสินค้าขั้นต�่าและรายจ่ายขั้นต�่าในการจัดการขายและการตลาดภายใต้สัญญาซื้อขายดังกล่าว

 ข. บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาหลัก (Frame contract) กับบริษัท 2 แห่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โครงข่ายรวมถึงบริการต่าง ๆ ส�าหรับระบบ 

 โครงข่ายวิทยุคมนาคมของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยราคาสินค้าและค่าบริการเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 ค. บริษัทฯได้ท�าสัญญา Local supply contract กับบริษัทแห่งหน่ึงเพื่อให้ด�าเนินการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  

 ส�าหรับโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยราคาสินค้าและค่าบริการเป็นไปตามข้อก�าหนดและเง่ือนไข 

 ที่ระบุในสัญญา

 ง.    บริษัทฯได้ท�าสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้ด�าเนินการจัดการดูแล ตรวจสอบ แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ  

 ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลการขยายขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ในอนาคตตลอดจนการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 โดยราคาค่าบริการเป็นไปตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา

33. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ทีโอที 

จำากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) 

 1) ตามที่ ทีโอที กสท และบริษัทฯ ได้ท�าข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid)  

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 และโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 โดยทีโอทีจะเชื่อมโยง

โครงข่ายเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่บริษัทฯให้บริการให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) 

ในอัตราหมายเลขละ 200 บาทต่อเดือน ส�าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน และในอัตราร้อยละ 18 ของ 

ราคาหน้าบัตร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ส�าหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) 

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้รับ 

ใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เชื่อมต่อ

โครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอัตราที่สะท้อนต้นทุน 
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  เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯได้ท�าหนังสือแจ้งทีโอทีเพื่อขอเจรจาเก่ียวกับสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

ของบริษัทฯกับโครงข่ายโทรคมนาคมของ ทีโอที และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ท�าหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบ

ว่าบริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงอัตราการค�านวณค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ท�ากับทีโอที เนื่องจาก 

บริษัทฯเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมีการคิดอัตราและวิธีการจัดเก็บที่มีลักษณะขัดแย้งต่อกฎหมายหลายประการ และบริษัทฯได้แจ้งให้ทีโอที

และ กสท ทราบว่าบริษัทฯจะช�าระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราค่าตอบแทน

ที่สอดคล้องกับกฎหมาย 

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งจากทีโอทีโดยในหนังสือดังกล่าวทีโอทีได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกบัทโีอท ีเนือ่งจากบรษิทัฯมไิด้เป็นผูท้ีไ่ด้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. และมิได้มีโครงข่ายโทรคมนาคม

เป็นของตนเองและข้อตกลงเดิมมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นการเก็บค่าตอบแทนและวิธีการจัดเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมโยง 

โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม และทีโอทีได้แจ้งปฏิเสธการรับช�าระเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

  ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทฯยินดีที่จะช�าระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ทีโอทีใน 

อัตราตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (“RIO”) ของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช.

 2) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 กทช.ได้มีค�าชี้ขาดข้อพิพาทที่ 1/2550 เร่ืองข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยให้ทีโอทีเจรจา 

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน 7 วัน และต้องท�าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ภายใน 30 วันนับ 

ตั้งแต่วันที่เริ่มเจรจากับบริษัทฯ และต่อมาเลขาธิการ กทช. ได้มีค�าสั่งให้ทีโอทีปฏิบัติตามค�าชี้ขาดของ กทช. ซึ่งทีโอทีได้อุทธรณ์ค�าสั่ง 

ดังกล่าวต่อ กทช. และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 กทช.ได้มีค�าวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ยืนตามค�าสั่งของเลขาธิการ กทช.ให้ทีโอทีปฏิบัติตาม 

ค�าชี้ขาดของกทช.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทีโอทีได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด�าที่ 1523/2550 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอน

ค�าชี้ขาดของ กทช.และค�าสั่งของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2553 ศาลได้มีค�าพิพากษายกฟ้อง ทีโอที ซ่ึงทีโอที

ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ขณะน้ี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 3) เน่ืองจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าท�าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ ดังนั้นในวันท่ี 8  

พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมายเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯในเรื่อง

ที่บริษัทฯได้แสดงความประสงค์ที่จะช�าระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในอัตราที่สอดคล้องกับกฎหมาย 

ตามท่ีท้ังสองฝ่ายจะได้มีการเจรจาตกลงกันโดยสุจริต และข้อเสนอที่ว่าบริษัทฯจะน�าส่งค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราที่ทีโอทีก�าหนดในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายของทีโอที ซึ่ง กทช.ได้ให้ความเห็นชอบ  

พร้อมทั้งแจ้งยกเลิกข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access Charge) ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกค่าเชื่อมโยง 

โครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้ในงบการเงินจ�านวน 1,973 ล้านบาท และต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้หยุดบันทึก 

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงิน เพราะเห็นว่าภาระที่จะต้องช�าระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลง

เดิมดังกล่าวได้ส้ินสุดลงจากการยกเลิกสัญญา

 4) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลขด�าที่ 1097/2554) และค�าร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมค�าฟ้อง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรียกร้องให้  กสท  และบริษัทฯร่วมกันช�าระค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) 

อันได้แก่ (1) ค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลง Postpaid และ Prepaid Card โดยค�านวณนับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 

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

เชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลง Postpaid และ Prepaid Card ที่มีจ�านวนครึ่งหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนที่  กสท ได้รับจาก 

บริษัทฯโดยค�านวณนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยในอัตรา 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นจ�านวนที่ทีโอทีเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดจ�านวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯได้รับแจ้ง 

เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ว่าทีโอทีได้แก้ไขเพ่ิมเติมค�าฟ้องเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไขเพิ่มเติมจ�านวนค่าเสียหายพร้อม 

ภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยจากจ�านวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาทเป็นจ�านวน 245,638 ล้านบาท (ค�านวณถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 

2557) ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในคดีไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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 5) แม้ว่า กทช.จะได้มีค�าชี้ขาดพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ทีโอทีเข้าเจรจาเพื่อท�าสัญญาเชื่อมต่อ 

