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คํานิยาม 

เทคโนโลยี 3G    เทคโนโลยีการสื่อสารในยคุท่ี 3 

เทคโนโลยี 4G    เทคโนโลยีการสื่อสารในยคุท่ี 4 

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (เอซี) ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีชําระให้แก่ทีโอทีเพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายกับ

โครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที (Access Charge) 

เอไอเอส     บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

เอดบับลิวเอ็น    บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั 

ARPU     รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue Per User) 

แบนด์วิดท์    ความกว้างของคลื่นความถ่ี 

BMA     พืน้ท่ีกรุงเทพและปริมณฑล 

BTO     สร้าง-โอน-ดําเนินงาน 

กสท     บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย) 

CAPEX     เงินลงทนุ 

CDR     บนัทึกรายละเอียดการใช้งาน (Call Detail Record) 

CDP     The Central Depository (Pte) Limited 

สญัญาร่วมการงาน สญัญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลูาร์ระหว่าง กสท กบั 

บริษัท (รวมถึงฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) 

ดีพีซี     บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากดั 

ดีแทค ไตรเน็ต    บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

EDGE     Enhanced Data-Rates for GSM Evolution 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พระราชบญัญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

กระแสเงินสด    EBITDA ลบด้วยเงินลงทุน 

FY     Fiscal year 

GB     กิกะไบต์ เป็นหน่วยวดัปริมาณข้อมลู 

GPRS     General Packet Radio Service 

GSM     Global System for Mobile Communications 

GHz     กิกะเฮิรตซ์ เป็นหน่วยวดัคลื่นความถ่ี 



 

HSPA     High Speed Package Access, ช่ือเรียกเทคโนโลยี 3G 

IMEI     International Mobile Equipment Identity 

ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ไอซี) ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีชําระให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

IMT กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 

Telecommunications) 

IVR     ระบบตอบรับอตัโนมตัิ (Interactive Voice Response System) 

LTE     Long-Term Evolution, ช่ือเรียกเทคโนโลยี 4G 

MB     เมกะไบต์ เป็นหน่วยวดัปริมาณข้อมลู 

MHz     เมกะเฮิรตซ์ เป็นหน่วยวดัความถ่ี 

MMS     บริการรับส่งข้อความมลัติมีเดีย (Multimedia Messaging Service) 

บริการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) บริการท่ีผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีสามารถโอนย้ายเลขหมาย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีของตนไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรายอื่นได้ 

MOU     ปริมาณการใช้งานนาทีต่อเลขหมายต่อเดือน (Minute of Use) 

ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบเสมือน (MVNO) ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (Mobile Virtual 

Network Operator) 

กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 

กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรร

คลื่นความถ่ีและกํากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 

จํานวนลกูค้าเพิ่ม    จํานวนลกูค้าใหม่สทุธิท่ีหกัด้วยจํานวนลกูค้าท่ีออกจากระบบ 

เงินกู้สทุธิ     เงินกู้ ท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัด้วยเงินสดหรือเทียบเท่า 

อตัราส่วนเงินกู้สทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  เงินกู้สทุธิหารด้วยส่วนของผู้ ถือหุ้น 

อตัราส่วนเงินกู้สทุธิต่อ EBITDA  เงินกู้สทุธิหารด้วย EBITDA 

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน (OPEX) ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานซึง่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ด้าน

การขายการตลาดและบริหารจดัการทัว่ไป 

PCN 1800    ระบบการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในคลื่นความถ่ี 1800 



 

Penetration Rate    อตัราส่วนจํานวนเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวม 

QoQ     ไตรมาสนีเ้ทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา 

บตัรเติมเงิน    บตัรเติมเงินค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบเติมเงิน 

ก.ล.ต.     คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลท.     ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์  Singapore Exchange Securities Trading Limited 

ซิมการ์ด     Subscriber identity module card 

สมาร์ทโฟน โทรศพัท์ท่ีรองรับระบบปฏิบตัิการต่าง ๆ ท่ีมีคณุสมบตัิการทํางานเทียบเคียงกบั

คอมพิวเตอร์ 

SMS     บริการรับส่งข้อความตวัอกัษร (Short Message Service) 

คลื่นความถ่ี (Spectrum)   คลื่นความถ่ีท่ีใช้สําหรับให้บริการโทรคมนาคม 

Telecommunications Act พระราชบญัญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงฉบบั

แก้ไขเพิ่มเติม) 

ทีโอที     บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) 

ทรูมฟู     บริษัท ทรู มฟู จํากดั 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ยคูอม     บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนิูเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

USO     การจดัให้มีบริการอย่างทัว่ถึง (Universal Service Obligation) 

VAS     บริการเสริม (Value Added Service) 

VoIP     การใช้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol) 

WiFi     Wi-Fi ไวไฟ (Wireless Fidelity) เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายประเภทหน่ึง 

YoY     ปีปัจจุบนัเทียบกบัปีท่ีแล้ว 

 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 

ส่วนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) หรือ ดีแทค เป็นหน่ึงในผู้นําการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดย

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทให้บริการโทรคมนาคมด้วยโครงข่ายเทคโนโลยี 4G, 3G และ 2G ท่ี

ครอบคลมุซึ่งช่วยให้ลกูค้าสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศ บริการข้ามแดนอตัโนมติั 

(International Roaming) และบริการโทรศัพท์ทางไกล (International Direct Dialing, IDD) ทําให้ลูกค้าสามารถติดต่อถึงกันได้

อย่างทั่วถึงและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วดีแทคให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 4G โดยใช้คลื่นความถ่ี 1800 

เมกะเฮิรตซ์ ร่วมกับคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และ 2.3 กิกะเฮิรตซ์ บนความร่วมมือกับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ ทีโอที 

ในขณะท่ีให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี 3G โดยใช้คลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ (ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นความถ่ี 900 

เมกะเฮิรตซ์ ภายในสองปีนับจากวันท่ีได้รับในอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.) ร่วมกับคลื่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี 2G โดยใช้คลื่น

ความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ ทัง้นี ้บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดัให้บริการภายใต้แบรนด์ ดีแทค ซึง่มีฐานลกูค้าผู้ใช้บริการ ณ 

สิน้ปี พ.ศ. 2562 อยู่ประมาณ 20.6 ล้านเลขหมายทัว่ประเทศไทย โดยเป็นลกูค้าในระบบเติมเงินประมาณ 14.2 ล้านเลขหมาย และ

ลกูค้าในระบบรายเดือนประมาณ 6.4 ล้านเลขหมาย ในขณะท่ีในปี 2562 ดีแทคมีส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงรายได้อยู่ท่ีประมาณ

ตํ่ากว่าร้อยละ 23 เพียงเล็กน้อย ลดลงจากเดิมซึ่งอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 23 เมื่อปี 2561 ในขณะท่ีบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดใน

เชิงจํานวนลกูค้าอยู่ประมาณร้อยละ 22 ลดลงจากเดิมซึง่อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 23 เมื่อปี 2561 เช่นกนั 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด หรือ ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท เทเลแอสเสท จํากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทท่ีดีแทค ไตรเน็ต ถือหุ้นร้อยละ 99.99  ได้เข้าทําข้อตกลงกับ ทีโอที ในการให้บริการไร้สายแบบโรมมิ่งบนคลื่นความถ่ี 

2300 เมกะเฮิรตซ์ ควบคู่ไปกบัการให้บริการด้วยคลื่นความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์ โดยข้อตกลงความร่วมมือกับ ทีโอที จะสิน้สดุลงใน

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 และดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ จาก กสทช. เมื่อปี พ.ศ. 

2555 ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะหมดอายุในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2570 นอกจากนี ้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ ชนะการ

ประมลูคลื่นความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ซึง่จดัขึน้โดย กสทช. และได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 1800 

เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ดงักล่าวเมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึง่ใบอนญุาตดงักล่าวจะหมดอายใุนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2576 

ในเดือนมิถุนายน 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ีย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจัดสรรโดย กสทช. โดยกําหนด

ระยะเวลาเร่ิมต้นการอนญุาตวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่า กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น นอกจากนี ้ในเดือนกมุภาพันธ์ 

2563 ดีแทค ไตรเน็ต ยังได้เข้าร่วมและเป็นผู้ ชนะการประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งจัดขึน้โดย กสทช. และได้รับ

ใบอนญุาตคลื่นความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ ดงักล่าวในเดือนเดียวกนั ซึง่ใบอนญุาตดงักล่าวจะหมดอายใุนเดือนกมุภาพนัธ์ 2578 

นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซึ่งการจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ีพร้อมกับบริการ

โทรคมนาคมของบริษัทช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการท่ีครบวงจรและได้รับโปรโมชั่นท่ีมีความคุ้มค่าและหลากหลาย เช่น การได้รับ

ส่วนลดค่าอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีเมื่อลกูค้าสมคัรใช้บริการรายเดือนของดีแทค เป็นต้น ทัง้นี ้การนําเสนอโปรโมชัน่ร่วมกบัอปุกรณ์

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีส่วนช่วยบริษัทในการเพิ่มจํานวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน รวมทัง้สร้างฐานลกูค้าใหมแ่ละรักษาฐานลกูค้าเดิมอีกด้วย 

โดย ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีฐานลกูค้าท่ีใช้อปุกรณ์สมาร์ทโฟน อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 85 ของฐานลกูค้าทัง้หมด เพิ่มขึน้จากเดิม

ซึง่อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 78 เมื่อปี 2561 ในขณะท่ีรายได้จากการจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์และชุดเลขหมายมีสดัส่วนอยู่ท่ีประมาณ

ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท 
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บริษัทมีเป้าหมายในการนําเสนอบริการดิจิทลัและเพิ่มช่องทางการให้บริการแบบดิจิทลัมากขึน้ ซึง่จะช่วยส่งเสริมการใช้งานบริการ

อินเทอร์เน็ตและช่วยให้การดําเนินชีวิตของลกูค้าในยุคดิจิทลัมีความสะดวกมากขึน้ รวมทัง้จะช่วยสร้างความความสมัพนัธ์ระหว่าง

ลกูค้ากบับริษัทได้มากย่ิงขึน้ โดยปัจจบุนั ดีแทคได้นําเสนอบริการดิจิทลัควบคู่ไปกบัการใช้งานการโทรและการใช้อินเทอร์เน็ตทัว่ไป  

1.1 นโยบายในการดาํเนินงานของบริษัท 

1.1.1 จุดประสงค์ของบริษัท (วิสัยทัศน์) 

เช่ือมต่อสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุสําหรับคณุและสร้างสงัคมไทยให้แข็งแกร่ง 

1.1.2 กลยุทธ์ 

- การเติบโต: เช่นเดียวกบัลกูค้าของเรา เราจะไม่หยดุพฒันา 

เรามองหาโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้ในตลาดของเราโดยการมอบประสบการณ์รับชมวีดีโออย่างราบร่ืนทุกท่ี

ทัว่ประเทศไทยในราคาท่ีเหมาะสม และยงัคงรักษาจุดยืนของเราในการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายมือถือท่ีมีความเรียบ

ง่าย ซ่ือสตัย์ และเป็นมิตรต่อผู้ ใช้ อีกทัง้สร้างประสบการณ์การบริการอย่างไร้รอยต่อด้วยการผสานช่องทางการขาย

ทัง้หมด (Omni Channel) ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาช่องทางดัง้เดิม ช่องทางดิจิทลั และการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

ทัง้หมดนีจ้ะช่วยให้เราสามารถรักษาและดงึฐานลกูค้าเติมเงิน รวมถึงคงอตัราการเติบโตของลกูค้ารายเดือน และขยาย

ฐานลูกค้าองค์กรได้ นอกจากนีแ้ล้ว เรายังมีการศึกษาจัดเตรียมบริการเทคโนโลยี 5G, Virtual Reality (VR) และ 

Augmented Reality (AR) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานอย่างมีความสขุให้กบัลกูค้าอีกด้วย 

- การลดความซํา้ซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ: เราพร้อมสําหรับอนาคต 

เราพฒันาอย่างต่อเน่ืองและจะไม่หยุด เพื่อลดความซบัซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน พร้อมกนันี ้เรายงั

มอบประสบการณ์การใช้บริการท่ีราบร่ืนไร้กังวลแก่ลูกค้าของเรา ตลอดจนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สําหรับธุรกิจ เรามีการปรับปรุงองค์กรและรูปแบบการดําเนินงานให้ทันสมยั ลดขัน้ตอน เพิ่มขีดความสามารถ และ

บริหารต้นทนุอย่างสมํ่าเสมอ 

- ทีมแห่งชยัชนะ: เรายึดวิถีการทํางานแห่งอนาคต 

เพื่อให้มัน่ใจว่าเราให้ความสําคญักบัลกูค้า เราต้องตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เราจึงสร้างองค์กรท่ีแข็งแกร่งและก้าวทันอนาคตท่ีเปลี่ยนแปลง ด้วยการทํางานแบบคล่องตัว (agile) เรียบง่าย 

(simple) และลดลําดับขัน้ (lean) อีกทัง้ทํางานภายใต้หลักการท่ีพนักงานมีความเช่ือในการท้าทายสิ่งท่ีเป็นอยู่  

ให้ความสําคญักบัลกูค้า ซ่ือสตัย์ เรียบง่าย และสนกุสนาน  

- การดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ: เราร่วมพฒันาสงัคมสร้าง 

เราต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมท่ีคนในสงัคมไว้วางใจผ่านมาตรฐานทางจริยธรรมอนัแข็งแกร่ง  ลดความเหลื่อมลํา้

ในสงัคม และยกระดบัมาตรฐานการดําเนินงานตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของเรา ควบคู่ไปกับการดําเนินนโยบายด้าน

ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของข้อมลูลกูค้า 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญในปี 2562 

มกราคม 2562 บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เข้าทําสญัญาระงบัข้อพิพาทกับ กสท เพื่อระงบัข้อพิพาทต่าง ๆ ซึง่

เกิดขึน้ภายใต้การดําเนินการให้บริการภายใต้สญัญาสมัปทานท่ีบริษัทมีกบั กสท 
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เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2562 ได้มีมติอนุมติัให้บริษัทระงบัข้อพิพาทตามสญัญาระงบั

ข้อพิพาทกบั กสท 

พฤษภาคม 2562 - ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟ้องข้อเรียกร้องของทีโอทีเก่ียวกับค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคมจากบริษัท 

- ทีโอทีไม่ได้อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด มีผลให้คดีถึง

ท่ีสดุ 

มิถนุายน 2562 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ี 700 เมกะเฮิรตซ์ จํานวน 2 x 10 เมกะเฮิรตซ์ 

ผ่านกระบวนการจัดสรรคลื่นความถ่ีโดย กสทช. โดยกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นการอนุญาตวนัท่ี 1 ตุลาคม 

2563 หรือจนกว่า กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

กนัยายน 2562 - เปิดตัวบริการ “dtac GO” โดยถือเป็นผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายแรกในประเทศไทยท่ีมีการรวม

การใช้บริการข้ามแดนอตัโนมตัิเข้าไว้ในแพ็คเกจหลกั 

- เปลี่ยนช่ือ “Line Mobile” เป็น “Finn Mobile” เน่ืองจากการเลกิสญัญากบั Line 

ตลุาคม 2562 - บริษัทได้รับประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 

- บริษัทลงนามสัญญาพันธมิตรกับอีริคสันเพ่ือดําเนินงานหน่วยปฏิบัติการด้านโครงข่ายลํา้สมัยเพื่อ

ผู้ใช้บริการของดีแทค เร่ิมดําเนินการเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

ธันวาคม 2562 - บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ 3BB โดยการลงนามในบันทึกความ

เข้าใจเร่ืองความร่วมมือในการให้บริการ 

- บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เข้าทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบั ทีโอที 

กมุภาพนัธ์ 2563 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เป็นผู้ชนะในการประมลูคลื่นความถ่ี 26 กิกะเฮิรตซ์ ท่ีจัดโดย กสทช. จํานวน      

200 เมกะเฮิรตซ์ 

รางวัลท่ีได้รับในปี พ.ศ. 2562 

- หุ้นยัง่ยืนประจําปี 2562 (Thailand Sustainability Investment 2019) จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

- รายงานความยัง่ยืน Recognition ประจําปี 2562 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

บริษัทเป็นหน่ึงในผู้ นําธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย ก่อตัง้ในปี 2532 ประกอบธุรกิจดําเนินธุรกิจให้บริการ

โทรคมนาคม รวมถึงให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi 

ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด “ดีแทค ไตรเน็ต” (เดิมช่ือ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จํากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัท ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี IMT ย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี

สามเป็นเวลา 15 ปี จาก กสทช. เพื่อให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ในปี 2561 เทเลแอสเสท ซึ่งเป็นบริษัทท่ีดีแทค ไตรเน็ต ถือหุ้นร้อยละ 99.99 พร้อมกับ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ลงนามสญัญาเช่าเคร่ือง

และอปุกรณ์โทรคมนาคมและสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศระบบ 2300 เมกะเฮิรตซ์ กบั บมจ. 

ทีโอที อย่างเป็นทางการเรียบร้อย เพื่อเปิดให้บริการ 4G LTE-TDD คลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ บนแบนด์วิดท์ท่ีกว้างท่ีสุดถึง 60 

เมกะเฮิรตซ์ 

ในเดือนธันวาคม 2561 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนญุาตคลื่นความถ่ีทัง้ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จาก กสทช. และใน

เดือนมิถุนายน 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ีย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจัดสรรโดย กสทช. นอกจากนี ้ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 ดีแทค ไตรเน็ต ยังได้รับใบอนุญาตคลื่นความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ จาก กสทช. ซึ่งทําให้ดีแทคสามารถจะ

ให้บริการได้บนคลื่นความถ่ีครบทุกย่านความถ่ี ทัง้คลื่นความถ่ีตํ่า ความถ่ีกลางและความถ่ีสูง โดยปัจจุบันสามารถให้บริการบน

คลื่นช่วงดาวน์โหลดจํานวนมากสดุถึง 80 เมกะเฮิรตซ์ จากการให้บริการบนแบนด์วิดท์รวม 130 เมกะเฮิรตซ์ 
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ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้สิน้ 10 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม (ตามนิยามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จํากดั (หรือ 

ยดูี) และ (2) บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ จํากดั* 

ทัง้นีร้ะหว่างปี 2562 มีบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนเลิกและอยู่ระหว่างชําระบัญชีจํานวน 4 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ดีแทค ดิจิตอล 

มีเดีย จํากดั (2) บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั (3) บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั และ (4) บริษัท เพย์สบาย จํากดั นอกจากนี ้บริษัท

ย่อยซึ่งจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีเสร็จสิน้แล้ว จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จํากัด และ (2) บริษัท ดีแทค 

เซอร์วิส จํากดั 

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลกั นอกจากนัน้ บริษัทยงัเน้นการลงทุนในกิจการท่ีสามารถสร้าง

มลูค่าให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้ 

หมายเหต ุ* บริษัท ไม่ได้มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเหนือกิจการนี ้ดงันัน้ กิจการนีไ้ม่ได้มีคณุสมบตัิเป็นบริษัทร่วมตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัท 

บริษัท ท่ีตัง้สํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นท่ีถือ 

(ร้อยละ) 

จํานวนหุ้น 

ทัง้หมด 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด ์จํากดั 

 

เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034424 

ระหว่างชําระบญัชี 175 หุ้นสามญั 99.99 1,750,000 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548 

ให้บริการโทรคมนาคม 1,160 หุ้นสามญั 99.99 11,600,000 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย 

จํากดั 

 

เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034467 

ระหว่างชําระบญัชี 100 หุ้นสามญั 99.99 

(ผ่านบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

1,000,000 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 2 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767 

ลงทนุและให้การ

สนบัสนนุแก่บริษัท 

Start-up ในการพฒันา

แอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ 

15 หุ้นสามญั 99.99 

(ผ่านบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

150,000 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804 

ระหว่างชําระบญัชี 200 หุ้นสามญั 99.99 2,000,000 

บริษัท เทเลแอสเซท จํากดั เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105559061246 

ให้เช่าเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์โทรคมนาคม 
300 หุ้นสามญั 99.99 

(ผ่านบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

3,000,000 
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บริษัท ท่ีตัง้สํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จํานวนหุ้นท่ีถือ 

(ร้อยละ) 

จํานวนหุ้น 

ทัง้หมด 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038 

บริหารสินทรัพย์ 1 หุ้นสามญั 99.99 100,000 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740 

ระหว่างชําระบญัชี 80 หุ้นสามญั 99.99 

(ผ่านบริษัท 

แทค พร็อพเพอร์

ตี ้จํากดั) 

800,000 

บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนูิเกชัน่ 

อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) 

เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 41 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871 

ระหว่างชําระบญัชี 313.55 หุ้นสามญั 99.81 434,668,207 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากดั เลขที ่319 อาคารจตัรุัสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนน

พญาไท แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์+66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969 

ระหว่างชําระบญัชี 450 หุ้นสามญั 99.99 4,500,000 

บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่บิซ

ซิเนส จํากดั* 

(ยดู)ี 

เลขที ่499 หมู่ที่ 3 อาคารเบญจจินดา ถนน

กําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์+66 2953 2222 

โทรสาร +66 2953 1269 

เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951 

จดัจําหน่ายโทรศพัท ์

เคลื่อนที ่ซิมการ์ด 

บตัรเติมเงิน และ 

อปุกรณ์เสริมต่าง ๆ 

200 หุ้นสามญั 25 20,000,000 

บริษัท ศนูย์ให้บริการ คงสิทธิเลข

หมายโทรศพัท ์จํากดั 

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ 

ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 403 ชัน้ที ่4 

ถนนสาทรเหนอื แขวงสีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์+66 2108 1544 

โทรสาร +66 2108 1544 

เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471 

บริการระบบ

สารสนเทศและ

ฐานข้อมลูกลาง

ประสานงานการ

โอนย้ายผู้ให้บริการ

โทรคมนาคมเพ่ือการ

คงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท ์

2 หุ้นสามญั 20 

(โดยดีแทค และ 

ผ่านบริษัท ดีแทค 

ไตรเน็ต จํากดั) 

20,000 

 

หมายเหต ุ * ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ถือหุ้นโดยบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั แม้ว่าบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั ซึ่งเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทได้ถือ

หุ้นในยูดีร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของ

บริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมภาระให้กับบริษัทในการจัดการบริหาร

สินค้าคงคลงั รวมถึงระบบการจดัส่งสินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกนัการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคุม

รายการระหว่างกนัอย่างรัดกมุ เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหว่างกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทัง้นี ้ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั มีรายชื่อผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นดงัต่อไปนี ้

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ   ร้อยละ 40.0 

นายวิชยั เบญจรงคกลุ   ร้อยละ 30.0 

นางวรรณา จิรกิติ   ร้อยละ 15.0 

นายสมชาย เบญจรงคกลุ   ร้อยละ 15.0 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ0

1 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้

  สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  2560 2561 2562 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ        

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์  68,083 87.0 65,325 86.8 64,211 78.2 

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย  9,374 12.0 7,769 10.3 7,798 9.5 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน  818 1.0 2,196 2.9 10,136 12.3 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  78,275 100 75,290 100 82,146 100 

 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทเป็นหน่ึงในผู้ นําการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทย โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทนําเสนอบริการ

โทรคมนาคมท่ีหลากหลาย อาทิเช่น บริการอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Internet), บริการเสียง (Voice), 

บริการรับส่งข้อความ (SMS/MMS) และบริการเสริมอื่น ๆ ซึง่ดําเนินการร่วมกบัผู้ให้บริการเสริมต่าง ๆ เช่น บริการเสียงเรียกเข้าและ

ดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทโดยบริษัทย่อยของบริษัทยังให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และบริการข้ามแดน

อัตโนมัติทัง้แก่ลูกค้าของดีแทคท่ีนําโทรศัพท์เคลื่อนท่ีไปใช้งานในต่างประเทศและลูกค้าของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีใน

ต่างประเทศท่ีเลือกใช้โครงข่ายของดีแทคระหว่างพํานักอยู่ในประเทศไทย รวมทัง้ได้ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายอุปกรณ์

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายใต้แบรนด์ชัน้นําระดับโลกต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของดีแทคและสามารถ

ให้บริการลกูค้าได้อย่างครบวงจร 

ดีแทคได้สร้างสรรค์แพ็คเกจค่าบริการและนําเสนอโปรโมชั่นท่ีหลากหลายเพื่อให้ลกูค้าสามารถเลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการมาก

ท่ีสุด เช่น แพ็คเกจท่ีดีแทคผนวกบริการอินเทอร์เน็ตและบริการเสียงเข้าด้วยกัน แพ็คเกจบริการเสียงอย่างเดียว แพ็คเกจบริการ

อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว หรือโปรโมชั่นท่ีลูกค้าซือ้อุปกรณ์โทรศัพท์พร้อมแพ็คเกจค่าบริการซึ่งให้ความคุ้มค่ากับลูกค้า เป็นต้น 

นอกจากนี ้ดีแทคได้นําเสนอแพ็คเกจเสริมเพิ่มเติมจากแพ็คเกจหลกัท่ีลกูค้าใช้งานอยู่ประจําเพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งการใช้

งานและเพ่ิมความคล่องตวัให้กบัลกูค้าในแต่ละสถานการณ์ได้มากย่ิงขึน้ เช่น แพ็คเกจเพิ่มปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีให้ลกูค้า

เลือกทัง้แบบรายวนั ราย 7 วนั หรือราย 30 วนั เป็นต้น  

ดีแทคนําเสนอแพ็คเกจบริการใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ืองเพื่อสนองตอบกับสภาพการแข่งขันในตลาดและวิถีสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทลั ดีแทคได้นําเสนอบริการดิจิทลัต่าง ๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพรวมทัง้ลดขัน้ตอนในการส่งมอบบริการไป

ถึงผู้ ใช้งานอาทิเช่น บริการ “Finn Mobile” ซึ่งเป็นบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ หรือแอปพลิเคชัน “dtac App” 

สําหรับลกูค้าและแอปพลิเคชัน “dtac One” สําหรับร้านค้า นอกจากนี ้ดีแทคได้นําเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาใช้ในการดําเนินงานซึ่ง

ช่วยให้ดีแทคมีประสิทธิภาพสงูขึน้รวมทัง้สามารถนําเสนอบริการได้เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับลกูค้าแต่ละรายมากขึน้ นอกจากนี ้

ดีแทคได้นําเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดิจิทลัล่าสดุ อาทิเช่น VoLTE (Voice over LTE) 

และ VoWiFi (Voice over WiFi, WiFi Calling) และแอปพลิเคชัน “dtac call” ซึง่ช่วยให้ลกูค้าสามารถใช้งานเบอร์โทรศพัท์ได้หลาย

 
1 ตวัเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินสําหรับปี 2561 และปี 2562 อยู่บนพืน้ฐานของมาตรฐานบญัชีเดิม (IAS 17 & 18) เว้นแต่จะแจ้งเป็นอย่างอื่น 
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เบอร์ในเคร่ืองเดียวกันโดยไม่ต้องใช้ซิม เพื่อให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์ใช้งานท่ีดีมีคุณภาพและเพิ่มความเช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีต่อ

บริษัท 

บริษัทมีช่องทางการให้บริการและจําหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายซึ่งนอกจากการให้บริการผ่านศูนย์บริการของดีแทคซึ่งมีอยู่ทั่ว

ประเทศไทยแล้ว บริษัทได้พฒันาช่องทางการขายและให้บริการลกูค้าท่ีมีความเป็นดิจิทลัเพิ่มมากขึน้ เช่น แอปพลิเคชนั “dtac app” 

และเว็บไซต์ของบริษัท ท่ีเพิ่มความสะดวกกับลกูค้าในการเช็คยอดใช้งาน สมคัรโปรโมชั่น ชําระค่าบริการ และรับสิทธิดีแทครีวอร์ด 

ผ่านทางหน้าจอสมาร์ทโฟน รวมทัง้การจําหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (e-commerce) นอกจากนี ้บริษัททําการประชาสัมพนัธ์

บริการและผลิตภณัฑ์ของบริษัทในหลายช่องทางโดยเฉพาะทางช่องทางดิจิทลั เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.dtac.co.th ทาง 

dtac app หรือทางสงัคมออนไลน์ เช่น Line, Facebook และ YouTube เพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ทั่วไปทางสื่ออื่น ๆ 

และทางร้านค้าและตัวแทนจําหน่าย ซึ่งพฒันาการดงักล่าวจะทําให้ลูกค้าได้สมัผสัประสบการณ์เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ีมีความ

สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพและเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทในการเป็นแบรนด์ดิจิทลัชัน้นํา 

ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 ดีแทคให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีด้วยเทคโนโลยี 4G, 3G และ 2G ผ่านคลื่นความถ่ีท่ีดีแทคใช้งานอยู่ในปัจจุบนั

คือ คลื่นความถ่ีย่าน 2300 เมกะเฮิรตซ์ 2100 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งรองรับการใช้งานของลกูค้า

กว่า 20.6 ล้านเลขหมาย โดยข้อมูลเก่ียวกับจํานวนผู้ ใช้บริการและรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายโดยไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายของ

บริษัทในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา มีดงันี ้

  สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  2560 2561 2562 

จาํนวนผู้ใช้บริการ (หน่วย : ล้านเลขหมาย)     

ระบบรายเดือน  5.6 6.1 6.4 

ระบบเติมเงิน  17.0 15.1 14.2 

รวม  22.7 21.2 20.6 

  

  2560 2561 2562 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมายต่อเดือนโดยไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 

(หน่วย : บาท) 

    

ระบบรายเดือน  541 532 549 

ระบบเติมเงิน  145 142 137 

รวม  230 242 254 

 

2.2.1 การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีของดีแทคสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลกัตามกลุ่มลูกค้า ได้แก่ บริการระบบรายเดือน บริการ

ระบบเติมเงิน และบริการลกูค้าธรุกิจ (B2B) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(ก) บริการระบบรายเดือน 

บริการระบบรายเดือนคือบริการท่ีลูกค้าสามารถเลือกใช้แพ็คเกจบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีต่าง ๆ โดยมีลักษณะเฉพาะคือลูกค้า

สามารถใช้บริการก่อนแล้วจึงชําระค่าบริการเมื่อครบกําหนดรอบเดือน ทัง้นี ้ลกูค้าท่ีต้องการใช้บริการในระบบรายเดือนจะต้องทํา

การจดทะเบียนโดยกรอกแบบสัญญาขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนพร้อมแจ้งท่ีอยู่สําหรับจัดส่งใบแจ้งหนี ้

ค่าบริการ  
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ฐานลกูค้าและรายได้จากบริการระบบรายเดือนมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2562 เป็นผลมาจากข้อเสนอการให้บริการข้อมลูและ

อุปกรณ์สื่อสารท่ีแตกต่าง และการพฒันาประสบการณ์การใช้งานเครือข่าย ทัง้นี ้ตลอดปีท่ีผ่านมา ดีแทคได้ให้บริการโดยคํานึงถึง

ประสบการณ์ของลกูค้าเป็นสําคญั โดยออกแบบข้อเสนอท่ีเข้าใจง่าย ง่ายต่อการใช้งาน และให้ลกูค้าใช้งานได้อย่างไร้กงัวล 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 บริษัทเปิดตวัแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตรายเดือนใหม่ “dtac GO” และแพ็คเกจเสริม “GO Travel” ซึง่เป็นการ

ท้าทายตลาดโรมมิ่งระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีชอบท่องเท่ียว ซึ่งถือเป็นครัง้แรกใน

ประเทศไทยท่ีแพ็คเกจรายเดือนรวมการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศและต่างประเทศไว้ด้วยกัน ทําให้ลกูค้าสามารถใช้บริการเครือข่าย

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างไร้รอยต่อ สะดวกทกุท่ี ทกุเวลาทัว่โลกโดยไม่ต้องเปลี่ยนซิม นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้ทดลองออก

แคมเปญใหม่โดยนําเสนอโปรโมชั่นให้ลกูค้าสามารถซือ้สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปได้โดยผ่อนกับบริษัทแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและไม่

ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า ทัง้นี ้เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดและทําให้ลกูค้าสามารถเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทยังดูแลลูกค้าด้วยการลงทุนในโปรแกรมสร้างความภกัดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Loyalty Program) ด้วยสิทธิ

พิเศษสําหรับไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลาย ซึง่จะช่วยให้บริษัทรักษากลุ่มลกูค้าท่ีมีคณุภาพสงู (High Value Customers) ไว้ได้ โดยลกูค้า

ของบริษัทจะสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามระดบัสมาชิกได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก โดยไม่ต้องใช้คะแนนสะสม 

(ข) บริการระบบเติมเงิน 

บริการระบบเติมเงินคือบริการท่ีลูกค้าจะต้องทําการเติมเงินเข้าไปในซิมการ์ดหรือเบอร์โทรศัพท์ให้เพียงพอก่อนจะใช้งาน ทัง้นี ้

ผู้ ใช้บริการระบบเติมเงินต้องทําการลงทะเบียนแสดงตนตามขัน้ตอนท่ีกําหนดด้วย ซึ่งวิธีการเติมเงินในปัจจุบันมีหลากหลาย

ช่องทาง เช่น เติมเงินผ่านทางร้านค้าท่ีเป็นตวัแทน เติมเงินผ่านเคร่ืองเอทีเอ็ม รวมถึงการเติมเงินทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยข้อดี

ของบริการระบบเติมเงินคือ ลกูค้าไม่ต้องกังวลเก่ียวกับการชําระค่าบริการตามใบแจ้งหนีทุ้กเดือนอย่างลูกค้าระบบรายเดือนโดย

ลูกค้าระบบเติมเงินสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยเติมเงินตามจํานวนท่ีต้องการและใช้บริการได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ียงัมี

จํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลืออยู่  

ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดระบบเติมเงิน บริษัทสามารถรักษาระดบัรายได้รายวนัจากการให้บริการระบบเติมเงินให้คงท่ี

ตัง้แต่ต้นปี 2562 อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างฐานลกูค้าระบบเติมเงินท่ีมีคณุภาพเพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัธุรกิจเติมเงิน โดย

บริษัทยงัคงนําเสนอข้อเสนอต่าง ๆ ท่ีสามารถแข่งขนัได้ และเปิดตวัแคมเปญจํานวนมากตลอดทัง้ปี 

ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 บริษัทเปิดตวั “ใจดีแจกสขุ” ซึ่งถือเป็นโปรแกรมดูแลลูกค้าระบบเติมเงินโดยเฉพาะเป็นโปรแกรมแรก 

ลกูค้าระบบเติมเงินสามารถแลกสิทธิพิเศษต่าง ๆ และลุ้นรางวลัพิเศษจํานวนกว่า 20 ล้านบาท เมื่อเติมเงินหรือใช้เบอร์ดีแทคอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากนัน้ บริษัทยงัเปิดตวัซิมใหม่ 3 ประเภท สําหรับกลุ่มเป้าหมายคนไทยท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ซิมแฮปปีเ้น็ตสําหรับคน

ชอบเน็ต ซิมแฮปปีค้อลสําหรับคนชอบโทร และเกมเมอร์ซิมสําหรับลูกค้าท่ีชอบเล่นเกม โดยบริษัทได้ร่วมมือกับการีนาซึ่งเป็นผู้

ให้บริการเกมส์ออนไลน์รายใหญ่รายหน่ึงของโลก เสนอโปรโมชั่นพิเศษท่ีสามารถเล่นเกม Free Fire ฟรี โดยไม่เสียค่าบริการข้อมลู 

และรับไอเทมเกมส์พิเศษสําหรับลกูค้าดีแทคโดยเฉพาะ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัคงรักษาความเป็นผู้ นําตลาดในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนต่างด้าว และกลุ่มนักท่องเท่ียว โดย

ยงัคงให้บริการซิมและแพ็คเกจเติมเงินท่ีตอบโจทย์ทัง้ 2 กลุ่ม พร้อมทัง้มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมการรับรู้และสร้าง

ความผกูพนัท่ีแข็งแกร่งระหว่างลกูค้าและแบรนด์ดีแทค 

(ค) บริการลูกค้าธุรกิจ 

นอกจากบริการระบบรายเดือนและบริการระบบเติมเงินท่ีบริษัทให้บริการกับลกูค้าท่ีเป็นกลุ่มผู้บริโภคแล้ว บริษัทยงัมีการให้บริการ

แก่กลุ่มลกูค้าธุรกิจด้วย แต่ถือได้ว่ายงัมีส่วนแบ่งตลาดท่ีเล็กอยู่ โดยจะเป็นการให้บริการระบบรายเดือน รวมถึงบริการอื่น ๆ เช่น 
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การจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ี แพ็คเกิจเสริมสําหรับการใช้บริการในต่างประเทศ บริการส่งข้อความสัน้ถึงผู้ รับเป็นจํานวน

มาก บริการตู้สาขาโทรศพัท์แบบเสมือน และบริการซิมสําหรับอปุกรณ์ IoT เป็นต้น 

ในปี 2562 บริษัทได้วางกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นไปท่ีธุรกิจกลุ่มลกูค้าองค์กร ซึ่งในปีท่ีผ่านมาการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้มุ่งเน้นการ

เติบโตของกลุ่มลูกค้าองค์กรโดยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และลดความซับซ้อนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลง

เน้นหนักไปท่ีการประชาสัมพันธ์เร่ืองความโปร่งใส และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและเพิ่มความเช่ือมั่นในสิ่งท่ีบริษัทนําเสนอ 

บริษัทได้พฒันาแนวทางของลกูค้า (Customer Journey) ผลิตภณัฑ์ และโซลชูัน่ต่าง ๆ ขององค์กร อาทิ แนวคิดแพ็คเกจ “สบายใจ” 

สําหรับกลุ่มลกูค้าองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) การเพิ่มการลงทุนในด้านการพฒันาโซลชูั่นใหม่ ๆ เพื่อองค์กรท่ีมีความ

ซบัซ้อน ทบทวนและเพิ่มช่องทางการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าธุรกิจให้ดีย่ิงขึน้ ด้วยความเปลี่ยนแปลงนี ้บริษัทเร่ิม

มองเห็นการเติบโตของกลุ่มลกูค้าธุรกิจมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลกูค้าท่ีมากขึน้อย่างก้าวกระโดดในทุกช่องทางการขาย 

และความพึงพอใจของลกูค้าองค์กรท่ีเพิ่มมากขึน้เช่นกนั 

นอกจากการแบ่งผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทในลกัษณะดงักล่าวข้างต้นแล้ว ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทยงัสามารถแบ่ง

ประเภทตามลกัษณะของบริการและสินค้าได้ดงันี ้

(ง) บริการหลัก (Core Service) 

บริการหลักประกอบด้วย บริการเสียงและข้อมูล ได้แก่ บริการติดต่อสื่อสารโดยการสนทนาผ่านโทรศัพท์ของลูกค้าไปยังเบอร์

โทรศพัท์ปลายทางทัง้ท่ีอยู่ภายในโครงข่ายของดีแทคหรือไปยงัเบอร์โทรศพัท์ท่ีอยู่โครงข่ายอื่น บริการใช้งานอินเทอร์เน็ต บริการส่ง

ข้อความทัง้รูปแบบท่ีเป็น Short Messaging Service (SMS) และส่งข้อความในรูปแบบภาพเสียง Multimedia Messaging Service 

(MMS) และบริการดิจิทลัหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่น บริการเสียงรอสาย บริการคอนเทนต์ด้านข่าวสารหรือความบนัเทิงต่าง ๆ เป็นต้น 

ทัง้นี ้รายได้จากบริการหลกัมีสดัส่วนสงูท่ีสดุของรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาดงันี ้

  สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  2560 2561 2562 

รายได้จากบริการหลกั (ล้านบาท) 59,120 58,796 58,853 

รายได้จากบริการหลกัคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการให้บริการไม่รวมค่า

เช่ือมต่อโครงข่าย 

   91.2    93.1 94.8 

 

(จ) บริการระหว่างประเทศ 

บริการระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) ซึง่ให้บริการแก่ลกูค้าของดีแทคเมื่อเดินทางไปใช้

งานในต่างประเทศ (Outbound) และให้บริการแก่ผู้ใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากต่างประเทศซึง่เดินทางมายงัประเทศไทยและใช้งาน

โครงข่ายของดีแทค (Inbound) และบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD) ท่ีให้ลูกค้าของดีแทคสามารถโทรออกต่างประเทศ

โดยตรงผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

สําหรับบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ บริษัทให้บริการผ่านบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทท่ีได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมในการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ โดยได้เปิดให้บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศผ่าน

รหสั “004” ไปยงัปลายทางในหลายประเทศ 

สําหรับบริการข้ามแดนอตัโนมติั ลกูค้าของดีแทคทัง้ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเมื่อเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านเครือข่ายผู้ ร่วมให้บริการโทรศพัท์ในต่างประเทศทัง้บริการเสียงและบริการข้อมลู และมีแพ็กเกจหรือโปรโมชั่น

ต่าง ๆ ให้เลือก เช่น แพ็กเกจ Non-stop Data Roaming หรือ ซิม Go! อินเตอร์ เป็นต้น 
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  สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  2560 2561 2562 

รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมตัิ (ล้านบาท) 1,162 1,127 831 

รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมตัิคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการ

ให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย 

    1.8    1.8 1.3 

(ฉ) การจาํหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

บริษัทจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในหลากหลายระดบัราคาจากแบรนด์ดงัต่าง ๆ โดยได้นําเสนอผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่อย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากท่ีสดุ ทัง้นี ้การจําหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ียงัเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ี

ช่วยสนบัสนนุการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในประเทศไทยและช่วยเพิ่มฐานลกูค้าโดยเฉพาะบริการในระบบรายเดือน  

บริษัทได้นําเสนอกิจกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน เช่น การซือ้ผ่อนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ีผ่านบัตรเครดิตด้วยอัตราดอกเบีย้ 0% หรือการ

จําหน่ายเคร่ืองอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีพร้อมแพ็คเกจการใช้งานในระบบรายเดือนซึง่ให้ส่วนลดกับลกูค้าในรูปแบบต่าง ๆ  

อปุกรณ์สมาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีผู้ให้บริการต่างใช้เพื่อสร้างฐานลกูค้าใหม่และรักษาฐานลกูค้าเดิมท่ามกลางสภาวะการแข่งขนั

ซึง่อยู่ในระดบัสงู และยงัเป็นปัจจยัหลกัในการผลกัดนัการเปลี่ยนผ่านจากระบบสมัปทานไปสู่ระบบใบอนญุาตในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 

อย่างไรก็ดี บริษัทใช้ความระมดัระวงัในการให้ส่วนลดโดยมุ่งทํากิจกรรมให้ส่วนลดค่าเคร่ืองในตลาดบริการระบบรายเดือน 

2.2.2 การให้บริการลูกค้า 

การให้บริการแก่ลกูค้าของบริษัทเป็นปัจจัยสําคญัประการหน่ึงท่ีทําให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งขนั ดงันัน้ บริษัทจึงเน้นในเร่ืองการ

ให้บริการท่ีเป็นมิตร ดูแลใส่ใจ และให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า ซึ่งเป็นการตอกยํา้ถึงความตัง้ใจของบริษัทท่ีจะ

ให้บริการอนัเป็นเลิศและมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้า โดยบริษัทมุ่งให้บริการลกูค้าผ่านรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ดงันี ้

(1) Call Center 

Call Center ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการใช้บริการใหม่ ๆ ตอบข้อซกัถามและแก้ไขปัญหาการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้

บริการ ให้ข้อมูลเก่ียวกับค่าใช้บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้บริการโครงข่ายและปัญหาอื่น ๆ รวมทัง้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จาก

ลูกค้า โดยสามารถให้บริการทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า เป็นต้น ทัง้นีลู้กค้า

สามารถติดต่อ Call Center ท่ีหมายเลข 1678 ได้ทัง้จากโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและโทรศพัท์พืน้ฐานตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัไม่มีวนัหยดุ 

รวมทัง้สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท อีเมล์หรือทางสงัคมออนไลน์ ได้เช่นกนั 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัอย่างย่ิงต่อเป้าหมายการให้บริการท่ีดีเย่ียมแก่ลูกค้า จึงได้นํากลยุทธ์การให้บริการลกูค้าเป็นกลุ่ม

ย่อยมาปรับใช้ โดยจัดแบ่งพนักงานให้บริการออกเป็นกลุ่มเพื่อให้บริการและสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและรองรับ

ความต้องการของลกูค้าได้ตรงจดุมากย่ิงขึน้ อาทิ ลกูค้าระบบรายเดือน ลกูค้าระบบเติมเงิน ลกูค้าท่ีสนใจบริการเสริมต่าง ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทยังได้พัฒนาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Interactive Voice Response System) และดีแทคแอพ ซึ่งจะทําให้

ผู้ ใช้บริการท่ีติดต่อมายัง Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอตัโนมติัท่ีได้ตัง้ไว้โดยไม่ต้องผ่าน

พนกังาน เช่น การตัง้ค่าโทรศพัท์เพื่อใช้บริการอินเทอร์เน็ตและการสมคัรบริการข้อมลูต่าง ๆ หรือสามารถทํารายการผ่านทางดีแทค

แอพได้ด้วยตนเอง และเพื่อเป็นการตอบสนองการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้นําระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence) และแชทบอท (Chat Bot) มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอีกด้วย รวมทัง้บริษัทได้สํารวจความพึง

พอใจของลกูค้าและแจ้งข้อมลูระหว่างลูกค้ารอสายพนักงานเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ Call Center มาก
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ย่ิงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทมีการพฒันาบริการใหม ่ๆ เพ่ิมขึน้อีกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเน้นการให้บริการท่ีทําให้ลกูค้าใช้บริการได้อย่างสะดวก

และมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

(2) ศนูย์บริการ  

บริษัทมีการพัฒนาศูนย์บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีย่ิงขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงศูนย์บริการให้มีความ

ทนัสมยั บริษัทได้พฒันาศูนย์บริการเพ่ือสร้างประสบการณ์ดิจิทลัไลฟ์สไตล์ ซึ่งลกูค้าจะได้รับประโยชน์และความสะดวกในการใช้

บริการ รับคําแนะนําและบริการหลงัการขายท่ีรวดเร็วจากพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี นอกจากนี ้บริษัทได้ใช้ NPS หรือ 

Net Promoter Score เป็นตัววัดค่าแนวโน้มท่ีลูกค้าอยากจะแนะนําบริษัทให้กับเพื่อนหรือคนรอบข้าง เพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจถึง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาการให้บริการและวิธีการทํางานของพนักงาน Call Center และดีแทคฮอลล์     

ทัว่ประเทศ ซึง่จะทําให้ลกูค้ารักและรู้สึกผูกพนักับบริษัทมากย่ิงขึน้ จนทําให้ลกูค้าแนะนําให้คนรอบข้างมาใช้บริษัท ซึง่กระบวนการ

นีจ้ะเป็นวิธีท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา และติดตามผล โดยจะมีการส่งต่อข้อมลูและความคิดเห็นต่าง ๆ ของ

ลกูค้าไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และนําปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริง พร้อมทัง้หาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะ

ทําให้บริษัทสามารถเข้าใจและดแูลลกูค้าของบริษัทได้อย่างครบวงจรมากท่ีสดุ 

(3) การบริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer Relationship Management, CRM) 

เน่ืองจากปัจจบุนัอตัราส่วนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีต่อประชากรรวมอยู่ในระดบัสงูมาก การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าจึง

มีบทบาทสําคัญมากขึน้ โดยบริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อรักษาฐานลูกค้าท่ีมีคุณภาพเพิ่มมากขึน้ โดยนอกเหนือจากการนําเสนอ

โปรโมชั่นจูงใจและแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ แล้ว บริษัทมีโครงการสร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้าโดยผ่านกิจกรรมดีแทครีวอร์ด 

(dtac reward) เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้ลกูค้าของดีแทคในกลุ่มต่าง ๆ เช่น ส่วนลดในการซือ้สินค้า เป็นต้น  

บริษัทได้พฒันาโครงการ ดีแทค รีวอร์ด โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลมุกลุ่มลกูค้ามากขึน้ ทัง้ลกูค้าระบบรายเดือนและลกูค้า

ระบบเติมเงิน รวมทัง้แบ่งดีแทครีวอร์ดเป็นระดบัเร่ิมต้น (Welcome), เงิน (Silver), ทอง (Gold) และแพลทตินมับล ู(Platinum Blue) 

เพื่อให้ลกูค้าของดีแทคได้รับสิทธิประโยชน์และประสบการณ์พิเศษในทุก ๆ วนั จากพนัธมิตรทัว่ประเทศผ่านช่องทางปกติ ช่องทาง

สื่อสมัคมออนไลน์ และช่องทางดีแทคแอปพลิเคชนั 

บริษัทได้นําเสนอ “บริการใจดี” สําหรับลกูค้าในกลุ่มระบบเติมเงินซึ่งเป็นอีกหน่ึงแนวทางในการรักษาฐานลกูค้าในระบบเติมเงินท่ี

สําคญั รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นผู้ให้บริการท่ีเน้นความคุ้มค่าและเป็นมิตรกบัลกูค้า  

2.2.3 การพัฒนาด้านโครงข่าย 

ข้อมลูเก่ียวกบัสถานีโครงข่ายในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามีดงันี ้

  สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม* 

  2560 2561 2562 

จํานวนสถานีฐานของ 2G-1800 MHz  10,802 10,695 10,576 

จํานวนสถานีฐานของ 3G-850 MHz  13,103 12,833 12,471 

จํานวนสถานีฐานของ 3G-2.1 GHz  20,415 24,189 25,444 

จํานวนสถานีฐานของ 4G-2.1 GHz  19,936 24,049 25,409 

จํานวนสถานีฐานของ 4G-1800 MHz  6,924 6,868 6,758 

จํานวนสถานีฐานของ 4G-2.3 GHz  - 12,685 17,376 

* สถานีฐานที่ติดตัง้แล้ว ซึ่งรวมถึงที่ยงัอยู่ภายใต้กระบวนการขอใบอนญุาตและที่อยู่ภายใต้คลื่นพนัธมิตรทีโอที 
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ณ สิน้ปี 2562 ดีแทคมีจํานวนสถานีฐานเพ่ิมขึน้โดยส่วนใหญ่เกิดจากการขยายโครงข่าย 4G ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความต่อเน่ืองบน

โครงข่ายคลื่นความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ์ และการขยายโครงข่าย 4G บนคลื่นความถ่ี 2300 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ความร่วมมือกับ      

ทีโอที เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานด้านข้อมลูความเร็วสงู เพิ่มประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเน่ืองมากย่ิงขึน้ 

2.3 การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

(ก) กิจกรรมทางการตลาด 

บริษัทใช้ช่ือ “ดีแทค” (dtac) เป็นช่ือทางการค้าซึง่เป็นช่ือท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย บริษัทเป็นผู้ ริเร่ิมนําเสนอ

นวตักรรมต่าง ๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายใหม ่ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยกิจกรรม

ทางการตลาดนับเป็นกลยุทธ์สําคญัท่ีจะสื่อสารให้ลกูค้ารับทราบและเข้าใจในบริการต่าง ๆ ท่ีบริษัทนําเสนอและตระหนักว่าบริษัท

เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจและการดําเนินชีวิตของลกูค้า กิจกรรมทางการตลาดนอกเหนือจากการเปิดตวัผลิตภณัฑ์แล้วยงัประกอบด้วย

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างตําแหน่งทางการตลาด ภาพลกัษณ์ขององค์กร และกิจกรรมเพื่อสงัคม โดยบริษัททําการสํารวจตลาดอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของลกูค้า ซึ่งจะช่วยให้การจัดทํากิจกรรมทางการตลาดมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ

สงูสดุให้แก่ลกูค้าได้มากย่ิงขึน้ 

บริษัทจดักิจกรรมทางการตลาดกบัร้านค้าตวัแทนจําหน่ายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือให้ร้านค้าและตวัแทนจําหน่ายเข้าใจถึง

นวตักรรมต่าง ๆ ด้านการบริการ และกลยทุธ์ด้านราคา รวมทัง้การพฒันาโครงข่ายของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมท่ีตวัแทนของ

บริษัทไปเย่ียมร้านค้าเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบการดําเนินงานและการให้บริการกับลกูค้าของร้านค้าแต่ละรายเพื่อให้ป็นไป

ตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท 

(ข) ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

บริษัทได้มุ่งเน้นในการพฒันาช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างต่อเน่ืองโดยนําวิธีการทํางานแบบ design thinking และ agile เพื่อช่วย

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน บริษัทได้ดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับมือถือ (Mobile Application) เพื่อให้เป็น

แพลตฟอร์ม (Platform) หลกัสําหรับทุกช่องทางการขายในการจัดจําหน่ายสินค้าและการบริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้แทนจัด

จําหน่ายของบริษัทและลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงการทํางานของพนักงานขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้

แพลตฟอร์มนีย้ังช่วยสร้างประโยชน์หลายอย่างเช่น การนําเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการและ

รูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้า การลดเวลาในการนําเสนอสินค้าใหม่ออกสูต่ลาด และ การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกบัตัวแทน

จดัจําหน่ายสินค้า  

1) ดีแทคฮอลล์ 

เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีครบวงจร บริษัทตัง้ใจท่ีจะเพิ่มประสบการณ์การเลือกซือ้สินค้าและการให้บริการ

ให้กับลกูค้า จึงจัดร้านให้ลกูค้าได้สมัผสัและทดลองใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ก่อนตดัสินใจซือ้ การเปลี่ยนแปลงการให้บริการโดย

การนํา Tablet มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการท่ีแตกต่าง รวมถึงการอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีเข้ามารับบริการด้วย

ระบบจองคิวก่อนมารับบริการท่ีสาขา และจัดตัง้ตู้ รับชําระอัตโนมัติ (Payment kiosk) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าท่ี

ต้องการทําธุรกรรมด้วยตนเอง (self-service) โดยเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั 

2) ดีแทคเซ็นเตอร์ 

บริษัทมีร้านดีแทคเซ็นเตอร์ทัว่ประเทศไทย ซึง่ประกอบไปด้วยร้านท่ีบริหารงานเอง และร้านท่ีบริหารงานโดยตวัแทนจําหน่ายภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าดีแทค ดีแทคเซ็นเตอร์เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าท่ีมีขนาดเล็กกว่าและให้บริการคล้ายกับดีแทคฮอลล์ 

อาทิเช่น จําหน่ายโทรศพัท์มือถือ ให้บริการรับจดทะเบียนรายเดือน ให้บริการเก่ียวกบัการบริการต่าง ๆ และเป็นผู้ให้บริการรับชําระ
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ค่าบริการ ในปี 2562 ถึงแม้ว่า บริษัทยงัคงเดินหน้าพฒันาการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลกูค้าท่ีต้องการทําธุรกรรม

ด้วยตนเองมากขึน้ แต่บริษัทยงัคงมีแผนการในการกระจายจํานวนดีแทคเซ็นเตอร์เพื่อให้บริการกับลกูค้าอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3) ตัวแทนจาํหน่ายขนาดเล็ก “บลูช็อป” 

บริษัทได้คดัเลือกร้านค้าปลีกท่ีมีความพร้อมเพื่อให้เป็นร้านค้าท่ีสามารถจําหน่ายสินค้าและให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท โดยร้านค้า

เหล่านีก้ระจายตวัอยูต่ามอําเภอหลกั ทัว่ประเทศเพื่อตอบสนองต่อการขยายตวัของลกูค้าดีแทคในอนาคต 

4) ตัวแทนจาํหน่ายดีแทครายย่อย 

บริษัทได้ทําการปรับปรุงรูปแบบการบริหารกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ อนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึน้ใน

ตลาด โดยบริษัทมีตัวแทนจําหน่ายกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศ โดยมีทัง้ร้านค้ารายย่อยท่ีขายซิมการ์ดและร้านค้าปลีกท่ีขายสินค้า

ดีแทคเติมเงิน โดยช่องทางนีเ้ป็นช่องทางท่ีสําคญัและทําให้สินค้ามีความพร้อมในการจัดจําหน่าย สามารถเข้าถึงได้ และอํานวย

ความสะดวกให้กบัลกูค้าของดีแทค 

5) ร้านตัวแทนจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคม, ร้านธุรกิจค้าปลีกแบบทันสมัย และตัวแทนจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทจําหน่ายสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย อาทิเช่น ซิมการ์ด การชําระค่าบริการรายเดือน การเติมเงินมือถือ หรือการจําหน่าย

แพ็คเกจเสริม โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

5.1  ร้านตวัแทนจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคม เช่น CSCi และ IT City เป็นต้น 

5.2  ร้านธุรกิจค้าปลีกแบบทนัสมยัและร้านสะดวกซือ้ เช่น บ๊ิกซี  แฟมิลี่มาร์ท เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น 

5.3  ตวัแทนจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บญุเติม เติมสบาย แอร์เพย์ Line Pay และ Lazada เป็นต้น 

สําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายนี ้มีทัง้รูปแบบร้านค้าท่ีมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ (human assisted outlet) และรูปแบบการให้บริการ

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (self-service) นอกจากนี ้บริษัทยงัมีเจ้าหน้าท่ีการขายของเราเองในร้านค้าท่ีเป็นร้านตวัแทนจําหน่าย

สินค้าโทรคมนาคม และร้านค้าขายอปุกรณ์มือถือ เพื่อให้บริการและให้คําแนะนําลกูค้าอีกด้วย 

6) ธนาคาร 

บริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกับธนาคารรายใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยเพื่อให้บริการ การเติมเงินมือถือ การจําหน่ายแพ็คเกจเสริม 

และการชําระค่าบริการรายเดือนให้กับลูกค้าของเรา บริการเหล่านีใ้ห้บริการผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile 

Banking Application) ตู้ เอทีเอ็ม บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) และสาขาของธนาคาร และจากความร่วมมือ

อนัดีระหว่างบริษัทและธนาคารต่าง ๆ ทําให้เราส่งมอบบริการท่ีสะดวกสบายให้กับลกูค้าได้ดีย่ิงขึน้ 

7) การจัดจาํหน่ายทางตรง 

บริษัทมีทีมงานจัดจําหน่ายตรง (dtac direct sales) เพื่อนําเสนอสินค้าและบริการทัง้ระบบเติมเงินและระบบรายเดือนให้เข้าถึง

ลกูค้าโดยตรง โดยจุดประสงค์ของช่องทางการจัดจําหน่ายตรงเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการซือ้สินค้าและใช้บริการของ

บริษัท โดยทีมงานดงักล่าวจะเข้าไปขายสินค้าและให้บริการในพืน้ท่ีท่ีร้านค้าปลีกอาจเข้าไม่ถึง และเพ่ือให้บริการกับลกูค้าเฉพาะ

กลุ่มท่ีต้องการทีมงานท่ีมีทกัษะเฉพาะ 

8) ดีแทค แอปพลิเคชัน (dtac appliaction) และ ร้านค้า ดีแทค ออนไลน์ (dtac online store)  

เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลกูค้าดีแทคและสนองความต้องการของลกูค้าท่ีเพิ่มมากขึน้สําหรับการทําธุรกรรมบนมือถือและ

ช่องทางออนไลน์ ดีแทคได้พัฒนาดีแทค แอปพลิเคชันและร้านค้าดีแทคออนไลน์อย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งมอบบริการท่ีรวดเร็วและ
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ครอบคลมุสําหรับทัง้ลกูค้าระบบเติมเงินและระบบรายเดือนได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยบริษัทได้มีการพฒันาศกัยภาพในการให้บริการ

ลกูค้าในแบบ Personalized มากขึน้ผ่านการเสนอโปรโมชัน่และดีแทครีวอร์ดท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละคน 

2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน  

2.4.1 ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ในปัจจบุนัตลาดการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมีผู้ประกอบการหลกั 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู และบริษัท และมีผู้ให้บริการรายย่อย

เช่น ผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator) โดยบริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ภายใต้ช่ือทางการค้า “ดีแทค” (dtac) ด้วยนโยบายการนําเสนอนวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 

ในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยนัน้ ในช่วงแรก ผู้ประกอบการเอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการสื่อสาร 

โดยเป็นการให้บริการภายใต้สญัญาร่วมการงานกับรัฐวิสาหกิจสองแห่ง ซึง่ปัจจบุนัได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแล้ว ได้แก่ 

ทีโอที (เดิมคือ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) และ กสท (เดิมคือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย) ทัง้นี ้เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทัง้สอง

แห่งนัน้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านโทรคมนาคมและการให้บริการด้านการสื่อสารไร้สายท่ีเพิ่มขึน้ในประเทศได้ 

สญัญาร่วมการงานดงักล่าวมีลกัษณะการดําเนินการแบบ “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) โดย ผู้ประกอบการ

เอกชนในฐานะผู้ รับสัมปทานจะเป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่ายพร้อมกับโอนกรรมสิทธิในอุปกรณ์โครงข่ายภายใต้สญัญาร่วมการงาน

เหล่านัน้ให้แก่หน่วยงานเจ้าของสมัปทาน โดยหน่วยงานเจ้าของสมัปทานให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการเอกชนในการใช้อุปกรณ์โครงข่าย

เหล่านัน้ตลอดอายุสัญญาร่วมการงานแต่เพียงผู้ เดียว และมีสิทธิดําเนินกิจการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแก่ประชาชนโดยต้อง

ชําระส่วนแบ่งรายได้ให้กบัหน่วยงานเจ้าของสมัปทานเพื่อแลกเปลี่ยนกบัสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีท่ีได้รับการจดัสรร 

บริษัทเร่ิมให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยในย่านความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ (หรือคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์) และในย่าน

ความถ่ี 1800 เมกะเฮิรตซ์ โดยบริษัทได้รับสมัปทานจาก กสท ในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นระยะเวลา 27 ปี ภายใต้สญัญา

ร่วมการงานในรูปแบบของสญัญา “สร้าง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึง่สญัญาร่วมการงานดงักล่าวสิน้สดุลงแล้ว

ในปี 2561  

ต่อมาในปี 2555 กสทช. ได้ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ ด้วยวิธีการประมลูซึ่งผู้ให้บริการหลกัทัง้ 3 รายซึ่ง

รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทเป็นหน่ึงในผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีและได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ 

เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้เปิดบริการโทรคมนาคมด้วยคลื่นความถ่ีย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา 

นอกจากนี ้กสทช. ได้ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงปลายปี 2558 และคลื่นความถ่ีย่าน 900 

เมกะเฮิรตซ์ ในปี 2559 ด้วยวิธีการประมลู ส่งผลให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเทคโนโลยี 4G เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2561 บริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในข้อตกลงกับ ทีโอที ในการให้บริการไร้สายบนคลื่นความถ่ี 2300 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเปิด

ให้บริการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา และเป็นผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีและได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถ่ีย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์  เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วตัง้แต่เดือน

ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา โดยในส่วนของใบอนุญาตคลื่นความถ่ีย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์นัน้ ปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทยังคง

ให้บริการบนคลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ภายใต้ข้อกําหนดในใบอนุญาตท่ีผ่อนผนัให้ใช้เป็นคลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ต่อ

ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

นอกจากนี ้ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ีย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจัดสรรโดย กสทช. 

โดยกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นการอนุญาตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่า กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น และในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทย่อยของบริษัทยงัได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งจัดขึน้โดย กสทช. 
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และได้รับใบอนญุาตคลื่นความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ ดงักล่าวในเดือนเดียวกนั ซึง่ใบอนญุาตดงักล่าวจะหมดอายใุนเดือนกุมภาพนัธ์ 

2578 ปัจจบุนับริษัทย่อยของบริษัทยงัไม่ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์บนคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์และ 26 กิกะเฮิรตซ์ 

ส่วนแบ่งทางการตลาดของในเชิงจาํนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้จากการ

ให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัทในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 

 

 

2.4.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

อตุสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามการเพิ่มขึน้ของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ เลขหมาย (ARPU) และการขายซิม

การ์ดท่ีเติบโตขึน้ปานกลาง ในส่วนของรายได้จากการบริการเสียงและข้อความตัวอักษร (SMS) ยังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง

เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้การเติบโตส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนลกูค้าระบบเติมเงินเป็นลูกค้าระบบรายเดือนท่ีเป็นผลมาจาก

การส่งเสริมการขายของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และความต้องการใช้ข้อมูล (Data) ท่ีมากขึน้ ภาพรวมอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมมีการแข่งขนัสงูโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มลกูค้าระบบเติมเงินท่ีแข่งขนัเพื่อเพิ่มจํานวนลกูค้าด้วยแพ็คเกจใช้เน็ตแบบไม่

จํากัดและใช้บริการเสียงครอบคลุมทุกเครือข่ายแบบไม่จํากัด และมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนเพื่อดึงดูดลูกค้า ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาดและโฆษณามีการเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 ด้วยประสิทธิภาพท่ีมากขึน้จากการเปลี่ยนแปลงการใช้สื่อ

จากแบบดัง้เดิมสู่แบบออนไลน์ อย่างไรก็ดี โปรโมชัน่ส่วนลดเคร่ืองโทรศพัท์ยงัคงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเพิ่มจํานวนลกูค้า 

แม้ว่าราคาประมลูคลื่นความถ่ีอยู่ในอตัราท่ีสงูและสภาพการแข่งขนัยงัคงรุนแรง ตลาดโทรคมนาคมของไทยยงัคงเป็นธุรกิจท่ีมีกําไร 

และคาดว่ารายได้ในปี 2562-2564 น่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในปี 2562 บริษัทสามารถสร้างเสถียรภาพของผลประกอบการ

และเร่ิมเห็นผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 2 เป็นต้นมา ทัง้หมดนีเ้ป็นผลมาจากความมุ่งมั่นท่ีจะเพิ่มความพึงพอใจของ

ลกูค้าท่ีมีต่อเครือข่ายผ่านแผนการขยายเครือข่ายคลื่นความถ่ี 2300 เมกะเฮิรตซ์ของทีโอทีอย่างต่อเน่ือง การติดตัง้สถานีฐานใหม่

เพิ่มเติม และการเพิ่มความสามารถของเครือข่ายเพื่อรองรับการใข้งาน นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ปรับปรุงการให้บริการให้เรียบง่ายขึน้ 

เข้าใจง่าย พฒันาช่องทางการขาย และนําเสนอข้อเสนอท่ีตอบโจทย์ลกูค้าแบบเฉพาะบุคคลโดยใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมลู (Data 

analytics) 

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ ให้บริการท่ีมีแถบคลื่นความถ่ีท่ีใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล (download bandwidths) สูงท่ีสุดในตลาด

โทรคมนาคม และด้วยการได้มาซึ่งคลื่นความถ่ีย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จะช่วยให้ดีแทคมีคลื่นย่านความถ่ีต่ําท่ีจะช่วยเพิ่มความ

ครอบคลุมของสญัญาณได้อย่างมีนัยสําคัญ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 บริษัทย่อยของบริษัทได้เร่ิมปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีใช้กับ

คลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับคลื่นความถ่ีทัง้ย่าน 700 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเตรียมความพร้อม

สําหรับการสิน้สุดระยะเวลาผ่อนผันให้ใช้คลื่นความถ่ี 850 เมกะเฮิรตซ์ ทัง้นี ้เมื่อคลื่นความถ่ี 700 เมกะเฮิรตซ์พร้อมท่ีจะใช้งาน 

บริษัทย่อยของบริษัทจะสามารถเพ่ิมความครอบคลมุของสญัญาณ 4G ได้อย่างมีนัยสําคญั นอกจากนี ้บริษัทย่อยของบริษัทได้มี

24%

23%

22%

2560 2561 2562

เชิงจํานวนผู้ใช้บริการ

25%

23% 23%

2560 2561 2562

เชิงรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
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การเตรียมความพร้อมสําหรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G ท่ีกําลงัจะมาถึง เช่น เครือข่ายหลกัด้านข้อมลูได้รับการปรับปรุงให้เป็น

ระบบเสมือนแล้วทัง้หมด มีการทดสอบโครงข่ายหลกั 5G EPC แล้ว สถานีฐานมากกว่าร้อยละ 90 มีการติดตัง้ไฟเบอร์ และมีการนํา

เทคโนโลยี Phase synchronization มาใช้ นอกจากนี ้อุปกรณ์ท่ีบริษัทย่อยของบริษัทจะลงทุนเพ่ือขยายเครือข่าย 700 และ 900 

เมกะเฮิรตซ์ ยังจะเป็นอุปกรณ์ท่ีพร้อมสําหรับการให้บริการ 5G ประกอบกับบริษัทย่อยของบริษัทมีแผนในการให้บริการ 5G บน

เครือข่าย 26 กิกะเฮิรตซ์ ซึง่บริษัทย่อยของบริษัทได้รับใบอนญุาตมาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

โอกาสและความท้าทายท่ีอาจเป็นปัจจยัสําคญัอย่างมากต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีดงันี ้

- ลูกค้าเร่ิมให้ความสนใจในบริการดิจิทัลและผ่านช่องทางการขายแบบดิจิทัลมากขึน้ ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้จากการขายแบบ

ออนไลน์และลดต้นทุนจากการลดจํานวนช่องทางการขายและการบริการแบบดัง้เดิม ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงให้

ความสําคญักบัการรักษาความสมัพนัธ์กับลกูค้าผ่านการผสมผสานช่องทางการขายทัง้หมดเพ่ือให้ลกูค้าได้รับการบริการท่ีดี

ท่ีสดุ 

- การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานหลักให้เป็นรูปแบบดิจิทลัจะช่วยให้ดีแทคสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

และให้บริการลกูค้าได้อย่างหลากหลายด้วยการปรับการบริการให้เข้ากับลกูค้าแต่ละคนทัง้ในด้านการขาย การตลาด และการ

บริการหลงัการขาย 

- การประมูลคลื่นความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ท่ีผ่านมาจะเป็นตัวกําหนดวิธีการท่ีบริษัทจะสามารถ

ขยายการบริการเทคโนโลยี 5G ให้แก่ลกูค้า 

ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายของดีแทค ความผูกพันระหว่างแบรนด์และลูกค้าท่ีแข็งแกร่ง ตลอดจนความมุ่งมั่นอย่าง

ต่อเน่ืองในการสร้างประสบการณ์การบริการอย่างไร้รอยต่อ และการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อนําเสนอข้อเสนอให้ลกูค้าแบบเฉพาะบุคคล 

บริษัทมัน่ใจว่าบริษัทจะสามารถเติบโตไปพร้อมกบัตลาดและมีกระแสเงินสดท่ีแข็งแกร่ง ซึง่รวมถึงโอกาสในการเติบโตจากนวตักรรม

ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ เช่น 5G, IoT, Fixed Wireless, Data as a Service, AI & Machine Learning 

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.5.1 คลื่นความถ่ี 

บริษัทใช้คลื่นความถ่ีในการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซึง่ความถ่ีท่ีบริษัทใช้งานในปัจจบุนัมีอยู่ 4 คลื่นความถ่ี ได้แก่  

- คลื่นความถ่ีย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งปัจจุบนัใช้สําหรับให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเทคโนโลยี 4G และ 2G ทัง้นี ้คลื่นความถ่ี

ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ดังกล่าวได้เปลี่ยนการให้บริการจากภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทกับ กสท ซึ่งสิน้สุดลงใน

เดือนกันยายน 2561 เป็นใบอนุญาตจาก กสทช. โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ ได้รับ

ใบอนญุาตดงักล่าวหลงัจากเป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตในเดือนสิงหาคม 2561 ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2561 โดยใบอนญุาต

มีอาย ุ15 ปี ซึง่จะสิน้สดุในเดือนธันวาคม 2576 

- คลื่นความถ่ีย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งปัจจุบนัใช้สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเทคโนโลยี 3G ทัง้นี ้คลื่นความถ่ีย่าน 

850 เมกะเฮิรตซ์ ดังกล่าวได้เปลี่ยนการให้บริการจากภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทกับ กสท ซึ่งสิน้สุดลงในเดือน

กันยายน 2561 เป็นใบอนุญาตจาก กสทช. โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้ ได้รับ

ใบอนญุาตดงักล่าวหลงัจากเป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตในเดือนตุลาคม 2561 ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2561 โดยใบอนุญาต

มีอายุ 15 ปี ซึ่งจะสิน้สดุในเดือนธันวาคม 2576 บริษัทได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีดงักล่าวไปอีก 2 ปี ภายใต้ย่านความถ่ี 

850 เมกะเฮิรตซ์ เดิม จากนัน้จะต้องเปลี่ยนไปใช้ความถ่ีในย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ แทน 
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- คลื่นความถ่ีย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งปัจจุบันใช้สําหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเทคโนโลยี 3G และ 4G ทัง้นี ้คลื่น

ความถ่ีย่าน 2100 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนญุาตจาก กสทช. โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตดงักล่าวภายหลงัจากเป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตเมื่อปี 2555 โดยใบอนญุาตมีอาย ุ15 ปีซึง่

จะสิน้สดุในเดือนธันวาคม 2570 

- คลื่นความถ่ีย่าน 2300 เมกะเฮิรตซ์ ของ บมจ. ทีโอที โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทําสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ (Roaming Agreement) กับ ทีโอที โดยตกลงใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ภายในประเทศบนโครงข่ายย่าน 2300 เมกะเฮิรตซ์ (โรมมิ่ง) ของ ทีโอที ซึ่ง ทีโอที ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2300 

เมกะเฮิรตซ์ จาก กสทช. 

นอกจากนี ้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทยงัได้รับการจดัสรรคลื่นความถ่ีย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ซึง่จดัสรร

โดย กสทช. โดยกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นการอนุญาตวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 หรือจนกว่า กสทช. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น และ

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั ยงัได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะการประมลูคลื่นความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ ซึง่จดัขึน้โดย กสทช. และได้รับ

ใบอนุญาตคลื่นความถ่ีย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ ดงักล่าวในเดือนเดียวกัน ซึ่งใบอนุญาตดงักล่าวจะหมดอายุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2578 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ยังไม่ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์บนคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์และ 26 กิกะ

เฮิรตซ์ 

2.5.2 การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย 

บริษัทมีผู้จัดหาอุปกรณ์ (Supplier) ด้านโครงข่ายรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมระดบัโลกเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ซึ่งช่วย

ยกระดบัประสิทธิภาพการทํางานของโครงข่ายดีแทครวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของ

ลกูค้าด้านการรับส่งข้อมลูท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว บริษัทให้ความสําคญักับคุณภาพของการบริการโดยเฉพาะความสามารถในการ

รองรับจํานวนลกูค้าของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ีดําเนินการวางแผน จัดหา และดูแลอุปกรณ์โครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัทเพื่อขยายความสามารถในการรองรับจํานวนผู้ใช้บริการและขยายพืน้ท่ีการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

ให้มากขึน้ 

2.5.3 การจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

การจดัจําหน่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในการสร้างสรรค์ข้อเสนอหรือแคมเปญต่าง ๆ เพื่อสร้างฐานลกูค้าใหม่

หรือรักษาฐานลกูค้าเดิม รวมทัง้เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการและสนับสนุนบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีซึ่งเป็นบริการ

หลกัของบริษัท บริษัทจึงได้ร่วมมือกบัผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบรนด์ชัน้นําระดบัโลก ในการนําเสนอผลิตภณัฑ์หลากหลาย

รุ่น หลายระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ท่ีรองรับ

เทคโนโลยี 4G และ 3G ได้สะดวก 

2.5.4 การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม 

ในการจดัหาเลขหมายโทรคมนาคม บริษัทจะต้องย่ืนคําขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กสทช. โดยภายหลงัจากท่ีบริษัท

ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. แล้ว บริษัทมีหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นทราบถึงเลขหมาย

โทรคมนาคมท่ีได้รับการจดัสรรจาก กสทช. เพ่ือให้ผู้ รับใบอนุญาตรายอื่นดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถติดต่อกันได้

ในทกุโครงข่าย นอกจากนี ้บริษัทมีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัราตามท่ี กสทช. กําหนด 
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2.5.5 คอนเทนต์ (Content)  

บริษัทได้ร่วมมือกับพนัธมิตรผู้พฒันาดิจิทลัคอนเทนต์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในการนําเสนอบริการดิจิทลัคอนเทนต์ต่าง ๆ ให้

ลกูค้าสนองตอบการใช้ชีวิตในยุคดิจิทลั ซึ่งดิจิทลัคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่น บริการด้านเพลง วีดีโอ เกมส์ บริการดาวน์โหลดเสียงเพลงรอ

สาย บริการข่าวด่วน เป็นต้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ เก็บรายได้จากผู้ใช้และนํามาแบ่งให้กบัผู้พฒันาดิจิทลัคอนเทนต์ตามท่ีได้ตกลงกัน  

นอกจากนี ้บริษัทได้ส่งเสริมให้เกิดบริการดิจิทัลคอนเทนต์ใหม่ ๆ และสนับสนุน Startup ท่ีมีไอเดียให้สามารถพฒันาบริการหรือ

ดิจิทลัคอนเทนต์ใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนบัสนนุในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการ dtac Accelerate ในช่วงท่ีผ่านมา เป็นต้น 

2.6 งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนัน้มีวตัถุประสงค์เพื่อระบ ุประเมิน และจดัการความเสี่ยงท่ีได้คาดการณ์ไว้ในเชิงรุกมีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัท การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายและ

วตัถุประสงค์ท่ีต้องการได้โดยการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมทัว่ทัง้องค์กรเช่ือมโยงกับวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องรักษาความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้จดัการกบัภยัคกุคามท่ีสําคญัและใช้ประโยชน์ท่ีโอกาสท่ีสําคญั 

ปัจจยัความเสี่ยงซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี ้

3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแล 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแล  

ก. ความไม่ชัดเจนในการกํากับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ พ.ร.บ. การ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม  

กสทช. มีอํานาจออกหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อกํากบัดแูลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การจดัประมลูคลื่นความถ่ี การกําหนด

โครงสร้างและอตัราค่าบริการ การกําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค การแก้ไขปัญหาการ

รบกวนกันของคลื่นความท่ีเป็นดินซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดงักล่าว อาจทําให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทและบริษัทย่อย

ลดลงและ/หรือต้นทนุในการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยสงูขึน้แล้วแต่กรณี ในทางตรงกนัข้าม แม้ว่า กสทช. จะได้ประกาศใช้

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ แต่การบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ดงักล่าวอาจยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ เกิดความล่าช้า เช่น ความล่าช้าในการ

บงัคบัใช้กฎเกณฑ์เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการรบกวนกนัของคลื่นความถ่ี เป็นต้น สิ่งเหล่านีอ้าจเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานของ

บริษัท ซึ่งหากกรณีดงักลา่วเกิดขึน้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของดีแทค ไตรเน็ต ในการขยายโครงข่ายบนคลื่นความถ่ีย่าน 

900 MHz รวมถึงคลื่นความถ่ีย่านต่าง ๆ ท่ีดีแทค ไตรเน็ต ใช้งานอยู่ได้ 

ข. ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว 

กฎหมายหลกั ๆ ซึง่กําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบัสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไว้ ได้แก่ 

• ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึง่มีบทบญัญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายท่ีดิน) ถือครอง

ท่ีดินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สําหรับคนต่างด้าวท่ีถือครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องจําหน่ายท่ีดิน

ดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดซึง่ไม่น้อยกว่า 180 วนัและไม่เกิน 1 ปี 

• พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึง่มีบทบญัญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับ

อนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

• พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีบทบญัญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสองและแบบท่ีสาม 

การฝ่าฝืนสดัส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือบอกเลิกสัญญา

ร่วมการงานและส่งผลให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ 
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บริษัทเช่ือว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” ตามคํานิยามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทัง้ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบติัต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนและ

ถกูต้อง 

บริษัทเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคบั พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทําให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงดงักล่าวในการประกอบกิจการของบริษัท เน่ืองจาก 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแม้ว่าจะมีการใช้บงัคบัมากกว่า 10 ปี แต่ยงัไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนว

ปฏิบตัิท่ีชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว เพื่อให้บริษัทสามารถนํามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บงัคบั หรือการตีความบทบญัญัติ 

ดงักล่าวท่ีอาจมีต่อบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเร่ืองการตีความและการใช้บงัคับ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าว ทําให้เมื่อวนัท่ี  

14 มิถนุายน 2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหน่ึงย่ืนข้อกล่าวหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากบับริษัท 

(รวมทัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นบางรายของบริษัท และกรรมการของผู้ ถือหุ้นดงักล่าว) โดยกล่าวหาว่าบริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคม

ฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและวนัท่ี 22 กันยายน 2554 ผู้ ถือหุ้นรายย่อยรายหน่ึงของบริษัท (ซึ่งถือหุ้นจํานวน 

100 หุ้น) ได้ย่ืนฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่าบริษัทเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.บ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึง่ทัง้สองกรณีดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานรัฐและศาลปกครองสงูสดุ 

บริษัทยงัคงเช่ือว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องครบถ้วน 

อย่างไรก็ดี หากท้ายท่ีสดุบริษัทถูกตดัสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงท่ีสดุแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พ.ร.บ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตดุงักล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอาจถือเป็นเหตุ

ให้บริษัทและ/หรือดีแทคไตรเน็ตไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ 

ค. ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการครอบงาํกิจการโดยคนต่างด้าว 

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 

(“ประกาศครอบงํากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บงัคบัเมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงํากิจการ ได้กําหนดว่า “การครอบงํา

กิจการ” หมายถึง การท่ีคนต่างด้าวมีอํานาจควบคมุหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายการบริหารจดัการกิจการโทรคมนาคมของ

ผู้ขอรับใบอนุญาต โดยการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่ก่ึงหน่ึงของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด ในเร่ืองนี ้บริษัทมีความเห็นว่า

บริษัท มิได้ดําเนินการใด ๆ ท่ีขดัแย้งกับประกาศครอบงํากิจการ รวมถึงบริษัทและดีแทค ไตรเน็ตยงัได้จัดทําหนงัสือรับรองย่ืนต่อ 

กสทช. เมื่อมีหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดว่า บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต จะปฏิบตัิตามประกาศครอบงํากิจการ ทัง้นี ้บริษัทเป็นเพียง

ผู้ รับใบอนญุาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึงมาตัง้แต่เดือนกนัยายน 2561 

อน่ึง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบริษัทตามท่ีระบุข้างต้น และสําหรับกรณีของดีแทค ไตรเน็ต นัน้ ยงัมี

ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคบักฎหมายท่ีเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี ตามแนวทาง

คําอธิบายท่ี กสทช. ชีแ้จงต่อประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเก่ียวกับความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของประกาศ

ครอบงํากิจการและโดยเฉพาะอย่างย่ิงคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ในปี 2555นัน้ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ให้ความเห็นว่า 

บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทท่ีถูกครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” ของ 

กสทช. อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวอาจส่งผล

กระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต 
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ง. ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และส่วนแบ่งรายได้ 

นโยบายของรัฐบาลยังไม่มีความแน่นอนเก่ียวกับการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับบริการโทรคมนาคม นอกจากนีใ้นเร่ืองท่ี

เก่ียวกับภาษีสรรพสามิตเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัท 

ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานท่ี 12 ถึง 16 เพิ่มเติมพร้อมเบีย้ปรับและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 

23.164 ล้านบาท เน่ืองจากในช่วงปีสมัปทานดงักล่าว บริษัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหกั 

ออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท และเมื่อวันท่ี  

28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีข้าดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดงักล่าวโดยให้เหตุผลว่าบริษัทได้ชําระ

หนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิน้แล้วและหนีท้ัง้หมดดังกล่าวได้ระงับไปแล้ว ต่อมา กสท โต้แย้งคําวินิจฉัยของ 

คณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางซึ่งศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ

ปัจจบุนัคดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

จ. ความเสี่ยงจากการข้อพิพาทต่าง ๆ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับ กสท ท่ีเคยเป็นคู่สญัญาสัมปทานกับบริษัท โดยข้อพิพาทดงักล่าว

ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งหากบริษัทหรือบริษัทย่อยแพ้คดีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคัญต่อ

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทได้ 

3.2 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ 

3.2.1 กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา 

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของประเทศไทยนับเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสงูและมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขนั

ด้านราคาเน่ืองจากมีผู้ใช้บริการท่ีมีซิมการ์ดใช้งานอยู่แล้วจํานวนมาก ส่งผลให้มีข้อจํากัดในการจะดงึดดูผู้ใช้บริการรายใหม ่อีกทัง้

ปริมาณการใช้ข้อมลูและการเข้าถึงสมาร์ทโฟนในปัจจุบนัก็มีปริมาณสงู จึงมีข้อจํากดัในการท่ีจะเพิ่มรายได้จากการใช้งานเสียงและ

ข้อมูลจากท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยในปี 2562 ผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายต่าง ๆ ได้นําเสนอแพคเกจการใช้อินเตอร์เน็ตด้วย

ความเร็วคงท่ีแบบไม่จํากัดในราคาต่ําเพื่อดึงดูดลูกค้ามาเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะลูกค้าในระบบเติมเงิน หากการแข่งขันทวีความ

รุนแรงมากย่ิงขึน้และบริษัทไม่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทได้ 

3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาํเนินงาน 

3.3.1 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจาํนวนคลื่นความถ่ีตํ่าท่ีบริษัทถือครอง 

ในการติดตัง้อุปกรณ์เสาสญัญาณ 900 MHz นัน้จําเป็นท่ีจะต้องมีการดบัสญัญาณของ 850 MHz เดิมและบริเวณใกล้เคียงเพื่อลด

การรบกวนการใช้งานของลกูค้าท่ีจะใช้งานในย่าน 900 MHz แต่การดําเนินการดงักล่าวอาจเป็นการลดพืน้ท่ีให้บริการในระยะเวลา

อันสัน้หากในบริเวณนัน้ไม่มีคลื่นความถ่ีย่านอื่นให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการ ทัง้นี ้ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทําการวางแผนการกระจาย 

สัญญาณคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz อย่างรอบคอบเพื่อลดปัญหาการรบกวนท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ใช้บริการ นอกจากนี ้ลูกค้าท่ีมี

อปุกรณ์ท่ีไม่รองรับการใช้งานคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz ก็อาจจะมีปัญหาการเข้าใช้งานได้ โดยเฉพาะบริเวณท่ีไม่มีคลื่นสญัญาณ

อื่น กรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทและดีเทค ไตรเน็ต ในการแข่งขนัในตลาดและอาจมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

3.3.2 ความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ปริมาณของข้อมลูเติบโตเพ่ิมขึน้อย่างมหาศาลเช่นเดียวกันกับการอตัราการส่งต่อข้อมลูของบริษัทผ่านระบบออนไลน์ อีกทัง้การท่ี

เครือข่ายมือถือมีการเช่ือมต่อทุกสิ่งทกุอย่าง (IoT) เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ตู้ เอทีเอ็ม เซ็นเซอร์และอื่น ๆ ทําให้
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เกิดการพึ่งพากันเพิ่มขึน้อย่างทวีคณู บริษัทได้เช่ือมต่อระบบสารสนเทศไปยงัอปุกรณ์ท่ีหลากหลายมากขึน้และไม่สามารถควบคมุ

ความปลอดภยัของข้อมลูโดยตรงได้ การคกุคามทางไซเบอร์จึงอยู่ในภาวะท่ีมีความเสี่ยงสงู เพื่อเป็นการรับมือกบัการคกุคามทางไซ

เบอร์ท่ีมีสงูขึน้ ดีแทค ไตรเน็ตได้ดําเนินการพัฒนาโครงข่ายทางระบบการป้องกัน พฒันาระบบความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนา 

ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (SOS) อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากความไม่ปลอดภัยของเทคโนโลยีและ

สารสนเทศก็ยงัเป็นปัจจยัหน่ึงซึง่อาจกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

3.3.3 ความเสี่ยงจากการรบกวนกันของคลื่นความถ่ี  

คลื่นความถ่ีย่าน 890-895/935-940 MHz (หรือย่าน 900 MHz) ท่ีดีแทค ไตรเน็ตชนะการประมลูจากการประมลูในวนัท่ี 28 ตลุาคม 

2561 นัน้เป็นช่วงคลื่นท่ีมีพืน้ท่ีกันชนหรือการ์ดแบนด์ (Guard Band) ไม่มากนัก จึงอาจทําให้เกิดปัญหาคลื่นรบกวนกันได้ ซึ่งหาก

เกิดขึน้แล้วย่อมจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz แม้ว่าผู้ รับใบอนุญาตแต่ละรายจะมีหน้าท่ีท่ี

จะต้องติดตัง้ระบบป้องกนัคลื่นสญัญาณรบกวน (filters) ของตนเอง รวมถึงร่วมกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวน

กันของคลื่นความถ่ี แต่หากผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามก็เป็นอํานาจหน้าท่ีของ กสทช. ในการจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไข

ปัญหาการรบกวนกันของคลื่นดงักล่าว ทัง้นี ้ดีแทค ไตรเน็ต ได้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อป้องกันปัญหาดงักล่าวท่ี

อาจเกิดขึน้เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถบริหารจดัการคลื่น 900 MHz ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ อย่างไรก็ดี หาก

ปัญหาการรบกวนของคลื่นความถ่ีไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทนัท่วงที ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทและอาจกระทบ

ต่อการดําเนินธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

3.3.4 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสําคัญอื่น ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการ 

บริษัทและดีแทคไตรเน็ตตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบ

สําคญัอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ดงันัน้ บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต จึงได้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาแผน

เพื่อรองรับเหตฉุกุเฉินและการหยดุชะงกัของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสําคญัอื่น ๆ อย่างต่อเน่ือง 

บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จดัทําระบบการบริหารจดัการโครงข่าย (Network Management System) ควบคมุและกําหนดขัน้ตอน

การบํารุงรักษาโครงข่ายและ อุปกรณ์ เพื่อให้โครงข่ายและอุปกรณ์ทัง้หมดอยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่

ลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิง บริการเสียงและบริการข้อมลู และได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่งสญัญาณสํารองให้

ดีขึน้โดยการเพ่ิมการสื่อสัญญาณด้วยเส้นใยนําแสงและเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM (Dense 

Wavelength Division Multiplexing) ท่ีมีประสิทธิภาพสงู รวมถึงได้จัดทําและพัฒนาแผนรองรับการหยุดชะงักของระบบท่ีสําคัญ

อื่น ๆ เช่น ระบบการจดัเก็บข้อมลู ระบบการจดัเก็บค่าบริการ และการให้บริการลกูค้า เพ่ือให้สามารถดําเนินการและให้บริการลกูค้า

ได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ยังได้กําหนดแผนสํารองเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุน 

เพิ่มเติมในอุปกรณ์สําคัญและระบบป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และ ระบบควบคุมการใช้งานโครงข่ายและ

อุปกรณ์แบบ Real Time โดยบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดให้มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้พนักงานตระหนักถึง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบขัน้ตอนการปฏิบตัิต่าง ๆ รวมถึงมีการทดสอบแผนรองรับต่าง ๆ อย่างเข้มงวด 

นอกจากนี ้บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้ทําสญัญาประกันภยัเพื่อคุ้มครองกรณีท่ีเกิดเหตทํุาให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับ

ความเสียหายเพือ่ลดผลกระทบของปัจจยัความเสี่ยงดงักล่าวท่ีจะมีต่อบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต 

3.3.5 การต้องพ่ึงพาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับโครงข่ายโทรคมนาคม 

ดีแทค ไตรเน็ต ต้องให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีผ่านอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนซึ่งรวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

และสถานีฐาน 2G/3G/4G ทัว่ประเทศ ดงันัน้ ความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทและของดีแทค ไตรเน็ต จึงขึน้อยู่กับการบํารุงรักษา

และซ่อมแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจุบนับริษัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์ของสถานีฐานและระบบ

เครือข่ายส่งสญัญาณบางส่วน ผู้ให้บริการเหล่านีไ้ด้ผ่านกระบวนการคดัเลือก และการทบทวนการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้

แน่ใจได้ว่าการให้บริการตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด หากบุคคลภายนอกไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาได้หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได้ทนัท่วงทีและด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความเร็วของการให้บริการของบริษัทและ