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

ในอัตราวันละ 20,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามค�าสั่งของเลขาธิการ กทช. ครบถ้วน) บังคับให้ ทีโอที เข้าท�าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกับบริษัทฯให้แล้วเสร็จ แต่ทีโอทีก็ยังมิได้เข้าท�าสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯจนถึงปัจจุบัน โดยทีโอทีได้ฟ้องร้อง

ต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลเพิกถอนค�าชี้ขาดของ กทช. และมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว และเมื่อวัน

ที่ 16 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษา (คดีหมายเลขด�าเลขที่ 1033/2553 และคดีหมายเลขแดงที่ 1178/2555) ให้ยก

ค�าฟ้องของทีโอทีโดยเห็นว่าค�าสั่งดังกล่าวเป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทีโอทีไม่เห็นด้วยกับค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางจึงได้ยื่น

อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่า บริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องช�าระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายใน 

อัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ที่ระบุไว้ในข้อตกลงเดิมทั้งสองฉบับ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย 

ในปัจจุบัน (โดยเฉพาะอย่างย่ิงประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย) และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ดังนั้น 

ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลสรุปของข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อฐานะ

การเงินของบริษัทฯ 

  ผลกระทบสุทธิ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการที่บริษัทฯหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดิม (Access Charge) ตั้งแต่วันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ท�าให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 67,240 ล้านบาท

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

บันทึกส�ารองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลสรุปของข้อพิพาทหรือกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชีจ�านวนหน่ึงตาม

ที่เห็นว่าเหมาะสม

34. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ 

เซลลูล่าร์ (สัญญาสัมปทาน)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทหลายคดีซึ่งเก่ียวเนื่องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯภายใต้สัญญาสัมปทานที่ส�าคัญดังนี้ 

34.1 คดีฟ้องร้อง

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 กสท ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้บริษัทฯ (จ�าเลยที่ 1) และ ดีแทค ไตรเน็ต (จ�าเลยที่ 2) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหายจ�านวนประมาณ 156    ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ

ช�าระเงินเสร็จให้แก่ กสท ทั้งนี้ กสท อ้างว่าในระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทย่อยร่วมกันท�าละเมิดต่อ 

กสท โดยท�าการโอนย้ายทราฟฟิคการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของ กสท เมื่อผู้ใช้บริการกดเครื่องหมาย + หรือ “001” โดยให้ผ่านโครง

ข่ายของบริษัทย่อยแทน 

 คดีนี้ศาลแพ่งได้ออกหนังสือรับรองลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 ว่าคดีน้ีถึงที่สุดแล้วตามค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ท่ีได้พิพากษายืนตามศาลชั้น

ต้นว่าบริษัทฯและ ดีแทค ไตรเน็ต มิได้กระท�าการละเมิดต่อ กสท และให้ยกฟ้อง กสท
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34.2 ข้อพิพาททางการค้า

 (ก) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการที่ได้รับจากบริษัท ดิจิตอล โฟน  

จ�ากัด (“DPC”) จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ

  ในปี 2545 กสท ได้แจ้งให้บริษัทฯทราบว่า กสท จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการที่บริษัทฯได้รับจาก DPC 

จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และได้ท�าหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2546 แจ้งให้

บริษัทฯช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศดังกล่าวให้แก่ กสท เป็น

จ�านวน 477 ล้านบาท 

  ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกให้บริษัทฯช�าระเงินพร้อมเบี้ยปรับส�าหรับ 

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศค�านวณถึงวันที่ยื่นข้อพิพาทรวมท้ังสิ้น 

692 ล้านบาท และได้เรียกให้บริษัทฯช�าระเงินค่าปรับจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนครบถ้วน

  ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในระหว่างกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึง 

ได้ตั้งส�ารองผลประโยชน์ตอบแทนจ�านวนหนึ่งไว้ในงบการเงิน 

 (ข) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับวิธีการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อันเกิดจากส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 กสท ได้ท�าหนังสือแจ้งให้บริษัทฯทราบว่า วิธีการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทน

ของบริษทัฯนบัต้ังแต่วนัทีบ่รษิทัฯได้รบัอนมุตัส่ิวนลดค่าเชือ่มโยงโครงข่ายจากทโีอทนีัน้ไม่ถกูต้อง ซึง่ส่งผลกระทบให้ผลประโยชน์ตอบแทน

ที่บริษัทฯต้องน�าส่งให้แก่ กสท ต�่าไปเป็นจ�านวน 448 ล้านบาท (ค�านวณตั้งแต่วันท่ี 16 กันยายน 2539 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2547) อย่างไร

ก็ดี บริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯได้ใช้วิธีการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนตามแนวทางที่เคยได้รับแจ้งจาก กสท ดังน้ัน บริษัทฯจึงมิได้บันทึกผล

ประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายดังกล่าวไว้ในงบการเงิน เนื่องจากเห็นว่ามีการช�าระเงินถูกต้องแล้ว

  ในปี 2550 กสท จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทน พร้อมเบี้ยปรับรวมเป็นเงิน 749  

ล้านบาทจากบริษัทฯ ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่า 

ค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญ 

  ในปี 2554 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทเพื่อเรียกให้บริษัทฯช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับปีสัมปทานที่ 16 ในเร่ืองเดียวกันนี้อีก

เป็นจ�านวน 16 ล้านบาท ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีค�าช้ีขาดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ให้ยกข้อเรียกร้องที่ กสท  

ขอให้บริษัทฯ ช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากส่วนลดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายส�าหรับปีสัมปทานที่ 16

 (ค) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ได้ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯช�าระผลประโยชน์ตอบแทน 

เพิ่มเติมในปีสัมปทานที่ 12 ถึงปีสัมปทานท่ี 16 จ�านวน 16,887 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งหมดประมาณ 23,164 

ล้านบาท โดยค�าร้องเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวมิได้อ้างถึงสาเหตุที่บริษัทฯน�าส่งผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน (บริษัทฯ 

คาดว่าจ�านวนเงินที่เรียกร้องดังกล่าวเป็นเรื่องของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่บริษัทฯ ได้ช�าระให้แก่กรมสรรพสามิตไปและน�ามาหักออกจาก

ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องน�าส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท)

  อย่างไรก็ดี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�าชี้ขาด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทฯ ชนะคดีและยกค�าเสนอข้อพิพาทของ กสท ทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ย่ืนค�าร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนค�าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวและบริษัทฯได้