ดีแทค ไตรเน็ต เพื่อรักษาคุณภาพในการให้บริการ บริษัทและดีแทคไตรเน็ตอาจเปลี่ยนผู้ ให้บริการถึงแม้ว่าจะทําให้ต้นทุนการ

ดําเนินการสงูขึน้ก็ตาม 

นอกจากนี ้การให้บริการโทรคมนาคมของดีแทค ไตรเน็ต ต้องเช่าใช้โครงข่ายพืน้ท่ีเป็นของ กสท และต้องโรมมิ่งบนโครงข่ายคลื่น

ความถ่ี 2300 MHz ของทีโอที ปัญหาการบริการจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมเหล่านีโ้ดยคู่สญัญาอาจกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

สถานะทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทได้ 

3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทมีรายได้หลกัเป็นสกลุเงินบาท ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายหลกัส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ซึง่บริษัท

ได้ตกลงกบัคู่ค้าในการชําระค่าเคร่ืองมือและอปุกรณ์เป็นสกลุเงินบาท 

สําหรับในส่วนท่ีเหลือ บริษัทมีรายได้ส่วนหน่ึงท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอตัโนมติั ซึ่งบริษัทได้นํารายได้

ส่วนนีม้าบริหารให้สอดคล้องกับรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ (Natural Hedge) และเข้าทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน

ตามท่ีเห็นสมควร 

3.5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดาํเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบริษัท 

เทเลนอร์และบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากัด ต่างเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65.05 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563) 

อน่ึง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากัด ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซึ่งเป็น 

ผู้ ก่อตัง้บริษัทได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทผ่านการถือหุ้นในบริษัท ไทยเทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั โดยถือหุ้นทัง้สิน้ร้อยละ 51 ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั 

ดงันัน้ เทเลนอร์และบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากัด (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลต่อการดําเนินการตดัสินใจต่าง ๆ 

ของบริษัท เว้นแต่กรณีท่ีบคุคลดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเน่ืองจากบคุคลดงักล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสีย

ในเร่ืองดงักล่าว 
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4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจจําแนกได้เป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 53,853.9 53,894.4 

ทรัพย์สินประเภทใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี ่ 54,219.2 - 

ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้-ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้

คลื่นความถี่ฯ 
- 50,235.0 

ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้ - 23,663.5 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 1,290.0 1,664.5 

รวม 109,363.1 129,457.4 

 

4.1 ทรัพย์สินประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมีดงันี ้ 

รายละเอียดสินทรัพย์ 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงินรวม  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงินรวม  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ที่ดิน 986.6 988.8 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  274.2 235.4 

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 580.3 455.2 

อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลลู่าร์ 

49,126.2 49,235.9 

ส่วนปรับปรุงอาคาร-สถานีรับส่งสญัญาณ 11.7 7.2 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 60.2 97.2 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 534.7 484.6 

สินทรัพย์ถาวรอ่ืน 2,280.2 2,390.1 

รวม 53,853.9 53,894.4 

 

ปัจจุบนับริษัทมีท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 1,224.2 ล้านบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรับการติดตัง้สถานีฐาน  
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อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ของบริษัทมีดงัต่อไปนี ้     

- อาคารและส่วนปรับปรุงสํานกังาน 5 - 20 ปี 

- ส่วนปรับปรุง 3 - 12 ปี 

- อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนับสนนุการให้บริการ

วิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่าร์ 

3 - 15 ปี 

- ส่วนปรับปรุงอาคารสถานีรับส่งสญัญาณ 20 ปี 

- เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้และเคร่ืองใช้สํานกังาน 5 ปี 

- เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 3 ปี และ 5 ปี 

- อปุกรณ์สื่อโฆษณาและอปุกรณ์สื่อสาร 2 - 5 ปี 

- สินทรัพย์ถาวรอื่น 5 ปี 

4.2 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้-ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ 

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณานํามาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติกับต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถ่ีฯ สําหรับย่านความถ่ีท่ีได้รับการจดัสรรคลื่นความถ่ีเป็นการเฉพาะเพื่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึง่พิจารณา

เป็นสินทรัพย์ท่ีระบุได้โดยบริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการใหม่จากต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯ ไปเป็น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ – ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯ  

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดงันี ้ 

ก. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 

ปี (ตัง้แต่วันท่ี 7 ธันวาคม 2555 และสิน้สุด ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าท่ีต้องชําระเงินประมลูสําหรับการ

ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดงักล่าวในราคา 14,445 ล้านบาท ซึง่ดําเนินการชําระเงินประมลูเรียบร้อยแล้ว  

ข. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตัง้แต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2561 และสิน้สุด ณ วันท่ี 15 

ธันวาคม 2576) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 

1800 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าท่ีต้องชําระเงินประมูลสําหรับการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าวในราคา 

13,386.77 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึง่ดําเนินการชําระเงินไปแล้วทัง้สิน้ 6,693.39 ล้านบาท  

ค. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตัง้แต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2561 และสิน้สุด ณ วันท่ี 15 

ธันวาคม 2576) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 

900 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าท่ีต้องชําระเงินประมูลสําหรับการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าวในราคา 

40,728.48 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึง่ดําเนินการชําระเงินไปแล้วทัง้สิน้ 4,301.40 ล้านบาท  

ง. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตัง้แต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 และสิน้สดุ ณ วนัท่ี 23 

กุมภาพนัธ์ 2578) เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunication – IMT) ย่าน 
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26 GHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าท่ีต้องชําระเงินประมลูสําหรับการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดงักล่าวในราคา 974.13 

ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึง่ดําเนินการชําระเงินประมลูเรียบร้อยแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มลูค่าต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี (สทุธิ) ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีมลูค่าประมาณ 

50,235.0 ล้านบาท 

4.3 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้ 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสญัญาเช่าสาํหรับสญัญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน ยกเว้น

สญัญาเช่าระยะสัน้ (สญัญาเช่าท่ีมีอายนุ้อยกว่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่ามีผลและ ไม่มีสิทธิการเลือกซือ้) และสญัญาเช่าซึง่

สินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต่ํา โดยสินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ด้วยมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายชําระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ได้

จ่ายชําระ คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาปฏิบติัใช้ครัง้แรก ปรับปรุงด้วย

เงินจ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามสญัญาเช่าซึ่งเคยรับรู้ในงบการเงิน ทัง้นี ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ดงักล่าวรวมถึงประมาณ

การต้นทนุการรือ้ถอน ซึง่ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่จากท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้นี ้

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอปุกรณ์สําหรับปี 2562 แสดงได้ดงันี ้

รายละเอียดสินทรัพย์ 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิตามงบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ที่ดินที่ตัง้เสาโทรคมนาคม - 7,544.1 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 988.8 

อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานเพ่ือการให้บริการโทรคมนาคม

เคลื่อนที ่
- 15,024.7 

สิทธิการเช่า - 48.6 

อ่ืน ๆ - 57.3 

รวม - 23,663.5 

 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสญัญาเช่า หรืออายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า ดงัต่อไปนี ้

- ที่ดินที่ตัง้เสาโทรคมนาคม 3 ปี บวกอายุของสญัญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่

จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญา 

- พืน้ที่เสาสถานีรับส่งสญัญาณภายใต้สญัญา กสท 8 ปี 

- อาคารสํานกังาน 3 ปี 

- สํานกังานบริการลกูค้า 3 ปี บวกอายุของสญัญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่

จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญา 

- ยานพาหนะ 2 - 3 ปี 

- พืน้ที่เสาสถานีรับส่งสญัญาณภายใต้โครงสร้าง 

พืน้ฐานโทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม 

3 ปี บวกอายุของสญัญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่

จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญา 
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4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่นของบริษัทหมายถึง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างการพฒันา ซึง่ตามงบการเงิน

รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมลูค่าประมาณ 1,664.5 ล้านบาท  

รายละเอียดสินทรัพย์  

มูลค่าสุทธิ ณ  

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ  

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างการพฒันา 

 964.9 

325.1 

1,325.2 

339.2 

รวม  1,290.0 1,664.5 

 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเป็นหลกั โดยบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อสนับสนุนกิจการ

หลกัของบริษัทในแง่ของการบริหารสินทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ และเพื่อประกอบธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ในการดูแลบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการท่ีมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับกิจการนัน้ ๆ เพื่อ

เป็นตวัแทนของบริษัทในการดําเนินการดงันี ้

(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีและรับผิดชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ดแูลและทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทเหล่านัน้ทกุไตรมาสเป็นอย่างน้อย 

(3) ลงมติออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 
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5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีหรือข้อพิพาทสําคัญท่ียังไม่สิน้สุดมี

รายละเอียดดงันี ้

5.1 คดีหรือข้อพิพาทท่ียังไม่สิน้สุดโดยเป็นคดีท่ีมีทุนทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.1.1 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและทีโอทีเกี่ยวกับการชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Access Charge) 

ตามท่ี ทีโอที กสท และบริษัท ได้ร่วมกันทําข้อตกลงเร่ืองการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน 

(Postpaid) เมื่อวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2537 และโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 

2544 โดยสาระสําคญัของข้อตกลงมีอยู่ว่าทีโอทีจะเช่ือมโยงโครงข่ายเลขหมายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบริษัทให้บริการให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทีโอทีจะคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเลขหมายละ 200 บาทต่อเดือน สําหรับการ

ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียนรายเดือน และในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) สําหรับ

การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บตัรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card)  

ภายหลงัจากท่ีมีการทําข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายกันแล้ว บริษัทได้ปฏิบติัตามข้อตกลงดงักล่าวโดยชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

ให้แก่ทีโอทีตลอดมา จนกระทั่งเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2549 กทช. ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ซึ่งกําหนดให้ผู้ รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย ต้องให้ผู้ รับใบอนุญาตท่ีมี

โครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับโครงข่ายของตนตามท่ีมีการร้องขอ และให้ผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายมี

สิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราท่ีสะท้อนต้นทนุ  

ภายหลังจากท่ีประกาศดังกล่าวใช้บังคบั เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้ระงับการชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access 

Charge) ทัง้แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) และแบบใช้บัตรเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) และแจ้งให้ทีโอทีทราบว่า

บริษัทจะชําระเป็นค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) แทน แต่ทีโอทีโต้แย้งสทิธิของบริษัทและปฏิเสธท่ีจะรับชําระเงิน

ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) โดยเมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองเรียกร้องให้ 

กสท และบริษัทร่วมกันรับผิดชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) อนัได้แก่ (ก) ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) 

ตามข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 และ (ข) ส่วนแบ่งรายได้จํานวน

คร่ึงหน่ึงท่ี กสท ได้รับจากบริษัท (เน่ืองจากบริษัทและ กสท มิได้ชําระให้แก่ทีโอทีตามข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่าย) ตัง้แต่วนัท่ี 16 

กันยายน 2549 ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและดอกเบีย้ รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 113,319 ล้าน

บาท ต่อมาบริษัทได้รับแจ้งเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ว่าทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไข

เพิ่มเติมจํานวนค่าเสียหายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบีย้ เป็นจํานวนประมาณ 245,638 ล้านบาท (คํานวณถึงวันท่ี 10 

กรกฎาคม 2557) ส่วนประเด็นอื่น ๆ ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟ้องข้อเรียกร้องของทีโอที เน่ืองจากหลักเกณฑ์การคิดค่า

เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวสิน้ผลลงแล้วเน่ืองจากขัดต่อประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม โดยผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้องจะต้องไปดําเนินการเก่ียวกับการคิดคํานวณค่าตอบแทนการใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามขัน้ตอนท่ีระบุในประกาศ กทช. ดงักล่าวแทน  อย่างไรก็ดี ทีโอที ไม่ได้อุทธรณ์คําพิพากษาศาล

ปกครองกลางภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด   บริษัทจึงได้ทําคําร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อ

ขอให้ศาลปกครองกลางออกหนังสือรับรองว่าคดีถึงท่ีสดุ ต่อมาศาลปกครองกลางจึงมีหนงัสือลงวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ยืนยนัว่า

คดีนีเ้ป็นอนัถึงท่ีสดุแล้ว 
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ผลกระทบสทุธิ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการท่ีบริษัทหยุดบนัทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดิม (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 

18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 69,113 ล้านบาท และถึงแม้ว่าบริษัทจะ

หยุดบนัทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 แล้วก็ตาม บริษัทอยู่ในช่วงพิจารณาการคิด

คํานวณค่าตอบแทนการเช่ือมต่อโครงข่ายตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้เละเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับทีโอที ซึ่งยงัไม่

เสร็จสิน้ หรือมีข้อสรุปท่ีชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง บริษัทจึงบันทึกสํารองค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะ

เกิดขึน้จากกรณีดงักล่าวข้างต้นไว้ในบญัชีจํานวนหน่ึงตามท่ีบริษัทเห็นว่าเหมาะสมแล้ว 

5.1.2 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการให้บริการโทรคมนาคม 

เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมซึง่รวมถึงบริษัทมีสิทธินําเงินค่าภาษีสรรพสามิตท่ีได้

ชําระให้แก่รัฐแล้วตลอดทัง้ปี (ไม่รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ หรือเงินเพิ่มใด ๆ) มาหกัออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัท

ต้องนําส่งให้แก่ กสท เมื่อสิน้ปีดําเนินการตามสญัญาร่วมการงานได้ และเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2546 กสท ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัท

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว ซึง่ต่อมามติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวถกูยกเลิกเมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2550 

ภายหลังจากท่ีมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2551 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานท่ี 12 ถึง 16 เพิ่มเติม พร้อมเบีย้ปรับและ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 23,164 ล้านบาท เสมือนหน่ึงว่า กสท ไม่เคยอนุญาตให้บริษัทนําค่าภาษี

สรรพสามิตท่ีได้ชําระให้แก่รัฐมาหกัออกจากผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามสญัญาร่วมการงานแต่อย่างใด 

คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีข้าด ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทชนะคดีและยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ทัง้หมด 

อย่างไรก็ดี เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ดงักลา่ว และเมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการท่ีพิพาท  กสท 

ได้อทุธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสงูสดุ ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมิได้บนัทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมตามท่ี กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจาก

บริษัทเช่ือว่าคําพิพากษาของศาลปกครองจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

5.1.3 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่าเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

5.1.3.1 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายได้ค่า IC ท่ีบริษัท

ได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายท่ีเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทก่อนประกาศ กทช.

ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ 

กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการเพื่อเรียกให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมตามสญัญาร่วมการ

งาน อนัเกิดจากรายได้ค่า IC หลายข้อพิพาท ดงันี ้

- ในปี 2549 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม

สําหรับปีสมัปทานท่ี 11 ถึงปีสมัปทานท่ี 14 จากรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายท่ีเข้ามา

ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทก่อนประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ เป็น

จํานวน 14 ล้านบาท 

- ในปี 2553 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม

สําหรับปีสมัปทานท่ี 15 ในเร่ืองเดียวกนันีอ้ีกเป็นจํานวน 4 ล้านบาท 
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- นอกจากนี ้ในปี 2554 กสท ยังได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการอีกคดีหน่ึง ในข้อพิพาทหมายเลขดําท่ี 

90/2554 เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทได้รับจากผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมบางรายท่ีเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทก่อนประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ ในปีสมัปทานท่ี 16 อย่างไรก็ดี เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชีข้าด 

(ข้อพิพาทหมายเลขแดงท่ี 75/2557) ให้ยกข้อเรียกร้องท่ี กสท ขอให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่า 

IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 16 เป็นจํานวนเงิน 4 ล้านบาท ซึง่ กสท ได้ย่ืนคําร้องขอเพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการต่อ

ศาลปกครองกลางเมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 แล้ว 

อย่างไรก็ดี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37 เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มี

มติอนุมติัให้บริษัทและ ดีแทค  ไตรเน็ต เข้าทําสญัญาระงบัข้อพิพาทกับ กสท เพื่อระงบัข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้ภายใต้การ

ดําเนินการให้บริการภายใต้สญัญาสมัปทานท่ีบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต มีกับ กสท ซึ่งสญัญาดงักล่าวครอบคลมุถึงข้อพิพาท

ข้างต้นด้วย บริษัท และ กสท จึงได้ร่วมกันย่ืนคําร้องขอถอนข้อเรียกร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนคําร้องขอถอนคํา

ร้องขอเพิกถอนคําชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง โดยต่อมาศาลปกครองกลางและคณะ

อนุญาโตตุลาการได้มีคําสัง่อนุญาตให้ถอนคําร้อง ยุติกระบวนพิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความตามท่ี กสท 

และบริษัท ร้องขอ คดีและข้อพิพาทดงักล่าวจึงเป็นอนัถึงท่ีสดุ 

5.1.3.2 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายได้ค่า IC ท่ีบริษัท

ได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายท่ีเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทหลังประกาศว่าด้วย

การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ 

- ในปี 2554 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ เพื่อเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สําหรับรายได้ค่า IC ในปีสมัปทานท่ี 16 (16 กนัยายน 2549 - 15 กนัยายน 2550) ท่ีขาดไปรวมทกุคดีอีก เป็นจํานวนประมาณ 

4,026 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินท่ีค้างชําระ เน่ืองจากบริษัทคํานวณผลประโยชน์ตอบแทน

ให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหว่างรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่า IC ท่ีบริษัทถูก

ผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ แต่ กสท เรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่า IC ท่ีบริษัทได้รับจาก

ผู้ประกอบการรายอื่นทัง้หมดโดยไม่ให้นํารายจ่ายค่า IC ท่ีบริษัทถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหกัออก ต่อมา เมื่อวนัท่ี 

25 ธันวาคม 2562 บริษัทได้รับคําชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท สําหรับข้อเรียกร้องให้

บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรับปีสมัปทานท่ี 16 อย่างไรก็ดี 

กสท มีสิทธิย่ืนคําร้องขอเพิกถอนคําชีข้าดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลางภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับคําชีข้าด 

- ในปี 2555 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 17 เป็นจํานวนประมาณ 3,860 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับ เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 

บริษัทได้รับคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ในปีสมัปทานท่ี 17 จํานวน 3,957 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ผิดนดัร้อยละ 7.5 ต่อปี  

- ในปี 2556 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 18 อีกเป็นจํานวนประมาณ 3,340 ล้านบาท พร้อมเบีย้ปรับ เมื่อวนัท่ี 26 ธันวาคม 

2562 บริษัทได้รับคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการให้บริษัทฯ ชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสมัปทานท่ี 18 จํานวน 3,438 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ผิดนดัร้อยละ 7.5 ต่อปี  

บริษัทไม่เห็นด้วยกับคําชีข้าดข้อพิพาทท่ีคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่า

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสมัปทานท่ี 17 และปีสมัปทานท่ี18 ปัจจบุนั เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 บริษัทได้ย่ืนคําร้อง

ขอเพิกถอนคําชีข้าดอนุญาโตตุลาการสําหรับข้อพิพาทผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสมัปทานดงักล่าวต่อศาลปกครอง
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กลาง อน่ึง คําชีข้าดดงักล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะข้อพิพาทนัน้เท่านัน้ โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพนัต่อข้อพิพาท

อื่นๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

- ในปี 2558 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 19 เป็นจํานวนประมาณ 3,667 ล้านบาทพร้อมทัง้เบีย้ปรับ  

- ในปี 2558 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตลุาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 20 เป็นจํานวนประมาณ 3,914 ล้านบาท พร้อมทัง้เบีย้ปรับ เมื่อวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 

2563 บริษัทได้รับคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการให้บริษัทฯ ชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสมัปทานท่ี 20 จํานวน 4,346 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ผิดนดัร้อยละ 7.5 ต่อปี บริษัทไม่เห็นด้วยกับ

คําชีข้าดข้อพิพาทท่ีคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมในปีสมัปทานท่ี 20 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทําคําร้องขอเพิกถอนคําชีข้าดอนุญาโตตุลาการสําหรับข้อพิพาท

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสมัปทานดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง อน่ึง คําชีข้าดดงักล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะข้อ

พิพาทนัน้เท่านัน้ โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผกูพนัต่อข้อพิพาทอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

- ในปี 2562 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนญุาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สําหรับรายได้ค่า IC สําหรับปีสมัปทานท่ี 21-27 เป็นจํานวนประมาณ 15,879  ล้านบาทพร้อมทัง้เบีย้ปรับ 

ข้อพิพาทข้างต้นยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาล (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ดี บริษัทเช่ือว่าคํา

วินิจฉัยชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการหรือศาลจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 บริษัทมิได้บนัทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมท่ี กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เน่ืองจากความเห็นของท่ี

ปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทเห็นว่าบริษัทไม่มีหน้าท่ีต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กสท ในจํานวนตามท่ี กสท 

เรียกร้องแต่อย่างใด 

5.1.4 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ท่ีติดตัง้และ

เปิดให้บริการแล้วให้แก่ กสท ตามสัญญาร่วมการงาน 

เมื่อวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสา

อากาศและอุปกรณ์เสาอากาศท่ีติดตัง้และเปิดให้บริการแล้วจํานวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพ่ิมจํานวนเสาอากาศ

และอุปกรณ์เสาอากาศท่ีเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบจากเดิมจํานวน 121 ต้น เป็นจํานวน 3,873 ต้น และในปี 2555 กสท ได้เพิ่ม

จํานวนเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ จากเดิมจํานวน 3,873 ต้น เป็นจํานวน 4,968 ต้น โดยหากบริษัทไม่สามารถส่งมอบและ

โอนกรรมสิทธ์ิได้ กสท เรียกร้องให้บริษัทชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงิน รวมเป็นมลูค่าความเสียหายทัง้สิน้ 2,392 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 

3 มกราคม 2556 กสท ได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสาโครงเหล็กเพิ่มเติมอีก 696 

ต้น หรือรวมเป็นมลูค่าความเสียหายตามฟ้องจํานวนทัง้สิน้ 351 ล้านบาท (รวมดอกเบีย้) ต่อมาเมื่อวนัท่ี 1 กันยายน 2558 บริษัท

ได้รับแจ้งว่า กสท ได้แก้ไขเพิ่มเติมคําเสนอข้อพิพาทโดยเรียกร้องให้บริษัทส่งมอบและโอนกรรมสิทธ์ิเสาอากาศและอุปกรณ์เสา

อากาศอีกจํานวน 48 ต้น หากไม่สามารถส่งมอบได้ให้บริษัทชําระค่าเสียหายแทนเป็นเงินอีกจํานวน 20 ล้านบาท ส่วนประเด็นอื่น ๆ 

ในข้อพิพาทไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35.6 (จ) บริษัทได้ลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริการ

เก่ียวกับเสาโทรคมนาคมกับ กสท เมื่อวนัท่ี 14 กันยายน 2561 โดย กสท ตกลงท่ีจะระงบัข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกับกรรมสิทธ์ิในเสา

โทรคมนาคมทัง้หมด และให้ดีแทค ไตรเน็ต ใช้บริการพืน้ท่ีเสาโทรคมนาคมเหล่านัน้เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทและ กสท ได้

ร่วมกันย่ืนคําร้องขอเพิกถอนข้อเรียกร้องต่อ คณะอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนคําร้องขอถอนอทุธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ ซึ่งคณะ

อนุญาโตตุลาการมีคําสั่งในวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 ให้ยุติกระบวนพิจารณาชัน้อนุญาโตตุลาการและจําหน่ายคดีออกจากสารบบ
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ความ และศาลปกครองสงูสดุมีคําสัง่ในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2561 อนุญาตให้บริษัทถอนอุทธรณ์คําพิพากษาและจําหน่ายคดีออกจาก

สารบบความ คดีและข้อพิพาทดงักล่าวจึงเป็นอนัถึงท่ีสดุ 

5.1.5 ข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ กสท เกี่ยวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม 

เมื่อวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 กสท ได้ย่ืนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าบริษัทปฏิบติัผิดข้อ 2.1 และข้อ 2.3 

ของสญัญาร่วมการงาน เน่ืองจากบริษัทได้อนุญาตให้ ดีแทค ไตรเน็ต และผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นนําเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนาคมของตนเข้ามาติดตัง้หรือเช่ือมต่อกับเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีบริษัทจดัหามาเพื่อให้บริการตามสญัญาร่วมการงาน ซึง่ กสท 

อ้างว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของ กสท และบริษัทไม่มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นมาเช่ือมต่อหรือร่วมใช้ ดงันัน้ กสท จึงเรียกร้องให้บริษัทรือ้ถอน

เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นออก และให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน

ประมาณ 658 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และหากไม่รือ้ถอน กสท เรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายรายเดือน

ประมาณเดือนละ 44 ล้านบาท นับถัดจากวันย่ืนคําเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะดําเนินการรือ้ถอนแล้วเสร็จ นอกจากนัน้ 

กสท ยังขอให้อนุญาโตตุลาการมีคําชีข้าดโดยห้ามมิให้บริษัทนําเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีบริษัทจัดหามาให้บริการตาม

สัญญาร่วมการงาน ไปให้ ดีแทค ไตรเน็ต หรือผู้ ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นร่วมใช้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กสท เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร ปัจจบุนัข้อพิพาทดงักลา่วอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ 

นอกจากนี ้กสท ได้มีคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางกําหนดวิธีการชั่วคราวเพ่ือคุ้ มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างท่ี

อนุญาโตตุลาการยังไม่ได้มีคําชีข้าดข้อพิพาทดังกล่าว โดย กสท ได้ขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามมิให้บริษัทนําเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนาคมท่ีบริษัทจัดหามาเพื่อให้บริการตามสัญญาร่วมการงานไปให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีรายอื่นร่วมใช้โดยการ

ติดตัง้และ/หรือเช่ือมต่อ เป็นการชัว่คราวในระหว่างการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ บริษัทเห็นว่าคําขอและประเด็นต่าง ๆ ในคดี

นีม้ีลักษณะเดียวกับคําขอของ กสท ในคดีหมายเลขดําท่ี 555/2557 (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 5.1.6 คดีฟ้องร้องระหว่าง ดีแทค  

ไตรเน็ต และ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงาน) ซึ่งศาลปกครองกลางมีคําสัง่กําหนดวิธีการ

ชั่วคราวเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ให้แก่ กสท อย่างไรก็ดี เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสงูสดุได้มีคําสัง่เพิกถอนคําสั่ง

ของศาลปกครองกลางท่ีกําหนดวิธีการชั่วคราวดงักล่าว ดงันัน้ คําสัง่คุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางจึงไม่มีผลกระทบต่อ

การดําเนินการของบริษัทอีกต่อไป  

อย่างไรก็ดี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37 เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

อนมุตัิให้บริษัทและ ดีแทค  ไตรเน็ต เข้าทําสญัญาระงบัข้อพิพาทกับ กสท เพื่อระงบัข้อพิพาทต่างๆ ซึง่เกิดขึน้ภายใต้การดําเนินการ

ให้บริการภายใต้สญัญาสัมปทานท่ีบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต มีกับ กสท ซึ่งสญัญาดงักล่าวครอบคลมุถึงข้อพิพาทระหว่างบริษัท

และ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมนีด้้วย ทัง้นี ้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท ได้เข้าลงนามในสญัญาระงบัข้อ

พิพาทแล้วเมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 สญัญาดงักล่าวมีผลผูกพนัต่อคู่สญัญาตามข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้และจะมีผลเป็น

การระงบัข้อพิพาทต่อไปก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้มีมติอนุมติัให้บริษัทฯ ระงบัข้อพิพาทตามสญัญาระงบัข้อพิพาท ฉบบัลงวนัท่ี 10 มกราคม 2562 

กับ กสท  และดําเนินการตามสญัญาระงบัข้อพิพาทดงักล่าว บริษัท และ กสท จึงได้ร่วมกันย่ืนคําร้องขอถอนข้อเรียกร้องต่อคณะ

อนุญาโตตุลาการ โดยต่อมา คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําสั่งเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2562 ให้ยุติกระบวนพิจารณาชัน้

อนญุาโตตลุาการและให้จําหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบความตามท่ี กสท และบริษัท ร้องขอ ข้อพิพาทดงักล่าวจึงเป็นอนัถึงท่ีสดุ 

5.1.6 คดีฟ้องร้องระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท เกี่ยวกับเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการ

งาน 

เมื่อวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคําฟ้องท่ี กสท ได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่า ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทํา

ละเมิดต่อ กสท ด้วยการนําเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสําหรับคลื่นความถ่ีย่าน 2.1 GHz ของ ดีแทค ไตรเน็ต ไปเช่ือมต่อกับ

เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีมีไว้ใช้สําหรับให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลลู่าตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท กสท จึง
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เรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต รือ้ถอนเคร่ืองและอปุกรณ์ออกไปและห้ามมิให้ติดตัง้หรือเช่ือมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์ของ ดีแทค ไตรเน็ต 

กับเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสญัญาร่วมการงานของบริษัท และให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวนประมาณ 449 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และหากไม่รือ้ถอน กสท ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44 ล้านบาท นบัถดัจากวนัย่ืนฟ้อง

เป็นต้นไปจนกว่าจะดําเนินการรือ้ถอนอปุกรณ์โทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต ออกจากเคร่ืองและอปุกรณ์ตามสญัญาร่วมการงาน

ของบริษัท ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษาว่า ดีแทค ไตรเน็ตไม่ได้ทําละเมิดต่อ กสท และพิพากษา

ให้ยกฟ้อง กสท ซึง่ กสท ได้ดําเนินการอทุธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสงูสดุแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครองสงูสดุ 

อย่างไรก็ดี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37 เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

อนมุตัิให้บริษัทและ ดีแทค  ไตรเน็ต เข้าทําสญัญาระงบัข้อพิพาทกับ กสท เพื่อระงบัข้อพิพาทต่างๆ ซึง่เกิดขึน้ภายใต้การดําเนินการ

ให้บริการภายใต้สญัญาสมัปทานท่ีบริษัทและดีแทค ไตรเน็ต มีกบั กสท ซึง่สญัญาดงักล่าวครอบคลมุถึงคดีฟ้องร้องระหว่าง ดีแทค 

ไตรเน็ต และ กสท เก่ียวกบัเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมตามสญัญาร่วมการงานนีด้้วย ทัง้นี ้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท ได้

เข้าลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทแล้วเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562 สัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาตามข้อกําหนดและ

เงื่อนไขท่ีระบไุว้และจะมีผลเป็นการระงบัข้อพิพาทต่อไปก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว ทัง้นีเ้มื่อ

วนัท่ี 4 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้มีมติอนุมติัให้บริษัทฯ ระงบัข้อพิพาทตามสญัญาระงบัข้อพิพาท 

ฉบบัลงวนัท่ี 10 มกราคม 2562 กับ กสท  และดําเนินการตามสญัญาระงบัข้อพิพาทดงักล่าว กสท จึงได้ย่ืนคําร้องขอถอนอุทธรณ์

ต่อศาลปกครองสงูสดุ ซึ่งศาลปกครองสงูสดุได้มีคําสัง่เมื่อวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 อนุญาตให้ กสท ถอนอุทธรณ์คําพิพากษาและ

ให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความตามท่ี กสท ร้องขอ คดีดงักล่าวจึงเป็นอนัถึงท่ีสดุ 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

1) ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่ตัง้สํานกังานใหญ ่ : 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั

กรุงเทพมหานคร 10330 

ประเภทธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107538000037  

โทรศพัท์ : +66 2202 8000 

เว็บไซต ์ : www.dtac.co.th 

ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน : 4,744,161,260 บาท (ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 2,372,080,630 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 2 บาท) 

จํานวนหุ้นที่จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด : 2,367,811,000 หุ้น 

2) นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

ช่ือนายทะเบียน : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่ตัง้สํานกังานใหญ ่ : 93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : +66 2009 9000 

โทรสาร : +66 2009 9991 

ลกูค้าสมัพนัธ์ : +66 2009 9999 

เว็บไซต ์ : http://www.set.or.th/tsd 

3) นายทะเบียนหุ้นกู้ (ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัดซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ) 

ช่ือนายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

ที่ตัง้สํานกังานใหญ ่ : 333 ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : +66 2230 1478 

โทรสาร : +66 626 4545-6 

เว็บไซต ์ : www.bangkokbank.com 

4) ผู้สอบบัญช ี

ช่ือผู้สอบบญัชี : นางกิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496) 

ที่ตัง้สํานกังานใหญ ่ : บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : +66 2264 0777 

โทรสาร : +66 2264 0789-90 

เว็บไซต ์ : www.ey.com 
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5) ข้อมูลของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ 

บริษัท ท่ีตัง้สํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

ท่ีถือ 

(%) 

จาํนวนหุ้น 

ทัง้หมด 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ 

จํากดั 

เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0105549034424 

ระหว่างชําระบญัชี 175 หุ้นสามญั 99.99 1,750,000 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั 

เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0105549034548 

ให้บริการโทรคมนาคม 1,160 หุ้นสามญั 99.99 11,600,000 

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล 

มีเดีย จํากดั 

เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0105549034467 

ระหว่างชําระบญัชี 100 หุ้นสามญั 99.99 

(ผ่านบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

1,000,000 

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเล

เรท จํากดั 

เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 2 ถนนพญาไท แขวงปทมุ

วนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0105557065767 

ลงทนุและให้การ

สนบัสนนุแก่บริษัท 

Start-up ในการพฒันา

แอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ 

15 หุ้นสามญั 99.99 

(ผ่านบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

150,000 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0125547001804 

ระหว่างชําระบญัชี 200 หุ้นสามญั 99.99 2,000,000 
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บริษัท ท่ีตัง้สํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

ท่ีถือ 

(%) 

จาํนวนหุ้น 

ทัง้หมด 

บริษัท เทเลแอสเซท 

จํากดั 

เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0105559061246 

ให้เช่าเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์โทรคมนาคม 

300 หุ้นสามญั 99.99 

(ผ่านบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

3,000,000 

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั 

เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0105539049038 

บริหารสนิทรัพย์ 1 หุ้นสามญั 99.99 100,000 

บริษัท อีสเทิรน์ บิช 

จํากดั 

เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0105532038740 

ระหว่างชําระบญัชี 80 หุ้นสามญั 99.99 

(ผ่านบริษัท 

แทค พร็อพ

เพอร์ตี ้จํากดั) 

800,000 

บริษัท ยไูนเต็ด คอมมนูิ

เกชัน่ อินดสัตรี จํากดั 

(มหาชน) 

เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0107536000871 

ระหว่างชําระบญัชี 313.55 หุ้นสามญั 99.81 434,668,207 

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป 

จํากดั 

เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ 

ชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวง

ปทมุวนั เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ +66 2202 8000 

เลขทะเบียนบริษัท 

0105539069969 

ระหว่างชําระบญัชี 450 หุ้นสามญั 99.99 4,500,000 
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บริษัท ท่ีตัง้สํานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

ท่ีถือ 

(%) 

จาํนวนหุ้น 

ทัง้หมด 

บริษัท ยไูนเต็ด ดสิทริ

บิวชัน่บิซซิเนส จํากดั* 

(ยดูี) 

เลขที่ 499 หมู่ที่ 3 อาคาร

เบญจจินดา ถนนกําแพงเพชร 

6 แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ +66 2953 2222 

โทรสาร +66 2953 1269 

เลขทะเบียนบริษัท 

0105545040951 

จดัจําหน่ายโทรศพัท์ 

เคลื่อนที่ ซิมการ์ด 

บตัรเติมเงิน และ 

อปุกรณ์เสริมต่าง ๆ 

200 หุ้นสามญั 25 20,000,000 

บริษัท ศนูย์ให้บริการ คง

สิทธิเลขหมายโทรศพัท์ 

จํากดั 

98 อาคารสาทร สแควร์ 

ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

ห้องเลขที่ 403 ชัน้ที่ 4 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 

โทรศพัท์ +66 2108 1544 

โทรสาร +66 2108 1544 

เลขทะเบียนบริษัท 

0115553001471 

บริการระบบ

สารสนเทศและ

ฐานข้อมลูกลาง

ประสานงานการ

โอนย้ายผู้ให้บริการ

โทรคมนาคมเพ่ือการ

คงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท์ 

2 หุ้นสามญั 20 

(โดยบริษัทและ 

ผ่านบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากดั) 

20,000 

 

หมายเหตุ* ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ถือหุ้นโดยบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด แม้ว่าบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทได้ถือหุ้นในยูดี 

ร้อยละ 75 นัน้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จําหน่ายชดุเลขหมายและบตัรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมภาระให้กบับริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลงั 

รวมถึงระบบการจดัส่งสินค้า (Logistics) และการจดัเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกนัการถ่ายเททางผลประโยชน์และขัน้ตอนในการควบคุมรายการระหว่าง

กนัอย่างรัดกมุ เป็นไปตามกฎเกณฑ์เร่ืองการเข้าทํารายการระหว่างกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั มีรายชื่อผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นดงัต่อไปนี ้

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 40 

นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 30 

นางวรรณา จิรกิติ ร้อยละ 15 

นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15 

 

6.2 ข้อมูลสําคัญอื่น 

6.2.1 สรุปสัญญาท่ีมีสาระสําคัญ 

รายละเอียดในส่วนนีเ้ป็นการสรุปหรือคดัย่อเฉพาะเนือ้หาของข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัท่ีมีสาระสําคญัซึง่บริษัทได้เข้าทํา

กับคู่สญัญา ทัง้นี ้สญัญาบางฉบบัได้ทําขึน้ก่อนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีใช้กํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม ดงันัน้ ข้อสญัญาบางข้อในสญัญาบางฉบบัจึงอาจไม่มีผลใช้บงัคบัเน่ืองจากขดัหรือแย้งกับกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ี

ใช้กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมลูท่ีระบุต่อไปนีจึ้งเป็นการนําเสนอข้อสญัญาท่ีสําคญัเพ่ือการ

อ้างอิงเท่านัน้ 
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6.2.1.1 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเชื่อมโยงโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (“สัญญาเชื่อมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537”) 

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกํากับดแูลระบบการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ประกอบการต่าง ๆ 

ปัจจบุนัการเช่ือมต่อโครงข่ายจึงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศว่าด้วยการใช้

และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดงักล่าว ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบการรายอื่นตาม 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศดงักล่าว 

ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2537 ดงัต่อไปนีจึ้งเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันท่ีทาํสัญญา วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2537  

ลักษณะสัญญา ค่าเช่ือมโยงสญัญาณของผู้ใช้โทรศพัท์ของบริษัทเข้ากบัโครงข่ายของทีโอท ี

ค่าตอบแทน ทีโอทีจะคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ตามจํานวนเลขหมายที่มีผู้ เช่าในอตัราเลขหมายละ 200 บาทต่อเดือน (ภายหลงั ทีโอทีตกลงลด

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายลงเลขหมายละ 22 บาทต่อเดือน) 

(2) คร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ กสท ได้รับจากบริษัทตามสญัญาระหว่าง กสท และบริษัท ยกเว้น

ส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในเครือข่ายของ กสท และบริษัท 

 ในกรณีที่บริษัทปฏิบตัิผิดข้อตกลงฉบบันีเ้ป็นเหตใุห้ ทีโอที เรียกให้ กสท ชําระเงินค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

หรือเงินอ่ืนใด รวมทัง้ค่าเสียหายแทนบริษัทแล้ว บริษัทยินยอมชําระเงินให้ กสท เป็น 2 เท่าของจํานวน

เงินที่ กสท ชําระแทนบริษัทไป นอกจากนี ้หาก กสท ร้องขอ บริษัทยินยอมวางหลกัประกนัให้ กสท เป็น

จํานวนเงินเท่าที่บริษัทต้องชําระให้ทีโอที 

วิธีการชําระค่าตอบแทน บริษัทยินยอมชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย ค่าเช่าวงจรเช่ือมโยง หรือเงินอ่ืนใดที่ต้องชําระให้แก่ ทีโอที

ตามกําหนดเวลา 

หมายเหตุ 

เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ ทีโอที และ กสท ทราบว่าอตัราและการเก็บค่าเชื่อมโยงโครงข่ายดงักล่าวขดัแย้งกบักฎหมายที่บงัคับใช้ในปัจจุบนั และเมื่อ

วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงดงักล่าวกบั ทีโอที แล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.3.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกบัการใช้และเชื่อมต่อ

โครงข่าย (Access and Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ง) – ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบนัทึกบัญชี

เร่ืองวิธีการคิดคํานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท) 

6.2.1.2 ข้อตกลงระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย เร่ือง การคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) ของบริษัท (“สัญญาเชื่อมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544”) 

บริษัทเข้าทําสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศว่า

ด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง

ผู้ประกอบการ ปัจจุบนัการเช่ือมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ

ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ดงันัน้ บริษัทจึงมีสิทธิและหน้าท่ีในการเช่ือมต่อโครงข่ายกับผู้ประกอบการรายอื่น

ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศดงักล่าว 
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ข้อมลูเก่ียวกบัสญัญาเช่ือมโยงโครงข่าย พ.ศ. 2544 ตามรายละเอียดข้างล่างนีจึ้งเป็นการสรุปข้อมลูเพ่ือการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันท่ีทาํสัญญา วนัที่ 2 เมษายน 2544 

ลักษณะสัญญา (1) บริษัทตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรเติมเงิน

ล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีในอตัราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบตัร (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)  

(2) กสท ตกลงชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสําหรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรเติมเงิน

ล่วงหน้าให้แก่ทีโอทีเป็นจํานวนคร่ึงหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ กสท ได้รับจากบริษัท ยกเว้นส่วน

แบ่งรายได้จากการใช้บริการระหว่างโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในเครือข่ายของ กสท และบริษัท 

หมายเหตุ 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่าอัตราและการเก็บค่าเชื่อมโยงโครงข่ายดังกล่าวขัดแย้งกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน (โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 2.3.4 (ช) – ข้อกําหนดเก่ียวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (Access and Interconnection) และข้อ 3.1.2 (ง) – ความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบนัทึกบญัชีเร่ืองวิธีการคิดคานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท) 

6.2.1.3 สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ปัจจุบนั บริษัทได้เข้าทําสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (รวมทัง้บนัทึกแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

รายอื่นจํานวน 7 ราย ได้แก่ (1) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จํากดั (มหาชน) (2) ดีแทค ไตรเน็ต (3) กสท (4) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต 

คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (5) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (6) บริษัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และ (7) 

บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด โดยจัดทําเป็นสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ให้

เช่ือมต่อโครงข่ายฉบบัหน่ึงและกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายอีกฉบบัหน่ึง ทัง้นีส้ญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ระหว่างบริษัทกบั บริษัท ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั บริษัทเป็นผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายแต่เพียงฝ่ายเดียว 

สญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมข้างต้นมีสาระสําคญัท่ีคล้ายกัน ดงันี ้

อายุสัญญา มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา การระงับตามข้อกําหนดของสัญญาการ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

หน้าท่ีของผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่าย (1) จัดให้ผู้ ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเช่ือมต่อโครงข่ายเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ ให้เช่ือมต่อ

โครงข่ายได้ที่จดุเช่ือมต่อใด ๆ ที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค 

(2) จัดหาสถานที่หรือพืน้ที่ตามที่ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายร้องขอใช้โครงสร้างพืน้ฐานดังกล่าว ณ จุด

เช่ือมต่อในอตัราอ้างอิงต้นทุน (Cost-based Basis) รวมถึงการจดัเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 

โครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณปูโภคต่าง ๆ 

(3) จดัระเบียบการเข้าสถานที่และการทํางานร่วมกนั และจดัทําคู่มือการปฏิบตัิงานและบํารุงรักษา 

(4) ยินยอมให้ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายเข้าไปซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานที่หรือพืน้ที่ร่วม

ได้ตามความเหมาะสมตลอดเวลา 

หน้าท่ีของผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่าย (1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดูแลอุปกรณ์และทรัพย์สินนับจากจุดเช่ือมต่อไปทางโครงข่ายของผู้ขอ

เช่ือมต่อโครงข่าย ซึง่ขอใช้อาคารสถานที่ สาธารณปูโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(2) ยินยอมและให้ความร่วมมือกับผู้ ให้เช่ือมต่อโครงข่ายในขัน้ตอนการตรวจตราในอาคารสถานที่

เม่ือมีเหตอุนัสมควร 
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(3) ห้ามโอนสิทธิการใช้อาคารสถานที่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไปให้บุคคลอ่ืนใช้หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเข้า

ครอบครอง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของอาคารสถานที่และ/

หรือผู้ให้ใช้อาคารสถานที่ 

หน้าท่ีของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย (1) รายงานเหตเุสีย ตามหลกัเกณฑ์การใช้งานและการบํารุงรักษาที่คู่สญัญาจะได้ร่วมกนักําหนดขึน้

ภายหลงัวนัทําสญัญาการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยเร็วที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ 

(2) ร่วมประชมุกําหนดรายละเอียดการทํางาน เช่น การประมาณการทราฟฟิค (Traffic) 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เพ่ือประโยชน์

ของตนเอง 

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอปุกรณ์ในส่วนที่เป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยู่

ในความครอบครองของตนเอง ค่านํา้ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในส่วนที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

การชําระเงิน (1) ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องชําระเงินให้แก่ผู้ให้เช่ือมต่อโครงข่ายภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ระบุ

ไว้ในใบเรียกเก็บเงิน 

(2) ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายจะต้องเป็นผู้ รับภาระหนีสู้ญ ในกรณีที่ผู้ขอเช่ือมต่อโครงข่ายไม่สามารถ

เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการต้นทางได้ 

ดอกเบีย้ผิดนัด ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณตัง้แต่วนัผิดนดัจนถึงวนัที่คู่สญัญาชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเต็มจํานวน 

การเลิกสัญญา (1) การยกเลิกและการระงบัสญัญาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ กสทช. 

(2) การยกเลิกหรือการระงับการเช่ือมต่อโครงข่ายเนื่องจากการผิดนดัชําระเงินจะต้องได้รับความ

ยินยอมจาก กสทช. ก่อน 

การเปล่ียนแปลง การแก้ไข และ

การทบทวนสัญญาการเช่ือมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม 

คู่สญัญาจะต้องพิจารณาทบทวนสญัญาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายอาจตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาโดยความเห็นชอบจาก กสทช. เม่ือมี

เหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้  

 (1) มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบด้านการกํากบัดแูลที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนญุาตของแต่ละฝ่าย 

(3) ข้อสญัญาส่วนใดส่วนหนึ่งพ้นสภาพบงัคบัหรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมจะนํามาใช้บงัคบัอีกต่อไป 

6.2.1.4 สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ (Roaming Agreement) ระหว่าง บริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด และ บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทําสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ (Roaming Agreement) กบั บริษัท ทีโอที จํากดั มหาชน (“ทีโอที”) โดยตกลงใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศบนโครงข่ายย่าน 2300 MHz (โรมมิ่ง) ของทีโอที ซึ่งจะทําให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด สามารถ

ดําเนินการให้ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ (โรมมิ่ง) บนโครงข่ายย่าน 2300 

MHz ของทีโอทีได้โดยจะต้องชําระค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ (โรมมิ่ง) ให้แก่ทีโอที ตามรายละเอียดและ

เงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญา  

รายละเอียดข้อสญัญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีภายในประเทศ (Roaming Agreement) ท่ีสรุปไว้ต่อไปนีจึ้งเป็น

การให้ข้อมลูเพื่อการอ้างอิงเท่านัน้ 

วันท่ีทาํสัญญา 23 เมษายน 2561   

อายุสัญญา 23 เมษายน 2561 ถึง 3 สิงหาคม 2568 
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ลักษณะสัญญา บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั ตกลงใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในประเทศบนโครงข่าย

ย่าน 2300 MHz (โรมม่ิง) ของทีโอที ซึ่งทีโอทีได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz จาก

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมี

รายละเอียดและเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในสญัญา ซึ่งจะทําให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด สามารถ

ดําเนินการให้ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ  

(โรมม่ิง) บนโครงข่ายย่าน 2300 MHz ของทีโอทีได้ 

ค่าตอบแทน บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด จะต้องชําระค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ  

(โรมม่ิง) ให้แก่ ทีโอที ตามรายละเอียดและวิธีการคํานวณค่าบริการที่กาํหนดไว้ในสญัญา 

6.2.1.5  สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท เทเลแอสเสท จํากัด และ บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัทอนุมัติให้บริษัท เทเลแอสเสท จํากัด (“เทเลแอสเสท”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทําสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนาคม กับ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ่งเทเลแอสเสทตกลงรับจัดหา ติดตัง้ และบํารุงรักษา เคร่ืองและอปุกรณ์

โทรคมนาคม (“อุปกรณ์โทรคมนาคมฯ”) และตกลงนําอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ดงักล่าวออกให้เช่าแก่ทีโอที เพ่ือให้ทีโอทีสามารถเช่า

ใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมฯ ดังกล่าวเพ่ือให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายย่าน 2300 MHz เทเลแอสเสทจะได้รับค่าเช่าและ

ค่าบริการจากทีโอที โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 

รายละเอียดข้อสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมท่ีสรุปไว้ต่อไปนีจึ้งเป็นการให้ข้อมลูเพื่อการอ้างอิงเท่านัน้ 
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ลักษณะสัญญา เทเลแอสเสท ตกลงรับจัดหา ติดตัง้ และบํารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคม และตกลงนําเคร่ืองและ

อปุกรณ์โทรคมนาคมดงักล่าวออกให้เช่าแก่ทีโอที ซึง่เป็นผู้ที่ได้รับอนญุาตจากสํานกังาน คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

 ช่วง 2310 - 2370 MHz (“คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz”) เพ่ือให้ ทีโอที นําอุปกรณ์โทรคมนาคมฯ ดังกล่าวไป

ให้บริการโทรคมนาคมแก่ผู้ใช้บริการบนโครงข่ายคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz ต่อไป 

ค่าตอบแทน ทีโอทีตกลงชําระค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมให้แก่ 

เทเลแอสเสท เป็นรายเดือนเฉพาะในส่วนของสถานีฐานที่ส่งมอบซึ่งผ่านการตรวจรับและเปิดใช้งานได้

เรียบร้อยแล้ว ตามอตัราที่กําหนดไว้ในสญัญา 

สิทธิและหน้าท่ีหลักของ 

เทเลแอสเสท 

 

(1) ดําเนินการจัดหาและติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคมฯ (รวมถึง Software ที่เกี่ยวข้อง) ตามสถานที่

และ คุณสมบัติและมาตรฐานทางเทคนิค (Specifications) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าฯ โดย

คู่สัญญาได้กําหนดจํานวนอุปกรณ์โทรคมนาคมฯ ที่เทเลแอสเสทจะต้องจัดหาทัง้หมดจํานวน 

21,300 สถานีฐาน (Base Station) ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(2) บํารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ (ทัง้ระบบ Hardware และ Software) ให้อยู่

ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการ (Service 

Level Agreement) และตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 
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สิทธิและหน้าท่ีหลักของ  

ทีโอที 

(1) ควบคมุและบริหารจดัการและใช้โครงข่ายคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz ของทีโอที  

(2) มีสิทธิเข้าถึงระบบจดัเก็บและประมวลผลและครอบครองข้อมลูรายละเอียดการใช้งานของบริการ 

ประเภทต่าง ๆ  

(3) ควบคุมระบบบริหารจัดการและควบคุมเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์

โทรคมนาคม 

(4) อํานวยความสะดวกแก่เทเลแอสเสท ในการเข้าปฎิบตัิงานกบัอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ที่ให้เช่าที่อยู่

ในพืน้ที่ของทีโอที  

(5) ประสานงานในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่เทเลแอสเสท ในการนําเข้าอปุกรณ์ โทร

คมนาคมฯ ตามสญัญาเช่าเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนาคมและในการขอใบอนญุาตทกุประเภทที่

เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรคมนาคมฯ จากหน่วยงานของรัฐ เช่น ใบอนุญาตติดตัง้สถานีวิทยุ

คมนาคม และใบอนญุาตใช้เคร่ืองวิทยคุมนาคม  

(6) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขแนบท้ายใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมและเง่ือนไขการอนญุาต

ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz เพ่ือการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ของทีโอที 

6.2.1.6 สัญญาระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัท บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต และบริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ตได้เข้าทําสัญญาระงับข้อพิพาทกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“บมจ. กสท 

โทรคมนาคม”) เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 (“สญัญาระงบัข้อพิพาท”) เพื่อเป็นการระงบัข้อพิพาททัง้ท่ีมีในปัจจุบนั ข้อพิพาทท่ีอยู่ใน

ระหว่างขัน้ตอนการเรียกร้อง และข้อพิพาทซึ่งอาจเกิดขึน้ในอนาคตภายใต้หรือท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาให้ดําเนินการให้บริการ 

วิทยคุมนาคมระบบเซลลลู่า ฉบบัลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2533 ท่ีทําไว้กบับมจ. กสท โทรคมนาคม  ซึง่สญัญาดงักล่าวได้สิน้สุดลง

เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2561 (“สัญญาสัมปทาน”) โดยบริษัทตกลงชําระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาทให้แก่ บมจ. กสท 

โทรคมนาคมและ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตกลงชําระค่าตอบแทนท่ีเก่ียวกับค่าเช่ือมต่อโครงข่ายสทุธิให้แก่บริษัทตามรายละเอียด

และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาระงบัข้อพิพาท 

รายละเอียดข้อสญัญาอนัเป็นสาระสําคญัเพื่อใช้ในการอ้างอิง มีดงัต่อไปนี ้

วันท่ีทาํสัญญา 10 มกราคม 2562 

วันระงับข้อพิพาท วนัที่ที่ประชมุใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิ (วนัที่ 4 เมษายน 2562) 

ลักษณะสัญญา คู่สญัญาตกลงระงบัข้อพิพาททัง้ที่มีในปัจจบุนั ข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการเรียกร้อง และข้อ

พิพาทซึง่อาจเกิดขึน้ในอนาคตภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาสมัปทาน 

ในวนัระงบัข้อพิพาทหรือภายในวนัทาํการแรกถดัจากวนัระงบัข้อพิพาท คู่สญัญาทกุฝ่ายตกลง

ดําเนินการถอนข้อพิพาทที่เป็นคดคีวามแล้ว และตกลงจะไม่รือ้ฟืน้ข้อพิพาทดงักล่าวขึน้มาฟ้องร้องกนั

อีก 

ข้อพิพาทท่ีไม่ระงับตามสัญญานี ้ ข้อพิพาทเกี่ยวกบัการชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสญัญาสมัปทาน 

และข้อพิพาทเกี่ยวกบัการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมจากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม 
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ค่าตอบแทน บริษัทตกลงชําระค่าตอบแทนเพ่ือการระงบัข้อพิพาทให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นเงินจํานวน

ทัง้สิน้ 9,510,246,120.62 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) โดยแบ่งชําระ เป็น 2 (สอง) ส่วน ดงันี ้

(1) จํานวน 6,840,246,120.62 บาท เนื่องจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ตกลงชําระค่าเช่ือมตอ่

โครงข่ายสทุธิ ให้แกบ่ริษัท จํานวน 460,246,120.62 บาท ดงันัน้ เม่ือนํามาหกักลบลบหนี ้

กนัแล้ว คงเหลือเงินที่ บริษัทต้องชําระให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม จํานวน 

6,380,000,000 บาท (หกพนัสามร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) 

(2) จํานวน 2,670,000,000 บาท ตกลงแบ่งชําระเป็น 5 งวด งวดละ 534,000,000 บาท โดย

ชําระหลงัจากที่ศาลปกครองได้มีคําสัง่อนญุาตให้ถอนคดีความกนัเรียบร้อยแล้วตาม

รายละเอียดในสญัญาระงบัข้อพิพาท 

 

 

 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 45 

ส่วนท่ี 2 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท ทนุท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

2,367,811,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

7.2 ผู้ ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก (ข้อมลูตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563) 

ลําดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1.  บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี (1) 1,009,172,497 42.62 

2.  บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากดั (2) 531,001,300 22.43 

3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั  215,320,254 9.09 

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

5.  สํานกังานประกนัสงัคม 41,491,700 1.75 

6.  STATE STREET EUROPE LIMITED 33,096,134 1.40 

7.  กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 17,043,800 0.72 

8.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 12,472,020 0.53 

9.  นายวีรวฒัน์ ชตุิเชษฐพงศ์ 9,533,600 0.40 

10. กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 8,691,200 0.37 

 
หมายเหตุ 

(1) บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

(2) บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จํากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไทย เทลโค     

โฮลดิง้ส์ จํากดั ณ วนัที ่18 เมษายน 2561 ดงันี ้

บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จํากดั (3) ร้อยละ 51.00 

เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 

เทเลนอร์  ร้อยละ  0.00 

(3) บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ จํากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิง้ 

จํากดั ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีดงันี ้

บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชัน่ จํากดั (4) ร้อยละ 51.00 

เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 

เทเลนอร์ ร้อยละ  0.00 

(4) บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จํากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น อิน

โนเวชัน่ จํากดั ณ วนัที ่22 เมษายน 2562 มีดงันี ้

บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั (5) ร้อยละ 51.00 

เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00 

เทเลนอร์ ร้อยละ  0.00 
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(5) บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยรายชื่อผู้ ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีเอช โฮลดิง้ จํากดั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2562 มีดงันี ้

นายวิชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 64.88 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ร้อยละ 20.12 

นายสมชาย เบญจรงคกลุ ร้อยละ 15.00 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

7.3.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 

ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 215,320,254 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 

9.09 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท โดยผู้ลงทุนท่ีถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน 

(Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทุน หรือใบสําคญั

แสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 

จํากัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเก่ียวกับการเพิกถอน

หลกัทรัพย์ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของบริษัท ขึน้อยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุคร่ึงปี” 

คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ

ประจําปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากเห็นว่า

บริษัทสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนัน้ ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ถดัไป 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญันัน้ คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงปัจจยัหลายประการ ดงันี ้

- ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมนุเวียน และสถานะการเงินของบริษัท 

- แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน 

- ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากนี ้บริษัทยงัอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ท่ีกําหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยงัมีผลขาดทุน

สะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสุทธิสําหรับปีนัน้ ๆ ก็ตาม และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ยังกําหนดให้บริษัทสํารองเงินตาม

กฎหมายในจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิในแต่ละปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 30 

มิถุนายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.26 บาท (ก่อนหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย) รวมเป็นเงินปันผลจํานวนทัง้สิน้ 2,983 ล้านบาท โดยจ่ายจาก

กําไรสุทธิของบริษัทท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี 6/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาจากผลประกอบการในขณะนัน้ แล้วเห็นว่า บริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
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ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลงั 5 ปี มีดงันี ้

 2558 2559 2560 2561 2562 

อตัรากําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 2.49 0.88 0.89 (1.85) 3.83 

อตัราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.93 0.42 0.24 1.01 2.87 

เงินปันผลระหวา่งกาล 2.41 0.42 0.00 1.01 1.26  

เงินปันผลประจําปี 0.52 0.00 0.24 0 1.61  

 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผล หากบริษัทย่อยดังกล่าวเห็นว่าสามารถดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนท่ีใช้ในการ

ดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลงัการจ่ายเงินปันผล 

ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2562 ดีแทค ไตรเน็ต บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด และบริษัท เพย์สบาย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท เป็นจํานวนเงิน 1,922.7 ล้านบาท 737.1 ล้านบาท และ 127.5 ล้านบาท ตามลําดบั 
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8 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี ้ยงัมีคณะกรรมการอื่น ๆ ในระดบับริหารอีกหลาย

ชดุเพื่อทําหน้าท่ีควบคมุดแูลนโยบายภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการดําเนินงาน 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ในระหว่างปี 2562 มีกรรมการลาออกจากตําแหน่ง 3 ท่าน และมีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ดังนั ้น้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 

- กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน (โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท) 

- ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการและจํานวนหุ้นท่ีถือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้

 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง การเข้าร่วมประชุม 

รวม ด้วยตนเอง ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

1 นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 10/10 10 - 

2 นายเพ็ตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค รองประธานกรรมการ 5/10 3 2 

3 นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา 

10/10 10 - 

4 นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

8/10 8 - 

5 นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

ส ร ร หา  กร ร ม การ ต ร วจส อ บ  แ ล ะ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

8/10 5 3 

6 นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการ กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 

10/10 10 - 

7 นางทเูน่ ริปเปล กรรมการ 9/10 8 1 

8 นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น กรรมการ 8/10 3 5 

9 นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด(1) กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหา และกรรมการกํากับ

ดแูลกิจการ 

1/1 1 - 

10 นายราเกซ เจน(2) กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหา และกรรมการกํากับ

ดแูลกิจการ 

1/1 1 - 
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หมายเหต ุ (1) นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 

2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2562 
(2) นายราเกซ เจน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2562) โดยมี

ผลตัง้แต่วนัที่ 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2562  

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้แก่ (1) นายบญุชยั เบญจรงคกลุ (2) นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค (3) นางชนญัญารักษ์ 

เพ็ชร์รัตน์ และ (4) นายราเกซ เจน โดยกรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท (อํานาจ

กรรมการดงักล่าวนีไ้ด้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562) 

8.2 คณะผู้บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทําหน้าท่ีหวัหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้แบ่งสาย

งานในองค์กรเป็น 8 สายงาน ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มการตลาด กลุ่มงานขาย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานกลยุทธ์และการ

เปลี่ยนผ่านองค์กร กลุ่มบคุคล และกลุ่มกิจการองค์กร  

รายช่ือผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้

ลําดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1 นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 นายดิลิป ปาล รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงิน 

3 นายประเทศ ตนักรุานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มเทคโนโลยี 

4 นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบุคคล 

5 นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ 

6 นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม (1) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงานขาย 

7 นายฮาว ริ เร็น (2) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการตลาด 

8 นายลาร์ส มาร์คสุ แอดอรุทสุซนั (3) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มกิจการองค์กร 

9 นายฮากนุ บรัวเช็ท เชิร์ล (4) รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มงานกลยทุธ์และการเปลี่ยนผ่านองค์กร 

หมายเหต ุ ในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรซึง่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้บริหาร ดงันี ้

(1) นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ได้รับการแต่งตัง้ให้เข้าดาํรงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขาย เม่ือวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 

(2) นายฮาว ริ เร็น ได้รับการแต่งตัง้ให้เข้าดาํรงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2562 

(3) นายลาร์ส มาร์คสุ แอดอรุทสุซนั ได้รับการแต่งตัง้ให้เข้าดาํรงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร เม่ือวนัที่ 2 กนัยายน 

2562 

(4) นายฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล ได้รับการแต่งตัง้ให้เข้าดํารงตําแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์และการเปลี่ยนผ่านองค์กร 

เม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคํานิยามของ ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนับต่อจาก

ผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายท่ีสี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่ง

ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน

หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญช ี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นายสิรวิชญ์ กลับดี ผู้ อํานวยการอาวุโส หัวหน้าสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ดํารงตําแหน่ง

เลขานกุารบริษัท โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

อน่ึง รายละเอียดเก่ียวกับอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและเลขานกุารบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ” และในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

นางสาวพีรญา รอดกรณ์ เป็นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัชี ซึ่งเป็นผู้ ทําบญัชีท่ีมีคุณสมบติั

และเงื่อนไขของการเป็นผู้ ทําบญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกํากับดููแลกิจการนัน้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา

จากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุุตสาหกรรม สภาวะ

เศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าท่่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดุย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่่ีประชุุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณา

http://www.dtac.co.th/
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และอนุุมตัิทุุกปี นอกจากนี ้ ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดุย่อยทุกุ ๆ 3 ปี ทั ้ง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของตลาดและอุตุสาหกรรม  

ปัจจุุบนั ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เป็นค่าตอบแทนคงท่ีและบริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรููป

สิทธิประโยชน์อื่่น ๆ หรือในรููปของหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

ชุดุย่อย แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดูแูลกิจการ” 

ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจํานวนทั ้ง้สิ ้น้ 13,572,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดงันี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)* 

รายช่ือ คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

กําหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

สรรหา 

คณะกรรมการ 

กํากับดูแล 

กิจการ 

รวม 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 3,840,000.00 - - - - 3,840,000.00 

นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค - - - - - - 

นายจลุจิตต ์บณุยเกต ุ 1,320,000.00 600,000.00 408,000.00 204,000.00 - 2,532,000.00 

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

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 1,320,000.00 - 204,000.00 204,000.00 408,000.00 2,136,000.00 

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

นางอเล็กซานดรา ไรช์ - - - - - - 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล - - - - - - 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น - - - - - - 

นางทเูน่ ริปเปล - - - - - - 

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น - - - - - - 

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด - - - - - - 

นายราเกซ เจน - - - - - - 

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

* ตารางค่าตอบแทนกรรมการแสดงผลทศนิยมสองตําแหน่ง 

นอกจากนี ้ในปี 2562 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ และ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการใน บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจํานวน 400,000 บาท และ 350,000 บาท ตามลําดับ  

จากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด อีกด้วย โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบีย้ประชุม ครัง้ละ 50,000 บาท ตามจํานวนครัง้ท่ีมา

ประชมุจริง 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมกับความรับผดิชอบและสามารถจูงใจให้

กรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบติัอยู่ใน

อตุสาหกรรมโทรคมนาคม 
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8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย 

โครงสร้างค่าตอบแทน เป้าหมายหลกั 

1. เงินเดือน การบริหารค่าตอบแทนให้สามารถแขง่ขนักบัตลาดโดยรวมได้ 

2. ค่าตอบแทนตามผลปฏิบตัิงานระยะสัน้ พฒันาการบริหารจัดการทีมของหวัหน้างาน และผลกัดนัให้การปฏิบติังาน

บรรลุเุป้าหมายตามกลยุทุธ์ของบริษัท 

3. ค่าตอบแทนตามผลปฏิบตัิงานระยะยาว ดููแลให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารสอดคล้อง

กบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเพื่อท่่ีจะสร้างคุณุค่าในระยะยาวให้กบับริษัท 

4. สวสัดิการและผลประโยชน์อื่น เสนอแผนประกันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเหตุุการณ์ท่ีเกิด

ขึ ้น้ในแต่ละช่วงชีวิตโดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจและมาตรฐานการ

ครองชีพ 

1) เงินเดือน 

ระดบัค่าตอบแทนดงักล่าวจะได้รับการทบทวนเป็นประจําทกุปี โดยขึน้อยู่กบัขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ สภาพเศรษฐกิจ ระดบั

ค่าตอบแทนเมื่อเทียบกบัตลาดโดยรวม และผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา 

โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบติังาน จะพิจารณาดงัต่อไปนี ้

• การยึดถือผลประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลกั 

• การแสดงออกซึง่ภาวะผู้ นําและเป็นไปตามค่านิยมขององค์กร 

• การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทางธุรกิจ 

2) ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานระยะสัน้ 

ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานระยะสัน้ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้ในระยะสัน้ ค่าตอบแทนประเภทนีเ้ป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน โดยให้ค่าตอบแทนแปรผนัตามผลสําเร็จของงาน ซึ่งวดั

จากดชันีชีว้ดั 

ดชันีชีว้ดัความสําเร็จของงาน สําหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารทุกท่าน ประกอบด้วย 

• ดชันีชีว้ดัด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตด้านผลกําไร กระแสเงินสด กําไรขัน้ต้น ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน และ

กระแสเงินสดสทุธิ  

• ดชันีชีว้ดัด้านการดําเนินงาน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และตามวตัถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงไป 

สู่ดิจิทลั  

• การดําเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ เพื่อผลกัดนัให้เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนและถูกต้องตามหลกัจริยธรรม 

3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานระยะยาว 

การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานประเภทนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือมุ่งเน้นสร้างคณุค่าในระยะยาว ส่งเสริมและสร้างการเติบโต

ท่ียัง่ยืนให้กับบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารของบริษัทมีสิทธิท่ีจะได้รับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานระยะยาว 
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โดยกําหนดระยะเวลา 4 ปีเพ่ือวดัผลการปฏิบติังานนี ้ซึ่งหากลาออกจากบริษัทก่อนกําหนดช่วงระยะเวลาดงักล่าวจะถือว่าไม่ได้รับ

สิทธิ อย่างไรก็ตาม ในกรณีลาออกเน่ืองจากเกษียณอาย ุทพุพลภาพ หรือเสียชีวิต จะยงัคงได้รับค่าตอบแทนประเภทนี ้

4) สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น 

เป้าหมายของสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงให้กับผู้บริหารในระดับท่ีเหมาะสม เช่น รถยนต์ประจํา

ตําแหน่ง แพ็กเกจการใช้โทรศพัท์รายเดือน กองทุนสํารองเลีย้งชีพ แผนประกันสขุภาพและประกันชีวิต และสวัสดิการต่าง ๆ อัน

เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิของตลาดแรงงานโดยรวม 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทจํานวน 10 ราย ในปี 2562 มีจํานวนทัง้สิน้ 82,258,221 บาท 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมกับความรับผดิชอบและสามารถจูงใจให้

ผู้บริหารนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ใน

อตุสาหกรรมโทรคมนาคม 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 การบริหารค่าตอบแทนของดีแทค 

หลกัการบริหารค่าตอบแทนของบริษัท เพื่่อดงึดูดู จูงูใจ และรักษาพนกังานท่่ีมีศกัยภาพไว้ในองค์กร เพื่่อท่่ีจะพฒันาบริษัทให้เติบโต

อย่างยั่่งยืน สร้างมููลค่าแก่ผู้ ถือหุ้นตามหลักการดําเนินงานของบริษัท หลักการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทได้รับการออกแบบ

เพื่่อท่่ีจะนําเสนอค่าตอบแทนรวมท่่ียุตุิธรรม และแข่งขนัได้ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท 

โครงสร้างค่าตอบแทนรวม ประกอบด้วย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน และท่ีไม่ใช่เป็นตัวเงิน สวัสดิการ และผลประโยชน์ 

ต่าง ๆ การฝึกอบรมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และการให้ความสําคญัแก่พนกังานโดยการช่ืนชม 

8.5.2 ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนในรูปแบบตวัเงินจะมีทัง้ค่าตอบแทนแบบคงท่ี และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน ซึง่การจ่ายค่าตอบแทนแบบคงท่ี

จะมีความสมัพนัธ์กับค่างาน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายด้าน เช่น หน้าท่ีความรับผิดชอบในงานและผลลพัธ์ทางธุรกิจท่ี

เกิดจากงานนัน้ ๆ งานท่ีมีค่างานใกล้เคียงกนัจะถกูจดัไว้ในโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนเดียวกัน ทัง้นี ้ เพื่อให้บริษัทสามารถรักษา

ความเสมอภาคภายในบริษัท และความยตุิธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนของงานท่ีมีค่างานใกล้เคียงกัน สําหรับความสามารถในการ

แข่งขนักบัภายนอก ค่าตอบแทนจะได้รับการพิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจํา ผ่านการทําสํารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนกบับริษัทท่ี

ปรึกษาภายนอก นอกจากนี ้ การบริหารค่าตอบแทนจะคํานึงถึงสภาวการณ์ เศรษฐกิจมหภาค และผลการดําเนินงานทางธุรกิจของ

บริษัทด้วย 

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน มีหลกัการจ่ายโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานส่วนบคุคลของพนักงาน และผลประกอบการ

ของบริษัท ซึง่มีการกําหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ไว้ และสื่อสารไปยงัพนกังานเป็นประจําทกุปี ค่าตอบแทนประเภทนีถื้อเป็นรางวลั

ตอบแทนความสําเร็จของพนกังานในระยะสัน้ และสะท้อนมายงัความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

8.5.3 การให้ความสําคัญแก่พนักงาน และผลประโยชน์ต่าง ๆ 

บริษัทให้ความสําคญัแก่พนักงานโดยการเปิดให้มีการจัดตัง้ สภาผู้แทนพนักงาน (ช่ือเดิมคณะกรรมการสวสัดิการฯ) โดยถือกําเนิด

มา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 ด้วยการเลือกตัง้จากเพื่อนพนกังานท่ีเสนอตวัเป็นผู้สมคัรด้วยจิตอาสา ปัจจบุนัมีตวัแทนจากนายลกูจ้างจาก

แต่ละกลุ่มงาน จํานวน 7 คน และตวัแทนจากนายจ้าง จํานวน 4 คน เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือมระหว่างพนักงานและบริษัท ใน

การหาข้อตกลงร่วมกนัเก่ียวกับแนวทางการจัดสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อทัง้ต่อตวัพนักงานและบริษัท โดยได้รับการรับรองอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรา 96 แห่ง พ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และรวมถึงการให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการ
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การจัดตัง้สหกรณ์ออมทรพย์พนักงาน โดยเร่ิมเปิดดําเนินการให้บริการกับสมาชิกท่ีเป็นพนักงานของบริษัท ตัง้แต่ปี พ.ศ.2555 อนั

เป็นการส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของพนักงาน โดยการดําเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของพนักงาน ซึ่งถือเป็นสวสัดิการ

ด้านเศรษฐกิจให้กบัพนกังาน 

นอกจากนีบ้ริษัทให้ความสําคญัแก่พนักงานโดยการช่ืนชม เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับในผลงาน และความพยายามท่ีเหนือ

ความคาดหมายเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายและค่านิยมของบริษัท การให้ความสําคญัดงักล่าวอาจเป็นการแสดงออกอย่างเป็นทางการ 

หรือไม่เป็นทางการก็ได้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม การให้ความสําคญัโดยการยกย่องชมเชยพนักงานมีส่วนช่วยให้วัฒนธรรมองค์กร

แข็งแกร่ง และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในบริษัท 

บริษัทได้จัดสวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบติัทัว่ไปในตลาดแรงงาน ซึ่งบริษัทมีการพิจารณา

ทบทวนสวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจําเพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาด 

สวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

• ผลประโยชน์แบบคงท่ีในรูปของตัวเงิน และโปรแกรมการส่งเสริมความเป็นอยู่ ท่ีดีของพนักงานท่ีไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสํานกังาน สถานท่ีออกกําลงักาย  

• ผลประโยชน์ท่ีให้ตามลกัษณะงาน เช่น เงินช่วยเหลือในการเดินทาง เคร่ืองแบบสําหรับปฏบิติังาน และสิทธิประโยชน์ส่วน

บุคคลสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนกู้ ยืมเงินฉุกเฉิน การลาคลอดสําหรับพนักงานหญิง และการลาเมื่อภรรยาคลอดบตุร

สําหรับพนกังานชาย ซึง่ช่วยให้พนกังานมีเวลาดแูลทารกแรกเกิดได้นานขึน้  

• ผลประโยชน์ระยะสัน้ เช่น แผนประกันสุขภาพและการตรวจร่างกายประจําปี และผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุน

สํารองเลีย้งชีพ ซึง่ถือเป็นเงินออมของพนกังานหลงัเกษียณ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนกังานท่ีรับอตัราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจํา) จํานวนทัง้สิน้ 3,915 คน โดย

แบ่งตามสายงานหลกัได้ ดงันี ้

สายงาน จาํนวนพนักงาน – ประจาํ - พนักงานชาวต่างชาติ (คน) 

กลุ่มการเงิน 181 

กลุ่มการตลาด 257 

กลุ่มการขาย 2,252 

กลุ่มเทคโนโลยี 977 

กลุ่มบคุคล  56 

กลุ่มกิจการองค์กร และพฒันาธุรกิจ 53 

กลุ่มพฒันาธุรกิจ 90 

กลุ่มงานกลยทุธ์และการเปลี่ยนผ่านองค์กร 34 

สํานกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 15 

รวม 3,915 

ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมของพนกังานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสัเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 4,400,977,688 บาท และเงินสมทบ

เข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 108,388,934 บาท 

8.5.4 การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพ 

การพฒันาและความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นปัจจัยท่ีสําคญัประการหน่่ึงท่่ีจะสามารถรักษาและสร้างความผูกูพนักบัพนกังาน เพื่่อให้

พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและพัฒนาเติบโตในสายงานพร้อมไปกับองค์กร ในเดือนกันยายน 2562 
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บริษัทได้เร่่ิมใช้ระบบ PromptGROW ซึ่ง่เป็นระบบการพฒันาความก้าวหน้าทางอาชีพแบบใหม่ท่่ีจะช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนา

ความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเองได้ด้วยตนเอง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความปรารถนาทางอาชีพและความต้องการทางธุรกิจของบริษัท 

บริษัทให้โอกาสแก่พนกังานท่ีจะมีความก้าวหน้าทางอาชีพมากมายหลายรููปแบบ เช่น การเป็นผู้ ชํานาญการในสายงานหรือการเป็น

หัวหน้างาน ความก้าวหน้าทางอาชีพท่ีเติบโตสููงขึน้สู่ตําแหน่งท่ีมีหน้าท่่ีความรับผิดชอบท่่ีสงูขึน้ หรือความก้าวหน้าทางอาชีพใน

ระดบัพนักงานขัน้เดิมแต่ได้ทํางานในสายงานใหม่ท่ีเปลี่่ยนไปหรือแตกต่างออกไป นอกจากนี ้พนักงานยงัสามารถเติบโตจากการ

ได้รับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบในตําแหน่งปัจจุุบนัของตนท่่ีเพิ่่มขึ ้น้ รวมไปถึงการทํางานข้ามกลุ่มธุุรกิจทั ้ง้ในต่างประเทศและ

ระดับภูมิภาค ทัง้หมดนีล้้วนเป็นความก้าวหน้าทางอาชีพท่่ีพนักงานสามารถท่ีจะเลือกได้เองทัง้สิ ้น้ แนวคิด PromptGROW นี ้

ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั หรือ 4D ซึ่ง่เป็นระบบและเคร่ืองมือท่่ีจะช่วยให้พนกังานมีความก้าวหน้าในอาชีพได้ ดงันี ้

1. Discover ทราบความมุ่งหมายในสายอาชีพและศักยภาพของตน: การพดูคยุกบัหวัหน้างานและ/หรือโค้ช (Career Coach) 

จะช่วยให้พนักงานค้นหาความปรารถนาก้าวหน้าทางอาชีพของตนโดยการวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง รวมทัง้ทราบถึง

สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถท่ีพนกังานต้องพฒันาเพิ่มเติมตามกรอบสมรรถนะและความต้องการของตําแหน่งงาน 

2. Design ตัง้เป้าหมายงาน ออกแบบสายอาชีพและแผนพัฒนาตนเอง: ระบบการบริหารผลงาน PMS ซึ่งเน้น People 

Dialogue and Performance with Impact (การพูดคุยเพื่อพัฒนาและการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์และคุณค่า) จะช่วยให้

พนักงานสามารถออกแบบเป้าหมายผลงานท่ีต้องส่งมอบและแผนการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและเสริมสร้าง 

จดุแข็งของตนเอง (Individual Development Plan (IDP)) ทัง้ระยะสัน้สําหรับตําแหน่งงานปัจจุบนั และระยะยาวสําหรับการเติบโต

และก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีพนกังานปรารถนา 

3. Develop พัฒนาตนเองตามแผน โดยวิธี 3E+1: วิธีการเรียนรู้แบบ 3E+1 จะช่วยให้พนกังานได้เรียนรู้และพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ประกอบด้วย การฝึกอบรม (Education) 10% การเรียนรู้จากผู้อื่น (Exposure) 20% การเรียนรู้และพฒันาจากการปฏิบติังานจริง 

(Experience) 70% รวมถึงการสร้างระบบและบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพฒันา (Environment: Ecosystem for 

Learning & Development) รวมทัง้การโค้ชจากหวัหน้างานอย่างสมํ่าเสมอ 

4. Deploy แสดงผลงานและก้าวไปสู่ตาํแหน่งงานตามเป้าหมาย: หลงัจากท่ีพนักงานทราบระดบัความสามารถของตนเองและ

พัฒนาตนเองเ พ่ือเตรียมพร้อมสําหรับตําแหน่งงานท่ีตนตัง้ เ ป้าหมาย เมื่อ ตําแหน่งท่ีต้องการว่างพนักงานสามารถ 

สมคัรงานผ่านระบบได้ด้วยตนเองโดยไมต้่องแจ้งให้หวัหน้างานปัจจุบนัทราบ การคดัเลือกจะมีคณะกรรมการคดัเลือกเพ่ือให้แน่ใจ

ว่าการเลือกผู้สมคัรเป็นไปอย่างเหมาะสม หวัหน้างานปัจจุบันจะทราบเก่ียวกับการสมคัรงานของพนักงานเมื่อพนักงานได้รับการ

ตอบรับเพื่อทํางานในตําแหน่งงานใหม่ สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยให้เกิดการโยกย้ายงานภายในและเรียนรู้พฒันาตามท่ีพนักงานได้ออกแบบ

สายอาชีพตนเองไว้ 

ในทางธุรกิจ การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานดังกล่าวนับเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจให้

สามารถดําเนินงานได้บรรลเุป้าหมายของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัและการ

เติบโตให้แก่บริษัทอย่างต่อเน่ือง 

8.5.5 “dtac Academy” – ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาบุคลากร 

dtac Academy ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความ

หลากหลาย และครอบคลมุพนกังานทัง้บริษัท เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าพนกังานจะสามารถพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถของตนเอง

ตลอดจนศกัยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งทัง้ตอบสนองความต้องการท่ีจะพัฒนาของพนักงานเอง และตอบสนองต่อความต้องการ

ทางธุรกิจของบริษัท พนกังานทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ผ่านหลากหลายทางเลือก ทัง้การเรียนในแบบผสมผสานท่ีรวมการ

เรียนรู้แบบออนไลน์ และการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาส่วนบุคคล ซึ่งมาจากความต้องการพัฒนาท่ี

เก่ียวข้องกบัเนือ้งานหรือตําแหน่งงาน รวมถึงความต้องการพฒันาเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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dtac Academy ได้จัดทําการประเมินศักยภาพองค์กร (Organization Capability Assessment) โดยเร่ิมจากกลุ่มผู้บริหารระดับ

ผู้อํานวยการฝ่าย (VP) ขึน้ไป และกลุ่มผู้บริหารในกลุ่มงานขาย รวมทัง้สิน้ 381 คน โดยผลจากการประเมินศกัยภาพได้นํามาใช้ใน

การออกแบบแผนพฒันาหลกัสตูรซึ่งประกอบด้วยการพฒันาสมรรถนะหลกั การพฒันาความเป็นผู้ นํา และการพฒันาความพร้อม

ปรับตวักับการเปลี่ยนแปลง (Agility Readiness) และกลุ่มผู้บริหารในกลุ่มงานขายได้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ Bootcamp เพื่อ

พฒันาและยกระดบัความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีและความคาดหวงัท่ีเปลี่ยนไป โดยมี

ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 3 วนั เป็นจํานวน 3 รุ่น รวมผู้ เข้าอบรมทัง้สิน้ 127 คน 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom Training) บริษัทยงัจัดการอบรมในรูปแบบของการ

เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-learning เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนและจัดสรรเวลาท่ีสะดวกสําหรับการเรียนรู้ได้ด้วย

ตวัเอง อีกทัง้ยงัมีการจัดกิจกรรมการพฒันาบุคลากรในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย เช่น การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติังานจริง (On the 

Job Training) การมอบหมายให้พนกังานเข้าร่วมปฏิบตัิงานในโครงการท่ีสําคญั การแลกเปลี่ยนความรู้กบัวิทยากรท่ีเช่ียวชาญจาก

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทยงัได้นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการพฒันาบุคลากร ด้วยการจัด

โครงสร้างการเรียนรู้ผ่านดิจิทลัแพลตฟอร์ม และการเรียนรู้ผ่านอปุกรณ์โทรศพัท์มือถือ ซึ่งอํานวยความสะดวกให้พนักงานสามารถ

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึน้ โดยสามารถเรียนรู้ได้ทกุท่ีทกุเวลาและไม่มีตารางเวลากําหนดตายตวั 

8.5.6 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นําและพนักงานท่ีมีศักยภาพ 

การพฒันาผู้ นํารุ่นใหม่และพนักงานท่ีมีศกัยภาพเป็นสิ่งท่ีบริษัทให้ความสําคญัอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทจดัให้มีหลกัสตูรการพัฒนา

ภาวะผู้นําเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารในทุกระดบัได้มีการเตรียมความพร้อมและพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถท่ีจําเป็นในการ

ท่ีจะบริหารจัดการทีมของตนเองและองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด ทัง้นี ้การจัดฝึกอบรมยังมีเนือ้หาครอบคลุมถึงการ

บริหารเชิงธุรกิจและการบริหารบุคลากรซึ่งมีทัง้ในรูปแบบการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสัมมนาเชิง

ปฏิบตัิการ และการสอนงานแบบตวัต่อตวัอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง 

บริษัทได้ร่วมมือกับ International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชัน้นําระดับโลก ใน

การออกแบบหลกัสตูร Future Leaders Program เพ่ือพฒันาผู้บริหารระดับผู้อํานวยการอาวุโส (SVP) และผู้ใต้บงัคบับญัชาผ่าน

การเรียนรู้ในห้องเรียนและการโค้ช โดยมีระยะเวลาการอบรมและการโค้ชอย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อปรับรูปแบบ

ภาวะผู้ นํา (Leadership Style) การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง (Agility) และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Cross-functional 

collaboration) ให้เหมาะกบับริบทและรูปแบบการทํางานของบริษัทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนี ้บริษัทยังจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent Development) โดยออกแบบเพื่อท่ีจะส่งเสริม

พนักงานท่ีมีความสามารถในการทํางานท่ีโดดเด่นให้สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อย่างสงูสดุ หลกัสตูรพิเศษเหล่านีไ้ด้รับ

การพฒันาร่วมกับสถาบนัต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพฒันาทัง้ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ ความรู้

เฉพาะทาง และการทําหน้าท่ีเป็นแรงขบัเคลื่อนสําคญัท่ีจะผลกัดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของ

บริษัท 

ในปี 2562 นี ้บริษัทได้จดัสรรงบประมาณด้านการพฒันาบคุลากรเป็นจํานวน ทัง้สิน้ 61.14 ล้านบาท (ข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2562) 

ซึ่งครอบคลมุจํานวนบุคลากรถึง 100% ของพนักงานในบริษัททัง้หมด ซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 61.5 ชั่วโมง

ต่อคนต่อปี (ข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2562) 
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9 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท 

จดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาและเสริมสร้างมลูค่าสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และกระบวนการใน

การบริหารความเสี่ยง การกําหนดกลยทุธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคมุภายใน นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํา

หลกัในการปฏิบติั “ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บงัคบักับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ท่ีกระทํา

การในนามของบริษัท โดยเร่ิมใช้บงัคบัตัง้แต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเร่ือยมา โดยครอบคลมุเร่ืองต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน 

แรงงาน สขุภาพ อนามยั ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายใน 

การควบคมุภายใน การเปิดเผยข้อมลู การทจุริตคอร์รัปชัน่ ฯลฯ ทัง้นี ้ตามหลกัมาตรฐานสากล 

บริษัทได้จดัให้มีการเผยแพร่นโยบายการกํากับดแูลกิจการและหลกัในการปฏิบติัดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

และระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) เพ่ือความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการเข้าถึงและใช้

ในการอ้างอิง นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลกัในการ

ปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง อาทิ จัดทําเอกสารดีแทคธรรมาภิบาลและคู่มือให้แก่พนักงาน จัดปฐมนิเทศสําหรับพนักงานใหม่ และจัดการ

อบรมเพิ่มเติมในเร่ืองดังกล่าวเป็นครัง้คราวไป รวมทัง้ จัดทําสื่อการเรียนรู้เร่ืองดีแทคธรรมาภิบาลในรูปแบบการ์ตูนเพื่ออธิบาย

หวัข้อต่าง ๆ ท่ีสําคญัและเพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ทบัซ้อน การคอร์รัปชัน่ การติดสินบน ของขวญัและ

สินนํา้ใจทางธุรกิจ ข้อมลูส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวัความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ การเป็นผู้สนับสนุนหรือการบริจาค การ

สื่อสารภายนอกองค์กร รวมถึงเร่ืองอื่น ๆ ซึ่งเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีพนักงานควรทราบ นอกจากนี ้บริษัทได้จัดทําสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

(Interactive e-Learning Program) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจของพนักงานในเร่ืองธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้าน

คอรัปชั่น ทัง้นี ้การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีประเมินผลการ

บงัคบัใช้เอกสารการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้ระดบัของการปฏิบติัตาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหน่ึง

ครัง้ 

บริษัทให้ความสําคญัอย่างย่ิงในการถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทได้

อ้างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้จากการสาํรวจตามโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนซึ่ง

ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยบริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่างร้อยละ 90 ขึน้ไป) 

โดยเป็นหน่ึงใน 193 บริษัทท่ีได้รับคะแนนดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินทัง้หมด 677 บริษัท จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัว่า 

บริษัทยึดมัน่ในหลกัการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน รายละเอียดของหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคญัต่อสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การซือ้ขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วน

แบ่งในผลกําไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วม

ตัดสินใจเร่ืองสําคัญของบริษัท การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี การ

กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และการได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและเพียงพอ ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงได้

ง่าย โดยสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ีผ่านการประชุมผู้ ถือหุ้น (บริษัทมีหุ้นสามญัเพียงประเภทเดียวโดยหน่ึงหุ้น
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สามัญมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง) ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับสิทธิและ

ผลประโยชน์ของตน 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั ในการเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัท

ได้มีการแจ้งกําหนดวนัประชมุล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 28 มกราคม 2562 

และกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นใน

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทคัดเลือกสถานท่ีจัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และกําหนดเวลาจัดประชุมในช่วงเวลาบ่ายเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเตรียมตัวใน

การเดินทาง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเพื่อลดระยะเวลาใน

การตรวจสอบเอกสารในวนัประชุม และบริษัทยงัได้จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจัดการประชุมสําหรับผู้ ถือหุ้น บุคคล

ธรรมดา นิติบคุคล และนกัลงทนุสถาบนั โดยบริษัทได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อ

ช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึน้ และได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ ทัง้นี ้เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทดําเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกท่ีสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความ

คิดเห็นท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวาระและสรุปไว้ในรายงานประชุม นอกจากนีย้งัสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูท่ีเก่ียวข้อง 

และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนัเพื่อตอบคําถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น 

อน่ึง บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ณ ห้อง แอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ 

แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ทัง้หมด 23 ท่าน 

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการจัดส่ง

หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 เป็นเวลาล่วงหน้า 21 วนัก่อน

การประชุม และบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน (ตัง้แต่วันท่ี 4 มีนาคม 2562) 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้โดย หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นมี

รายละเอียดประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอและครบถ้วน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ระบุอย่าง

ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา และแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด รวมทัง้

เสนอรายช่ือกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ในหนงัสือมอบฉันทะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ท่านใดท่านหน่ึง 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็น

วาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2562 ในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกับหลกัเกณฑ์และวิธีการใน

การดําเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

www.dtac.co.th ตัง้แต่วันท่ี 28 กันยายน 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมเสนอวาระการ

ประชมุ หรือเสนอบคุคลเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

บริษัทได้จัดให้มีการชีแ้จงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉนัทะมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นโดยในแต่ละวาระท่ีไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเว้นผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ค. บริษัทยงั

ได้จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) ทําหน้าท่ีกํากับดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน
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เสียงเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคับของบริษัท ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

แสดงความคิดเห็นและตัง้คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและวาระการประชมุได้อย่างเต็มท่ี  

บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียง

เป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจดัส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนั

เดียวกนัหลงัจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการ

ต่าง ๆ ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้ นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ประธานในท่ีประชุมได้

ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและไม่มกีารเพิ่มวาระการประชมุโดยไม่แจ้ง

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้น

มีสิทธิออกเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียง 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่น

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ประกาศ

กําหนด ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทํางานกับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากัด ดําเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นในการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยในวาระการเลือกตัง้กรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตัง้กรรมการ

เป็นรายบุคคล การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจัดเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้สําหรับการ