ยื่นค�าคัดค้านต่อศาลแล้วเม่ือวันที่ 2 เมษายน 2556 ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อ

ว่าค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญ

 (ง) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯ

ได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯทั้งก่อนและหลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการ

เชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับ
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  ในปี 2549 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเก่ียวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับปีสัมปทานท่ี 11 ถึงปี

สัมปทานท่ี 14 จากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่าย

โทรคมนาคมของบริษัทฯก่อนประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับเป็นจ�านวน 14 ล้านบาท 

  ซึ่งต่อมาในปี 2553 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกให้บริษัทฯช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับปีสัมปทาน

ที่ 15 ในเรื่องเดียวกันนี้อีกเป็นจ�านวน 4 ล้านบาท ในปี 2554 กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการหลายคดี เพื่อเรียก

ร้องให้บริษัทฯช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับรายได้ค่า IC ในปีสัมปทานที่ 16 (16 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2550) ที่ขาด

ไปรวมทุกคดีเป็นจ�านวนประมาณ 4,026 ล้านบาท พร้อมช�าระเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้างช�าระ เนื่องจากบริษัทฯ

ค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหว่างรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบ

การรายอื่นและรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ แต่ กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ ช�าระ

ผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบการรายอ่ืนทั้งหมดโดยไม่ให้น�ารายจ่าย

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหักออก

  ในปี 2555 กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับ

รายได้ค่า IC ส�าหรับปีสัมปทานที่ 17 เป็นจ�านวน 3,860 ล้านบาท พร้อมทั้งเบ้ียปรับ และในปี 2556 กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเป็นอีกคดี

หนึ่งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้บริษัทฯช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับรายได้ค่า IC ส�าหรับปีสัมปทานท่ี 18 

เป็นจ�านวน 3,340 ล้านบาท พร้อมเบ้ียปรับ 

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีค�าชี้ขาด ให้ยกข้อเรียกร้องท่ี กสท ขอให้บริษัทฯ 

ช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับรายได้ค่า IC เฉพาะข้อพิพาทหมายเลขด�าที่ 90/2554 (หมายเลขแดงที่ 75/2557) ส�าหรับปี

สัมปทานท่ี 16 เป็นจ�านวนเงิน 4 ล้านบาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมท่ี กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจากจาก 

ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 

ให้แก่ กสท ตามที่ กสท เรียกร้อง ขณะน้ีข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า 

ค�าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (จ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ที่ติดต้ังและเปิดให้บริการแล้วให้แก่ 

กสท ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯ ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศและ

อุปกรณ์เสาอากาศที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วจ�านวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพิ่มจ�านวนเสาอากาศและอุปกรณ์เสา

อากาศท่ีเรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบจากจ�านวน 121 ต้น เป็นจ�านวน 3,873 ต้น และในปี 2555 กสท ได้เพิ่มจ�านวนเสาอากาศและอุปกรณ์

เสาอากาศจากจ�านวน 3,873 ต้น เป็นจ�านวน 4,968 ต้น หากไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้ให้บริษัทฯช�าระค่าเสียหายแทนเป็น

เงินรวมเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 2,392 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 กสท ได้ยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้

บริษัทฯส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสาโครงเหล็กเพิ่มเติมอีก 696 ต้น หรือรวมเป็นมูลค่าความเสียหายตามฟ้องจ�านวนทั้งสิ้น 351 ล้านบาท 

(รวมดอกเบี้ย) 

  บริษัทฯเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศพิพาทมิได้เป็นเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน แต่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีหน้าท่ีต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและอุปกรณ์พิพาท

ให้แก่ กสท แต่อย่างใด ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาล ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า 

ค�าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯ

 (ฉ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเสริม (Content) 

ของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้



180 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2557

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  ในปี 2550 กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจ�านวน

ประมาณ 24 ล้านบาทพร้อมเบ้ียปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ช�าระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานท่ี 13 และ 14 (ระหว่าง 16 กันยายน 

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

ออกจากรายได้ก่อนการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก กสท ซ่ึงตามสัญญาสัมปทานห้ามมิให้หักค่าใช้จ่าย ซึ่ง 

ต่อมา เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีค�าชี้ขาดให้บริษัทฯช�าระเงินจ�านวนประมาณ 24 ล้านบาท  

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันย่ืนเสนอข้อพิพาท (28 ธันวาคม 2550) จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น 

ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 บริษัทฯได้ย่ืนค�าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

  ในปี 2553 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯช�าระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

ส�าหรับปีสัมปทานที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 18 อีกรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน 338 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ โดยข้อพิพาทส�าหรับปีสัมปทานที ่

15 ถึงปีสัมปทานที่ 18 มีลักษณะเช่นเดียวกันกับข้อพิพาทส�าหรับปีสัมปทานที่ 13 และ 14 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการ

ทางอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นข้อพิพาทส�าหรับปีสัมปทานที่ 16)

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีค�าชี้ขาดเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขด�าท่ี  

90/2554 (หมายเลขแดงที่ 75/2557) ให้บริษัทฯช�าระเงินตามที่ กสท เรียกร้องส�าหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมของปีสัมปทานที่ 16 

จ�านวนประมาณ 96 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จนกว่าจะ

ช�าระเสร็จสิ้น

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าค�าชี้ขาดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง

และกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อขอเพิกถอนค�าชี้ขาด

อนุญาโตตุลาการส�าหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 อนึ่ง ค�าชี้ขาดในข้อพิพาทดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะ

ข้อพิพาทเท่านั้น โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพันต่อข้อพิพาทอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายท่ี กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น   

362 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จาก 

การให้บริการอันจะน�ามาเป็นฐานในการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของ 

ข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ช)  ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับรายได้บริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Service Revenue) ระบบ

บริการใจดีให้ยืม

  ในปี 2553 กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมส�าหรับปี

สัมปทานท่ี 15 จ�านวนประมาณ 23 ล้านบาทพร้อมเบ้ียปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯ น�ารายได้จากบริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Service Revenue) 

ระบบใจดีให้ยืมมาค�านวณผลประโยชน์จากบริการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กสท และบริษัทฯ ได้ยอมรับและถือปฏิบัติกันมา