ตรวจสอบในภายหลงั 

บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และจดัให้มีการเผยแพร่แถบวิดีทศัน์บนัทึกภาพการประชมุผู้ ถือหุ้น

ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชมุ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

(1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบริษัท และดแูลเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการ

คุ้มครองและปฏิบตัิด้วยดี ทัง้นี ้เพื่อสร้างความเข้าใจอนัดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงาน สร้างความเช่ือมั่นและความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

บริษัทในระยะยาว 

สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บริษัทตระหนักและให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท บริษัทดแูลให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า

เทียมกันและเป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถูกต้อง โปร่งใส และทนัต่อเวลาและจดัให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ

บริษัท บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินงานเพื่อสร้างผลกําไร และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

http://www.dtac.co.th/
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ระยะยาว รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น และหมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกนั 

สิทธิของพนกังาน 

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเร็จของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงาน รวมทัง้มอบ

โอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตราท่ี

เหมาะสม โดยบริษัทศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ประเมินผลการ

ทํางานและความก้าวหน้าในการทํางานของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้เพื่อสร้างศกัยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพ่ือ

พฒันาองค์กรสู่การเป็นองค์กรท่ีดี รวมถึงให้ความสําคญัในการกําหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

บริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองสวสัดิการและความปลอดภยัของพนักงานโดยบริษัทได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขัน้พืน้ฐาน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ ชัว่โมงการทํางาน วนัหยดุ วนัหยดุพกัผ่อนประจําปี และวนัลาหยดุประเภทต่าง ๆ รวมถึงวนัลาคลอด 6 

เดือนโดยได้รับค่าตอบแทน วนัลาเพ่ือทําหน้าท่ีบิดาในระหว่างภรรยาคลอดบุตร (paternity leave) การประกันสงัคม กองทุนเงิน

ทดแทน กองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยมีการประชาสมัพนัธ์สทิธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ือง 

บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดอีกด้วย อาทิ การประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมการ

รักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในและทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําปี และการ

รักษาพยาบาลภายในสํานักงานโดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีมาตรการ

ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากากอนามัยและ

แอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอก เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้พนกังานออกกําลงักายเพ่ือ

สุขภาพท่ีดี โดยได้จัดสถานท่ี อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับการออกกําลังกาย เช่น โยคะและแอโรบิค เป็นต้น และ

ส่งเสริมเร่ืองความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัดสถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องให้นมบุตร และ

กิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีท่ีพนักงานมีความจําเป็นต้องนําบุตรหลานมาท่ีทํางาน นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีเงิน

ช่วยเหลือพนกังานในกรณีต่าง ๆ เช่น การสมรส การคลอดบตุร การอปุสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ เป็นต้น 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตัง้ “สภาผู้แทนพนักงาน” เพื่อเป็น

ตวัแทนของพนักงานและเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเร่ือง

ต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากท่ีบริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีพนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทัง้ให้คําปรึกษา และ 

รับฟังข้อคิดเห็นของพนกังาน 

บริษัทได้ดําเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมสากล โดยได้จดัให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อกําหนดนโยบาย

และหลกัในการปฏิบติัเก่ียวกับเร่ืองสขุภาพ สวสัดิภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและ

รักษาสขุภาพอนามยัท่ีดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั ซึ่งรวมถึงควบคุมภยนัตรายและดําเนินการท่ีจําเป็น

เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทํางานให้กับพนักงานทุกคนตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ  

อีกทัง้จัดให้มีการอบรมและจัดกิจกรรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อส่งเสริมวฒันธรรม

ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานในองค์กร ทัง้นี ้เพื่อสร้างจิตสํานึกและหลกัในการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าว รวมทัง้มี

การแต่งตัง้คณะกรรมการด้านสขุภาพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานจํานวน 3 คณะในพืน้ท่ีต่าง ๆ ซึ่ง
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ประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานและผู้บริหารเข้าทํางานร่วมกัน โดยทําหน้าท่ีรายงานและเสนอแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภยั และส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการทํางาน 

อน่ึง เพ่ือพฒันาและปรับปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จัดให้พนักงานทํา

แบบสํารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทกุปีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบสํารวจ

ความคิดเห็นดังกล่าวครอบคลุมเร่ืองความคิดเห็นท่ีพนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึงแนวทางและ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของบริษัท ทัง้นี ้พนกังานสามารถแสดงความรู้สกึและความคิดเห็นของตนเองผ่านแบบ

สํารวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี โดยข้อมลูท่ีได้จากการทําแบบสํารวจความคิดเห็นจะถกูเก็บเป็นความลบั 

สิทธิของชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

ดีแทคตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทยและให้ความสําคญักับความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้

สร้างแนวทางการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี ้โดยแนวทางการ

ดําเนินงานดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายและกลยทุธ์ด้านความยัง่ยืนของบริษัท กล่าวคือ “การทําในสิ่งท่ีถกูต้อง” และ “การสร้างไทย

ให้แกร่งเพื่อลดความเหลื่อมลํา้และยกระดับมาตรฐานในสงัคม” โดยบริษัทได้คํานึงถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม และ

การประเมินผลกระทบ รวมถึงการมีส่วนร่วมของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณากําหนดเป้าหมายและการนําแนวทางการ

ดําเนินงานไปปฏิบติัจริง 

หน่ึงในแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคญัของบริษัทเพื่อการพฒันาสงัคม คือ การส่งเสริมความปลอดภยัและความรับผิดชอบต่อการ

ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึง่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีดงักล่าว บริษัท

จึงได้ดําเนินงานโครงการ Safe Internet โดยมีเป้าหมายสงูสดุคือการสร้างภูมิคุ้มกันจากภยัร้ายต่าง ๆ ในโลกออนไลน์แก่เด็กและ

เยาวชน ซึง่กลุ่มเป้าหมายนอกจากจะเป็นเด็กและเยาวชนอาย ุ5-16 ปีแล้ว ยงัรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและครูด้วย 

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จดัให้มรีะบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจะ

เกิดขึน้แก่ชุมชนและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยโดยรวม ระบบดังกล่าวยังทําให้บริษัทสามารถควบคุมและบริหารจัดการ

กิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยประเด็นท่ีบริษัทให้ความสําคัญสงูสุด คือ การกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ e-waste และขยะอันตรายอื่นๆ ทัง้ท่ีเกิดจากกระบวนการดําเนินธุรกิจภายใน เช่น แบตเตอร่ีท่ีเสื่อมสภาพจากสถานีฐาน  

เป็นต้น และจากบคุคลภายนอก เช่น เคร่ืองโทรศพัท์มือถือ ซิมการ์ด และอปุกรณ์เสริมต่าง ๆ ท่ีเสื่อมสภาพ เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทยังส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการออกแบบสํานักงานใน

อาคารจตัรัุสจามจรีุให้ประหยดัพลงังาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั และส่งเสริม digital workplace คือมีการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือใช้สื่อสารและการทํางานร่วมกันให้มากขึน้ เช่น การประชุมทางไกล (e-conference) ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการใช้พลงังานเชือ้เพลิงในการเดินทาง เป็นต้น 

สิทธิของลูกคา้ 

บริษัทมุ่งมัน่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทัง้นําเสนอสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 

ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลกูค้ามีความมัน่ใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายกําหนดไว้อย่างชัดเจน

ว่าลกูค้าทุกรายจะได้รับการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยามารยาทท่ีดี บนหลกัการ “ลกูค้าเป็น

ศนูย์กลาง” หรือการให้ความสําคญัแก่ลกูค้า โดยเน้นเร่ืองการเข้าใจความต้องการของลกูค้าและให้พนกังานทกุคนยึดหลกัการนีใ้น

การดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทัง้ปี เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบริษัทจะนําข้อคิดเห็นของพนกังานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทํางานร่วมกนัในทกุส่วนงาน

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลกูค้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
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ปัจจุบนั บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางบริการเพ่ือรองรับการติดต่อจากลกูค้า กล่าวคือ สํานักงานบริการลกูค้า (Service Center) และ

คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) โดยลกูค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมลู แจ้งทํารายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่าน

สํานักงานบริการลกูค้าซึ่งตัง้อยู่ในทําเลสําคญัในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวดั และผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทรศพัท์

หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทัง้บริษัทได้พัฒนาช่องทางการติดต่อในรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ แอปพลิชันดีแทค 

เว็บไซต์ อีเมล หรือสงัคมออนไลน์ เช่น Line dtac Connect หรือ Facebook เป็นต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลกูค้าในเร่ืองต่าง ๆ  

บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้า โดยกําหนดให้การดําเนินการเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคลต้องกระทํา

ด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ และให้จํากัดเพียงเท่าท่ีจําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตัิงาน การให้บริการแก่ลกูค้า และ

การดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ของลกูค้าตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่านัน้ 

สิทธิของคู่คา้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้กําหนดนโยบายวิธีการจัดซือ้จัดจ้างท่ีเป็น 

ลายลักษณ์อักษรง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเช่ือมั่นในกระบวนการพิจารณา

คดัเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณีโดยบริษัทมีนโยบายในการจัดให้มีการแข่งขนัการประกวดราคาไว้อย่างชดัเจน ทัง้นี ้การเจรจา

ตกลงเข้าทําสญัญาระหว่างคู่ค้าและบริษัทเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทัว่ไป 

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทปฏิบัติตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น โดยกําหนดให้

เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อน่ึง เพ่ือติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานของคู่ ค้าตามหลักในการปฏิบัติสําหรับคู่ค้าบริษัทได้จัดให้มีการเย่ียมชมสถานท่ีประกอบการของคู่ ค้าและส่ง

แบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสมํ่าเสมอเพื่อติดตามการปฎิบัติตามหลักในการปฏิบติัสําหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) 

ของคู่ค้า ทัง้นี ้เพื่อยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพื่อสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่คู่ค้าของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท หลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า

และบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดท่ีกระทําการในนามของบริษัท จะต้องปกป้องและ

ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “ดีแทค 

ธรรมาภิบาล” 

สิทธิของคู่แข่ง 

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขนัท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบริษัทจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็น

การฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือท่ีอาจทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของคู่แข่ง ทัง้นี ้

บริษัทดําเนินการแข่งขนัในตลาดโดยนําเสนอสินค้าและบริการท่ีดีและในราคาท่ีเหมาะสมและบริษัทจะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความ

ซ่ือตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ 

สิทธิของเจ้าหนี ้

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนีอ้ยู่เสมอ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อเจ้าหนีอ้ย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี ้และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกําหนดและ

เงื่อนไขของสญัญาท่ีมีต่อเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้ในเร่ืองการชําระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม การดํารงอตัราส่วนทาง

การเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจะได้แจ้งให้เจ้าหนีข้องบริษัทรับทราบในทนัท่ีทีบริษัทไม่สามารถปฎิบติัตามเงื่อนไข 

ใด ๆ เพื่อให้ทัง้สองฝ่ายได้พิจารณาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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ในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสญัญาท่ีมีกบัเจ้าหนีข้องบริษัทมาโดยตลอด 

(2) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสญัญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติ

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นใดท่ีกระทําการในนามของบริษัทจะต้อง

เคารพในศกัดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่างการปฏิบัติงาน โดย

จะต้องไม่กระทําการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ 

“ดีแทคธรรมาภิบาล” 

(3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน 

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นครัง้แรกในปี 2549 และปรับปรุงเป็นครัง้คราวเร่ือยมา จนกระทัง่ในช่วงปลายเดือน

ตุลาคม ปี 2561 บริษัทได้มีการประกาศใช้ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบัปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้กล่าวถึงหวัข้อของ การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

(Anti-Corruption) เนือ้หาหลักของหัวข้อดังกล่าวเป็นการยกระดับวิธีปฏิบัติท่ีดีในการประกอบธุรกิจท่ีชัดเจนและทําให้พนักงาน

ตระหนักถึงนโยบายของบริษัท โดยมีเนือ้หาส่วนหน่ึงกําหนดไว้ชัดเจนว่า “ดีแทคจะไม่ทนและจะต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุก

รูปแบบ” ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการให้คํามัน่สญัญาต่อว่า เราจะดําเนินธุรกิจของเราอย่างเปิดกว้าง และโปร่งใส ดงันัน้ ดีแทคจะไม่ทนต่อ 

“การติดสินบน (Bribery)” หรือ “การจ่ายเงินหรือให้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม (Improper Payments or Advantages)” ทุก

ประเภท เพราะบริษัทเล็งเห็นว่าการติดสินบนเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและด้านกฎหมาย

ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องและต่อบริษัท ซึ่งการติดสินบนอาจมีได้หลายรูปแบบ รวมถึง “การจ่ายค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation 

Payments)“ “การจ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์ในภายหลงั (Kick-back Schemes)” ทัง้นี ้บริษัทยงัได้เพิ่มเติมขอบเขตหรือบริบทใน

การสร้างเสริมวฒันธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ไปยงัผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวของในการทําธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ “เจ้าหน้าท่ี

รัฐ” ซึ่งบริษัทต้องติดต่อประสานงานหรือร่วมดําเนินธุรกิจด้วย โดยกลุ่มบุคคลดงักล่าวอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจริตท่ี

เข้มงวด ดงันัน้ บริษัทจึงปฏิบตัิกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความสนใจในเร่ืองการทุจริต

ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ท่ีบริษัทเป็นส่วนหน่ึงด้วย โดยบริษัทจะต้องคัดเลือก “คู่ค้าทางธุรกิจ” อย่างระมัดระวัง และ

ติดตามตรวจสอบว่าคู่ค้าทางธุรกิจนัน้ได้ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม และกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะหากมีการกระทําผิดอนั

ขดัต่อกฎหมายเกิดขึน้ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างเป็นนยัสําคญัต่อบริษัทได้ แม้ว่าบริษัทจะไม่เก่ียวข้องโดยตรงก็ตาม นอกจากนี ้

บริษัทมองว่าสินนํา้ใจทางธุรกิจบางอย่าง เช่น การให้ของขวญั การดแูลด้วยไมตรีจิต และการให้ค่าใช้จ่ายเดินทาง อาจทําให้เกิดผล

ประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจถือได้ว่าเป็นการติดสินบนในบางสถานการณ์ บริษัทยังให้ความสําคัญต่อการบริจาคหรือการเป็น

สปอนเซอร์เพื่อการกศุล ซึ่งอาจถูกมองหรือสงสยัว่าเป็นการติดสินบนได้ ถ้าเป็นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

ขององค์กร  

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการขานรับนโยบายของทางรัฐบาลในเร่ืองการต่อต้านการทุจริต บริษัทยังได้ให้ความสําคัญถึงผลกระทบของ

คอร์รัปชั่นและความสําคัญของการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างและสื่อสารไปยงัพนักงานภายในองค์กรตามหลกัการให้เห็นเป็นตวัอย่าง (Tone from the top) ว่า บริษัทมีพนัธะสญัญา

ยึดมัน่ต่อวฒันธรรมท่ีมีจริยธรรมขององค์กรในการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน ปัจจบุนับริษัทยงัคงดําเนินนโยบายพิจารณาการให้การ

สนับสนุนและการบริจาคอย่างเข้มงวดเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีส่วนรับผิดชอบต่อประเทศไทย นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้รับการรับรอง

เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยภายใต้โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ในปี 2562 บริษัทได้รับการตรวจประเมินและได้รับการต่ออายุการ

รับรองต่อไปอีก 3 ปี 
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(4) การดาํเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.ethicspoint.com เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมี

โอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการ

กระทําของบริษัท พนักงานมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานถึงการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาลผ่านทางสายด่วน

กํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Integrity Hotline: http://dtac.ethicspoint.com) หากพนักงานต้องการคําแนะนําอนัเก่ียวข้องกบั

การรายงานการฝ่าฝืน พนักงานสามารถติดต่อขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and 

Compliance Officer) หรือ หวัหน้างานของพนักงาน สายด่วนกํากับดแูลและจริยธรรมองค์กร (Integrity Hotline) คือ ระบบการรับ

เร่ืองผ่านทางเว็บไซต์โดยข้อมลูถือเป็นความลบั ระบบนีจ้ะมีบคุคลท่ีสามซึง่เป็นอิสระจากบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการ รายงานทัง้หมดจะ

ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าท่ีสอบสวน (Investigation Officer) ของหน่วยงานสอบสวนท่ีตัง้ขึน้ใหม่ ทัง้นี ้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 

(Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ จะถูกเก็บเป็นความลับเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีกํากับ

ดแูลและจริยธรรมองค์กรมีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงครัง้ เพื่อรายงานถึงกิจกรรม

การควบคมุดแูลต่าง ๆ ของหน่วยงานกํากบัดแูลและจริยธรรมองค์กร และเพื่อรับข้อเสนอแนะในกรณีใด ๆ ท่ีมีความสําคญัต่อบริษัท

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทปฏิบติัตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีมี

สาระสําคญั โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน พฒันาการของบริษัท ข้อมลูการประกอบกิจการ ผลการดําเนินงาน และ

ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีสําคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่าง

โปร่งใสและเท่าเทียมกนั นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน รายงานประจําปี นโยบายและกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th 

โดยบริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงข้อมลูดงักล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการ

ดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ ท่ีสนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม

ประชมุชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม 

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมลูของบริษัททัง้ท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีมิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

ดงันัน้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัเป็นไปอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อทํา

หน้าท่ีในการติดต่อสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้ผู้ สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัทจาก

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ +66 2202 8882 หรือทางอีเมล IR@dtac.co.th 

ในรอบปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ จํานวน 36 ครัง้ และจดักิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมลูกับ

ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุในโอกาสต่าง ๆ โดยสรุปได้ดงันี ้

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางในการสานสัมพันธ์ จํานวนครัง้/ความถ่ี ความคาดหวัง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น/ 

นกัลงทนุ 

การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 1 ครัง้ต่อปี • การปฏิบัติ ต่อผู้ ถือหุ้ นทุกราย

อย่างเท่าเทียม  

• การเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ทัน

ต่อเวลา เข้าถึงงา่ย 

• มีผลการดําเนินงานท่ีเติบโตสร้าง

ผลกําไรให้แก่ผู้ถือหุ้น 

• การจ่ายเงนิปันผลอย่างสมํา่เสมอ 

• ปฏิบติัตามแนวทางและ กฎระเบียบ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและสํานักงานคณะกรรมการ

กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด

หลกัทรัพย์  

• ดําเนินธุรกิจตามธรรมาภิบาลและ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อแถลง

ผลประกอบการประจําไตรมาส 

1 ครัง้ต่อไตรมาส 

ป ร ะ ชุ ม  Roadshow ห รื อ 

Conference เ พื่ อพ บผู้ ถื อหุ้ น /นั ก

ลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ 

12 ครัง้ในปี 2562 

การประชุมกับนักลงทุนหรือประชุม

ทางโทรศพัท์ท่ีบริษัท 

60 ครัง้ในปี 2562 

mailto:IR@dtac.co.th
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางในการสานสัมพันธ์ จํานวนครัง้/ความถ่ี ความคาดหวัง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

เว็บไซต์ส่วนของนกัลงทนุสมัพนัธ์ มีการปรับปรุงข้อมูลบน

เว็บไซต์อย่างสมํ่าเสมอ 

• มี ก า ร ล ง ทุ น เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม

เจริญเติบโต 

• ดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล 

• มี ช่ อ ง ท า ง สํ า ห รั บ ส่ื อ ส า ร กั บ 

ผู้ถือหุ้นและนกัลงทนุท่ีหลากหลาย 

• เ ข้า ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  รวมถึง 

Roadshow และConference เพื่ อ

พบนักลงทุนทั ง้ ในประเทศแ ละ

ต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ 

อีเมลนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทกุวนั 

 

อน่ึง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่งบการเงิน

ดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและใช้

นโยบายทางบญัชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อให้มัน่ใจว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ

หุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไป นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอในรายงานประจําปีต่อ 

ผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและประเด็นสําคญัต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีด้วย 

ทัง้นี ้ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ท่ีบริษัทถูกดําเนินการโดยหน่วยงานกํากับดูแลเน่ืองจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมี

สาระสําคญัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน โดยกรรมการทัง้หมดมิใช่ผู้บริหารของบริษัท และประกอบด้วย

กรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระซึ่งเป็นสุภาพสตรีจํานวน 2 ท่าน นอกจากนี ้ยังมีกรรมการสุภาพสตรีซึ่งเป็น

กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมบริษัทมีกรรมการท่ีเป็นสภุาพสตรี 3 ท่าน คิดเป็น 30% ของจํานวนกรรมการท่ีพึงมีได้ อน่ึง 

บริษัทไม่มีกรรมการและกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท โดยในปัจจบุนั ไม่มีกรรมการคนใดใน

บริษัทเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทัง้นี ้ไม่นบัรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัท

ซึ่งบริษัทมีความจําเป็นต้องเข้าไปกํากับดูแลการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร

มากกว่า 1 ท่านท่ีมีประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธาน

กรรมการมาจากการเลือกตัง้ของกรรมการบริษัทและทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมโดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนรวมในการประชุม เช่น ตัง้คําถามหรือ

ข้อสังเกต ให้คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหาร

จัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทําหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัทและกํากับดูแลให้การดําเนินงานของ

บริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทัง้ด้านการเงิน

การบญัชี การบริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบติัสงูกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ํา

ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ – กรรมการ

อิสระ”  

อน่ึง บริษัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระเน่ืองจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  

มีความซบัซ้อนและมีการกํากับดูแลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ 

และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจําเป็นต่อการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและ 

ผู้ ถือหุ้นโดยรวม และถึงแม้ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีดี รวมทัง้มีกลไกซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 

ของคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดลุยพินิจท่ีเป็นอิสระ ระมดัระวงั รอบคอบ และปราศจากการครอบงําหรือการชีนํ้าในทางความคิดใน

ระหว่างการพิจารณา 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบ

ธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัท และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบ

ธุรกิจท่ีกําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท และมติของคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุ 

ผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้แก่บริษัท 

และเพื่อเพิ่มมลูค่าให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวโดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบใน

วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงานของบริษัทเป็นประจําทุกปี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพ

ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป รายละเอียดเก่ียวกับอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ 

“การกํากบัดแูลกิจการ– คณะกรรมการบริษัท” 

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ี

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกํากับดูแลท่ี

เก่ียวข้อง โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าท่ีพิจารณาและอนุมติั และให้ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทําขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย 

(General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขัน้ตอนการอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการท่ีบริษัทกระทําเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ อน่ึง การเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องได้รับอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้มีการ

ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทในการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียหรือรายงานการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีสว่นได้

เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทัง้นี ้ตามท่ีนโยบายของบริษัทกําหนด  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบติังานของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และบริษัท รวมถึงพิจารณาและ

อภิปรายประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการหรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้งผลการประชมุให้ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ 

โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจํานวน 1 ครัง้ นอกจากนี ้คณะกรรมการยงักําหนดให้ผู้สอบบัญชี

ของบริษัทเข้าประชุมหารือกับคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ซึ่งในปี 2562 

คณะกรรมการก็ได้ดําเนินการประชมุกบัผู้สอบบญัชีดงักล่าวจํานวน 1 ครัง้  
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คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ (Evaluation on the Performance 

of the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจําทุกปีเพ่ือเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและเพ่ือช่วยในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดงักล่าวข้างต้น สรุปผลได้ดงันี ้

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะเป็นประจําทุกปีเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานสรุปได้ดงันี ้

เลขานกุารบริษัทจัดทําและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังานให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงาน

กํากบัดแูลกําหนด และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงาน เลขานกุารบริษัทดําเนินการสรุปผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อท่ีควรปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาให้

ข้อเสนอแนะ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หวัข้อได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทําหน้าท่ีของ

กรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และมีเกณฑ์การ

ประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเย่ียม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก 

คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และตํ่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทัง้นี ้ผลการประเมินสรุป

ได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและหลกัในการปฏิบติั “ดีแทคธรรมาภิบาล” ของบริษัท 

โดยมีผลการปฏิบตัิงานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.53 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อย 

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นี ้แบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) หน้าท่ี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าผลการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะมีคะแนนสงูกว่าในปีท่ีแล้ว 

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจําทุกปีเช่นกัน โดยมีกระบวนการในการ

ประเมินผลการปฏิบติังานเช่นเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นี ้

แบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารับตําแหน่งกรรมการ (2) 

จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบติังาน

ของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 97.17 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่ากรรมการของบริษัทมี

คณุสมบตัิและได้ปฏิบตัิภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างดีเย่ียมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีของกรรมการ 
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(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึน้อย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัทจะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการ

ทราบล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชมุได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท

มีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ การประชมุแต่ละครัง้ใช้เวลา

ไม่ต่ํากว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของท่ี

ประชมุในแต่ละวาระการประชมุ กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออก

จากการประชมุในระหว่างการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

บริษัทจดัทําบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบบัร่วมกบัหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชมุ และจดัเก็บสําเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบ 

เน่ืองด้วยในบางครัง้กรรมการบางท่านอาจไมอ่ยู่ในประเทศไทย บริษัทจึงได้จัดให้มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการประชุมผ่าน

วิดีทศัน์ (Video Conference) หรือโทรศพัท์ (Teleconference) เพื่อให้กรรมการเหล่านัน้สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือการดําเนินงานของบริษัทได้ โดยไม่นับเป็นองค์ประชมุและ

ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ 

บริษัทกําหนดนโยบายให้องค์ประชมุสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการกรรมการไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจํานวนกรรมการทัง้หมดถึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้กับการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระด้วย อย่างไรก็ตาม หากการ

ประชุมใดมีองค์ประชุมไม่ถึงสองในสามก็ให้เป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการท่ีจะดําเนินการประชุมโดยใช้องค์ประชุมตาม

ข้อบงัคบับริษัท (ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมด) 

ในปี 2562 บริษัทได้จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 10 ครัง้ และมีอตัราการเข้าร่วมประชมุของกรรมการด้วยตนเอง คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 77 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการเป็นรายบคุคลดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วันท่ีแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 

วันท่ีแต่งตัง้ 

ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุม 

รวม ด้วยตนเอง ผ่านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส ์

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการ 29 ตลุาคม 2533 26 มีนาคม 2558 10/10 10 - 

นายเพ็ตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค รองประธานกรรมการ 13 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 5/10 3 2 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 31 มีนาคม 2560 10/10 10 - 

นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการอิสระ 8 ธันวาคม 2557 26 มีนาคม 2558 8/10 8 - 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 

2549 

26 มีนาคม 2558 8/10 5 3 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ 5 กนัยายน 2554 26 มีนาคม 2558 10/10 10 - 

นางทเูน่ ริปเปล กรรมการ 30 มีนาคม 2559 30 มีนาคม 2559 9/10 8 1 

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น กรรมการ 8 ธันวาคม 2560  8 ธันวาคม 2560 8/10 3 5 

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด(1) กรรมการ 9 ธันวาคม 2562 9 ธันวาคม 2562 1/1 1 - 

นายราเกซ เจน(2) กรรมการ 9 ธันวาคม 2562 9 ธันวาคม 2562 1/1 1 - 
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หมายเหต ุ(1) นายคริสเตียน วูฟ ซอนเดอร์การ์ด เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อ

วันท่ี 9 ธันวาคม 2562) โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 

2562 

 (2) นายราเกซ เจน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 

2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2562  

โดยมีข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการท่ีลาออกระหว่างปี 2562 ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง วันท่ีแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 

วันท่ีแต่งตัง้ 

ครัง้สุดท้าย 

การเข้าร่วมประชุม 

รวม ด้วยตนเอง ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

นางอเล็กซานดรา ไรช์(1) กรรมการ 14 กนัยายน 2561 14 กนัยายน 2561 3/3 3 - 

นายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น กรรมการ 27 เมษายน 2553  1 กมุภาพนัธ์ 2561 8/9 8 - 

นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ 5 กนัยายน 2554 30 มีนาคม 2559    9/9(2) 8 1 

หมายเหต ุ(1) นางอเล็กซานดรา ไรช์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตัง้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง แต่จะยังคงดํารงตําแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารต่อไป ทัง้นี ้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

 (2) นายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 จนกระทัง่ถึงวาระการ

แต่งตัง้กรรมการใหม่และได้ออกจากท่ีประชุมหลงัจากท่ีนายคริสเตียน วูฟ ซอนเดอร์การ์ด ได้รับการแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้า

ใหม่แทนนายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล 

(4) คณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2562 คณะกรรมการชดุย่อยได้ปฏิบตัิหน้าท่ี ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินอย่างมืออาชีพ และเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงินของบริษัทชัน้นํา

รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารฝ่ายการเงินในสถาบันการเงินหลายแห่ง ความ

เช่ียวชาญดงักล่าวเป็นประโยชน์และช่วยสนบัสนุนอตุสาหกรรมธุรกิจโทรคมนาคม 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึน้โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวม 10 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุดงันี ้

รายชื่อ จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จาํนวนการประชุมทัง้ปี 2562 

รวม ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 นางกมลวรรณ วิปลุากร (ประธานและกรรมการอิสระ) 9/10 9 - 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(กรรมการอิสระ) 10/10 10 - 

 นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมการอิสระ) 8/10 7 1 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการ

ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคดัเลือก (รวมทัง้
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เสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสียหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ฯลฯ 

อน่ึง ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือก (รวมทัง้เสนอถอดถอน) ผู้สอบบญัชีของบริษัท

นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ 

ผลการดําเนินงานความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชีของบริษัทโทรคมนาคม รวมถึง

ความเป็นอิสระในการดําเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันท่ี 4 เมษายน2562 นางก่ิงกาญจน์  

อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 

นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้นี ้

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบทานระบบการควบคมุภายในและ

ระบบการตรวจสอบภายในนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตามลําพังโดยไม่มีผู้บริหารของ

บริษัทเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจําเป็นและเห็นสมควร 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําชีแ้จงและความเห็นจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) และผู้สอบ

บญัชีของบริษัทเก่ียวกบัรายละเอียดด้านการเงินและบญัชีเพื่อให้การทําหน้าท่ีเป็นไปอย่างสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่าก่ึงหน่ึงคือจํานวน 3 ท่าน และ

กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทนจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนรวม  

6 ครัง้ โดยมีกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชมุดงันี ้

รายชื่อ จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จาํนวนการประชุมทัง้ปี 2562 

รวม ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นายจลุจิตต ์บณุยเกต ุ(ประธานและกรรมการอิสระ) 6/6 5 1 

นางกมลวรรณ วิปลุากร (กรรมการอิสระ) 5/6 3 2 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมการอิสระ) 6/6 5 1 

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด(1) (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) 0/0 - - 

นายราเกซ เจน(2) (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) 0/0 - - 

หมายเหต ุ(1) นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 

9 ธันวาคม 2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 

ทัง้นี ้หลงัจากนายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนยงัไม่มีการจัดประชมุคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน  
(2) นายราเกซ เจน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 

2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้หลงัจาก

นายราเกซ เจน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนยงัไม่มีการจดัประชมุคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
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ในปี 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเก่ียวกับค่าตอบแทนสําหรับ

ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สญัญาจ้างประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และให้การสนับสนุนให้บริษัทมีแนวทางและนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท

และแผนพฒันาบคุลากรของบริษัท ฯลฯ 

อน่ึง ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2562 เป็นจํานวนไม่เกิน 13,572,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าตอบแทนในปี 2561 ท่ีผ่านมา อนัเป็นผล

เน่ืองมาจากการท่ีกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ลาออกจากคณะกรรมการแล้วโดยเหตุการสิน้สดุของ

สญัญาสมัปทาน โดยบริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก รายละเอียดของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชดุย่อยมีดงันี ้

ตาํแหน่ง โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ 320,000 

กรรมการอิสระ 110,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 67,000 

กรรมการตรวจสอบ 50,000 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธาน

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

34,000 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 17,000 

 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในปีท่ีผ่านมา โดยประเมินตามดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators) ท่ีกําหนดไว้ ซึง่ในแต่ละหมวดจะ

มีการให้นํา้หนกัท่ีแตกต่างกัน 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยประธาน

คณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ การประชมุคณะกรรมการสรรหาจะจดัขึน้อย่างน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2562 บริษัทได้

จดัประชมุคณะกรรมการสรรหารวม 7 ครัง้ โดยมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชมุดงันี ้

รายชื่อ จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จาํนวนการประชุมทัง้ปี 2562 

รวม ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (ประธานและกรรมการอิสระ) 7/7 2 5 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(กรรมการอิสระ) 6/7 4 2 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมการอิสระ) 7/7 6 1 

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด(1) (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) 0/0 - - 

นายราเกซ เจน(2) (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) 0/0 - - 
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หมายเหต ุ(1) นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 

9 ธันวาคม 2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 

ทัง้นี ้หลงัจากนายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหายงัไม่มีการจดัประชมุคณะกรรมการสรรหา 
(2) นายราเกซ เจน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 

2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้หลงัจาก

นายราเกซ เจน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหายงัไม่มีการจดัประชมุคณะกรรมการสรรหา 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหายังทําหน้าท่ีพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัท ฯลฯ 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน โดย

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละ

หน่ึงครัง้ โดยในปี 2562 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการรวม 3 ครัง้ โดยมีกรรมการกํากับดูแลกิจการเข้าร่วม

ประชมุดงันี ้

รายชื่อ จาํนวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จาํนวนการประชุมทัง้ปี 2562 

รวม ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (ประธานและกรรมการอิสระ) 3/3 3 - 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมการอิสระ) 2/3 2 - 

นางกมลวรรณ วิปลุากร (กรรมการอิสระ) 3/3 3 - 

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด(1) (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) 0/0 - - 

นายราเกซ เจน(2) (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) 0/0 - - 

หมายเหต ุ(1) นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายฮากนุ บรัวเซ็ท เชิร์ล (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 

9 ธันวาคม 2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 

ทัง้นี ้หลงัจากนายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการยงัไม่มีการจดัประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการ 
(2) นายราเกซ เจน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกนุน่าร์ โจฮนั เบอร์เทลเซ่น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัท่ี 9 ธันวาคม 

2562) โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้หลงัจาก

นายราเกซ เจน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการยงัไม่มีการจดัประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ในปี 2562 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้ทําหน้าท่ีพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หน่วยงานกํากบัดแูล และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะจดัเตรียมข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจและนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบริษัท

ให้แก่กรรมการรวมทัง้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติั
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หน้าท่ีของกรรมการซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยและสถาบนัผู้ เช่ียวชาญอื่น ๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ

ทราบเก่ียวกับหลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกรรมการในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทได้ดีย่ิงขึน้ 

ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้วจํานวน 5 ท่าน โดยมี

กรรมการ 2 ท่าน (รวมถึงกรรมการท่ีลาออกจากตําแหน่งในปีนีด้้วย) ได้เข้ารับการอบรมในปีนี ้ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับการอบรม

ของกรรมการแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “ประวติัของคณะกรรมการ” ในรายงานประจําปี 2562 

อน่ึง บริษัทมีการประเมินผลงานและทกัษะของผู้บริหารอย่างสมํ่าเสมอ โดยผลจากการประเมินจะถูกนําไปใช้ในการจัดทําแผนการ

พัฒนาของผู้บริหารแต่ละราย ทัง้นี ้ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

บริษัท รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “โครงสร้างการจัดการ – นโยบายการพฒันา

ทรัพยากรบคุคล” 

(6) แผนสืบทอดตาํแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กลุ่มบุคคล (People Group) มีหน้าท่ีในการจัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 

สําหรับการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ ความรู้ และความสามารถเหมาะสมต่อการ

บริหารจัดการกิจการของบริษัท ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ นําเสนอแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตําแหน่งดงักล่าว 

 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พระราชบัญญัติบริษัทหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบงัคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้อํานาจในการพิจารณาอนมุติั มีดงันี ้

(1) ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าท่ีของตนด้วยความระมัดระวังและความซ่ือสัตย์สุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

(2) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบ

โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม และกํากบัดแูลผู้บริหารในการดําเนินธุรกิจในแต่ละวนั 

(3) กําหนดทิศทาง วิสยัทศัน์ มลูค่า และความคาดหวงัในการเป็นผู้ นําของบริษัท 

(4) พิจารณาอนุมติัตดัสินใจในการเข้าทําธุรกรรมท่ีสําคญัและดําเนินการใด ๆ และในบางกรณี มอบอํานาจในการตดัสินใจ

ให้บคุคลอื่นโดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง วตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึง

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(5) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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(6) อนุมัติให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน

เป้าหมายและกลยทุธ์และแผนการดําเนินงานดงักล่าว 

(7) จดัให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึง่ถกูต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุโดยทัว่ไป 

(8) ติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในเ ก่ียวกับการจัดทํารายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial 

Reporting) อย่างเพียงพอเพื่อให้การกํากบัดแูลเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อกําหนดทางกฎหมาย และนโยบายการกํากับ

ดแูลกิจการของบริษัท 

(9) ประเมินและหารือเก่ียวกบัโครงสร้างทนุท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (Optimal Capital Structure) นโยบายการจ่ายเงินปัน

ผล กลยทุธ์ในการจดัหาเงินทนุ และการจดัสดัส่วนเงินทนุท่ีเหมาะสม (Optimal Funding Composition) เป็นประจํา 

(10) พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทํา

เช่นนัน้ 

(11) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนประจําปี ซึง่จดัทําโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้

มั่นใจว่า งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปีจัดทําขึน้อย่างถูกต้องและครบถ้วนและสะท้อนสถานะทางการเงินของ

บริษัทและผลประกอบการ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

(12) จดัทํารายงานประจําปีร่วมกบัคณะผู้บริหาร 

(13) พิจารณา อนมุติั และกําหนดโครงสร้างการดําเนินกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีสําคญัของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความ

เสี่ยงด้านกลยทุธ์การดําเนินกิจการ (ทางการเงินและอื่น ๆ) และทางกฎหมายเป็นสําคญั 

(15) กํากับดูแลให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 

รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวนัน้ ทําขึน้เช่นเดียวกับการทําธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 

Basis) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(16) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อติดตามตรวจสอบ

การควบคุมภายในของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ท่ีสําคัญ รวมถึงเสนอแนะ

วิธีการแก้ไข 

(17) จดัเตรียมวาระและความเห็นท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(18) สรรหาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเพื่อเพ่ิมศักยภาพของ

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยหลกั 

(19) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

(20) มีอํานาจแต่งตัง้ (และถอดถอน) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ติดตามตรวจสอบและจัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นรายปี 

(21) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมัน่คงและปลอดภยัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้

มัน่ใจว่าบคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อื่น ๆ ได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

(22) ดําเนินการให้บริษัทมีขัน้ตอนกระบวนการท่ีเพียงพอสําหรับการป้องกนัมิให้บริษัทเก่ียวพนักบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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(23) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนปีละหน่ึงครัง้ 

เร่ืองสําคญัท่ีสงวนไว้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนมุตัิ มีดงันี ้

1) กลยทุธ์ แผนธุรกิจ ตวัชีว้ดัผลการดําเนินงาน 

2) ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุและค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าวงเงินท่ีกําหนด 

3) การลงทนุเชิงยทุธศาสตร์ในธุรกิจใหม่และการลดการลงทนุ 

4) โครงสร้างองค์กรและการแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู 

5) แผนการสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู 

6) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

7) การแต่งตัง้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูฝ่ายการเงินของบริษัทย่อย 

8) การตกลงเข้าทําสญัญาท่ีสําคญัและเร่ืองอื่นใดท่ีมีนยัสําคญัต่อบริษัท 

9) การฟ้องร้องและดําเนินคดีท่ีสําคญั 

10) นโยบายท่ีสําคญั 

11) การเข้าผกูพนัเงื่อนไขการกู้ ยืมเงินและวงเงินสินเช่ือจากธนาคารและสถาบนัการเงิน 

12) นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเสนอขออนุมติัจ่ายเงินปันผลต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

 นางกมลวรรณ วิปลุากร (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 นายจลุจิตต ์บณุยเกต ุ(กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ 

 นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

ตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่

เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัททัง้นี ้นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ และ 

นางกมลวรรณ วิปลุากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีเพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงินของบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

 (1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

 (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลมุ

ถึงการควบคมุภายในทางด้านการบญัชี การเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบาย
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การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุต่าง ๆ ท่ีกําหนดขึน้โดยผู้บริหารของบริษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้สอบบญัชีอิสระ 

 (3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้โดยให้มีทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมใน

องค์กร 

 (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย และ

เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 (5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท 

 (6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทน

และเงื่อนไขการทํางานของบุคคลดงักล่าว (หมายความรวมถึงการเสนอถอดถอนผู้ ท่ีขาดคุณสมบติัในการทําหน้าท่ีเป็น

ผู้สอบบญัชี) รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 (7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นรายปี 

 (8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมของผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 (9) สอบทานการจัดการให้มีช่องทางสําหรับพนักงานท่ีสามารถแจ้งเบาะแสเก่ียวกับความผิดปรกติในเร่ืองรายงานทางการ

เงินหรือเร่ืองอื่น ๆ โดยการแจ้งดงักล่าวจะถกูเก็บเป็นความลบั รวมถึงการจดัให้มีการสืบสวน และติดตามผลในเร่ืองท่ีรับ

แจ้งอย่างเหมาะสม 

 (10) สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

 (11) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัต่อไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
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• รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

 (12) ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายจลุจิตต ์บณุยเกต ุ(กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นางกมลวรรณ วิปลุากร (กรรมการอิสระ) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

นายราเกซ เจน (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีดงันี ้

(1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ 

(2) สอบทานและอนมุติัค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดค่าตอบแทน 

(4) สอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทกุประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ ค่าตอบแทน

ในรูปหุ้น และสิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทัง้นี ้ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่า

องค์ประกอบของค่าตอบแทนใดต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นหรือไม่ 

(6) สอบทานสิทธิตามสญัญาท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะได้รับจากการยกเลิกสญัญาจ้าง และเงินท่ีจ่ายหรือเสนอว่าจะ

จ่าย เพื่อพิจารณาว่าสมเหตสุมผลกบัสถานการณ์หรือไม่ 

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการดําเนินงานของ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท 

(8) จัดทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(9) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

(10) ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา 

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) กรรมการสรรหา 

นายราเกซ เจน (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) กรรมการสรรหา 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําเก่ียวกับผู้มีคณุสมบตัิท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

(2) ให้คําแนะนําเก่ียวกับผู้มีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร กลุ่มการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

(3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจบุนัและการพัฒนา

ในอนาคตของบริษัท และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนตามท่ีเห็นว่าจําเป็น โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุราย รวมถึงความเช่ียวชาญ ความสามารถ และความหลากหลายท่ีบริษัทต้องการ 

(4) ให้ความสําคัญกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามท่ี

เห็นสมควร 

(5) ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเพื่อดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

(6) ในการประเมินผู้ มีคุณสมบัติเพ่ือดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทุกครัง้จะต้องพิจารณาว่าผู้ มีคุณสมบัติดังกล่าวมี

ประสบการณ์ คณุสมบติัและความสามารถท่ีจําเป็นหรือไม ่

(7) พิจารณาความจําเป็นในการผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนของคณะกรรมการ 

(8) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคดัค้าน (หากม)ี ไว้ในคําแนะนําดงักล่าวข้างต้น 

(9) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการแต่งตัง้และคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตัง้ผู้บริหารหลกัตามท่ีตนเห็นสมควร 

(11) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหา 

(12) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนปีละหน่ึงครัง้ 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ (กรรมการอิสระ) ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (กรรมการอิสระ) กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นางกมลวรรณ วิปลุากร (กรรมการอิสระ) กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

นายราเกซ เจน2 (กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร) กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีดงันี ้

(1) กํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการอันเป็นท่ียอมรับทั่วไปสําหรับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และดํารงไว้ซึง่วฒันธรรมองค์กรท่ีเอือ้ต่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) กําหนดและดํารงไว้ซึง่นโยบายและกระบวนการการกํากบัดแูลกิจการท่ีเหมาะสม 

(3) ดําเนินการให้มีการบงัคบัใช้และปฏิบตัิตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกบักํากับดแูลกิจการท่ีคณะกรรมการได้

อนุมัติ เพื่อให้มีการกํากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อยทัง้หมดซึ่งบริษัทมีอํานาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

(4) กํากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินผลการบงัคบัใช้และปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เก่ียวกบั

กํากบัดแูลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเร่ืองสําคัญต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเก่ียวกับการกํากับดูแล

กิจการ 

(6) ชีแ้จงเหตผุลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคดัค้าน (หากม)ี ไว้ในคําแนะนําดงักล่าว 

(7) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 

(8) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของตน และหลกัปฏิบตัิเก่ียวกับการกํากับดูแล

กิจการของบริษัท 

(9) จดัให้มีการประเมินผลงาน หน้าท่ี และความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนปีละหน่ึงครัง้ 

ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่าง

ชัดเจน กล่าวโดยสรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายและติดตามการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร และฝ่าย

บริหารมีอํานาจหน้าท่ีในการนํานโยบายไปปฏิบตัิและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการมอบอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ว่าด้วยการ

มอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและอํานาจอนมุติัของคณะกรรมการและฝ่าย

บริหารไว้อย่างชดัเจน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุของบริษัทโดยมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงันี ้
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(1) รับผิดชอบในการบริหารจดัการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบติัตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

(2) มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่อยู่ในอํานาจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง กฎระเบียบสําหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท หรือคําสั่งหรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องดําเนินการตามสมควรเพื่อให้บริษัทดําเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

(3) จดัรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจดัสรรบคุลากรให้เป็นไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(4) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นท่ียอมรับทั่วไปเก่ียวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(5) ให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลงบประมาณและแผนการดําเนินงานรวมทัง้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในงบประมาณและ

แผนการดําเนินงานดงักล่าว 

(6) จัดให้มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเพ่ือบ่งชีแ้ละจัดการกับความเสี่ยงทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทใน

เชิงรุก  

(7) เสนอแผนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบ และ

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเร่ืองอื่น ๆ ท่ีมีนยัสําคญัในเชิงกลยทุธ์ของบริษัท 

(8) ดําเนินการให้ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น 

รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวนัน้ ทําขึน้เสมือนเป็นการทําธุรกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 

Basis) และภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

(9) จัดให้บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นส่วนหน่ึงของแผนการปฏิบตัิการและขัน้ตอนการ

ดําเนินกิจการของบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันตามสมควรว่า บริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเช่ือถือของการรายงานทางการเงินทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง 

(10) จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้รับ

การอนมุติั รายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่าง ๆ ท่ีสําคญั และให้คําแนะนําท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(11) จัดให้มีการสื่อสารและทําให้เกิดความร่วมมือของพนักงานหรือตัวแทนของพนักงานตามท่ีสมควร เพื่อให้พนักงานมี

ประสบการณ์และมีความเข้าใจในธรรมเนียมปฏิบตัิทางธุรกิจท่ีต้องรับผิดชอบ 

(12) มีอํานาจท่ีจะร้องขอให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นและเป็นตัวแทนของบริษัท (หรือแต่งตัง้ตัวแทน) ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทย่อยหลัก รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการ

พฒันาธุรกิจ สถานะและผลกําไรของบริษัทย่อยหลกั 

(13) ติดตามตรวจสอบให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมัน่คงและปลอดภยัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้

มัน่ใจว่าบคุลากร ข้อมลู และสินทรัพย์อื่น ๆ ได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
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(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงบทลงโทษท่ีเพียงพอสําหรับพนักงานท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบริษัท 

(หากม)ี และรายงานการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีสําคญัต่อคณะกรรมการบริษัท 

(15) นําขัน้ตอนกระบวนการท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทเก่ียวพนักับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารจะต้องทําการตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการดงักล่าวเป็นรายปี และต้องดําเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุง

ข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีตรวจพบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

(1) ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท 

(2) จดัเตรียมเอกสารและข้อมลูประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(4) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

(6) จดัเตรียมข้อมลูและจดัให้มีการประชุมเพื่อให้ข้อมลูเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

(7) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

กรรมการอิสระ 

บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และคณุสมบติัของกรรมการอิสระ ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่าท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ดงันี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้ 

พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตัง้ 

(3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบตุร (รวมทัง้คู่สมรสของบตุร) ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอ

ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
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รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่า 2 ปีก่อนการแต่งตัง้ 

(5) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของ 

สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระแสดงอยู่ภายใต้หวัข้อ “การกํากบัดแูลกิจการ – การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ” ข้างล่างนี ้

ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน คิดเป็น 40% ของกรรมการทัง้คณะ ได้แก่ (1) นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ(2) นายสตีเฟ่น 

วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม (3) นางกมลวรรณ วิปลุากร และ (4) นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคุณสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดข้างต้น ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา

กรรมการอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

บริษัทให้ความสําคญักับการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง

สอดคล้องกบักฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อบงัคบัของบริษัท 

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพจิารณาจากประวติัการศกึษาประสบการณ์การทํางาน ความรู้ ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาท่ีผ่านมา รวมทัง้พิจารณาจากทกัษะท่ียงัขาดอยู่ใน

คณะกรรมการ รวมถึงความหลากหลายอื่น ๆ เช่น เพศ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายและพิจารณาถึงองค์ประกอบท่ีสําคัญเพ่ือการ

พิจารณาตดัสินใจและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาได้กําหนด

แนวทางในการเสนอช่ือผู้สมัครเพื่อแต่งตัง้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย นอกจากนีบ้ริษัทได้

พิจารณาองค์ประกอบตามท่ีกําหนดโดยจัดทํา Board Skill Metrix เป็นข้อมลูท่ีช่วยในการคดักรองสรรหากรรมการท่ีมีความความรู้ 

ความเช่ียวชาญ ทักษะและประสบการณ์ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจด้านโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทบทวน 

Board Skill Metrix โดยแบ่งเป็น 10 ด้าน ซึ่งรวมถึงภาวะความเป็นผู้ นํา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลูกค้าและการตลาด บัญชีและ

การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโดยตรง กฎหมาย การจดัการความเสี่ยง ด้านการจดัการองค์กรและบคุลากร 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 2 การกํากบัดแูลกิจการ หน้า 83 

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ในการนีบ้ริษัทได้ใช้บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก 

(Professional Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระหรือพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาจะ

พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท สรุปผลการสรรหาก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป (แล้วแต่กรณี) 

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบติัของการเป็นกรรมการและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะต้องไม่ดํารง

ตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท

อื่นและบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อให้กรรมการ

สามารถปฏิบตัิตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรรมการของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกได้ 

การแต่งตัง้ถอดถอน หรือการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่านและกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

- ผู้ ถือหุ้นหน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ 

- ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้ 

- ผู้ ท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเรียงตามลําดบัจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

กว่าจํานวนกรรมการท่ีพึงเลือกในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

(3) ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมผีลนบัแต่วนัท่ีบริษัท

ได้รับใบลาออก 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการออกจากตําแหน่งก่อนวาระได้โดยต้องมีคะแนนเสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ในการประชมุสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหน่ึงในสามของกรรมการทัง้หมดของบริษัทพ้นจากตําแหน่ง โดย

ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้า

ดํารงตําแหน่งอีกได้ 

การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดบัสงู และนโยบายในการสืบทอดตําแหน่ง 

โดยมีกระบวนการสรรหาท่ีชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากประวติัการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ความรู้ ความสามารถ 

จริยธรรม และความเป็นผู้ นํา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คําแนะนํา

เก่ียวกับผู้มีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการเสนอช่ือและแต่งตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม

การเงินของบริษัท 
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การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือให้สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดําเนินงาน และรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตัง้ผู้แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเหล่านัน้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คําแนะนําเก่ียวกบัผู้มีคณุสมบตัิท่ีจะได้รับการ

เสนอช่ือและแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยทัง้หมด 

นอกจากนี ้บริษัทได้ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 

หลกัเกณฑ์เร่ืองการทํารายการระหว่างกัน และการทํารายการสําคัญอื่น ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท 

เพื่อให้การกํากบัดแูลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย

หลกัต่อคณะกรรมการของบริษัทเป็นรายไตรมาส 

การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทตระหนกัถึงถึงความสําคญัเร่ืองการป้องกนัมิให้มีการใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึง่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนและป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นและตราสารทาง

การเงินอื่น ๆ ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าว

ยังมีผลกระทบต่อราคา และมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทซือ้ขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินของบริษัทก่อนท่ี

ข้อมลูดงักล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าวยงัมีผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบติัสําหรับ

การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลของบริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้ออกจากงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดทําคู่มือเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยกําหนดห้าม 

มิให้กรรมการและผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละ 

ไตรมาสจนถึงวนัถดัจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซือ้ขายหลกัทรัพย์เพื่อการเก็งกําไรในระยะสัน้ 

โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้องทราบกําหนดระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อน

การประกาศผลการดําเนินงานของบริษัททุกครัง้ นอกจากนี ้บริษัทกําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้อง

แจ้งให้บริษัททราบถึงรายงานการซือ้ขายหุ้น หรือการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือ

ครองหลกัทรัพย์ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ) อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วนั ก่อนทําการซือ้ขาย และแจ้งภายใน 24 ชัว่โมง

นับจากวนัท่ีมีการได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูและรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทกุครัง้ 

บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสีย

ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15 วนัก่อนวนัสิน้ปีปฏิทินของทุก ๆ ปี และภายใน 15 วนันับจาก

วนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลและดําเนินการตามข้อกําหนดเก่ียวกับการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่เป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลกัในการปฏิบติัสําหรับการดําเนินการเก่ียวกับข้อมลูทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.dtac.co.th และ

ระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) 

นอกจากนีเ้น่ืองด้วยกฏหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลเป็นท่ีความสนใจเพ่ิมขึน้มากอย่างต่อเน่ือง บริษัทได้ให้ความสําคญักับการ

ดแูลการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล และเพื่อยกระดบัมาตรฐานการดแูลและคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้าของบริษัท บริษัท

ได้นํามาตรฐานคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของสหภาพยโุรป (GDPR) มาปรับใช้ รวมถึงจดัให้มีการประเมินวตัถปุระสงค์การใช้ข้อมลู
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ส่วนบุคคล (Privacy by Design) และมาตรการทางเทคนิคเพื่อคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล รวมไปถึงการสร้างความตระหนักและให้

ความรู้กบัพนกังานภายในองค์กรอยู่เสมอเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลและแนวปฏิบตัิในการคุ้มครองทางไซเบอร์ ซึง่บริษัท

เช่ือมัน่ว่าพนกังานของบริษัทได้ปฏิบตัิตามดีแทคธรรมภิบาลและนโยบายความเป็นส่วนตวัอย่างเคร่งครัด 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2562 เป็นจํานวนไม่เกิน 4,170,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย

ค่าบริการสําหรับการตรวจสอบงบการเงินประจําปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นจํานวนเงิน

น้อยกว่าในปี 2561 ทัง้นี ้ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบบญัชีและได้

บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สอบบญัชี จํานวน 2,856,505 บาท 

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ 

บริษัทได้มีการเทียบเคียงหลกัปฏิบติัของหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) กบัหลกัการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเมื่อวนัท่ี 14 กันยายน 2561 และคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการว่าคณะกรรมการมีความเข้าใจและบริษัทมีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code 

แล้ว  

ทัง้นี ้บริษัทยงัมีการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ ดงันี ้

1. บริษัทมีนโยบายและกระบวนการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือมาทําหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการ

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีได้ ทัง้นี ้ตามข้อบงัคบัและระเบียบ

ของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้ จะได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการบริษัทจะเป็นบุคคลท่ีมี

ประสบการณ์ความรู้ความสามารถในธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระเพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการอิสระจะทําหน้าท่ีได้อย่างดีเพ่ือประโยชน์

สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  

ด้วยธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจท่ีมีประวัติยาวนานและมีความซับซ้อนสูง มีความจําเป็นท่ีกรรมการแต่ละท่านต้องมี

ความเข้าใจเร่ืองเฉพาะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ เช่น ธุรกรรมการค้าต่าง ๆ หรือเร่ืองเชิงเทคนิคท่ีมีความ

ซบัซ้อน เช่น ข้อมลูเก่ียวกับย่านคลื่นความถ่ี โครงข่ายโทรคมนาคม สายไฟเบอร์ออปติก เคร่ืองและอปุกรณ์ส่งสญัญาณ 

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี การดําเนินธุรกิจออนไลน์ อินเทอร์เนต เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่าง ๆ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ฯลฯ จึงทําให้กิจการโทรคมนาคม

เป็นกิจการยากแก่การทําความเข้าใจ อย่างไรก็ดี การทําความเข้าใจในเร่ืองดงักล่าวมีความจําเป็นอย่างย่ิงยวดเพ่ือการ

วิเคราะห์และวางแผนงานของบริษัท ดังนัน้ การดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีนานขึน้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญส่งเสริมให้

กรรมการสามารถมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งและให้คําแนะนําหรือทิศทางท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษัทได้ โดยท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการของบริษัทได้ทําหน้าท่ีในด้านนีไ้ด้เป็นอย่างดี  

บริษัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี เพื่อพิจารณาวาระหลักท่ีได้

กําหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสําคญั ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมสําหรับวาระสําคญั

นัน้ ซึง่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายได้กําหนดไว้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท

มีการประชมุทัง้สิน้จํานวน 10 ครัง้ 
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2. บริษัทกําหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยมีกระบวนการประเมินผลงานตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับทั่วไป บริษัทได้ทําการ

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร และได้เน้นยํา้ให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติตามหลักการท่ีเป็นท่ี

ยอมรับโดยทัว่ไปในเร่ืองนีด้้วย เช่น พนกังานต้องไม่เปิดเผยจํานวนค่าตอบแทนของตนเองให้บุคคลอื่นทราบ และบริษัทก็

จะถือว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นความลบัของพนกังานและจะเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตวัของพนกังาน 

3. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2562 

ได้อนุมติัคู่มือเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยหลกัการสําคัญของ

คู่มือดังกล่าวเป็นการกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถซือ้ขายหรือแลกเปลี่ยนหุ้นของบริษัทได้แต่

จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือเลขานุการบริษัทเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อน

ทําการซือ้ขาย และแจ้งผลการซือ้ขายหลักทรัพย์ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่วันท่ีมีการซือ้ขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์ 

4. บริษัทมิได้นําการลงคะแนนเสียงแบบสะสมมาใช้ เน่ืองจากข้อบังคับบริษัทได้กําหนดให้มีการเลือกตัง้กรรมการโดยวิธี

คะแนนเสียงข้างมาก อย่างไรก็ดี บริษัทได้กําหนดให้มีวิธีการอื่นในการรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอดโดย

การกําหนดนโยบายและขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องเพื่อสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้และความสามารถในการท่ีจะมาดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท และได้สนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์ของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ สมัครรับเลือกตัง้เป็น

ประธานและกรรมการจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องด้านธุรกิจโทรคมนาคมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอันเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการบริษัท กระบวนการสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระต้องมั่นใจว่ากรรมการอิสระได้ทําหน้าท่ีท่ีเป็น

ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

5. บริษัทมีนโยบายท่ีจะยกระดบัและส่งเสริมกรอบการกํากับดแูลกิจการให้ดีย่ิงขึน้ โดยบริษัทได้กําหนดให้มีหลกัเกณฑ์การ

ปฏิบติัสําหรับคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ิมเติมโดยมีสาระสําคญั อาทิ การกําหนดให้มีตาราง

แผนงานการประชุมประจําปีสําหรับคณะกรรมการบริษัท (Yearly Meeting Plan) การกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท

ต้องประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และการกําหนดให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณารายงานต่าง ๆ อาทิ การบริหารจดัการความเสี่ยง การพฒันาห่วงโซ่อุปทานท่ียัง่ยืน อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

รวมทัง้ต้องพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในด้วยทกุครัง้ท่ีมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
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10 ความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทได้จัดทํานโยบายการดําเนินงานด้านความยั่งยืน โดยใช้มาตรฐานระดับสากล อาทิ UN Global Compact, UN Universal 

Declaration of Human Rights, ILO Core Conventions เป็นต้น ร่วมกับการศึกษาประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีสําคัญกับกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในการจัดทํานโยบายดงักล่าว เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง โดยมีหลักการปฏิบัติท่ีสําคัญในนโยบายการดําเนินงานด้านความยั่งยืน 

ดงัต่อไปนี ้

1 ประเด็นเร่ืองความยัง่ยืนจะต้องครอบคลมุทัง้กระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2 ใช้หลกัการการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business Practice) และความโปร่งใส 

3 การดําเนินธุรกิจหลกั (core business) ท่ีมุ่งสร้างประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกแก่สงัคม 

4 มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นความยัง่ยืนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

การดําเนินงานด้านความยัง่ยืนอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีหน่วยงานหลกัท่ีขบัเคลื่อนงาน

ด้านความยัง่ยืนคือ “ฝ่ายการพฒันาอย่างยัง่ยืน” โดยมีกลยทุธ์ในการดําเนินงาน ดงัต่อไปนี ้

1 ทาํในสิ่งท่ีถูกต้อง (Do the Right Thing) 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการกระทําท่ีผิดกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

พร้อมกบักําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการคุ้มครองข้อมลูส่วนตวัและการบริหารห่วงโซ่อปุทานให้เป็นไปตามกฎหมายและตาม

มาตรฐานสากล นอกจากนี ้บริษัทยงัส่งเสริมให้มีการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและมีการประเมินความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง

สมํ่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจ ซึง่การดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความถกูต้องและโปร่งใสนีไ้ด้สร้าง

คุณค่าให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มบริษัทคู่ค้าท่ีได้รับการประเมินและการทําธุรกิจ

ร่วมกันอย่างเป็นธรรม และสังคมไทยท่ีจะได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่ายการสื่อสารอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระดบัภมูิภาค 

2 สร้างศักยภาพแก่สังคมไทย (Empower Societies) 

การสร้างศักยภาพแก่สังคมไทย หรือ Empower Societies เป็นวิสัยทัศน์ของบริษัท ซึ่งสะท้อนการดําเนินงานท่ีมุ่งมั่นและทุ่มเท

ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทลั นวตักรรม องค์ความรู้ ทรัพยากรต่างๆ รวมไปถึงเครือข่ายพนัธมิตร เพื่อช่วยแก้ปัญหาสงัคม

อย่างยัง่ยืน โดยเน้นท่ีการลดความเหลื่อมลํา้ และการยกระดบัมาตรฐานของสงัคมไทยและเพ่ิมคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 

บริษัทยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลท่ีเน้นความโปร่งใส การแสดงข้อมลูท่ีตรงตามความเป็นจริง และการสร้างความมีส่วนร่วมกับกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด และเพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นหลักธรรมาภิบาลดงักล่าว บริษัทจึงแสดงผลการดําเนินงานด้านความ

ยัง่ยืนผ่านกระบวนการรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ข้อมลูการดําเนินงานและ

ผลลพัธ์เก่ียวกบังานด้านความยัง่ยืนของบริษัทในปี พ.ศ. 2562 ปรากฎอยู่ใน “รายงานความยัง่ยืนประจําปี 2562” 
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นกระบวนการท่ีกํากบัดแูลโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัท

จะได้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้

- การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- การรับรองความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน และ 

- การปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทใช้กรอบโครงสร้างการควบคมุภายในท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO) แ นวทาง ข อ ง  Sarbanes Oxley Act Section 404 ( SOX) แ ล ะ แ นวทาง ท่ีสํ านัก ง า น

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางของ SOX มาตัง้แต่ปี 2549 

เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานทางการเงิน (Internal Control over 

Financial Reporting หรือ ICFR) จะผสานเข้ากบัการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัทได้ 

ระบบการควบคมุภายในของบริษัท ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

บริษัทมีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเอือ้อํานวยต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารและการปฏิบตัิงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนด และจดัให้มี

การสื่อสารเป้าหมายดงักล่าวไปยงัพนกังานอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษัทยึดมั่นในการสร้างธุรกิจท่ียั่งยืนและวัฒนธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งโดยมี “ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) เป็น

มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีใช้ในการทํางาน ซึ่งครอบคลุมข้อกําหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตน 

ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งและหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ทรัพย์สิน การควบคมุภายใน บญัชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมลู การบริหารข้อมลูสารสนเทศและการปกป้องข้อมลูส่วนบคุคล 

พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and 

Compliance Officer) โดยตรง ทัง้นี ้การกําหนดนโยบายและจัดให้มีหลักในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนพืน้ฐานท่ีคํานึงถึงความ 

เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานควบคมุภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกํากบัดแูลและส่งเสริมการควบคมุภายในในการจดัทํารายงาน

ทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และจดัตัง้หน่วยงาน Ethics and Compliance เพื่อพฒันา

และปรับใช้นโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยหน่วยงานควบคมุภายในทําหน้าท่ีกํากับดแูล

และรายงานสถานะของการควบคมุภายในในการจดัทํารายงานทางการเงนิต่อฝ่ายบริหารคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นีเ้พื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment หรือ HSSE) โดยได้ยึดแนวคิดตามหลักมาตรฐานสากล ISO14001 & 

OHSAS18001 เป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน  
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(2) การบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนัน้มีวตัถปุระสงค์เพื่อระบ ุประเมิน และจดัการความเสี่ยงท่ีได้คาดการณ์ไว้ในเชิงรุก มีประสิทธิภาพ 

และเหมาะกับวตัถุประสงค์ของบริษัท บริษัทนําข้อมลูท่ีได้จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

องค์กรแบบองค์รวมซึง่เป็นกระบวนการท่ีมีการดําเนินการซํา้และต่อเน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 

- ช่วยสนบัสนนุให้บริษัทบรรลจุดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

- ช่วยให้บริษัทรักษาสถานะความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้โดยการจัดการภยัคกุคามท่ีสําคญัและการใช้ประโยชน์จาก

โอกาสท่ีสําคญั 

- ช่วยให้บริษัทสามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนในการตดัสินใจ โดยการนําการบริหารความเสี่ยงเข้าไปเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการตดัสินใจ 

- ช่วยให้บริษัทมัน่ใจว่าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและมาตรฐานภายนอกด้านความเสี่ยง 

- ช่วยให้บริษัทกําหนดการดําเนินการเพื่อลดภยัคกุคามและส่งเสริมโอกาสท่ีสําคญัได้อย่างทนัท่วงที 

- ช่วยเพ่ิมความตระหนกัในการบริหารความเสี่ยงและส่งเสริมวฒันธรรมด้านความเสี่ยงภายในบริษัท 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ได้ทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ

ปฏิบตัิงานดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ บริษัทบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 31000 และ COSO II Enterprise Risk 

Management โดยบริษัทจะต้องระบ ุประเมิน และจดัการความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อจดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ของบริษัท 

ผู้บริหารสายงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้แน่ใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยู่ในกระบวนการทางกลยุทธ์และกระบวนการทาง

ธุรกิจในแต่ละวัน พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงท่ีอยู่ในขอบเขตงานท่ีแต่ละคนรับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ โดยเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงและบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีสําคญั

ของบริษัท ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารจะรายงานความเสี่ยงท่ีสําคญัดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงลกัษณะงาน ความซบัซ้อน รวมถึง

สภาพแวดล้อมและลกัษณะเฉพาะของบริษัท โดยบริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานสําหรับการบริหารจัดการ

ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทําธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้จัดจ้าง และการบริหารทั่วไป รวมถึงการจัดการความมั่นคงปลอดภยั

สารสนเทศซึ่งบริษัทยึดแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนุมติั

ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมตามนโยบายการมอบอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) ซึ่ง

ได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีเหมาะสม เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในการอนุมัติออก

จากหน้าท่ีในการบนัทึกรายการบญัชีและข้อมลู แบ่งแยกหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกัน

และกนั 

ทัง้นี ้ในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกมุ

ในการติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทําธุรกรรมนัน้ ๆ ดําเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ่านขัน้ตอนการอนุมัติท่ี

กําหนด เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 
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(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทได้ใช้นโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมและสามารถ

ตรวจสอบได้ มีการจดัทําหนงัสอืเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมทัง้รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและ

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(5) ระบบการติดตาม 

บริษัทมีกระบวนการท่ีชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและรายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในท่ี

สําคญั พร้อมทัง้รายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึง่ฝ่ายบริหารจดัให้มีการติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) และทํา

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมัน่คงและใช้งานได้จริง 

ทัง้นี ้การติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานและข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญเป็น

ประจํา การวิเคราะห์และการติดตามรายงานการดําเนินงานท่ีอาจระบุความผิดปกติท่ีบ่งบอกถึงความล้มเหลวในระบบการควบคุม

ภายใน ฯลฯ นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบถึงกรณีท่ีมีหรือสงสยั

ว่ามีการฉ้อโกง การกระทําผิดกฎหมาย หรือการประพฤติผิดท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อช่ือเสียงและสถานะทางการเงินของ

บริษัท 

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง 

(1) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานทางการเงินของฝ่ายบริหาร การทดสอบถูกจัดทําขึน้ในปี 2561 และ

ไม่พบข้อบกพร่องในการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อรายงานทางการเงิน โดย

ผลการทดสอบดงักล่าวได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

(2) การดําเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบท่ี

ได้รับการอนมุตัิโดยรายงานจุดอ่อนในการควบคมุภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อนเหล่านัน้ โดยหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดําเนินการแก้ไขกับฝ่าย

บริหาร และจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินการดงักล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ

หน่ึงครัง้  

(3) การทบทวนประเด็นในการควบคมุภายในท่ีตรวจพบโดยผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัท 

อน่ึง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ทบทวนและประเมินการควบคุมทางการบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อยและไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับงบ

การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับ

ความเห็นของผู้สอบบญัชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ

สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจากการนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจของฝ่ายบริหาร ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี 2/2563 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
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การตรวจสอบภายใน  

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่นอย่างอิสระ และเท่ียงธรรม รวมทัง้ให้คําปรึกษาเพื่อเพิ่ม

มลูค่า และปรับปรุงการปฏิบติังานของบริษัทให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น

อิสระจากฝ่ายจดัการโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  

วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าท่ี และความรับผิดชอบของหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการสอบทานและอนมุติัโดย

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าความรับผิดชอบท่ี

ระบุในกฎบตัร และการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี ้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมีการยืนยนัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี  

บริษัทได้แต่งตัง้นายกิติ วิจิตรสว่างวงศ์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือสนบัสนนุให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การแต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่นใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้อง

ได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดมัน่ในแนวทางการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคําจํากัด

ความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษัท  

หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําแผนการตรวจสอบภายในท่ีมีความยืดหยุ่น โดยประเมินจากทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และความ

เสี่ยงท่ีสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อกังวลของผู้บริหาร โดยแผนการตรวจสอบภายในประจําปีจะ

ได้รับการสอบทาน และอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมติัแล้ว

นัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติงานพิเศษอื่นตามการร้องขอของผู้ บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความ

เหมาะสม  

อน่ึง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณา และทบทวนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้  

สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และรายงานจุดบกพร่องของการควบคุมภายในท่ีเป็น

สาระสําคญั การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานต่อผู้บริหาร โดยหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้บริหารได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอื่น ๆ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าใน

การดําเนินการแก้ไขปรับปรุงของผู้บริหาร และความคืบหน้าของการปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ

หน่ึงครัง้  

นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในยังรับผิดชอบในการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามระเบียบภายในของบริษัท เพ่ือให้

แน่ใจว่าการทํารายการระหว่างกันนัน้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้

รายงานผลการสอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการดําเนินการ

ตรวจสอบการกระทําท่ีอาจเก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์ทางธุรกิจ  
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พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความชํานาญอย่างต่อเน่ือง โดย

เข้ารับการฝึกอบรมท่ีหลากหลายทัง้ท่ีจัดขึน้ภายใน และภายนอกบริษัท รวมถึงการสมัมนาในต่างประเทศ นอกจากนี ้พนกังานของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในยงัมีโอกาสพฒันาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานของบริษัท  

อน่ึง เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน และปฏิบติังานตามกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และความคาดหวงัของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้

จัดให้มีการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจําทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมินให้แก่

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการประเมินคณุภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยท่ีปรึกษาภายนอกทกุ ๆ 5 ปี ครัง้ล่าสดุได้จัดทํา

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลการประเมินสรุปได้ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล เร่ือง

การปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในซึง่กําหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล 
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12 รายการระหว่างกัน 

การเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้อง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับ

บุคคลภายนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตร

มาส 

จากข้อ 9 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญั

กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสญัญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษัท

และบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดงันี ้

อน่ึง ตวัเลขทัง้หมดท่ีแสดงเป็นมลูค่ารวมของรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ในแต่ละปี โดยไม่คํานึงถึงว่าบุคคลหรือกิจการ

ดงักล่าวมีความเก่ียวข้องกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตลอดทัง้ปีหรือไม่ ทัง้นี ้มลูค่ารวมท่ีเป็นศูนย์ในแต่ละปีแสดงว่าบริษัทหรือบริษัท

ย่อยไม่ได้มีรายการธุรกิจกับบคุคลหรือกิจการดงักล่าวในปีนัน้ หรือบคุคลหรือกิจการนัน้ไม่ได้มีความเก่ียวข้องกบับริษัทหรือบริษัทย่อย

ตลอดทัง้ปีนัน้ 

1. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบ ีเทคโนโลยี จาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล 

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ  

- ค่าบริการจ่าย การซ่อมบํารุง และติดตัง้อปุกรณ์โทรคมนาคม 

- ค่าบริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบสญัญาสื่อสาร 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

2,884.3 

203.5* 

1,249.2 

 

3,017.4 

417.8 

1,150.0 

 

1,858.4 

442.0 

1,237.6 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้เข้าทําสญัญากับ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2551 เพ่ือใช้บริการบริหาร และบํารุงรักษา

ระบบเครือข่ายส่งสัญญาณทัง้หมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการต่อสัญญาแต่ละครัง้ยังคงเดิม

เช่นเดียวกบัเงื่อนไขท่ีบริษัทเคยทํากับคู่สญัญารายเดิม 

• บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ผ่านกระบวนการจัดซือ้และต่อรองราคา รวมถึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดสรร

คู่สญัญา เน่ืองจากเปรียบเทียบผลประโยชน์ทางด้านราคาและบริการท่ีได้รับแล้ว บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 

* ค่าบริการบริหารจดัการโครงข่าย ระบบสญัญาสื่อสารของปี 2560 ดงัที่ปรากฏยงัมิได้รวมถึงค่าบริการของเดือน กรกฎาคม ถึง 

ธันวาคม ปี 2560 จํานวน 203.4 ล้านบาท ซ่ึงเมื่อรวมกบัค่าบริการของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน จํานวน 203.5 ล้านบาท จะ

รวมเป็น 406.9 ล้านบาท 

 

2. รายการธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ในขณะทํารายการ นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. 
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รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด 

- ค่าบริการด้านข้อมลู  

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

3.2 

14.3 

0.2 

0.2 

 

0.3 

13.3 

1.9 

- 

 

- 

4.0 

1.0 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทซือ้เวลาจากบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. ร่วมด้วยช่วยกัน จํากัด เพ่ือโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทย ุ

และบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. ร่วมด้วยช่วยกัน จํากัด ยังเป็นผู้ ให้บริการจัดหาข้อมูลการเกษตรและให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่

ผู้ใช้บริการของบริษัทในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ทัง้นี ้อตัราค่าบริการเป็นอตัราธุรกิจการค้าทัว่ไป 

• บริษัทเข้าทําสญัญาให้บริการข้อมลู (Content Provider Access Agreement) กับบริษัท สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จํากัด ซึ่ง

เป็นผู้ ให้บริการด้านข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมลู (Content) แก่ลกูค้าของบริษัท 

และมีการกําหนดผลประโยชน์ส่วนแบ่งรายได้ท่ีผู้ให้บริการจะต้องปฏิบตัิตาม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทกําหนด 

 

3. รายการธุรกิจกับบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จาํกัด 

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท ห้องเย็นและ

การเกษตรสากล จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าเช่าที่ดิน 

 

0.9 

 

1.0 

 

1.0 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทเช่าพืน้ท่ีอาคารเพื่อใช้เป็นสถานท่ีตัง้ชุมสายโทรศัพท์ โดยทําเป็นสญัญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอตัราค่าเช่าอยู่ใน

อตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด โดยคํานวณจากพืน้ท่ีใกล้เคียงและอตัราในสญัญาเดิม โดยควบคุมให้มีการเพ่ิมอตัราค่า

เช่าในแต่ละปีไม่เกินจากอตัราเพิ่มตามกลไกตลาด 

 

4. รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด 

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบริษัท ไพรเวท พร็อพ

เพอร์ตี ้จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าเช่าพืน้ที่ภายในอาคารเบญจจินดา 

 

1.6 

 

1.5 

 

1.2 
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ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทเช่าพืน้ท่ีในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็นสถานท่ีตัง้ชมุสายโทรศพัท์ มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และอตัราค่าเช่า

อยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด โดยคํานวณจากพืน้ท่ีใกล้เคียงและอัตราในสัญญาเดิม โดยควบคุมให้มีการเพิ่ม

อตัราค่าเช่าในแต่ละปีไม่เกินจากอตัราเพิ่มตามกลไกตลาด 

 

5. รายการธุรกิจกับกลุ่มเทเลนอร์ 

เทเลนอร์เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 42.62  

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. รายได้ 

- รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ในต่างประเทศ 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

- รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย 

- รายได้ค่าบริหารจดัการ 

- รายได้จากการขายทรัพย์สิน 

- ลกูหนีก้ารค้า  

- เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน)  

 

66.1 

0.6 

272.7 

45.4 

10.8 

106.3 

35.5 

 

75.1 

- 

191.1 

26.9 

- 

63.9 

6.1 

 

58.5 

- 

130.0 

1.1 

- 

49.4 

1.2 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

- ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ 

- ซือ้ทรัพย์สิน 

- ต้นทนุค่าบริการจากการให้บริการโทรศพัท์ในต่างประเทศ 

- ต้นทนุค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศพัท์ในต่างประเทศ 

- ค่าสญัญาณโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

- เงินกู้ยืม 

 

611.0 

316.8 

51.4 

21.2 

1,059.8 

26.7 

260.2 

680.7 

15.0 

 

1,247.6 

226.0 

- 

19.0 

893.7 

29.2 

221.5 

144.3 

- 

 

1,045.0 

229.2 

- 

13.3 

655.7 

17.8 

192.5 

208.6 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• ในการดําเนินงาน เทเลนอร์จะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามท่ีบริษัทร้องขอเพ่ือร่วมบริหารงานให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยเรียกเก็บค่าท่ีปรึกษาเป็นครัง้คราว ทัง้นี ้ธุรกรรมรายการดงักล่าว สายงานจัดซือ้จดัจ้างของบริษัทได้ส่ง

รายงานความเห็นให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและรับฟังคําชีแ้จงจากผู้บริหารถึง

ความจําเป็น พิจารณาความสมเหตสุมผล และอนมุติัการเข้าทํารายการดงักล่าวนัน้ 

• รายได้จากบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีมาจากการใช้งานโทรศพัท์ของบริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จํากัด ซึ่งมีสํานักงาน

ตัง้อยู่ในประเทศไทย 

• รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติัมาจากการใช้บริการของลกูค้าของกลุ่มเทเลนอร์ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

และใช้บริการผ่านเครือข่ายของบริษัท โดยมีค่าบริการในอตัราตามท่ีได้ตกลงไว้ในสญัญา 
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• รายได้และต้นทุนค่าเช่ือมโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม รวมถึงค่าสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลและค่าบริการเช่ือมโยง

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเช่ือมต่อโครงข่ายระหว่าง บริษัท ดีแทค    ไตรเน็ต จํากัด กับ บริษัท 

เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส เอเอส 

• บริษัทได้ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พร้อมทัง้การซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบรายปี เพื่อช่วยในการปฏิบตัิงาน โดย

พิจารณาอตัราค่าบริการให้เหมาะสมตามนโยบาย กลยทุธ์ด้านเทคโนโลยีและสดัส่วนการใช้บริการจริงภายในบริษัท ทัง้นี ้ได้

ผ่านกระบวนการจดัซือ้และการพิจารณาของคณะกรรมการคดัสรรคู่สญัญา เน่ืองจากเปรียบเทียบผลประโยชน์ทางด้านราคา

และบริการท่ีได้รับแล้ว บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 

 

6. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จาํกัด (“ยูดี”)  

ยดูี เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 75 และเป็นบริษัทร่วมของบริษัทซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25 โดยในขณะทํา

รายการ นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. รายได้ 

- รายได้จากการขายซิมการ์ด ชดุซิมการ์ด บตัรเติมเงิน และชดุเลขหมาย 

- เงินปันผล 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

6,702.4 

 

5.0 

472.7 

 

2,953.2 

 

- 

474.4 

 

2,013.0 

 

5.0 

360.0 

2.ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าสนบัสนนุทางการตลาด 

- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

4.1 

307.1 

26.3 

0.1 

 

2.9 

157.2 

26.7 

- 

 

2.4 

133.5 

15.6 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัทและบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ได้โอนธุรกิจการจัดจําหน่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์เสริมมายงัยูดี โดยยูดีมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท ความสมัพนัธ์เชิง

ธุรกิจนีจ้ะเป็นผลดีแก่บริษัทท่ีจะสามารถเน้นการประกอบและพฒันาธุรกิจหลกัของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้

สามารถควบคมุต้นทนุการกระจายสินค้าได้ 

• บริษัทซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์เสริมจากยูดี เพ่ือนํามาจําหน่ายต่อให้แก่ร้านดีแทคและสํานักงานบริการ โดย

ผ่านกระบวนการจัดซือ้และต่อรองราคา รวมถึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคดัสรรคู่สญัญา เน่ืองจากเปรียบเทียบ

ผลประโยชน์ทางด้านราคาและบริการท่ีได้รับแล้ว บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 

 

7. รายการธุรกิจกับบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จาํกัด (“ยูไอเอช”) 

ยูไอเอช เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล 

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 
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รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1.  รายได้ 

- รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

47.7 

4.2 

 

36.3 

3.7 

 

22.3 

16.0 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าเช่าวงจรความเร็วสงู (High-Speed Leased Circuit) 

- ค่าอปุกรณ์และบริการสําหรับบริการ Wi-Fi 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

17.8 

11.2 

3.0 

5.7 

 

7.0 

4.4 

0.8 

0.7 

 

5.8 

- 

1.0 

0.3 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• ยูไอเอช ดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสญัญาณความเร็วสงูให้กับทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน โดยผ่านโครงขา่ยใยแก้วนํา

แสงทัว่ประเทศท่ีครบวงจรและคณุภาพสงู รวมถึงเป็นผู้ให้บริการและให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างสมํ่าเสมอ 

• การทําธุรกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บริษัท เน่ืองจากในปัจจุบันบริษัทไม่มีโครงข่ายสื่อสารข้อมลูประเภทนี ้และยูไอ

เอชมีโครงข่ายใยแก้วความเร็วสงูท่ีมีคณุภาพและมีโครงข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ 

• ฝ่ายจัดซือ้จะจัดหาคําเสนอราคาจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 รายทุกปี เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบราคา บริษัทจะ

ยงัคงเช่าวงจรความเร็วสูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาท่ีเหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ ให้บริการอื่น ทัง้นี ้โดย

พิจารณาจากช่ือเสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร ต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการ และวตัถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทํา

ธุรกรรม 

• บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทท่ีอยู่ระหว่างการเลิกกิจการ ได้ทําสัญญาให้บริการวงจรสื่อ

สญัญาณความเร็วสงูภายในประเทศ โดยอตัราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทําสญัญาให้บริการอุปกรณ์และ

บริการสาํหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอตัราค่าอุปกรณ์และบริการเป็นอตัราการค้าปกติ ทัง้นี ้สญัญาดงักล่าวได้ถกูถ่ายโอนมายงั

บริษัทหลงัจากท่ีมีการโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั มายงับริษัท 

 

8. รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จาํกัด 

ในขณะทํารายการ นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท บางแสนทาวเฮ้าส์ 

จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าเช่าที่ดิน 

 

0.7 

 

0.7 

 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทเช่าท่ีดินเพื่อใช้เป็นสถานท่ีปลกูสร้างอาคารชุมสายโทรศพัท์และประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลาการ

เช่า 3 ปี และอตัราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด 
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• บริษัทเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท มีกําหนดระยะเวลา

การเช่า 3 ปี โดยอตัราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด โดยคํานวณจากพืน้ท่ีใกล้เคียงและอตัราในสญัญาเดิม 

โดยควบคมุให้มีการเพิ่มอตัราค่าในแต่ละปีไม่เกินจากอตัราเพิ่มตามกลไกตลาด 

 

9. รายการธุรกิจกับบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูม ิจาํกัด 

ในขณะทํารายการ นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมู ิจํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

34.1 

- 

 

32.7 

1.2 

 

38.1 

1.1 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภูมิ จํากัด ให้ดําเนินการจําหน่ายซิมการ์ด รับชําระค่าบริการรายเดือน

สาธารณูปโภค และให้บริการเก่ียวกับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีอื่น ซึ่งรวมถึงบริการเติมเงิน โดยจ่ายค่าสิทธิในการให้บริการในราคา

ท่ีเหมาะสม (ชําระครัง้เดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้าท่ีท่าอากาศยานเป็นรายเดือน ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ

อํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าท่ีใช้บริการท่ีท่าอากาศยาน 

• บริษัทเช่าพืน้ท่ีในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต ตัง้เป็นร้านดีแทคและ

สํานักงานบริการของบริษัท โดยอตัราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก

ให้แก่ลกูค้าท่ีใช้บริการท่ีท่าอากาศยาน 

 

10. รายการธุรกิจกับบริษัท ทอ็ปอัพฟอร์ยู จาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ท็อปอพัฟอร์ยู จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล 

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. รายได้ 

- รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

229.3 

20.0 

 

179.2 

16.3 

 

133.3 

12.3 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าบริการจ่าย ค่าคอมมิชชัน่ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

11.4 

1.0 

 

9.2 

0.8 

 

6.5 

0.6 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทตกลงให้บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จํากัด เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบการเติมเงิน

อิเล็กทรอนิกส์แก่ลกูค้าโดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสญัญา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลกูค้าในระบบ

เติมเงิน 

 

 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 2 รายการระหว่างกนั หน้า 99 
 

11. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบ ีคอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญ

ชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าบริการด้านข้อมลู 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

2.7 

0.2 

 

0.6 

0.1 

 

- 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัท ได้เข้าทําสญัญาให้บริการข้อมลู (Content Provider Access Agreement) กบับริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย 

จํากดั โดยมุ่งเน้นการให้บริการข้อมลู (Content) แก่ลกูค้าของบริษัท 

• ทัง้นี ้สญัญาเดิมได้สิน้สดุลงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และไม่มีรายการระหว่างกนัภายในปี 

 

12. รายการธุรกิจกับบริษัท รักบ้านเกิด จาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท รักบ้านเกิด จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล 

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าบริการด้านข้อมลู 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

19.5 

4.8 

 

18.0 

1.6 

 

18.0 

1.6 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัท ได้เข้าทําสญัญากับบริษัท รักบ้านเกิด จํากัด เพื่อให้บริการข้อมูล (Content) เก่ียวกับความรู้ด้านการเกษตรให้แก่

เกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทผ่านการให้บริการข้อความสัน้ (SMS) และแอพพลิเคชั่น Farmer Info ทัง้นีเ้พ่ือสนับสนุน

ธุรกิจของบริษัท 

 

13. รายการธุรกิจกับบริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกัด 

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 25 ใน บริษัท วาย แอนด์ แอส

โซซิเอทส ์จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าบริการคลงัและขนส่งสินค้า 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

53.2 

1.4 

 

1.4 

- 

 

- 

- 
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ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัท ได้เข้าทําสญัญาเช่าคลงัสินค้าและโลจิสติกส์กบับริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส ์จํากดั เพื่อจดัเก็บอปุกรณ์ต่าง ๆ ของ

บริษัทซึง่เป็นรายการธรุกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทโดยมีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

• ทัง้นี ้สญัญาเดิมได้สิน้สดุลงในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 และไม่มีรายการระหว่างกนัภายในปี 

 

14.  รายการธุรกิจกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

ในขณะทํารายการ นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุกรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าส่งเสริมการตลาด 

- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

8.7 

- 

1.3 

 

9.2 

0.2 

- 

 

11.6 

0.3 

0.8 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีติดตัง้

อุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือ

เทียบเคียงได้กับการทํารายการนีก้ับบคุคลภายนอก โดยคํานวณจากพืน้ท่ีใกล้เคียงและอตัราในสญัญาเดิม โดยควบคุมให้มี

การเพิ่มอตัราค่าใช้จ่ายในแต่ละปีไม่เกินจากอตัราเพิ่มตามกลไกตลาด 

• บริษัทได้เสนอโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการขาย (dtac reward) กับบริษัทในกลุ่ม บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับ

การทํารายการนีก้บับคุคลภายนอก 

 

15. รายการธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ในขณะทํารายการ นางกมลวรรณ วิปลุากร กรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 

 

1.0 

 

- 

 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้เข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจากบริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นสถานท่ีติดตัง้อปุกรณ์

โทรคมนาคม ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้

กบัการทํารายการนีก้บับคุคลภายนอก 

 

16. รายการธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด 

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมูิ จํากดั โดยในขณะทํารายการ นายจุล

จิตต์ บณุยเกต ุกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมูิ จํากดั 
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รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 

 

1.4 

 

0.8 

 

1.2 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัท ได้เข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจากบริษัทในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  เพื่อใช้เป็น

สถานท่ีติดตัง้อุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไข

เช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทํารายการนีก้ับบุคคลภายนอก โดยคํานวณจากอตัราในสญัญาเดิม โดยควบคุมให้มี

การเพิ่มอตัราค่าใช้จ่ายในแต่ละปีไม่เกินจากอตัราเพิ่มตามกลไกตลาด 

 

17. รายการธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จาํกัด   

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ใน บริษัท เบญจจินดา      

โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 

 

0.1 

 

0.3 

 

0.2 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัท ได้เข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารบางส่วนจากบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด เพื่อใช้เป็นสถานท่ีติดตัง้อุปกรณ์

โทรคมนาคม ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้

กบัการทํารายการนีก้ับบคุคลภายนอก โดยคํานวณจากอตัราในสญัญาเดิม โดยควบคมุให้มีการเพิ่มอตัราค่าใช้จ่ายในแต่ละ

ปีไม่เกินจากอตัราเพิ่มตามกลไกตลาด 

 

18. รายการธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จาํกัด 

ในขณะทํารายการ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่น

แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าบริการจ่าย 

 

0.1 

 

- 

 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้ใช้บริการของบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด เก่ียวกับค่าบริการขนส่งซึ่งเป็น

รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนนุธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทํารายการนีก้ับ

บคุคลภายนอก 
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19. รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเน็ค จาํกัด 

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด (“ยูไอเอช”) ถือหุ้นร้อยละ 99 ในบริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด โดยยูไอเอช เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั โดยในขณะทํารายการ นายบญุชัย เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น

ร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. รายได้และการรับชําระเงินอ่ืน ๆ 

- รายได้จากการบริการ 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

6.1 

1.2 

 

8.3 

1.2 

 

0.8 

- 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าบริการจ่าย  

- เจ้าหนีก้ารค้า 

 

168.8 

31.3 

 

74.2 

10.0 

 

54.5 

7.3 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทําสญัญาให้เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศแก่ 

บริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด เพ่ือประโยชน์ในการใช้อินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ โดยอตัราค่าบริการเทียบเคียงได้กับ