ตั้งแต่เริ่มสัญญาสัมปทาน 

  ในปี 2554 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ บริษัทฯช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม

ของปีสัมปทานที่ 16 ถึงปีสัมปทานที่ 18 อีกรวมทั้งสิ้นประมาณ 295 ล้านบาทพร้อมเบ้ียปรับ โดยข้อพิพาทส�าหรับปีสัมปทานที่ 16 ถึงปี

สัมปทานที่ 18 มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อพิพาทส�าหรับสัมปทานที่ 15 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

(ยกเว้นข้อพิพาทส�าหรับปีสัมปทานที่ 16)

       อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีค�าชี้ขาดเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขด�าที่ 90/2554 

(หมายเลขแดงที่ 57/2557) ให้บริษัทฯช�าระเงินตามที่ กสท. เรียกร้องส�าหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมของปีสัมปทานที่ 16 จ�านวน

ประมาณ 51 ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จนกว่าจะช�าระเสร็จ

สิ้น 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าค�าชี้ขาดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง

และกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อขอเพิกถอนค�าชี้ขาด

อนุญาโตตุลาการส�าหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16  อนึ่ง ค�าชี้ขาดในคดีดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะคดีเท่านั้น 

โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพันต่อคดีพิพาทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายท่ี กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจ�านวนเงินรวมท้ังสิ้น  

318 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายได้จากการ

ให้บริการอันจะน�ามาเป็นฐานในการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของข้อพิพาท

ดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

  (ซ) ข้อพพิาทระหว่างบรษิทัฯและ กสท เกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมส�าหรับค่าบรกิารทีล่กูค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบยีน (ส�าหรบั

การโทรศัพท์ภายในประเทศ) ซ่ึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

  ในปี 2549 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯช�าระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจ�านวนรวมกัน

ประมาณ 52 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ช�าระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 11 ถึง ปีสัมปทานที่ 18 ไม่ครบถ้วน 

เนื่องจากบริษัทฯได้หักหนี้เสียกรณีลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนออกจากรายได้ก่อนการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท 

ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายท่ี กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจ�านวนเงินรวมท้ังสิ้น  

52 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายได้จากการ 

ให้บริการอันจะน�ามาเป็นฐานในการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อีกทั้ง กสท ก็ได้เคยยกเว้นไม่เรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทน

จากรายได้ค่าใช้บริการอันเกิดจากการปลอมแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่งผล 

กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ฌ) ข้อพิพาทอื่น

  นอกเหนือจากข้อพิพาทตามที่กล่าวข้างต้น ในระหว่างปี 2552 - 2556 กสท ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องอีกหลายคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯช�าระผลประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 263 ล้านบาท ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการและศาล

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายท่ี กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจ�านวนเงินรวมท้ังสิ้น  

263 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ กสท เรียกร้องมาไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

รายได้จากการให้บริการอันจะน�ามาเป็นฐานในการค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท และฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าผล 

ของข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ญ) หนังสือจาก กสท ให้ปฏิบัติตามข้อ 14.8 ข้อ 2.1 และข้อสัญญาอื่นๆของสัญญาสัมปทาน

         1. หนังสือจาก กสท ให้ปฏิบัติตามข้อ 14.8 และข้อสัญญาอื่น ๆ ของสัญญาสัมปทาน

         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก กสท แจ้งว่าบริษัทฯไม่ปฎิบัติตามข้อสัญญาที่เก่ียวกับข้อห้ามการแข่งขัน 

ตามข้อ 14.8 ของสัญญาสัมปทาน (หนังสือ 14.8) และได้แจ้งให้บริษัทฯด�าเนินการแก้ไข  และต่อมา กสท ได้ส่งหนังสือเป็นรายเดือน

ขอให้บริษัทฯระงับการที่ผู้ใช้บริการของบริษัทฯโอนย้ายไปยัง ดีแทค ไตรเน็ต และเรียกร้องค่าเสียหายโดยหากนับค่าเสียหายระหว่าง

เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2557 เท่ากับ 10,345 ล้านบาท รวมทั้งได้กล่าวอ้างในหนังสือฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2557 

ว่าบริษัทฯปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทานในข้อ 14.8 และ ข้อ 2.1 เก่ียวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาให้ด�าเนินการฯ และยังได้อ้างอีก

ว่าบริษัทฯ ช�าระผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

ข้อ 34.2 (ง)) อันรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนปีด�าเนินการที่ 19 อีกจ�านวน 3,537 ล้านบาท อีกทั้งอ้างว่าบริษัทฯ ผิดสัญญาสัมปทาน

ในข้ออ่ืนๆ โดยหากบริษัทฯไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2557 กสท จะใช้สิทธิบอกเลิก

สัญญาต่อไป และขอสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายด้วย
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

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

ข้อสัญญาที่เกี่ยวกับข้อห้ามการแข่งขันตามข้อ 14.8 และข้อสัญญาอื่นๆ ของสัญญาสัมปทาน รวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่ กสท 

ด้วยการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ดีแทค ไตรเน็ต เข้าถือหุ้นในดีแทค ไตรเน็ต และโอนย้ายผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ไปยังดีแทค 

ไตรเน็ต กสท แจ้งอีกว่าจะน�ากรณีดังกล่าวเสนอเป็นข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยืนยัน

กลับไปยัง กสท ตามหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ว่าบริษัทฯไม่ได้ผิดสัญญาให ้

ด�าเนินการฯ และ กสท ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด โดยในการด�าเนินการทุกขั้นตอน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทาน

และบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสิ้น ข้อกล่าวอ้างของ กสท ที่ว่าบริษัทฯท�าผิดสัญญาสัมปทานข้ออ่ืน ๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นข้อพิทาทที่

ยังไม่เป็นที่ยุติและยังคงอยู่ในขั้นตอนกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองที่ กสท ควรรอผล

คดีให้ถึงที่สุดก่อน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ต่าง ๆ  ที่บริษัทฯ พึงมีตามสัญญาสัมปทานและตามกฎหมายทุกประการ โดยไม่ถือว่าหนังสือ 