ราคาตลาด  

• บริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด เป็นผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 

(International Private Lease Circuit - IPLC) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทําสัญญาใช้

บริการโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วส่วนบคุคลระหว่างประเทศ (IPLC) ไปยงัประเทศสิงค์โปร์และประเทศ

มาเลเซีย จากบริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด โดยอตัราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด ค่าใช้บริการถูกคํานวณตามการใช้

งานจริง ซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีผ่านกระบวนการจดัซือ้และการพิจารณาโดยมี

เงื่อนไขเช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบัการทํารายการนีก้บับคุคลภายนอก 

 

20. รายการธุรกิจกับบริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จาํกัด 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 99 ในบริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากดั โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย 

เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. รายได้และการรับชําระเงินอ่ืน ๆ 

- รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

 

- 

 

0.2 

 

0.2 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าบริการคลงัและขนส่งสินค้า 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีก้ารค้าอ่ืน 

 

48.3 

15.5 

- 

 

125.0 

36.0 

11.0 

 

111.0 

21.0 

13.7 
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ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้ใช้บริการของบริษัท วาย เอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากดั เก่ียวกบัการบริการบริหารคลงัสินค้าและขนส่งสินค้า ซึง่

เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยผ่านกระบวนการจดัซือ้และการพิจารณาผลประโยชน์ท่ี

มีเงื่อนไขเช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบัการทํารายการนีก้บับคุคลภายนอก 

 

21. รายการธุรกิจกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

ในขณะทํารายการ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการบริษัท (ในขณะนัน้) เป็นกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. รายได้และการรับชําระเงินอ่ืน ๆ 

- รายได้จากการบริการ 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

- 

- 

 

0.6 

0.3 

 

- 

- 

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าบริการจ่าย 

 

- 

 

0.1 

 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway Services) กับบริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) โดยมีระยะเวลาตามสญัญาหน่ึงปี โดยมีราคาและเงื่อนไขท่ีเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด ซึง่เป็น

รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนนุธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทํารายการนีก้ับ

บคุคลภายนอก 

• บริษัทได้ซือ้บริการเช่ือมโยงเครือข่ายสื่อสาร (Manage Link Service) ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

เพื่อนําไปใช้กับลกูค้าของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขท่ีเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการ

สนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขเช่นเดียวกบัหรือเทียบเคียงได้กบัการทํารายการนีก้บับุคคลภายนอก 

• ทัง้นี ้กรรมการท่ีเก่ียวข้องได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท มีผลวนัท่ี 2 ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 

2562 รายการท่ีเก่ียวข้องกนัได้ถกูพิจารณาตามหลกัการทํารายการของบคุคลภายนอก 

 

22. รายการธุรกิจกับบริษัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จาํกัด 

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท 

พิพิธภณัฑ์ศิลปะไทย จํากดั 

รายการธุรกิจ 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอ่ืน ๆ 

- ค่าส่งเสริมการตลาด 

 

- 

 

0.1 

 

- 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของรายการระหว่างกัน 

• บริษัทได้จัดซือ้หนังสือธนบัตร รัชกาลท่ี 9 ซึ่งจัดทําโดย บริษัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จํากัด เพ่ือเป็นของท่ีระลึกให้กับ

สื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เน่ืองในโอกาสปีใหม่ โดยมีราคาและเงื่อนไขท่ีเทียบเคียงได้กบัราคาตลาด ซึง่เป็นรายการ
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ธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทท่ีมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการทํารายการนีก้ับ

บคุคลภายนอก 

นอกเหนือจากรายการระหว่างกันท่ีเกิดจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันดงัรายการข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการอื่นท่ีมีสาระสําคญัอย่างมีนัยสําคญั

อนัเป็นผลต่อส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุ ซึง่อยู่ในตําแหน่ง ณ วนัสิน้สดุ

ปีบญัชีวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกันเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ

บริษัท โดยบริษัทได้กําหนดแนวทางการปฏิบติังานภายในท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกบั

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ขออนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการบริษัทสําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือ

รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัท มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

(1) การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ รวมถึง การซือ้และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึงชุดโทรศพัท์พร้อมซิม

การ์ด (Phone Kits) บตัรเติมเงิน ซิมการ์ด ชุดเลขหมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และชุดเลขหมายระบบเติม

เงิน (Starter Kits) และการขายผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Refill) 

(2) การจดัหาบริการต่าง ๆ รวมถึง 

- การจดัหาบริการซ่อมบํารุง (รวมถึงบริการติดตัง้) สถานีฐานและอปุกรณ์สถานีรับส่งสญัญาณ (Cell Site)  

- การจดัหาบริการข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา (Content Provider Access) 

- การจดัหาบริการข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming) 

- การจดัหาบริการด้านการจดัการค่าใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ 

- การจดัหาจดุเช่ือมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ 

- การจดัหาบริการการจดัเก็บค่าใช้บริการ (Outsource Bill-Collection Service) 

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารต่าง ๆ รวมถึง 

- การเช่าวงจรสื่อสารข้อมลูความเร็วสงู (High Speed Leased Circuit) และ 

- การเช่าท่ีดิน พืน้ท่ีสํานกังาน หรือคลงัสินค้า 

(4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียในการให้บริการด้านจัดจําหน่ายหรือบริการอื่น ๆ (เช่น การจัดจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท) 

(5) การจัดหาและบํารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจัดหาจุดเช่ือมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของ

บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(6) การจัดหาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ บริการ และ/หรือ การเข้าทําสญัญาใด ๆ ท่ีจําเป็น และ/หรือ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท (รวมทัง้การจดัหาประกนัภยั) และ 

(7) การจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ซึง่เก่ียวข้องกบัการจดัหาหรือรับผลิตภณัฑ์ และ/หรือ บริการตามท่ีระบุไว้

ในข้อ (1) ถึง (6) ข้างต้น 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้จริงในระหว่างปี ตามกรอบท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษัท ดงันี ้



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 2 รายการระหว่างกนั หน้า 105 
 

(1) ในกรณีท่ีมูลค่าของรายการตัง้แต่ 500,000 บาทขึน้ไป แต่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและ

อนมุติัรายการ 

(2) ในกรณีท่ีมลูค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นผู้สอบทานและ

อนมุติัรายการ นอกจากนัน้ สายงานจดัซือ้จดัจ้างจะทําหน้าท่ีตรวจสอบการกําหนดราคารวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ สําหรับรายการ

ระหว่างกนันัน้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบริษัทและผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือไม่ สายงานจดัซือ้

จัดจ้างจะจัดทํารายงานการสอบทานรายการระหว่างกัน (Review Report) และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตร

มาส 

(3) ในกรณีท่ีมูลค่ารายการ (ซึ่งอาจเป็นรายการเดียว หรือหลายรายการรวมกันท่ีได้เข้าทําในระหว่าง 6 เดือนกับคู่สัญญา

เดียวกันท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน) เท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนุมติั

รายการก่อนท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินการทําสญัญาหรือตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา

การกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการโดยเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบตัิทัว่ไปในอตุสาหกรรม 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดแูลให้ผู้บริหารปฏิบติัตามนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกันของบริษัท  โดยสายงาน

จัดซือ้จัดจ้างได้ควบคุมและตรวจสอบให้การเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการกําหนดราคาโอน (Transfer 

Pricing) ท่ีผู้ เช่ียวชาญอิสระแนะนําอนัสอดคล้องกับข้อกําหนดของประมวลรัษฎากร ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานและ

สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวเป็นประจําทุกไตรมาส และกรณีมูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานก่อนการอนมุติัให้บริษัทเข้าทํารายการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันท่ีบริษัทเปิดเผยข้างต้นเป็นไปตามธุรกิจปกติ การกําหนดราคาและเงื่อนไข

การค้ามีความสมเหตสุมผล เปรียบเทียบได้กบัวิธีปฏิบติัทัว่ไปในอตุสาหกรรม โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับบคุคลภายนอก (at 

arm’s length basis) มีความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท บริษัทได้ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

และสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13 ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม 

งบการเงินปี 2560 

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4496 จาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

งบการเงินปี 2561 

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4496 จาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

งบการเงินปี 2562 

นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4496 จาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

13.1.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

และมีข้อสังเกตดังรายละเอียดดังนี ้

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็สําหรับงบการเงินปี 2560 ดังน้ี 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม

บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท

ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามท่ีระบุในข้อกําหนดนัน้ด้วย 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีต่อไปนีแ้ต่อย่างใด  
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ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อต่อไปนี ้

1. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญั  

ก. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บริษัทมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเร่ือง

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดย

บริษัทได้บันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 

ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้แจ้งยกเลิก

ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบั (Access Charge) บริษัทจึงมิได้บนัทึกค่า

เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิน้สดุลง อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัทีโอทียงัมิได้เข้าทํา

สญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัท นอกจากนี ้ทีโอทีได้ย่ืนคํา

ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 และคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องเมื่อวันท่ี 7 

กันยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) และบริษัทร่วมกันชําระ

ค่าเสียหายจากค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (วัน

ฟ้อง) พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและดอกเบีย้รวมเป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องโดยแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนค่าเสียหายจนถึง

วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและดอกเบีย้เป็นจํานวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท 

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทมีความเช่ือมัน่ว่าบริษัทไม่มีภาระท่ี

จะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมท่ีทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากเช่ือว่า

ข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน (ประกาศของ กสทช.) และบริษัทได้มี

หนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดงักล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตาม

กฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทดงักล่าวยงัไม่

สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใน

อนาคต 

ข. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีข้อพิพาททาง

การค้าท่ีสําคัญกับ กสท ท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้ดําเนินการให้บริการวิทยุ

คมนาคมระบบเซลลลู่าร์ของบริษัท ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณา

ของศาลและกระบวนการทางอนญุาโตตลุาการ ผลของข้อพิพาททางการค้าดงักล่าวยงัไมส่ามารถระบุได้

และขึน้อยู่กบักระบวนการยตุิธรรมในอนาคต  

ค. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บริษัทมีข้อพิพาทกับ กสท เก่ียวกับเคร่ืองและ

อปุกรณ์โทรคมนาคม เน่ืองจากบริษัทได้ติดตัง้และเช่ือมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์ย่านความถ่ี 2.1 GHz ของ

บริษัทย่อยบนเคร่ืองและอุปกรณ์ตามสญัญาสมัปทาน ขณะนีข้้อพิพาทดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการ

ทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับกระบวนการ

ยตุิธรรมในอนาคต 

2. ความเสี่ยงจากข้อกําหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมท่ีสําคัญบาง

ประการ 
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ก. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 เร่ือง ความเสี่ยงจากข้อกําหนดและการ

เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญับางประการ บริษัทและบริษัทย่อยมี

ความเสี่ยงในเร่ืองดงักล่าวซึ่งรวมถึงสญัญาสมัปทานกับ กสท ในการดําเนินงานให้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่าร์ในย่านความถ่ี 800 MHz และ 1800 MHz จะสิน้สุดในวันท่ี 15 กันยายน 2561 และ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลย่าน 2.1 GHz ของบริษัทย่อยจะสิน้สดุในวนัท่ี 6 

ธันวาคม 2570 ดังนัน้ กระบวนการในการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีให้มีเพียงพอและมีต้นทุน

การได้มาท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจึงมีความสําคญัอย่างมากต่อบริษัท

และบริษัทย่อยในการดําเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสดุตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่านี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบติังานของข้าพเจ้าได้รวม

วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปนี ้

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าทีสํ่าคญั 

ตามท่ีกล่าวในวรรคข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น เก่ียวกบัคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญัและตามท่ีกล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 ข้อ 34 และ ข้อ 35 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

ทางการค้าท่ีสําคญัดงักล่าว 

ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดงักล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการ

พิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับผลการ

ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนเก่ียวกับระยะเวลา 

และจํานวนเงินอนัอาจเกิดจากผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า ฝ่ายบริหารจึงจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง

มากในการพิจารณาซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อกฏหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อ

พิพาททางการค้าเพื่อใช้ในการประมาณการหนีส้ินจากความเสียหาย เน่ืองจากความไม่แน่นอนและความซบัซ้อนของ

คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าดงักล่าว จึงได้กําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลข้อ

พิพาทและคดีฟ้องร้องต่าง ๆ ท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย และประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ

ประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าดงักล่าวโดยทําการตรวจสอบซึง่รวมถึงวิธีการต่อไปนี ้ 

ก) สอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกับคดีความและข้อพิพาทท่ีสําคัญ

ดงักลา่ว 
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ข) สอบทานหนังสือยืนยันคดีความและข้อพิพาทท่ีสําคัญจากทนายความภายนอกบริษัทและบริษัทย่อยและ

ประเมินผลของหนังสือยืนยนัดงักล่าว สอบถามรายละเอียดความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททาง

การค้าท่ีสําคญัจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนวิธีการท่ีผู้บริหารใช้ใน

การประเมินและพิจารณาประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า รวมถึงสอบทาน

รายงานความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาของ

ฝ่ายบริหาร  

ค) ประเมินการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญัในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวม 

การประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตดับญัชีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสนบัสนุนการให้บริการ

โทรคมนาคมระบบเซลลูลาร์ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 และ 14 การประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัด

บญัชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลลูาร์ของบริษัทและบริษัทย่อย

จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ผลการ

ดําเนินงานในอนาคต การประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการและการใช้งานสินทรัพย์ดงักล่าว การดแูลรักษาและ

การลงทุนในอนาคต และการกําหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีสําคญั ดงันัน้จึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตซึ่งใช้ในการประเมินการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลลูาร์ 

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน

สนบัสนนุการให้บริการโทรคมนาคมระบบเซลลลูาร์ของฝ่ายบริหาร โดยประเมินการกําหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด

เงินสดและแบบจําลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้โดยการทําความเข้าใจกระบวนการ

พิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์และคาดการณ์การให้ประโยชน์ในอนาคตของ

สินทรัพย์หรือไม่ ตลอดจนการปรึกษาผู้ เช่ียวชาญภายในในการทําความเข้าใจและประเมินในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

ก) สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการทํา

ความเข้าใจกระบวนการท่ีทําให้ได้มาซึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว เปรียบเทียบ

สมมติฐานดงักล่าวกับแหล่งข้อมลูภายนอกท่ีมีและข้อมลูภายในท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีสอบทานประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าวกับข้อมูลการประมาณการท่ีได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและ

แผนงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และพิจารณาความแม่นยําของประมาณการกระแสเงินสดในอดีต

กบัผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง  

ข) อัตราคิดลด โดยเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนของบริษัท และเปรียบเทียบกับต้นทุนถัวเฉลี่ยของ

เงินทนุของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรม 

ค) สมมติฐานและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการคํานวณหามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

ของสินทรัพย์ 
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นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมินการเปิดเผยข้อมลูของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกับการประเมินการด้อยค่า

ของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บริการโทรคมนาคมระบบ

เซลลลูาร์ 

การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.1 นโยบายการบัญชีของการรับรู้รายได้ บริษัทและบริษัทย่อยมี

โครงสร้างการกําหนดราคาและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองการใช้งาน

ของผู้ใช้บริการ และมีจํานวนรายการการให้บริการท่ีมีนัยสําคญั สถานการณ์การแข่งขนัในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไร้

สายท่ีมากขึน้ ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบในเร่ืองมลูค่าและเวลาในการรับรู้รายได้จาก

การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการประเมินนโยบายการบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี การประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทัว่ไปของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยรวมและการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยท่ี

เก่ียวข้องกับวงจรรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมของการบันทึกรายได้ค่าบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้ปี วิเคราะห์

เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบแยกย่อย และตรวจสอบรายการบนัทึกบัญชีท่ี

เก่ียวข้องกบับญัชีรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบนัทึกผ่านใบสําคญัทัว่ไป  

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็สําหรับงบการเงินปี 2561 ดังน้ี 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม

บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิน้สดุวันเดียวกันของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค   

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

กบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามท่ีระบใุนข้อกําหนดนัน้

ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีต่อไปนีแ้ต่อย่างใด  

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อต่อไปนี ้

1. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญั  

ก. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า

เร่ืองค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) 

โดยบริษัทฯได้บนัทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม (Interconnection Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 

ไว้แล้วในงบการเงินจํานวน 1,973 ล้านบาท และเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้แจ้งยกเลิก

ข้อตกลงการเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทัง้สองฉบบั (Access Charge) บริษัทฯจึงมิได้บนัทึกค่า

เช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิน้สดุลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัทีโอทียงัมิได้เข้า

ทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ นอกจากนี ้ทีโอทีได้

ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 และคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องเมื่อ

วันท่ี 7 กันยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) และบริษัทฯ

ร่วมกนัชําระค่าเสียหายจากค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2554 (วนัฟ้อง) พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและดอกเบีย้รวมเป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึง่ต่อมา

เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ย่ืนคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องโดยแก้ไขเพิ่มเติมจํานวน

ค่าเสียหายจนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและดอกเบีย้เป็นจํานวนเงินประมาณ 

245,638 ล้านบาท  จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเช่ือมัน่

ว่าบริษัทฯไม่มีภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมท่ีทีโอที

เรียกร้อง เน่ืองจากเช่ือว่าข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายในปัจจุบนั (ประกาศของก

สทช.)  และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ใน

ระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึง่ผล

ของข้อพิพาทดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กระบวนการยตุิธรรมในอนาคต 

ข. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บริษัทฯมีข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระผลประโยชน์

ตอบแทนเพิ่มเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสมัปทานและข้อพิพาทเก่ียวกับการคิดผลประโยชน์

ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมบางรายท่ีเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ หลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการ

เช่ือมต่อโครงข่ายมีผลใช้บงัคบั กบั กสท และคดีฟ้องร้องอื่นๆ ขณะนีข้้อพิพาทและคดีต่างๆ ดงักล่าวอยู่

ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทและคดีต่างๆดังกล่าวยังไม่

สามารถระบไุด้และขึน้อยู่กบักระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

2. ความเสี่ยงจากข้อกําหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญั 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากข้อกําหนดและการ

เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมท่ีสําคัญบางประการ รวมถึงการดําเนินการภายใต้
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ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีมีต้นทุนการได้มาท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมี

ความสําคญัอย่างมากต่อกลุ่มบริษัทในการดําเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในปัจจบุนั  

3. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีอยู่ภายใต้สญัญาระงบัข้อพิพาท 

ก. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.1 บริษัทฯและบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย (“ดีแทค ไตรเน็ต”) ได้ลงนามในสัญญาระงับข้อพิพาทและให้บริการเก่ียวกับเสา

โทรคมนาคมกับ กสท โดยตกลงท่ีจะระงบัข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้องกับกรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมทัง้หมด

ระหว่างบริษัทฯและ กสท และให้ดีแทค ไตรเน็ต ได้ใช้บริการพืน้ท่ีเสาโทรคมนาคมเหล่านัน้เพื่อใช้ในการ

ดําเนินธุรกิจต่อไป โดยข้อพิพาทท่ีเ ก่ียวข้องดังกล่าวนีไ้ด้ รับการยุติกระบวนการพิจารณาชั น้

อนุญาโตตุลาการและจําหน่ายคดีออกจากสารบบความและได้รับการถอนอุทธรณ์คําพิพากษาและ

จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ  

ข. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.2 กสท บริษัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้าลง

นามในสญัญาระงับข้อพิพาทโดยมีผลเป็นการยุติข้อพิพาทท่ีมีอยู่ระหว่างบริษัทฯ และ กสท. เป็นส่วน

ใหญ่ซึง่รวมถึงข้อพิพาทท่ีเป็นคดีความแล้ว และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องท่ี กสท อาจเรียกร้องต่อบริษัท

ฯในอนาคตภายใต้สญัญาสัมปทานแต่ไม่รวมถึงข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับการชําระผลประโยชน์ตอบแทน

เพ่ิมเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสญัญาสมัปทาน และข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทน

เพ่ิมเติมจากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

บางรายท่ีเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ หลงัประกาศ กทช. ว่าด้วยการเช่ือมต่อโครงข่ายมี

ผลใช้บงัคบั สญัญาระงบัข้อพิพาทนีม้ีผลผกูพนัต่อคู่สญัญาตามข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้และจะมี

ผลเป็นการระงบัข้อพิพาทต่อไปก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

ทัง้นี ้ บริษัทฯได้บนัทึกค่าตอบแทนเพ่ือการระงบัข้อพิพาทดงักล่าวจํานวนทัง้สิน้ 9,510 ล้านบาท ตามท่ี

ระบใุนสญัญาในงบกําไรขาดทนุแล้ว 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสดุตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน

การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ      

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เร่ืองเหล่านี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบ   

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบติังานของข้าพเจ้า

ได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับ

เร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปนี ้

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการคา้ทีสํ่าคญั 

ตามท่ีกล่าวในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น เก่ียวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคัญและตามท่ี

กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 และ ข้อ 35 บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ี

สําคญัดงักล่าว 
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ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้

กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึง่ผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได้และ

ขึน้อยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอน

เก่ียวกับระยะเวลา และจํานวนเงินอันอาจเกิดจากผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า ฝ่ายบริหารจึง

จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อกฏหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้องในการ

ประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเพื่อใช้ในการประมาณการหนีส้ินจากความเสียหาย เน่ืองจาก

ความไม่แน่นอนและความซบัซ้อนของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าดงักล่าว จึงได้กําหนดเป็นเร่ืองสําคญัใน

การตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลข้อพิพาทและคดีฟ้องร้อง

ต่างๆท่ีสําคญัของบริษัทฯ และประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อ

พิพาททางการค้าดงักล่าวโดยทําการตรวจสอบซึง่รวมถึงวิธีการต่อไปนี ้ 

ก. สอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัคดีความและข้อพิพาทท่ีสําคญัดงักล่าว 

ข. สอบทานหนังสือยืนยนัคดีความและข้อพิพาทท่ีสําคญัจากทนายความภายนอกบริษัทฯ และประเมินผลของ

หนังสือยืนยนัดงักล่าว สอบถามรายละเอียดความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคัญ

จากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตลอดจนวิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการประเมินและพิจารณา

ประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า รวมถึงสอบทานรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา

กฎหมายภายนอกของบริษัทฯ ซึง่ใช้ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหาร  

ค. ประเมินการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญัในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินรวม 

การประเมินการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการดําเนินงานเพือ่การให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที ่

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 13 การประเมินการด้อยค่าของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การดําเนินงานเพ่ือการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีสําคญั

ของฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต การประเมิน

แผนงานในอนาคตในการจดัการและการใช้งานสินทรัพย์ดงักล่าว การดแูลรักษาและการลงทนุในอนาคต และการ

กําหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีสําคญั ดงันัน้จึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซึ่ง

ใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคม

เคลื่อนท่ี 

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บริการ

โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีของฝ่ายบริหาร โดยประเมินการกําหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลอง

ทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกใช้โดยการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่าย

บริหารว่าสอดคล้องตามลกัษณะการให้ประโยชน์และคาดการณ์การให้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรัพย์หรือไม่ 

ตลอดจนการทําความเข้าใจและประเมินในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

ก. สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยการ

ทําความเข้าใจกระบวนการท่ีทําให้ได้มาซึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว เปรียบเทียบ

สมมติฐานดังกล่ าวกับแหล่ ง ข้อมูลภายนอก ท่ีมี และ ข้อมูลภายใน ท่ีบ ริ ษัทฯและบริ ษัท ย่อ ยมี                                 

สอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าวกับข้อมูลการประมาณการท่ีได้รับการอนุมัติจาก    
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ฝ่ายบริหารและแผนงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และพิจารณาความแม่นยําของประมาณการกระแส

เงินสดในอดีตกบัผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง  

ข. อตัราคิดลด โดยเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเปรียบเทียบกับต้นทุน

ถวัเฉลี่ยของเงินทนุของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรม 

ค. สมมติฐานและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ในการคํานวณหามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

ของสินทรัพย์ 

นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมินการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเก่ียวกับการประเมิน      

การด้อยค่าของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 

การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4.1 นโยบายการบัญชีของการรับรู้รายได้ บริษัทฯและ             

บริษัทย่อยมีโครงสร้างการกําหนดราคาและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีหลากหลาย                   

เพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ และมีจํานวนรายการการให้บริการท่ีมนีัยสําคญั สถานการณ์การแข่งขนั

ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีท่ีมากขึน้ ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบในเร่ือง

มลูค่าและเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการประเมินนโยบายการบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการ

รับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี การประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมของการบันทึกรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้ปี 

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบแยกย่อย และตรวจสอบรายการ

บนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบนัทึกผ่านใบสําคญัทัว่ไป 

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเหน็สําหรับงบการเงินปี 2562 ดังน้ี 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่ม

บริษัท) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน

และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและ             

กระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และเฉพาะของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค   

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี
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เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามท่ีระบุใน

ข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีต่อไปนีแ้ต่อย่างใด  

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อต่อไปนี ้

1. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญั 

ก. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 36 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเร่ือง

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  (“ทีโอที”) โดยบริษัทฯ

ได้บันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Interconnection Charge) ตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงิน

จํานวน 1,973 ล้านบาท และบริษัทฯมิได้บันทึกค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษัทฯไม่มี

ภาระท่ีจะต้องชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมในอตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ท่ีระบุ

ในข้อตกลงเดิมทัง้สองฉบับ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัทีโอทียงัมิได้เข้าทําสญัญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Interconnection Charge) กับบริษัทฯ นอกจากนี ้ทีโอทีได้ย่ืนคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันท่ี 9 

พฤษภาคม 2554 และคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) และบริษัทฯร่วมกันชําระค่าเสียหายจากค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (วนัฟ้อง) พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและดอกเบีย้ รวม

เป็นจํานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ย่ืนคําร้องขอแก้ไข

เพ่ิมเติมคําฟ้องโดยแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวนค่าเสียหายจนถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 พร้อมภาษีมลูค่าเพิ่มและ

ดอกเบีย้เป็นจํานวนเงินประมาณ 245,638 ล้านบาท ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้

มีคําพิพากษายกฟ้องข้อเรียกร้องของทีโอที เน่ืองจากเห็นว่าหลักเกณฑ์การคิดค่าเช่ือมโยงโครงข่าย

โทรคมนาคมขัดต่อประกาศของ กทช. ว่าด้วยการใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดย

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข้องจะต้องไปดําเนินการเก่ียวกับการคิดคํานวณค่าตอบแทนการใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามขัน้ตอนท่ีระบใุนประกาศดงักล่าวแทน ทัง้นี ้ทีโอที ไม่ได้อทุธรณ์คําพิพากษา

ศาลปกครองกลางภายในระยะเวลาท่ีกําหนด คดีดงักล่าวจึงถึงท่ีสดุแล้วตามท่ีศาลปกครองกลางมีหนังสือลง

วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ปัจจบุนับริษัทฯและทีโอทีอยู่ระหว่างการเจรจาเก่ียวกบัการคิดค่าตอบแทนการใช้และ

เช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. ดงักล่าว 

จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเช่ือว่าบริษัทฯไม่มีภาระท่ีจะต้อง

ชําระค่าเช่ือมโยงโครงข่ายในอตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมท่ีทีโอทีเรียกร้อง

ทัง้สองฉบบั เน่ืองจากเช่ือว่าการคิดอตัราค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อตกลงเดิมดงักล่าวไม่เป็นไป

ตามหลกักฎหมายในปัจจบุนั (ประกาศของกสทช.) แต่ต้องคิดต่อกนับนอตัราค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Interconnection Charge) ขณะนีบ้ริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการคิดคํานวณค่าตอบแทนการเช่ือมต่อ

โครงข่ายกบัทีโอทีซึ่งยงัไม่เสร็จสิน้หรือมีข้อสรุปท่ีชัดเจน และคดีฟ้องร้องท่ีเก่ียวข้องบางประการยงัอยู่ภายใต้
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กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งผลสรุปขึน้อยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการ

เจรจา และกระบวนการยติุธรรมในอนาคต  

ข. ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ 38 บริษัทฯ มีข้อพิพาทเก่ียวกบัการชําระผลประโยชน์

ตอบแทนเพิ่มเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสญัญาสมัปทานและข้อพิพาทเก่ียวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทน

เพิ่มเติมจากรายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางราย

ท่ีเข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ หลงัประกาศ กทช. ว่าด้วยการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมี

ผลใช้บงัคบั กับ กสท และคดีฟ้องร้องอื่นๆ ขณะนีข้้อพิพาทและคดีต่างๆดงักล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทาง

อนุญาโตตุลาการและศาล ซึ่งผลของข้อพิพาทและคดีต่างๆดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึน้อยู่กับ

กระบวนการยตุิธรรมในอนาคต 

2. ความเสี่ยงจากข้อกําหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญั 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 39 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากข้อกําหนดและการ

เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมท่ีสําคัญบางประการ รวมถึงการดําเนินการภายใต้

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีท่ีมีต้นทุนการได้มาท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีมี

ความสําคญัอย่างมากต่อกลุ่มบริษัทในการดําเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในปัจจบุนั  

3. คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีอยู่ภายใต้สญัญาระงบัข้อพิพาท 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 37 กสท บริษัทฯ และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั (“ดีแทค ไตร

เน็ต”) ซึง่เป็นบริษัทย่อย ได้เข้าลงนามในสญัญาระงบัข้อพิพาทโดยมีผลเป็นการยุติข้อพิพาทท่ีมีอยู่ระหว่างบริษัทฯ 

และ กสท เป็นส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทท่ีเป็นคดีความแล้ว และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องท่ี กสท อาจเรียกร้อง

ต่อบริษัทฯในอนาคตภายใต้สัญญาสัมปทาน แต่ไม่รวมถึงข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับการชําระผลประโยชน์ตอบแทน

เพิ่มเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสญัญาสมัปทานและข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบัการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจาก

รายได้ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีบริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายท่ีเข้ามาใช้

โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯ หลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ   

สัญญาระงับข้อพิพาทนีม้ีผลผูกพันต่อคู่สัญญาตามข้อกําหนดและเงื่อนไขท่ีระบุไว้และจะมีผลเป็นการระงบัข้อ

พิพาทต่อไปก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้มีมติอนุมติัให้บริษัทฯระงบัข้อพิพาทตามสญัญาระงบัข้อพิพาทดงักล่าว

กับ กสท และดําเนินการตามสัญญาระงับข้อพิพาทฯ โดยศาลปกครองและคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําสัง่ให้

จําหน่ายข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องดงักล่าวตามท่ีบริษัทฯ ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท ร้องขอ 

4. การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้  

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสดุตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน

การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ      

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เร่ืองเหล่านี ้ 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบติังานของข้าพเจ้าได้รวม

วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปนี ้

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการคา้ทีสํ่าคญั 

ตามที่กล่าวในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญและ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 และข้อ 38 บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า

ท่ีสําคญัดงักล่าว 

ขณะนีข้้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้

กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึง่ผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได้และ

ขึน้อยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอน

เก่ียวกับระยะเวลา และจํานวนเงินอันอาจเกิดจากผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า ฝ่ายบริหารจึง

จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อกฏหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้องในการ

ประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเพื่อใช้ในการประมาณการหนีส้ินจากความเสียหาย 

เนื่องจากความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าดังกล่าว จึงได้กําหนด

เป็นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลข้อพิพาทและคดีฟ้องร้อง

ต่างๆท่ีสําคญัของบริษัทฯ และประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประเมินผลของคดีฟ้องร้องและ

ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวโดยทําการตรวจสอบซึ่งรวมถึงวิธีการต่อไปนี ้ 

ก) สอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัคดีความและข้อพิพาทท่ีสําคญัดงักล่าว 

ข) สอบทานหนังสือยืนยนัคดีความและข้อพิพาทท่ีสําคญัจากทนายความภายนอกบริษัทฯ และประเมินผลของ

หนังสือยืนยนัดงักล่าว สอบถามรายละเอียดความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคัญ

จากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตลอดจนวิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการประเมินและพิจารณา

ประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า รวมถึงสอบทานรายงานความเห็นของท่ีปรึกษา

กฎหมายภายนอกของบริษัทฯ ซึง่ใช้ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหาร  

ค) ประเมินการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าท่ีสําคญัในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวม 

การประเมินการด้อยค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถ่ีฯและสินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นทีเ่ก่ียวข้องทีใ่ช้ในการดําเนินงานเพือ่การให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที ่

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 14 การประเมินการด้อยค่าของเคร่ืองมือและอปุกรณ์รวมถึง

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทนุการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯและสินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ใน

การดําเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ                    

ท่ีสําคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคต                 

การประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการและการใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว การดูแลรักษาและการลงทุนใน
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อนาคต และ การกําหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานท่ีสําคัญ ดังนัน้จึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการ                 

กระแสเงินสดในอนาคตซึง่ใช้ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าว 

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของของเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทุน   

การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯและสินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการดําเนินงานเพื่อการ

ให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีของฝ่ายบริหาร โดยประเมินการกําหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและ

แบบจําลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกใช้โดยการทําความเข้าใจกระบวนการ

พิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลกัษณะการให้ประโยชน์และคาดการณ์การให้ประโยชน์ในอนาคตของ

สินทรัพย์หรือไม่ ตลอดจนการทําความเข้าใจและประเมินในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

ก) สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดย   การ

ทําความเข้าใจกระบวนการท่ีทําให้ได้มาซึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว เปรียบเทียบ

สมมติฐานดังกล่ าวกับแหล่ ง ข้อมูลภายนอก ท่ีมี และ ข้อมูลภายใน ท่ีบ ริ ษัทฯและบริ ษัท ย่อ ยมี                                 

สอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าวกับข้อมูลการประมาณการท่ีได้รับการอนุมัติจาก    

ฝ่ายบริหารและแผนงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และพิจารณาความแม่นยําของประมาณการกระแส

เงินสดในอดีตกบัผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง  

ข) อตัราคิดลด โดยเปรียบเทียบต้นทนุถัวเฉลี่ยของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเปรียบเทียบกับต้นทุน

ถวัเฉลี่ยของเงินทนุของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรม 

ค) สมมติฐานและวิธีการท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ในการคํานวณหามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้        

รับคืนของสินทรัพย์ 

นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมินการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเก่ียวกับการประเมิน      

การด้อยค่าของเคร่ืองมือและอปุกรณ์รวมถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้ – ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีฯ

และสินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 

 

การรบัรู้รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที ่

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 5.1 นโยบายการบัญชีของการรับรู้รายได้ บริษัทฯและ             

บริษัทย่อยมีโครงสร้างการกําหนดราคาและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีหลากหลาย                   

เพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ และมีจํานวนรายการการให้บริการท่ีมีนัยสําคญั สถานการณ์การแข่งขนั

ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีท่ีมากขึน้ ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบในเร่ือง

มลูค่าและเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการประเมินนโยบายการบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับการ

รับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี การประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมของการบันทึกรายได้

ค่าบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิน้ปี

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบแยกย่อย และตรวจสอบรายการ

บนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีรายได้จากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีบนัทึกผ่านใบสําคญัทัว่ไป  
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13.1.3 ตารางสรุปงบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 2560 2561 2562 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,047.62 22.7 14,090.27  9.3 8,528.38   5.1  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 8,589.79 7.5 7,831.40  5.2 9,791.13   5.9  

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ีงปี - - - - 382.10    0.2  

สินค้าคงเหลือ 1,953.53 1.7 2,128.41  1.4 1,087.83   0.7  

ต้นทนุของรายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศพัท์รอตดัจ่าย 83.31 0.1 - - - - 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2,540.74 2.2 4,466.98  3.0 2,806.99  1.7  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 39,214.99 34.2 28,517.05 18.9 22,596.44 13.5 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 0.14 0.0 0.14  0.0 0.14      0.0  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 276.13 0.2 263.98  0.2 250.15      0.1  

เงินลงทนุทัว่ไป 26.96 0.0 30.76  0.0 43.22      0.0  

ลกูหนีก้ิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 0.20 0.0 0.20  0.0 0         -    

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  45,569.51 39.8 53,853.93  35.7 53,894.38    32.2  

สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี  12,235.26 10.7 - - 0         -    

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ 8,921.04 7.8 54,219.22  35.9 0.00         -    

เคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหว่างติดตัง้ 251.73 0.2 - - 0         -    

เงินมดัจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์ดําเนินงาน 383.43 0.3 498.63  0.3 244.62      0.1  

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตดับญัชีระยะยาว - - 2,883.93  1.9 123.60       0.1  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ - - - - 50,234.96    30.0  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 23,663.54    14.1  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 1,182.91 1.0 1,289.96  0.9 1,664.47       1.0  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3,543.30 3.1 6,600.31  4.4 5,596.33      3.3  

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี - - - - 6,102.08      3.6  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 2,895.01 2.5 2,799.56  1.9 2,924.88      1.7  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 75,285.60 65.8 122,440.61  81.1 144,742.38   86.5  

สินทรัพย์รวม 114,500.59 100 150,957.66  100 167,338.82 100.0  

       

**มีการจดัประเภทรายการใหม่ของปี 2561       
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 2560 2561 2562 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้ิน       

หนีส้ินหมุนเวียน       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 29,985.00 26.2 39,899.48  26.4 26,690.32   15.9  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 15.00 0.0 - - -         -    

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี - - 7,875.00  - 12,000.00     7.2  

ส่วนของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 2,000.00 1.7 1,500.00  1.0 4,000.00      2.4  

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศพัท์ 2,909.08 2.5 2,322.69  1.5 1,856.23      1.1  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 753.77 0.7 559.24  0.4 0.07     0.0  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ ค้างจ่าย – ส่วนท่ีถึงกําหนด 

ชําระในหน่ึงปี 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10,526.95 

     

  6.3  

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี - - - - 4,453.56       2.7  

สํารองค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอน 98.44 0.0 57.15  - 61.97       0.0  

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 775.42 0.7 993.99  0.7 591.74       0.4  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 36,536.70 31.9 53,207.55  35.2 60,180.84   36.0  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 17,500.00 15.3 9,625.00  6.4 4,000.00       2.4  

หุ้นกู้  - สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 29,500.00 25.8 28,000.00  18.5 29,000.00     17.3  

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  698.59 0.6 734.61  0.5 711.24       0.4  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ ค้างจ่าย - - 36,103.52  23.9 25,487.91     15.2  

ต้นทนุการได้รับใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ ค้างจ่าย -รอตดัจ่าย - - - - 1,198.70       0.7  

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - สทุธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปี - - - - 20,103.33     12.0  

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน (รวมสํารองค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอน) 1,030.37 0.9 1,357.31 0.9 1,690.39       1.0  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 48,728.97 42.6 75,820.43  50.2 82,191.57   49.1  

รวมหนีส้ิน 85,265.67 74.5 129,027.98  85.5 142,372.40   85.1  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 4.735.62 4.1 4.735.62 3.1 4,735.62       2.8  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 6,927.79 6.1 6,927.79 4.6 6,541.66       3.9  

กําไรสะสม        

     จดัสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 56.55 0.0 465.93  0.3 453.65       0.3  

     ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) (1,782.93) (1.6) (9,497.55) -6.3 -6,061.78    (3.6) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 19,297.27 16.9 19,297.27 12.8 19,297.27     11.5  

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 0.62 0.0 0.62 0.0 0         -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,234.92 25.5 21,929.68  14.5 24,966.41   14.9  

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 114,500.59 100 150,957.65  100 167,338.82 100 

       

**มีการจดัประเภทรายการใหม่ของปี 2561       
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งบกําไรขาดทุน 

 2560 2561 2562 
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและการให้บริการ   

    

รายได้จากการให้บริการโทรศพัท์ 68,082.68 87.0 65,324.58 86.8 63,332.73     78.0  

รายได้จากการขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 9,373.81 12.0 7,769.10  10.3 8,628.58     10.6  

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน 818.32 1.0 2,195.99 2.9 9,205.83     11.3  

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 78,274.80 100 75,289.67 100 81,167.14   100.0  

ต้นทุนขายและการให้บริการ          

ต้นทนุการให้บริการโทรศพัท์ (47,295.58) (60.4) (47,454.84) -63.0 -45,564.99 -56.1 

ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (12,233.26) (15.6)  (9,824.78) -13.0 -10,548.82   -13.0 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (59,528.84) (76.1) (57,279.62) -76.1 -56,113.82   -69.1 

กําไรขัน้ต้น 18,745.97 23.9 18,010.05 23.9 25,053.32     30.9  

ดอกเบีย้รับ 217.36 0.3  241.12  0.3 57.84       0.1  

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 0.05 0.0  6.82  0.0 -15.14     0.0 

รายได้อ่ืน 248.35 0.3 8.47 0.0 3.22       0.0  

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 19,211.73 24.5  18,266.46  24.3 25,099.24     30.9  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ (4,867.93) (6.2)  (4,778.37) -6.3 -4,716.98 -5.8 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (10,440.57) (13.3) (17,930.16) -23.8 -10,644.57 -13.1 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (6.23) 0.0  6.23  0.0 -68.84 -0.1 

รวมค่าใช้จ่าย (15,314.73) (19.6) (22,702.30) -30.2 15,430.39 -19.0 

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,897.00 5.0 

 

 (4,435.84) 

 

-5.9 

 

9,668.85 

 

11.9 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (6.70) 0.0  (12.15) 0.0 -8.83 0.0 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,890.30 5.0  (4,447.98) -5.9 9,660.02 11.9 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,557.21) (2.0)  (1,351.24) -1.8 -3,269.35 -4.0 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,333.08 3.0  (5,799.23) -7.7 6,390.67 7.9 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (218.11) (0.3)  1,430.54  1.9 -968.87 -1.2 

กําไรสําหรับปี 2,114.98 2.7  (4,368.69) -5.8 5,421.80 6.7 

       

การแบ่งปันกําไรขาดทุน       

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 2,114.97 2.7  (4,368.69) -5.8 5,421.89     6.7  

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 0.00 0.0  0.00  0.0 -0.09           -    

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 

     กําไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 

 

0.89 

  

(1.85) 

  

 2.29 
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งบกระแสเงินสด 

 
2560 

(ล้านบาท) 

2561 

(ล้านบาท) 

2562 

(ล้านบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 

  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,333.08 (5,799.23) 6,390.67 

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม

ดําเนินงาน: 

   

   ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง* 27.86  (40.30) 52.99  

   ส่วนแบ่งขาดทนุ (กําไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 6.70  12.15  8.83  

   เงินปันผลรับจากเงินลงทนุทัว่ไป (0.38)  (0.38) (0.38) 

   ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากสินค้าล้าสมยั (โอนกลบั) 223.71  (276.79) 12.35  

   ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (โอนกลบั) 682.65  (42.89) (233.85) 

   ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์/เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 68.84 

   ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุอ่ืน (โอนกลบั) (29.57) 0.25 0.25 

   ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสนบัสนนุการให้บริการ   

        วิทยคุมนาคมระบบเซลลลูาร์  (โอนกลบั) 

 

(11.46) 

 

-  

 

-  

   ค่าเผ่ือการด้อยค่าของท่ีดิน 6.23  (6.23) -  

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย  26,547.34  25,104.57  20,013.15  

   ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 164.71  52.78  43.03  

   ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 56.32  

   ตดัจําหน่ายเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหว่างติดตัง้ 34.37  -   -  

   ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 3.44  -   -  

   ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์ (2.39) 0.25 39.11  

   ขาดทนุจากการจําหน่ายเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหว่างติดตัง้ 59.77  -   -  

   กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน (18.44)  -   -  

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 237.29  60.32  68.08  

   ค่าใช้จ่ายตามสญัญาระงบัข้อพิพาท -  7,850.85   -  

   รายได้อ่ืนจากการปลดเปลีอ้งภาระหนีสิ้นของบริษัทย่อย (150.00)  -   -  

   ค่าตดัจําหน่ายต้นทนุในการได้มาซึง่สญัญา  -   -  215.11  

   ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,508.13  1,293.07  3,236.61  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน 31,623.05 28,208.44 29,971.13  

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    

      ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (342.36)  382.95  (1,610.84) 

   สินค้าคงเหลือ (113.96)  101.92  1,028.22  

   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (52.68)  (1,842.93) 207.75  

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตดับญัชีระยะยาว -  (2,883.93) 429.90  

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (154.66)  (355.31) (262.40) 

หนีสิ้นดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)     

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (239.89)  (2,044.37) (8,182.76) 

   หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน (976.65)  (409.12) (785.40) 

   หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 563.48 (73.62) (41.07) 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 30,306.34  21,084.03  20,754.53  

จ่ายดอกเบีย้ (1,586.66)  (1,313.11) (2,275.57) 

จ่ายภาษีเงินได้ (2,566.19)  (2,690.42) (1,931.89) 
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2560 

(ล้านบาท) 

2561 

(ล้านบาท) 

2562 

(ล้านบาท) 

รับคืนภาษีเงินได้ 1,176.19  1,175.15  1,050.32  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 27,329.68  18,255.66  17,597.38  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนลดลง (เพิ่มขึน้) 18.95  (4.72) (12.72) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุอ่ืน 0.75  0.67   -  

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 5.00  -  5.00  

เงินปันผลรับจากเงินลงทนุทัว่ไป 0.38  0.38  0.38  

การคืนทนุให้กบัผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุเน่ืองจากการชําระบญัชีของบริษัทย่อย - - (0.53) 

เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ์ (16,996.69)  (13,422.87) (17,053.12) 

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 36.83  23.33  22.67  

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ระหว่างติดตัง้ลดลง (เพิ่มขึน้) 330.34  251.73   -  

เงินสดรับจากการขายเคร่ืองมือและอปุกรณ์สมัปทานระหว่างติดตัง้ 2.06  -   -  

เงินสดจ่ายซือ้สิทธิการใช้อปุกรณ์รอตดับญัชี (2,338.77)  (887.58)  -  

เงินมดัจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจดัซือ้และติดตัง้อปุกรณ์สมัปทานลดลง (เพิ่มขึน้) (14.64)  (115.19) 254.01  