ดังกล่าวเป็นการสละสิทธิ์หรือการสละเง่ือนเวลาใด ๆ ที่บริษัทฯ พึงมีตามสัญญาสัมปทานหรือตามกฎหมายทั้งส้ิน

  2. คดีฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

          ตามที่บริษัทฯ และ กสท มีข้อโต้แย้งกันต้ังแต่ปี 2556 เรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.1 ของสัญญาสัมปทานเกี่ยวกับเคร่ืองและอุปกรณ์

ตามสัญญาสัมปทาน  เนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดต้ังเคร่ืองและอุปกรณ์ของบริการ 2.1 GHz บนเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน  

จึงขอให้บริษัทฯรื้อถอนอุปกรณ์ย่านความถี่ 2.1 GHz ออกจากเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทานภายในก�าหนดเวลา 15 วัน  

หากพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กสท จะเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

   ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557  กสท ได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่

บริษัทฯปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทานข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ด้วยการน�าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานไปให้ดีแทค  

ไตรเน็ตร่วมใช้เพื่อติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมส�าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ย่านความถี่ 2.1 GHz ของ 

ดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทาน กสท จึงเรียกร้องให้บริษัทฯรื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมดังกล่าวของดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นที่ติดตั้งและเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์ตาม

สัญญาสัมปทานออกไป และให้ชดใช้ค่าเสียหายจ�านวนประมาณ 658 ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่ร้ือถอน กสท 

ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายรายเดือนประมาณเดือนละ 44 ล้านบาท นับถัดจากวันยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะด�าเนินการ 

รื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมส�าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านความถ่ี 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ต ออกจากเครื่อง 

และอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน นอกจากนั้น กสท ยังห้ามมิให้บริษัทฯน�าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานไป

ให้ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอ่ืนใช้ร่วมโดยการติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

ส�าหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 2.1 GHz ของผู้ให้บริการดังกล่าวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน เว้นแต่จะได้

รับอนุญาตจาก กสท เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ในระหว่างจัดเตรียมค�าคัดค้านเพื่อยื่นต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ต่อไป

   บริษัทฯได้รับค�าสั่งศาลปกครองกลางให้บริษัทฯไปให้ถ้อยค�าต่อศาลในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาค�าร้องของ กสท ที่ขอให ้

ศาลมีค�าสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างการด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ด้วยการขอให้ศาล 

มีค�าสั่งห้ามมิให้บริษัทฯ น�าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานติดต้ังและหรือเชื่อมต่อกับเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz หรือไปให้ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่นใช้ร่วมเป็นการชั่วคราวในระหว่าง

การด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งต่อมา บริษัทฯ ได้ยื่นค�าคัดค้านค�าร้องดังกล่าวของ กสท  เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2557 และวันที่ 

7 พฤศจิกายน 2557 ตามล�าดับ ปัจจุบันนี้ ค�าร้องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

   เมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ เห็นว่าการให้ดีแทค ไตรเน็ตและผู้รับใบอนุญาตรายอื่นติดตั้ง

เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นการกระท�าตามวิธีการตามสัญญาการใช้โครงสร้าง

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัและสญัญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อกัน ซึง่การกระท�าดงักล่าวเป็นไปตามสทิธแิละหน้าทีท่ีม่อียูต่าม

กฎหมายและประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข้องทุกประการ บริษัทฯจึงเช่ือว่าค�าส่ังของศาลปกครองกลางจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ  ต่อ

การด�าเนินการของบริษัทฯ
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มิได้บันทึกค่าเสียหายตามที่ กสท เรียกร้อง เนื่องจากเมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย

ของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าการกระท�าของบริษัทฯ สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานและกฎหมายทุกประการ และเชื่อ

ว่าบริษัทฯมีสิทธิให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเข้าร่วมใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้ตามกฎหมายและ

ตามสัญญาสัมปทาน นอกจากนี้ บริษัทฯเห็นว่า กสท ไม่อาจอ้างเหตุที่ระบุไว้ในหนังสือของ กสท ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบอกเลิกสัญญา

สัมปทานกับบริษัทฯได้โดยชอบด้วยกฎหมายและบริษัทฯย่อมมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ตามกฎหมายและสัญญา

สัมปทานทุกประการ

 (ฎ) คดีฟ้องร้องระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับค�าฟ้องที่ กสท ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่าดีแทค ไตรเน็ต ได้ท�าละเมิด

ต่อ กสท ด้วยการน�าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมส�าหรับคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตไปเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมที่มีไว้ใช้ส�าหรับให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าตามสัญญาให้ด�าเนินการฯ ของบริษัทฯ กสท จึงเรียกร้องให้ดีแทค  

ไตรเน็ต รื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์ออกไปและห้ามมิให้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ ์

ตามสัญญาให้ด�าเนินการฯ ของบริษัทฯ รวมทั้ง เรียกร้องให้ดีแทค ไตรเน็ต ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 42  ล้านบาท นับถัด

จากวันยื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะด�าเนินการร้ือถอนอุปกรณ์โทรคมนาคมของดีแทค ไตรเน็ตออกจากเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสัญญาให้

ด�าเนินการของบริษัทฯ 

     นอกจากน้ี กสท ได้ขอให้ศาลมีค�าสั่งก�าหนดให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ ้มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างการพิจารณาคดีโดย 

ห้ามมิให้ดีแทค ไตรเน็ต น�าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz ไปติดต้ัง เชื่อมต่อ หรือใช้ร่วมกับเครื่องและอุปกรณ์ตาม 

สัญญาสัมปทานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งยกค�าขอให้ศาลก�าหนดวิธีการชั่วคราว 

ของ กสท

                  จากการพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเห็นว่าการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ ์

โทรคมนาคมส�าหรับคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นการกระท�าไปโดย 

การเข้าท�าสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันและสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามสิทธิและหน้าที่

ที่มีอยู่ตามกฎหมายและประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องทุกประการ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระท�าการละเมิดต่อ กสท

35. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมที่สำาคัญบางประการ

35.1 การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

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

องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เป็นองค์กรก�ากับ

ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งจัดสรรและบริหารคล่ืนความถี่ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

 ทั้งนี้ กสทช. มีอ�านาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การก�าหนดโครงสร้างและอัตราค่าบริการ  

การก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่าง ๆ  อาจมีผลกระทบในเชิงลบ

ต่อบริษัทฯในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการด�าเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพตลาด 

 นอกจากนี้ กสทช. ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz เมื่อปลายปี 2555 ซึ่งถือเป็นการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่ภาค

เอกชน เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นคร้ังแรกภายหลังจาก พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีมีผลใช้บังคับ ดังนั้น ที่ผ่านมาจึง

มีบุคคลหลายฝ่ายออกมาโต้แย้งขั้นตอนและกระบวนการออกใบอนุญาตดังกล่าวของ กสทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินได้โต้แย้ง

กระบวนการออกใบอนุญาตของ กสทช. โดยได้ยื่นฟ้องส�านักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง และขอให้ศาลปกครองกลางออกค�าสั่งคุ้มครอง

ชั่วคราวขอให้มีการระงับกระบวนการออกใบอนุญาตของ กสทช. ไว้ก่อน ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ไม่รับ 

ค�าฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน อย่างไรกดี็ ผูต้รวจการแผ่นดินได้อทุธรณ์ค�าสัง่ของศาลปกครองกลางทีม่คี�าสัง่ไม่รับค�าฟ้องของผูต้รวจการแผ่นดนิ

ดังกล่าว ซึ่งมีผลท�าให้คดียังไม่ยุติ โดยค�าอุทธรณ์ยังอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงมีผลท�าให้การด�าเนินการของบริษัทย่อย
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ของบริษัทฯ (กล่าวคือ ดีแทค ไตรเน็ต) ตามใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 2.1 GHz ของ กสทช. น้ันอาจมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับผลการ

วนิจิฉยัของศาลปกครองสงูสดุอนัอาจส่งผลกระทบต่อธุรกจิของกลุม่บรษิทั ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และบริษทัย่อยได้

35.2 ภาระต้นทุนของบริษัทฯในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยังไม่ชัดเจน 

 ตาม พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเชื่อมต่อจะต้องท�าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมต่อกัน ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้เจรจาตกลงเข้าท�าสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีโอที 

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ตามข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งท�าขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว  ทีโอทีก�าหนดให้บริษัทฯ

ต้องช�าระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงที่ต่อเลขหมายต่อเดือนและอัตราร้อยละตามราคาหน้าบัตรส�าหรับลูกค้าระบบเติมเงิน 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ รวมทั้งบริษัทฯต้องด�าเนินโดยสอดคล้องกับ พรบ.การประกอบกิจการ

โทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย บริษัทฯเห็นว่า ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึ่งทีโอทีก�าหนดขึ้นตาม

กฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไปเนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่า

ด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย 

35.3 ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทานกับ กสท

 สัญญาสัมปทานก�าหนดให้บริษัทฯมีภาระท่ีต้องช�าระผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการให้แก่กสท

 ปัจจุบัน กสท ซึ่งเป็นคู่สัญญาของบริษัทฯภายใต้สัญญาสัมปทาน ได้แปรสภาพเป็นผู้ประกอบการซึ่งแข่งขันกับบริษัทในกิจการโทรคมนาคม 

ระยะเวลาการด�าเนินการภายใต้สัญญาร่วมการงานของผู้ประกอบการรายอื่นอาจสิ้นอายุก่อนระยะเวลาการด�าเนินการของบริษัทฯ อย่างไร 

ก็ดีผู้ประกอบการรายอื่นอาจสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ 

รายอื่นอาจน้อยกว่าจ�านวนผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทฯต้องช�าระให้แก่กสท ตามสัญญาสัมปทาน และอาจท�าให้บริษัทฯอยู่ในฐานะ 

เสียเปรียบทางการแข่งขันซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

35.4 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานครั้งที่ 3

 สืบเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เร่ืองเสร็จที่ 292/2550) ท่ีได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้ง 

ของบริษัทฯ ไม่ได้ด�าเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  

(“พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ”) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งยังคงมีผลใช้บังคับ 

อยู่ แต่ กสท จะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ (กล่าวคือ กสท ต้องเสนอคณะกรรมการประสานงาน 

ตามมาตรา 22 พิจารณาและน�าความเห็นของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ดังกล่าวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) 

และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาถึงผลกระทบ และความเหมาะสม โดยค�านึงถึงประโยชน์ของรัฐ และ

ประโยชน์สาธารณะ 

 ต่อมาคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“กระทรวงฯ”) โดย

ไม่รับรองเฉพาะการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาสัมปทานครั้งที่ 3 ในประเด็นเร่ืองการปรับลดผลประโยชน์ตอบแทน 

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของ  

พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ตามที่กระทรวงฯ เสนอ ซึ่งกระทรวงฯ เสนอให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทน

จากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน (“คณะกรรมการฯ”) เพื่อทบทวนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่เก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาสัมปทานครั้งท่ี 3

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ ว่าคณะกรรมการฯ ไม่อาจพิจารณาข้อเสนอของ

บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานได้ เนื่องจากข้อเสนอนั้น เกินกว่าอ�านาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเห็นควรส่งเร่ืองให้ กสทช. ใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 ในปัจจุบัน พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ได้ถูกยกเลิกและมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อบังคับใช้แทน อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวและบริษัทฯก็ไม่ทราบได้ว่ากฎหมายใหม่จะส่ง 

ผลกระทบใดต่อเรื่องนี้  และคณะรัฐมนตรีจะมีข้อสรุปในการด�าเนินการต่อไปอย่างไร หรือจะใช้ดุลพินิจอย่างไร ในขณะนี้บริษัทฯ จึงยังไม่

สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งได้กระท�าขึ้นโดยสุจริต และหากมีการกระท�าใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ 

พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ กรณีดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากการกระท�าของบริษัทฯ

35.5 ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

(“พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) 

 การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสัญญาร่วมการงาน 

และส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ 

 อย่างไรก็ตาม มาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ก�าหนดว่าหากบริษัทใดมีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 ของ

ทุนทั้งหมดของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทไทย 

 จากข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ มีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ 

จึงถือเป็นบริษัทไทยตามความในมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเมื่อเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯได้รับหนังสือยืนยัน

จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพรบ.นี้ ยืนยันว่าบริษัทฯเป็นบริษัทไทยตามมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของ

คนต่างด้าว

 นอกจากนี้ บริษัทฯเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเร่ืองที่เกี่ยวกับ 

การถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ท�าให้บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เน่ืองจาก พรบ. การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวค�าพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์ใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บริษัทฯสามารถน�า

มาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ 

 จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าวท�าให้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2554 บริษัทแห่งหน่ึงได้ยื่นข้อกล่าวหากับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้ด�าเนินคดีอาญากับบริษัทฯ (รวมท้ังกรรมการ ผู้ถือหุ้นบางรายของบริษัทฯ  

และกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ 

วันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯรายหนึ่ง (ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯจ�านวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. 

ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บริษัทฯเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซ่ึงทั้งสองกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและศาล

 บริษัทฯยังคงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไร

ก็ดี หากท้ายที่สุด บริษัทฯถูกตัดสิน (โดยค�าพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พรบ. การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญาร่วม 

การงาน หรือ กสทช. ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของบริษัทย่อยได้ ซึ่งจะมีผลท�าให้บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่

สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้
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35.6 ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การก�าหนดข้อห้ามการกระท�าที่มีลักษณะเป็นการครอบง�ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ

ครอบง�ากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบง�ากิจการได้ก�าหนดว่า “การครอบง�ากิจการ” หมายถึง “ 

การมีอ�านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการก�าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การด�าเนินงาน การ

แต่งตั้งกรรมการ การแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต  

หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งน้ี โดย (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข) การมีอ�านาจควบคุมคะแนน

เสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือ (ค) การแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด” 

 บริษัทฯเห็นว่า 

 (ก)  ณ วันที่ กสทช. มีประกาศครอบง�ากิจการนั้น ประกาศครอบง�ากิจการดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับกับบริษัทฯที่เป็นผู้ได้รับสัมปทาน 

อยู่ก่อน และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 305 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับวรรคแรกแห่งมาตรา 

80 ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากบริษัทฯไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซึ่ง

ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯก็สอดคล้องกับความเห็นของบริษัทฯดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากประกาศครอบง�ากิจการได้

ประกาศใช้บังคับแล้ว บริษัทฯจึงได้จัดท�าหนังสือก�าหนดข้อห้ามการกระท�าที่มีลักษณะเป็นการครอบง�ากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ

ครอบง�ากิจการ และได้ยื่นต่อ กสทช. ตามที่ประกาศครอบง�ากิจการก�าหนดเรียบร้อยแล้ว และ 

 (ข)  ส�าหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ (กล่าวคือ ดีแทค ไตรเน็ต) ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ได้จัดท�าหนังสือก�าหนดข้อห้ามการกระท�าที่มีลักษณะเป็นการครอบง�ากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ

ครอบง�ากิจการ และได้ยื่นต่อ กสทช. ตามที่ประกาศครอบง�ากิจการก�าหนดแล้ว 

 อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของบริษัทฯตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากแนวทางค�าอธิบายที่ กสทช. ชี้แจงในการ

รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับประกาศครอบง�ากิจการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งค�านิยาม “การครอบง�ากิจการ” ในปี 2555 นั้น บริษัทฯ

เห็นว่า บริษัทฯและดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ถูกครอบง�ากิจการโดยคนต่างด้าวตามค�านิยาม “การครอบง�ากิจการ” ภายใต้ประกาศ

ครอบง�ากิจการ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

36. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 ข้อมลูส่วนงานด�าเนินงานทีน่�าเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผู่ม้อี�านาจตัดสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานได้รับและสอบทาน

อย่างสม�่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

 (1)   ส่วนงานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการที่เก่ียวข้อง

 (2)   ส่วนงานจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนิน

งานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

 ข้อมูลรายได้ ก�าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พันบาท)

   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

  การให้บริการ การจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม

 รายได้  

 รายได้จากลูกค้าภายนอก 74,993,028 15,142,772 90,135,800

 รวมรายได้ 74,993,028 15,142,772 90,135,800

 ผลการดำาเนินงาน 

 กำาไรข้ันต้นของส่วนงาน 29,658,559 (909,547) 28,749,012

 รายได้อื่น   726,061

 ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (6,246,039)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (8,617,533)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (1,336,866)

 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   13,274,635

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (2,550,743)

 กำาไรสำาหรับปี   10,723,892

 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือ

  ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและ

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 17,703,087 - 17,703,087

 (หน่วย: พันบาท)

   ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  การให้บริการ การจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม

 รายได้

 รายได้จากลูกค้าภายนอก 80,659,445 13,797,996 94,457,441

 รวมรายได้ 80,659,445 13,797,996 94,457,441

 ผลการดำาเนินงาน 

 กำาไรข้ันต้นของส่วนงาน 29,538,637 324,954 29,863,591

 รายได้อื่น   261,581

 ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (4,685,917)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (9,428,098)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (2,154,110)

 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   13,857,047

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (3,290,226)

 กำาไรสำาหรับปี   10,566,821

 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือ

  ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและ

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 19,239,286 - 19,239,286
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สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

  การให้บริการ การจ�าหน่ายเครื่องโทรศัพท์ รวม สินทรัพย์

 สินทรัพย์ของส่วนงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย ส่วนงาน ที่ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 86,375,311 4,559,287 90,934,598 15,491,505 106,426,103

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 87,776,894 2,967,843 90,744,737 14,309,092 105,053,829

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการ

รายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

37. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วย

เงินที่พนักงานเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ทั้งนี้เงินสะสม

ของพนักงาน เงินสมทบส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ�ากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวนประมาณ 97 ล้านบาท (2556: 88 ล้านบาท)

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 การจ่ายเงินปันผล

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสะสม ณ สิ้นปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ 2.34 บาท ทั้งนี้การเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่าย

เงินปันผลไปแล้วรวมในอัตราหุ้นละ 4.57 บาทในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

39. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
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เอกสารแนบ 1

ความแตกต่างที่สำาคัญระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (“TFRS”) และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IFRS”)

งบการเงินรวมน้ีจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (“TFRS”) ซ่ึงมีข้อแตกต่างที่ส�าคัญบางประการกับการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IFRS”) ข้อแตกต่างที่ส�าคัญบางประการระหว่าง TFRS และ IFRS (ไม่รวมถึงข้อแตกต่างบางประการเก่ียวกับ 

การจัดประเภทรายการบัญชี การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน) ที่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ ข้อมูลที่สรุปไว้นี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสรุปไว้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแสดงผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์

เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

ข้อแตกต่างที่สำาคัญระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (“TFRS”) และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (“IFRS”)

การบัญชีสำาหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ปัจจุบัน TFRS ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีส�าหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่บังคับใช้

ภายใต้ IFRS บริษัทฯจะต้องรับรู้สิทธิและภาระผูกพันทุกรายการที่เกิดจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตามมูลค่ายุติธรรม การบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (ก�าไรหรือขาดทุน) ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินขึ้นอยู่กับว่าตราสารอนุพันธ์ทาง 

การเงินดังกล่าวสามารถน�าการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้ได้หรือไม่และการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทของความสัมพันธ์ในลักษณะ

การป้องกันความเสี่ยงแบบใด (ประเภทของการป้องกันความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงของมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเส่ียงของ

กระแสเงินสด)

รายการกระทบยอดของก�าไรรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  

ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดท�าขึ้นตาม TFRS และตาม IFRS สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ รายการกระทบยอดนี้ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสรุปไว้อย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแสดงผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯโดยถูกต้องตามควร เนื่องจากข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์

เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

(หน่วย: ล้านบาท)

 ก�าไรรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

 2557 2556 2557 2556

ตามที่แสดงในงบการเงินรวมที่จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการ    

 รายงานทางการเงินของประเทศไทย - TFRS 10,729 10,569 32,591 32,708

บวก (หัก): ผลแตกต่างระหว่าง TFRS และ IFRS ที่มีสาระส�าคัญ 

  (สุทธิจากภาษีเงินได้)    

  การบัญชีส�าหรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  3 3 (1) (3)

จ�านวนที่แสดงภายใต้การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

 ระหว่างประเทศ - IFRS  10,732 10,572 32,590 32,705
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เทคโนโลยี 3G : เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3

เทคโนโลยี 4G : เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 4

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (เอซี) : ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ช�าระให้แก่ทีโอทีเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายกับ

  โครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge)

เอไอเอส : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

ARPU  : รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue per User)

แบนด์วิดท์ : ความกว้างของคลื่นความถี่

BTO : สร้าง-โอน-ด�าเนินการ

กสท. : บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่ง ประเทศไทย)

CAPEX : เงินลงทุน

CDP : The Central Depository (Pte) Limited

สัญญาร่วมการงาน : สัญญาให้ด�าเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ระหว่าง กสท. กับ บริษัท 

  (รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)

ดีพีซี : บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ากัด

EDGE : Enhanced Data-Rates for GSM Evolution

EBITDA : ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อม

EBITDA margin : EBITDA หารด้วยรายได้รวม

FFO to total debt : กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานหารด้วยหน้ีที่มีภาระดอกเบี้ย

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว : พระราชบัญญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

กระแสเงินสด : EBITDA ลบด้วยเงินลงทุน

GB : กิกะไบต์หรือหนึ่งพันล้านไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล

GPRS : General Packet Radio Service

GSM : Global System for Mobile Communications

GHz : กิกะเฮิรตซ์  เป็นหน่วยวัดคลื่นความถี่

HSPA : High Speed Package Access

IMEI : International Mobile Equipment Identity

ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ไอซี) : ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ช�าระให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนเพื่อเช่ือมต่อ

  โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย   : EBITDA หารด้วยค่าใช้จ่ายการเงิน

(Interest coverage ratio)

IVR : ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response System)

LTE : Long-Term Evolution, ชื่อเรียกเทคโนโลยี 4G

MB : เมกะไบต์หรือหนึ่งล้านไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล

MHz : เมกะเฮิรตซ์หรือหนึ่งล้านเฮิรตซ์ เป็นหน่วยวัดความถี่

MMS : บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย (Multimedia Messaging Service)

บริการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) : บริการท่ีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่สามารถขอให้ผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมาย

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

คำานิยาม
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MOU  : ปริมาณการใช้งานนาทีต่อเลขหมายต่อเดือน (Minute of Use )

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเสมือน (MVNO) : ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (Mobile Virtual Network Operator)

กสช. : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ

  องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

กสทช. : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

พรบ. กสทช. : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

   วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

กทช. : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

  และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

จ�านวนลูกค้าเพิ่ม : จ�านวนลูกค้าใหม่สุทธิที่หักด้วยจ�านวนลูกค้าที่ออกจากระบบ

เงินกู้สุทธิ  : เงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดหรือเทียบเท่า

อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : เงินกู้สุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อ EBITDA : เงินกู้สุทธิหารด้วย EBITDA

ในเครือข่าย - นอกเครือข่าย : การใช้งานโทรศัพท์โดยโทรไปยังเลขหมายของผู้ให้บริการรายเดียวกัน - เลขหมายของ

  ผู้ให้บริการรายอื่น (On net - Off net)

ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน (OPEX) : ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ด้านการตลาด 

  และบริหารจัดการทั่วไป

PCN 1800 : ระบบการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในคลื่นความถี่ 1800  

Penetration Rate : อัตราส่วนจ�านวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม

QoQ : ไตรมาสน้ีเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

บัตรเติมเงิน : บัตรเติมเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ : Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)

ซิมการ์ด : Subscriber Identity Module card

สมาร์ทโฟน : โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติการท�างานเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์

SMS : บริการรับส่งข้อความตัวอักษร (Short Message Service)

คลื่นความถี่ (Spectrum) : คลื่นความถี่ที่ใช้ส�าหรับให้บริการโทรคมนาคม

ชุดเลขหมาย : ชุดอุปกรณ์เพื่อเริ่มใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ซิมการ์ด และเลขหมายโทรศัพท์ (Starter Kit)

Telecommunications Act  : Telecommunication Business Operation Act B.E. 2544 (2001) (as amended)

ทีโอที : บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย)

ทรูมูฟ : บริษัท ทรู มูฟ จ�ากัด

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ยูคอม : บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

VAS : บริการเสริม (Value Added Service)

WiFi : ไวไฟ (Wireless Fidelity) เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายประเภทหนึ่ง

YoY : ปีปัจจุบันเทียบกับปีที่แล้ว
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)