เงินสดจ่ายค่าใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ -  (10,276.50)  -  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนเพิ่มขึน้ (641.58)  (807.51) (991.32) 

เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึง่สิทธิการใช้ทรัพย์สิน - - (18.63) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 21.99  -   -  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (19,575.38)  (25,238.27) (17,794.26) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั - - - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ - - - 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ - (15.00) - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - - 38,000.00  

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (11,500.00) - (39,500.00) 

ออกหุ้นกู้   11,500.00 - 5,000.00  

ชําระหุ้นกู้   - (2,000.00) (1,500.00) 

เงินสดจ่ายชําระคืนหนีสิ้นตามสญัญาเช่า - - (4,381.57) 

จ่ายเงินปันผล (0.12) (2,959.75) (2,983.43) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (0.12)  (4,974.75) (5,365.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 7,754.18  (11,957.36) (5,561.88) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 18,293.45  26,047.62  14,090.27  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ปี 26,047.62  14,090.27  8,528.38  
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินงบการเงินรวม 

 2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.07 0.54 0.38 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.95 0.41 0.30 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.73 0.41 0.31 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 8.91  9.13  9.21 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  40.4 39.4 39.1 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.09 4.81 6.56 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 59.1 74.8 54.9 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า)  1.90   1.64  1.69 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)   190   220  214 

Cash Cycle (วนั) -90.4 -105.4 -119.6 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อตัราส่วนกําไรขัน้ต้น (%) 23.9% 23.9% 30.9% 

อตัราส่วนกําไรสทุธิ (%) 2.7% -5.8% 6.7% 

อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.5% -17.1% 23.1% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.8% -3.3% 3.4% 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 3.4% -7.8% 8.3% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย ์(เท่า) 68.1% 56.7% 51.0% 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.79 1.50 1.62 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า)  2.8  -3.3 3.0 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) 0.93 0.66 0.30 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 48% 161% 75% 

มลูค่าท่ีตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 2.00 2.00 2.00 

มลูค่าตามบญัชี (บาทต่อหุ้น) 12.35  9.26  10.54 

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.89 -1.85 2.29 

 
คํานิยามของอัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีส้ินหมนุเวียน  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนระยะสัน้ +ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนึอ้ื่น ) / หนีส้ิน

หมนุเวียน   

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / ค่าเฉลี่ยของหนีส้ินหมนุเวียนต้นงวดและปลายงวด 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า = รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ / ค่าเฉลี่ยของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นต้นงวดและ

ปลายงวด 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 

อตัราส่วนหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ = ต้นทนุขายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย / ค่าเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวด 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้= ต้นทนุรวมการขายและการให้บริการ / ค่าเฉลี่ยของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นต้นงวดและปลายงวด 
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ระยะเวลาชําระหนี ้= 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้

Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาชําระหนี ้

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 

อตัราส่วนกําไรขัน้ต้น = กําไรขัน้ต้น / รายได้รวมจากการให้บริการและการขาย 

อตัราส่วนกําไรสทุธิ = กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / รายได้รวมจากการให้บริการและการขาย 

อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทต้นงวดและปลายงวด 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมต้นงวดและปลายงวด 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น / ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการ

ใช้อปุกรณ์รอตดับญัชีต้นงวดและปลายงวด 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ / ค่าเฉลีย่สินทรัพย์รวมต้นงวดและปลายงวด 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = (หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้หกัด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ ถือหุ้น

รวม  

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ = กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ดอกเบีย้จ่าย 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน = เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน / (ชําระหนีส้ิน + จ่ายดอกเบีย้ +เงินสดสุทธิใช้ใน

กิจกรรมลงทนุ+ จ่ายเงินปันผล) 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กําไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 

มลูค่าตามบญัชี = ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท / จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว 
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14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

(ตัวเลขและการวิเคราะห์ทางการเงินสําหรับปี 2561 และปี 2562 อยู่บนพืน้ฐานของมาตรฐานบัญชีเดิม (IAS 17 & 18) เว้นแต่

จะแจ้งเป็นอย่างอื่น) 

14.1 สรุปสาระสําคัญปี 2562 

ในปี 2562 ดีแทคให้ความสําคญักับการปรับปรุงและพฒันาเครือข่าย ตลอดจนประสบการณ์การใช้งานของลกูค้า โดยมีการขยาย

และปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย 2300 MHz เพ่ือให้ลกูค้ามีประสบการณ์การใช้งานทีดีอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้ดชันี 

ชีว้ดัความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อเครือข่ายและปริมาณการร้องเรียนของลกูค้าเก่ียวกับเครือข่ายมีการปรับตวัไปในทิศทางท่ีดีขึน้

อย่างมากในปีนี ้

ณ สิน้ปี 2562 ดีแทคมีสถานีฐานบนเครือข่าย 4G-2300 MHz ท่ีได้รับการติดตัง้แล้วจํานวนทัง้สิน้ประมาณ 17,400 สถานีฐาน โดย

เพิ่มขึน้เป็นจํานวนประมาณ 4,700 สถานีฐานในระหว่างปีนี ้

ในปี 2562 ดีแทคได้เข้าร่วมการจัดสรรคลื่นความถ่ีย่าน 700 MHz และได้รับจดัสรรคลื่นความถ่ีย่าน 700 MHz จํานวน 2x10 MHz 

ซึ่งสามารถใช้งานได้นาน 15 ปี โดยคาดว่าใบอนุญาตดงักล่าวจะมีผลในไตรมาส 4/63 ทัง้นี ้การได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีย่าน 700 

MHz ยังส่งผลให้ดีแทคได้รับสิทธิในการยืดระยะเวลาการชําระเงินสาหรับคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz ซึ่งดีแทคได้มีการบันทึก

ผลกระทบจากการยืดระยะเวลาการชําระเงินสาหรับคลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz ดงักล่าวไว้แล้วในปี 2562 

การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คลื่นความถ่ีย่าน 850 MHz ไปเป็นอุปกรณ์คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปี 2563 นี ้

เน่ืองจากมีการคาดการณ์ความล่าช้าท่ีเกิดขึน้จากการติดตัง้อปุกรณ์กรองสญัญาณของ กสท รวมถึงการหาข้อสรุปเก่ียวกับเงินทุนท่ี

จะใช้ในการติดตัง้อุปกรณ์กรองสญัญาณดงักล่าว ทัง้นี ้กระบวนการของทางหน่วยงานกํากับดูแลยงัคงดําเนินอยู่ และคาดว่าจะได้

ใช้ความชดัเจนภายในไตรมาส 1/63 

ตลาดมีการแข่งขนัท่ีสมเหตสุมผลมากขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน ทัง้ในส่วนของระบบเติมเงินและระบบรายเดือน แต่ก็สามารถเติบโตได้

อย่างต่อเน่ืองจากความต้องการใช้งานข้อมลู และแนวโน้มของลกูค้าท่ีจะเปลี่ยนไปใช้บริการระบบรายเดือน ทัง้นี ้ในปีนี ้การแข่งขนั

ในระบบรายเดือนค่อนข้างทรงตวั ในขณะท่ีในส่วนของการแข่งขนัในระบบเติมเงินนัน้ ผู้ ให้บริการเครือข่ายทุกรายได้มีการยกเลิก

แพ็คเกจระบบเติมเงินท่ีให้บริการข้อมลูแบบไม่จํากัดในไตรมาส 2/62 และมีการออกแพ็คเกจระบบเติมเงินท่ีให้บริการข้อมูลแบบ

จํากดัแต่มีโควต้าในการใช้บริการข้อมลูจํานวนมาก และยงัรวมถึงบริการเสียงแบบไม่จํากดับนทกุเครือข่ายในไตรมาส 3/62 ทัง้นี ้ใน

ไตรมาส 4/62 มีการแข่งขนัท่ีมากขึน้ โดยผู้ให้บริการเครือข่ายทุกรายได้มีการออกแพ็คเกจระบบเติมเงินท่ีให้บริการข้อมลูแบบไม่

จํากดัออกมาสู่ตลาดทัว่ประเทศอีกครัง้  

ณ สิน้ปี 2562 จํานวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 20.6 ล้านเลขหมาย โดยมีจํานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิเพ่ิมขึน้ในไตรมาส 4/62 (ทัง้ใน

ส่วนของระบบเติมเงินและระบบรายเดือน) และมีจํานวนผู้ ใช้บริการในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 31 ของ

จํานวนผู้ใช้บริการรวม  

รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในไตรมาส 4/62 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทําให้

รายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในปี 2562 ลดลงเพียงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัปีก่อน รายได้จากการให้บริการ

หลกั (รายได้จากการให้บริการเสียงและข้อมลู) ในปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเฉลี่ย

สองระบบมีการปรับตวัดีขึน้จากปีก่อน เป็นผลมาจากการแนะนําลูกค้าให้ใช้บริการด้วยแพ็คเกจท่ีมีราคาสงูขึน้ (Upsell) และการ

ขายบริการส่วนเพ่ิม (Topping) ทัง้นี ้EBITDA (ก่อนรายการอื่น ๆ) ลดลงร้อยละ 9.3 จากปีก่อน เน่ืองจากจากการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสร้างต้นทุนภายหลังการสิน้สุดสัญญาสัมปทานและการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ซึ่งเกิดจากการขยายโครงข่าย 

ตลอดจนต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับ CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สัมปทาน อย่างไรก็ตามได้ถูกชดเชยบางส่วนจากต้นทุน
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ค่าธรรมเนียมท่ีลดลง ทัง้นี ้EBITDA margin ของปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 31.3 แต่เมื่อหกัรายได้จาก CAT ภายใต้สญัญาเช่าสินทรัพย์

สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT จะเท่ากับร้อยละ 35.6 นอกจากนี ้กําไรสุทธิสําหรับปี 2562 เท่ากับ 

5,899 ล้านบาท 

ในปี 2562 นี ้ดีแทคได้ชําระค่าตอบแทนเพื่อการระงับข้อพิพาททัง้หมดภายใต้สัญญาระงับข้อพิพาทให้แก่ CAT เสร็จสิน้แล้ว 

หลงัจากท่ีศาลมีคําสัง่ถอนคดี  

ดีแทคคาดว่ารายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย) จะเติบโตในอัตราร้อยละท่ีเป็นเลขหลักเดียวในระดับตํ่า มี 

EBITDA ท่ีเติบโตในอตัราร้อยละท่ีเป็นเลขหลกัเดียวในระดบักลาง และมีเงินลงทนุอยู่ท่ีประมาณ 13-15 พนัล้านบาท ตามลําดบั ใน

ปี 2563 

14.2 สรุปผลการดาํเนินงาน 

ณ สิน้ปี 2562 จํานวนผู้ใช้บริการรวมเท่ากับ 20.6 ล้านเลขหมาย ลดลง 560,000 เลขหมายจากสิน้ปีก่อน จากการลดลงของลกูค้า

ในระบบเติมเงินเน่ืองมาจากการสิน้สดุสญัญาสมัปทานและมาตรการเยียวยา ตลอดจนผลกระทบจากปัจจยัทางด้านฤดูกาลและ

การย้ายค่ายของลกูค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งแพ็คเกจท่ีดีขึน้ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึน้ของลกูค้าในระบบรายเดือน ฐานลกูค้า

ระบบเติมเงินเท่ากับ 14.2 ล้านเลขหมาย ลดลงประมาณ 917,000 เลขหมายจากปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ประมาณ 181,000 เลขหมายใน

ไตรมาส 4/62 จากไตรมาสก่อน ในขณะท่ีฐานลกูค้าระบบรายเดือนเพ่ิมขึน้ประมาณ 357,000 เลขหมายเป็น 6.4 ล้านเลขหมาย 

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (“ARPU”) สําหรับปี 2562 เท่ากบั 254 บาทต่อเดือน เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 จากปี

ก่อน ลกูค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 31 ของจํานวนลกูค้ารวม ณ สิน้ปี 2562 รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของ

ลกูค้าระบบรายเดือนในปีนีเ้ท่ากบั 549 บาทต่อเดือน เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 จากปีก่อน ขณะท่ีรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลกูค้าระบบ

เติมเงินลดลงร้อยละ 4.1 จากปีก่อน มาอยูท่ี่ 137 บาทต่อเดือน 

ปริมาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ TOT ยังคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง จากจํานวนสถานีฐานท่ี

เพิ่มขึน้และจํานวนผู้ใช้บริการบนเครือข่ายท่ีใช้เคร่ืองโทรศทัพ์ท่ีรองรับมากขึน้ จํานวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300 MHz ณ สิน้ปี 

2562 ประมาณ 17,400 สถานีฐาน เพิ่มขึน้ประมาณ 4,700 สถานีฐานจากปีก่อน จํานวนผู้ใช้บริการบนระบบ 4G อยู่ท่ี 11.7 ล้าน

เลขหมาย คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 57 ของฐานลกูค้ารวม ในขณะท่ีจํานวนเคร่ืองโทรศพัท์ท่ีรองรับการใช้งานในระบบ 4G 

และสดัส่วนสมาร์ทโฟนเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 78 และ 85 ของฐานลกูค้ารวม ตามลําดบั 

จาํนวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย) ปี 2561 ปี 2562 %YoY 

    ระบบรายเดือน (ภายใต้สญัญาสมัปทานจาก CAT) - - n/a 

    ระบบเติมเงิน (ภายใต้สญัญาสมัปทานจาก CAT) - - n/a 

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

    ระบบเติมเงิน (ภายใต้ใบอนญุาต) 15,131 14,214 -6.1% 

รวม 21,202 20,642 -2.6% 

จาํนวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย) ปี 2561 ปี 2562 %YoY 

    ระบบรายเดือน 434 357 -17.7% 

    ระบบเติมเงิน (1,884) (917) -51.3% 

รวม (1,450) (560) -61.4% 
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ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน) ปี 2561 ปี 2562 %YoY 

    ระบบรายเดือน 243 223 -8.3% 

    ระบบเติมเงิน 104 85 -18.4% 

เฉล่ียสองระบบ 140 124 -11.0% 

    ระบบบรายเดือน ไม่รวมนาทีเรียกเข้า 172 156 -9.2% 

    ระบบเติมเงิน ไม่รวมนาทีเรียกเข้า 80 62 -21.6% 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวมนาทีเรียกเข้า 103 89 -13.6% 

รายได้เฉล่ียต่อเลขหมาย (บาทต่อเดือน) ปี 2561 ปี 2562 %YoY 

    ระบบรายเดือน 552 567 2.9% 

    ระบบเติมเงิน 148  142 -4.3% 

เฉล่ียสองระบบ 251  263 4.8% 

    ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC 532  549 3.1% 

    ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 142  137 -4.1% 

เฉล่ียสองระบบ ไม่รวม IC 242  254 5.0% 

14.3 สรุปผลประกอบการด้านการเงิน 

14.3.1 รายได้ 

รายได้รวม ในปี 2562 เท่ากับ 82,146 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.1 จากปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการดําเนินงานหลัก 

และค่าเช่าเครือข่าย 2300MHz จาก TOT โดยรายได้จากการให้บริการท่ีไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ลดลงร้อยละ 1.6 จากปีก่อน 

มาอยู่ท่ี 62,109 ล้านบาท  

รายได้จากการให้บริการหลกั (รายได้จากการให้บริการเสียงและข้อมลู) ในปีนีเ้ท่ากับ 58,853 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 จากปี

ก่อน จากพฒันาการของลูกค้าระบบเติมเงินท่ีปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีขึน้ ตลอดจนการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของรายได้จากลูกค้า

ระบบรายเดือน 

รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมติั ในปีนีเ้ท่ากบั 831 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.3 จากปีก่อน เน่ืองจากแนวโน้มและปริมาณการใช้

บริการท่ีลดลง ตลอดจนการแข่งขนัท่ีเพิ่มขึน้  

รายได้จากการให้บริการอื่น ในปีนีเ้ท่ากับ 2,425 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.1 จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากแนวโน้มท่ีลดลงของ

รายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ 

รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย ในปีนีเ้ท่ากับ 7,798 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.4 จากปี

ก่อน  

14.3.2 ต้นทุนการดาํเนินงาน 

ต้นทนุการดําเนินงานไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย ในปีนี ้เท่ากบั 44,550 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อน มีสาเหตหุลกัมาจาก

การลดลงของต้นทุนค่าธรรมเนียม และค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สมัปทานท่ีสิน้สดุลงแล้ว ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตดั

จําหน่ายใบอนญุาตใช้คลื่นความถ่ี 1800 MHz และ 900 MHz ค่าเช่าสินทรัพย์ภายใต้สมัปทานท่ีจ่ายให้กับ CAT ภายใต้สญัญาเช่า 

และต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300MHz ของ TOT 

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในปีนีเ้ท่ากับ 2,634 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57.9 จากปีก่อน ภายหลงัสญัญาสมัปทานและมาตรการเยียวยา

สิน้สดุลง ส่งผลให้สดัส่วนต้นทนุค่าธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในปีนีล้ดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 4.2 
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จากร้อยละ 9.9 ในปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในปีนีเ้ท่ากับ 12,094 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 42.7 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายเครือข่าย และค่า

เช่าท่ีจ่ายให้ CAT สําหรับเช่าสินทรัพย์ภายใต้สญัญาสมัปทาน ในปีนี ้ค่าเช่าสทุธิท่ีจ่ายให้ CAT หลงัหกัรายได้ท่ีได้รับภายใต้สญัญา

การเช่า เท่ากบั 2,721 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 209.9 จากปีก่อน 

ต้นทุนการให้บริการอื่น ในปีนีเ้ท่ากับ 15,279 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 144.6 จากปีก่อน จากต้นทุนค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 

MHz ของ TOT ทัง้นี ้ต้นทุนสุทธิค่าโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT หลงัหักรายได้จากค่าเช่าเครือข่ายท่ีได้รับจาก TOT 

เพิ่มขึน้ประมาณ 1,729 ล้านบาทในปีนี ้

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายของต้นทุนการให้บริการ ในปีนีเ้ท่ากับ 14,544 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.9 จากปีก่อน จากการ

สิน้สดุของค่าตดัจําหน่ายสินทรัพย์ภายใต้สมัปทานในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากค่าตดัจําหน่ายใบอนุญาตใช้

คลื่นความถ่ี 1800 MHz และ 900 MHz และการขยายเครือข่าย 

14.3.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปีนีเ้ท่ากับ 15,317 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 จากปีก่อน เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร และค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มสงูขึน้  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปีนีเ้ท่ากบั 4,690 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.9 เน่ืองมาจากการควบคมุการใช้จ่ายท่ีดี 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปีนีเ้ท่ากับ 8,296 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.8 จากปีก่อน มีสาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เพียง

ครัง้เดียวจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธิการบริหารจัดการเครือข่าย และขาดทนุสทุธิจากการขายสินทรัพย์ 

ค่าใช้จ่ายการตัง้สํารองหนีส้ญู ในปีนีเ้ท่ากบั 1,341 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากปีก่อน  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปีนีเ้ท่ากบั 921 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 จากปีก่อน 

14.3.4 EBITDA และกําไรสุทธิ 

EBITDA (ก่อนรายการอื่น ๆ) ในปีนีเ้ท่ากับ 25,741 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.3 จากปีก่อน มีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของ

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ซึ่งเกิดจากการขยายโครงข่าย ตลอดจนต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับ CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรัพย์สมัปทาน 

อย่างไรก็ตามได้ถูกชดเชยบางส่วนจากต้นทุนค่าธรรมเนียมท่ีลดลง ส่งผลให้ EBITDA margin (ไม่รวมรายได้จาก CAT ภายใต้

สญัญาเช่าสินทรัพย์สมัปทาน และ รายได้ค่าเช่าเครือข่าย 2300 MHz จาก TOT) ในปีนีเ้ท่ากับร้อยละ 35.6 ลดลงจากร้อยละ 38.4 

ในปีก่อน 

กําไรสทุธิ ในปีนีเ้ท่ากับ 5,899 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 69.4 จากปีก่อน ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการระงบัข้อพิพาทกับ 

CAT ในไตรมาส 4/61 

งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท) - (Pre-TFRS 15 & 16) ปี 2561 ปี 2562 %YoY 

รายได้จากการให้บริการหลกั (บริการเสียงและข้อมลู)* 58,796 58,853 0.1% 

รายได้จากบริการข้ามแดนอตัโนมตั ิ 1,127 831 -26.3% 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน 3,197 2,425 -24.1% 

รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC 63,120 62,109 -1.6% 

รายได้จากค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) 2,204 2,102 -4.6% 

รวมรายได้จากการให้บริการ 65,325 64,211 -1.7% 

รายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย 7,769 7,798 0.4% 
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งบกําไรขาดทุน (ล้านบาท) - (Pre-TFRS 15 & 16) ปี 2561 ปี 2562 %YoY 

รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน 2,196 10,136 361.6% 

รวมรายได้ 75,290 82,146 9.1% 

ต้นทนุการให้บริการ (47,455) (46,745) -1.5% 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได ้ (6,262) (2,634) -57.9% 

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย (8,475) (12,094) 42.7% 

ค่าเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) (2,275) (2,195) -3.5% 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน (6,246) (15,279) 144.6% 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหนา่ย (24,197) (14,544) -39.9% 

ต้นทนุจากการจําหนา่ยเคร่ืองโทรศพัท์และชดุเลขหมาย (9,825) (10,549) 7.4% 

รวมต้นทุน (57,280) (57,294) 0.0% 

กําไรขัน้ต้น 18,010 24,852 38.0% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (14,851) (15,317) 3.1% 

การขายและการตลาด (4,778) (4,690) -1.9% 

การบริหาร  (7,844) (8,296) 5.8% 

การตัง้สํารองหนีสู้ญ (1,371) (1,341) -2.2% 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจําหนา่ย (864) (921) 6.5% 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน 6 (69) -100.0% 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 7 (15) -321.9% 

ดอกเบีย้รับ 241 58 -76.0% 

รายได้อ่ืนและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (4) (6) 52.3% 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,403 9,572 181.3% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,351) (2,585) 91.3% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,431 (1,088) -176.1% 

ส่วนที่เป็นของผู้ มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษทัย่อย (0) 0 n.m. 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 3,482 5,899 69.4% 

* มีการจดัประเภทรายการใหม่ระหวา่งรายได้จากการให้บริการหลกั (บริการเสียงและข้อมูล) และรายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ซ่ึงไม่ส่งผล

กระทบต่อรายได้รวม 
    

EBITDA (ล้านบาท)** - (Pre-TFRS 15 & 16) ปี 2561 ปี 2562 %YoY 

กําไรสําหรับงวด 3,482 5,899 69.4% 

    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,351 2,585 91.3% 

    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,431) 1,088 -176.1% 

    ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 25,061 15,465 -38.3% 

    รายการอ่ืน (73) 704 -1066.7% 

EBITDA 28,391 25,741 -9.3% 

EBITDA margin 37.7% 31.3% 
 

EBITDA margin (ไม่รวมรายได้จาก CAT และ TOT ในตวัหาร) 38.4% 35.6%   

** EBITDA ในทีนี่เ้ป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางประการ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูได้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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14.3.5 งบดุลและข้อมูลสําคัญทางการเงิน 

ณ สิน้ปี 2562 ดีแทคมีสินทรัพย์รวมจํานวน 143,049 ล้านบาท ลดลงจาก 150,958 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 8,528 ล้านบาท ลดลงจาก 14,090 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 จากการชําระค่าตอบแทนเพ่ือการระงับ 

ข้อพิพาทให้แก่ CAT ในขณะท่ีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จาก 47,000 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 มาอยู่ท่ีระดบั 49,000 ล้านบาท 

ทัง้นีอ้ตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA อยู่ท่ีระดบั 1.6 เท่า เพิ่มขึน้จาก 1.2 เท่า ณ สิน้ปี 2561 

รายจ่ายเพ่ือการลงทุนสําหรับปีนีเ้ท่ากับ 13,006 ล้านบาท จากการขยายเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

(คํานวณจาก EBITDA หกัด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทนุ) เท่ากบั 12,735 ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิน้ปี สิน้ปี 

(ล้านบาท) (Pre-TFRS 15 & 16) 2561 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,090 8,528 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 14,427 14,619 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 122,441 119,901 

รวมสินทรัพย์ 150,958 143,049 

หนีส้ินหมนุเวียน 53,208 55,751 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 75,820 62,379 

รวมหนีสิ้น 129,028 118,129 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,930 24,919 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 150,958 143,049 

 

งบกระแสเงินสด ปี 2561 ปี 2562 

(ล้านบาท) (Pre-TFRS 15 & 16)     

  เงินสดจากกิจกรรมดําเงินงาน 21,084 16,373 

  จ่ายดอกเบีย้และภาษีเงินได้ (2,828) (3,157) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 18,256 13,216 

เงินสดสุทธิท่ีใช้ในกิจกรรมลงทุน (25,238) (17,794) 

  เงินสดสทุธิรับ/(ชําระคืน) เงินกู้และหุ้นกู้  (2,015) 2,000 

  จ่ายเงินปันผล (2,960) (2,983) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (4,975) (983) 

เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้/(ลดลง) (11,957) (5,562) 

 

กําหนดการคืนหนี ้(ล้านบาท) ณ สิน้ปี 2562 เงินกู้ หุ้นกู้ 

ปี 2563  12,000 4,000 

ปี 2564  - 2,500 

ปี 2565  1,333 3,000 

ปี 2566 เป็นต้นไป   2,667 23,500 

รวม  16,000 33,000 
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อัตราส่วนทางการเงิน  - (Pre-TFRS 15 & 16) ปี 2561 ปี 2562 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (%)** 13.6% 25.2% 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)*** 2.6% 6.5% 

อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.2 x 1.6 x 

อตัราส่วนเงินลงทนุต่อรายได้รวม (%) 25.9% 15.8% 

** กําไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้น หารด้วยส่วนของผูถื้อหุ้นเฉลีย่   

*** กําไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย   

14.4 แนวโน้มปี 2563  

ในปี 2563 ดีแทคมีความมุ่งหวงัท่ีจะสร้างการเติบโตรายปี รวมทัง้การวางรากฐานและการเตรียมความพร้อมสําหรับ 5G โดยดีแทค

จะให้ความสําคญักบัการ “ไม่หยดุพฒันา” ประสบการณ์การใช้งานของลกูค้า การเตรียมความพร้อมสําหรับปี 2564 และปีต่อ ๆ ไป 

ตลอดจนการมองหาโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ 

แนวโน้มสําหรับปี 2563 

• รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเช่ือมต่อโครงข่าย:  เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละท่ีเป็นเลขหลกัเดียวในระดบัตํ่า 

• EBITDA:  เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละท่ีเป็นเลขหลกัเดียวในระดบักลาง 

• เงินลงทนุ:  13,000-15,000 ล้านบาท 

บริษัทคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของบริษัท ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

ฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปันผลทกุคร่ึงปี 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562) 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 29 ตลุาคม 

2533 

65 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิต

กิตติมศกัดิ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี B.Sc. in Management, Northern 

Illinois University, USA  

- หลกัสตูร Role of Chairman Program (11/2548) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

10 หุ้น  

(0.00%) 

ไม่ม ี 2541 – ปัจจบุนั 

2533 – ปัจจบุนั 

2533 – ปัจจบุนั 

2532 – ปัจจบุนั 

2545 - 2558 

ประธาน 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

มลูนิธิร่วมด้วยช่วยกนัสํานึกรักบ้านเกิด 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั  

บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จํากดั 

นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค 

รองประธานกรรมการ 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 13 กรกฎาคม 

2560 

51 - Certified European Financial Analyst, 

Norwegian School of Economics (NHH) AFA / 

CEFA, Norway 

- Siviløkonom 4-year program in Economics 

and Business Administration, Norwegian 

School of Economics (NHH) 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

2560 – 2562 

2560 – 2562 

2560 – 2562 

2560 – 2562 

2560 – 2562 

2558 – 2562 

2559 – 2560 

2559 – 2559 

2559 – 2559 

2556 – 2559 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

Head of Emerging Asia Cluster 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Head of Digital Services Division 

Senior Vice President 

Chief Executive Officer 

Telenor Norway AS 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

Grameenphone Ltd. 

Telenor ASA 

Telenor Myanmar Ltd. 

Telenor Pakistan Ltd. 

Telenor Microfinance Bank, Pakistan 

Telenor Health 

Digital Money Myanmar Limited, Myanmar 

Grameenphone Ltd 

Telenor ASA 

Digital Business Telenor 

Telenor Myanmar Ltd. 
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เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา 

ระหว่างปี 2562 โดยได้รับการ

แต่งตัง้เมื่อ 6 มีนาคม 2543 และ

ลาออกเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2563 

76 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต Kent State 

University, USA 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) (38/2548) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

15,000 หุ้น 

(0.00%) 

ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

2547 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2560 – 28 มค 63 

 

2555 – 27 มค 63 

2549 – 28 มค 63 

2543 – 28 มค 63 

2558 – 2562 

2539 – 2561 

2547 – 2559  

2556 – 2560 

2549 - 2560 

ที่ปรึกษา  

ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหา 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร  

รองประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 

บริษัท ดบับลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตีฟ้รี จํากดั 

บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

บริษัท คิง เพาเวอร์ มาเก็ตติง้ แอนด์ เมเนจเมนท์ จํากดั 

บริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จํากดั 

บริษัท คิง เพาเวอร์ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จํากดั 

บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมูิ จํากดั 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

  



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหา 

กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 17 

พฤศจิกายน 2549 

68 - ปริญญาโท MA Jurisprudence, Oxford 

University, UK 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

(203/2558) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

10,000 หุ้น 

และ 6,000 

เอ็นวีดีอาร์ 

(0.00%) 

ไม่ม ี 2560 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

2551 – ปัจจบุนั 

2549 – ปัจจบุนั 

2549 – ปัจจบุนั 

2541 – ปัจจบุนั 

2538 – ปัจจบุนั 

2549 - 2560 

กรรมการ  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ประธานกรรมการสรรหา 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

High Arctic Energy Services (Singapore) Pte Ltd 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

Ceona Pte. Ltd. 

Gram Car Carriers Holdings Pte. Ltd. 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

Klaveness Asia Pte. Ltd. 

Stockbridge Pte. Ltd. 

Masterbulk Private Limited 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

  



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางกมลวรรณ วิปลุากร 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 8 ธันวาคม 

2557 

 

57 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 

Western Illinois University, USA 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต ภาควิชา

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัร Harvard Executive Program, 

Harvard Business School, Harvard University, 

USA 

- ประกาศนียบตัร Stanford Executive Program, 

Stanford Center for Professional 

Development, Stanford University, USA 

- หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) 

(8/2561) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 

(AACP) (29/2561) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Strategic Board Master Class Retreat 

(SBM) (2/2560) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 19 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

(122/2552) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Diploma Examination (Exam) 

(26/2552) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

ไม่ม ี ไม่ม ี เร่ิม 28 มค 63 

2562 – ปัจจบุนั  

2561 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

2554 – 2560 

2557 – 2560 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการกํากบัดูแล

กิจการ 

กรรมการสรรหา  

และประธานกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 5 กนัยายน 

2554 ทัง้นีไ้ด้รับการแต่งตัง้เป็น

ประธานกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน แทนนายจลุจติต ์

บณุยเกต ุเมื่อ 28 มกราคม 2563 

 

 

56 - ปริญญาโท สาขา Management Information 

System, มหาวิทยาลยัเวสท์เวอร์จิเนีย 

สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัร Berkeley Executive Coaching 

Leadership 

- ประกาศนียบตัร ด้านการจดัการ (Special 

Management Program) มหาวิทยาลยัมาร์แชล 

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 14 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) (162/2562) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

(49/2547) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- Enhancing Strategic Competitiveness by IMD 

Switzerland 

10,000 หุ้น

(0.00%)  

(ซือ้เมื่อวนัที่ 

26 กพ 63) 

ไม่ม ี 2562 -  ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2557 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

2551 – 2562 

 

 

 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการสรรหา กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

สรรหา 

กรรมการ 

ประธานกรรมการกํากบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จํากดั 

  



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 6 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางทเูน่ ริปเปล 

กรรมการ 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 30 มีนาคม 

2559 

 

49 Master of Law, University of Oslo, Norway ไม่ม ี ไม่ม ี 2559 – ปัจจบุนั 

2558 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

2561 – 2562 

 

2560 – 2562 

2558 – 2559 

กรรมการ 

กรรมการ 

Attorney at Law 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

Telenor Networks Holding AS 

Telenor ASA 

DiGi.com Berhad และ DiGi Telecommunications 

Sdn Bhd 

Telenor Norge AS 

Telenor Business Partner Invest AS 

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น 

กรรมการ 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 16 ธันวาคม 

2560 

56 - M.Sc.E.E. Norwegian Institute of Technology 

(NTNU) 

- MBA Norwegian School of Management (BI) 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2561 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

2561 – 2562 

2559 – 2560 

2558 – 2560 

 

2558 – 2560 

2558 – 2560 

2558 – 2558 

2554 – 2558 

กรรมการ  

กรรมการ 

Senior Vice President 

กรรมการ  

กรรมการ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

การเงิน 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์การเงิน 

Director M&A 

Canal Digital AS 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

Head of Strategy, Telenor Group 

Telenor Broadcast Holding AS 

บริษัท เทเลแอสเสท จํากดั 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั 

บริษัท เพย์สบาย จํากดั 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

Telenor Group 

  



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 7 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด 

กรรมการ กรรมการกํากบัดแูล

กิจการ กรรมการสรรหา และ

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 9 ธันวาคม 

2562 

39 - Master in Political Science, University of 

Copenhagen 

- Bachelor in Political Science, University of 

Copenhagen 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 – ปัจจบุนั 

2560 – 2561 

2559 – 2560 

 

2557 – 2559 

2556 – 2557  

กรรมการ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

Senior Vice President 

CCAO 

Vice President, Public and 

Regulatory Affairs, Europe 

Vice President 

CEO 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

Group Public and Regulatory Affairs, Telenor ASA 

Telenor Hungary 

Telenor Group 

 

Public Affairs, Telenor Group 

Radius Kommunikation 

นายราเกซ เจน 

กรรมการ กรรมการกํากบัดแูล

กิจการ กรรมการสรรหา และ

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 9 ธันวาคม 

2562 

45 B.Tech Electronics & Communications, R.E.C 

Kurukshetra, Kurukshetra University, Haryana 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 – ปัจจบุนั 

 

2557 – 2561 

2556 – 2557 

กรรมการ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

Senior Vice President, Global 

Network 

Senior Vice President, Network Asia 

Chief Technology Officer/ Network 

Head 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

Telenor ASA 

 

Telenor ASA 

Uninor, India 

  



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 8 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นางปรารถนา มงคลกลุ 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ข้างต้น แทนนายจลุจิตต์ บณุยเกต ุ

เมื่อ 28 มกราคม 2563 

 

56 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่ม ี ไม่ม ี เร่ิม 28 มค 63 

 

 

2562 – ปัจจบุนั 

2562-ปัจจบุนั 

2560-ปัจจบุนั 

 

2560-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

2557-2560 

2555-2558 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

อิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ทีบีเอสพี จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอฌ็องซ์ จํากดั 

 

บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

นางอเล็กซานดรา ไรช์ 

ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บริหารระหว่างปี 2562 โดยได้รับ

การแต่งตัง้เมื่อ 20 สิงหาคม 2561

และลาออกเมื่อ 1 กมุภาพนัธ์ 

2563 

 

55 Business Administration Degree, Vienna University 

of Economics and Business Administration 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2561 – 1 กพ 63 

2561 – 1 กพ 63 

2561 – 27 มค 63 

2561 – 2562 

2562 

 

2559 – 2561 

2557 – 2559 

 

 

2554 – 2557 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

กรรมการ 

กรรมการ 

รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มการตลาด 

Head of Mobile Business & 

Digitalization – Enterprise 

Customers 

Head of Marketing & Sales for 

Consumer, Head of Mobile 

Business Consumer 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

Telenor Hungary 

Swisscom Switzerland AG 

 

 

Swisscom Switzerland AG 

  



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 9 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายชารัด จนัทรา เมห์โรทรา 

ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

แทนนางอเล็กซานดรา ไรช์เมื่อ 1 

กมุภาพนัธ์ 2563 

52 - MBA, Marketing, IGNOU 

- Bachelors in Engineering, Pune University 

ไม่ม ี ไม่ม ี เร่ิม 1 กพ 63 

 

2561 – ปัจจบุนั 

2558 – 2561 

2556 – 2558 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

Chief Executive Officer 

Chief Executive Officer 

Chief Marketing Officer 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

Telenor Myanmar 

Telenor India 

Telenor Myanmar 

นายประเทศ ตนักรุานนัท ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

เทคโนโลยี 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 1 กรกฎาคม 

2558 

51 - Master of Electrical Engineering, 

Massachusetts Institute of Technology 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลกัสตูรนกั

บริหาร) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

19,400 หุ้น 

(0.00%) 

ไม่ม ี 2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

2556 – 2557 

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

เทคโนโลยี 

กรรมการ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

เทคโนโลยี 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั 

Telenor Myanmar Ltd. 

 

นายดิลิป ปาล 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

การเงิน 

เป็นผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชี

และการเงิน 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 1 กนัยายน 

2560  

53 

 

- Master’s degree in Commerce, Calcutta 

University, India 

- Bachelor of Commerce (Hons), Goenka 

College of Commerce, India 

- Chartered Accountant, Institute of Chartered 

Accountants of India 

- Cost Accountant, Institute of Cost and Works 

Accountants of India 

- ในปี 2562 ผ่านการอบรมหลกัสตูรการเตรียม

ความพร้อมทางบญัชีและการเงิน และการพฒันา

ความรู้ต่อเนื่องด้านบญัชี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา่หลกัสตูรมีความ

สอดคล้องและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและจํานวน

ชัว่โมงอบรมของหลกัสตูรดงักล่าวเป็นไปตามที่

สํานกังานกําหนด 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2560 – ปัจจบุนั 

 

2557 – 2560 

2555 – 2557  

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

การเงิน 

Chief Financial Officer 

Executive Vice President 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั  

Grameenphone Ltd.  

Finance, Vodafone 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 10 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายราจีฟ บาวา 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

ธุรกิจ 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 2 กนัยายน 

2562 

49 -  Masters in Computer Science, University of 

Maryland, USA 

- Bachelor of Technology, Computer 

Engineering, Manipal Institute of Technology, 

India 

- Certificate in Management, Wharton School of 

Business, University of Pennsylvania, USA  

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 

2561 – 2562  

 

2560 – 2562 

 

2559 – 2560 

2558 – 2559 

 

2554 – 2558 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ  

รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มงานขาย  

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

กิจการองค์กร 

Head of Public & Regulatory Affairs 

รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม Corporate Affairs 

Chief Representative Officer  

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

Telenor Group, Asia 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

Telenor Group, India 

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

บคุคล 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 1 สิงหาคม 

2558 

52 -  Master’s degree in Human Resources 

Development, Webster University, Missouri, 

USA 

-  ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์ ภาควิชา

ภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 – ปัจจบุนั 

 

2552 – 2558  

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

บคุคล 

รองประธานกรรมการบริหารฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล ประเทศไทย, พม่า, 

กมัพชูา และลาว 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

 

บริษัท ยนูิลีเวอร์ ไทย โฮลดิง้ส์ จํากดั 

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

งานขาย 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 1 กมุภาพนัธ์ 

2562 

51 - Master’s Degree in Business Administration, 

Saint Louis University, USA   

- Bachelor’s Degree in Business 

Administration, Southern Illinois University, 

USA  

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 

 

2560 – 2562 

2559 

2558 – 2559 

2557 – 2558 

 

2556 – 2558 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน

ขาย 

Deputy Chief Executive Officer 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มPeople 

Chief People Officer 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

Metro Wholesale Myanmar Ltd. 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

 

Telenor Myanmar 

นายฮาว ริ เร็น 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

การตลาด 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 1 เมษายน 

2562 

43 - Senior Executive Programme at the London 

Business School 

- Bachelor of Science (Honours) in Computer 

Science from Coventry University, UK 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 

 

2554 – 2562 

2545 – 2554 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

การตลาด 

Head of iTelco 

Senior Manager 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

Digi Telecommunciations Sdn Bhd. 

Deloitte Consulting 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 11 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายลาร์ส มาร์คสุ แอดอรุทสุซนั 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

กิจการองค์กร 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 2 กนัยายน 

2562 

39 - Master of Science (M.Sc.), 

Business/Management, Stockholm School of 

Economics (SSE) Stockholm, Sweden 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 

 

2560 – 2562 

 

 

2558 – 2560 

 

2556 – 2558 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

กิจการองค์กร  

Vice President Public & Regulatory 

Affairs and Corporate 

Communication, Region Asia 

Vice President Communications, 

Region Asia 

Director Communications 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

Telenor Group (Singapore) 

 

 

Telenor Group (Singapore) 

 

Grameenphone Ltd. (Bangladesh) 

  



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 12 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายฮากนุ บรัวเช็ท เชิร์ล 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

งานกลยทุธ์และการเปลี่ยนผ่าน

องค์กร 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 1 ธันวาคม 

2562 

47 - Master of Business Administration 

(Executive), BI Norwegian Business School 

- Public Relations, BI Norwegian Business 

School (Norges Markeds Hoyskole) 

- หลกัสตูรอบรม Director Certification Program 

(DCP) (284/2562) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลกัสตูรอบรมกรรมการปี 2561 INSEAD - 

Leading from the Chair Programme, 

Fountainbleu, France 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั  

 

2562 - ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

 

2560 – ปัจจบุนั 

2560 – ปัจจบุนั 

 

2559 – ปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

 

2554 – ปัจจบุนั 

2560 – 2562 

2557 – 2562 

 

2557 – 2562 

2559 - 2561 

 

2560 

 

2556 – 2558 

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน

กลยทุธ์และการเปลี่ยนผ่านองค์กร 

กรรมการ 

Senior Vice President 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการ 

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

และกรรมการสรรหา  

กรรมการ 

Senior Vice President, Head of 

Group Public and Regulatory Affairs 

Acting Executive Vice President 

and Chief Corporate Affairs Officer 

กรรมการ 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

Telenor Health AS 

Partner and External Relations Asia, Telenor 

Group 

DiGi Telecommunications Sdn Bhd 

DiGi.Com Berhad 

 

Telenor Myanmar Ltd. 

Telenor Pakistan Ltd. 

บริษัท เทเลนอร์ เอเซีย (ไอเอชคิว) จํากดั 

Telenor South Asia Investment Pte Ltd. 

Telenor South East Asia Investment Pte Ltd. 

Grameenphone Ltd. 

 

Telenor Asia Pte Ltd. 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

Telenor GO Pte Ltd. 

Telenor Group 

 

Telenor Group  

 

Telenor Myanmar Ltd. 

 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 13 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายฮากนุ บรัวเช็ท เชิร์ล (ต่อ)     2555 – 2558 

2554 – 2557 

2553 – 2558 

 

2553 – 2558 

2551 – 2559 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน  

กรรมการ 

Senior Vice President 

Telenor Pakistan Ltd. 

Telenor Global Services Singapore Pte Ltd. 

DiGi.com Berhad  

 

DiGi Telecommunications Sdn Bhd 

Corporate Affairs Asia, Telenor Group 

นางสาวพีรญา รอดกรณ์ 

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคมุดแูลการทํา

บญัชี และเป็นผู้ทําบญัชีที่มี

คณุสมบตัิ และเงื่อนไขของการ

เป็นผู้ทําบญัชีตามหลกัเกณฑ์ที่

กําหนดในประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 15 มกราคม 

2562 

46 - ปริญญาโท เอกสาขาวิชาบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ในปี 2562 ผ่านการอบรมหลกัสตูรมาตรฐานการ

บญัชีที่ 9 และ 15 จํานวน 6 ชัว่โมง 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 

2560 – 2561 

2544 – 2560 

หวัหน้าฝ่ายบญัชีและรายงานการเงิน 

ผู้อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน  

หวัหน้าฝ่ายบญัชีและรายงานการเงิน  

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fimg.ryt9.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258D%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5&data=02%7C01%7CSirindaT%40dtac.co.th%7C9fdd811100d24c40cd2608d7d2ed8c36%7C1676489c5c7246b7ba639ab90c4aad44%7C1%7C0%7C637209790014973454&sdata=5xJWJxOKT6tS0cxFenRX%2FclUJ4dFwGJNVIgvaTmaoRY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fimg.ryt9.com%2Ftag%2F%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2&data=02%7C01%7CSirindaT%40dtac.co.th%7C9fdd811100d24c40cd2608d7d2ed8c36%7C1676489c5c7246b7ba639ab90c4aad44%7C1%7C0%7C637209790014983415&sdata=LCzghAgeQb2Ur7EhXTRYFPEr7LZ%2BO0FSBWS%2FKhEMgY8%3D&reserved=0


บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 14 

ช่ือ-นามสกุล/ ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายสิรวิชญ์ กลบัดี 

เลขานกุารบริษัท 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ 16 ตลุาคม 

2562 

43 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน

และการตลาด (เกียรตินิยม) สถาบนับัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคาร

และการเงิน (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- อบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ และความรู้พืน้ฐาน

ของเลขานกุารบริษัท หลกัสตูร Company 

Reporting Program (CRP 26/2563) โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

300 หุ้น 

(0.00%) 

ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั 

 

 

2560 – 2562 

 

2560 

 

2559 

 

2556 – 2559 

 

2555 – 2556 

 

2554 – 2555 

 

2554 

 

2552 – 2554 

 

2551 – 2552 

เลขานกุารบริษัท นกัลงทนุสมัพนัธ์ และ

ผู้อํานวยการอาวโุส หวัหน้าสายงานนกั

ลงทนุสมัพนัธ์  

ผู้อํานวยการอาวโุส หวัหน้าสายงาน 

Corporate Development  

ผู้อํานวยการอาวโุส หวัหน้าสายงาน 

Corporate Finance 

ผู้อํานวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่าย 

Strategic Finance  

หวัหน้าฝ่าย Financial Planning & 

Analysis  

ผู้อํานวยการอาวโุส หวัหน้าฝ่าย 

Financial Planning & Controlling  

ผู้อํานวยการอาวโุส หวัหน้าสายงาน 

Business Planning & Analysis  

ผู้อํานวยการอาวโุส สายงานวาณิชธน

กิจ กลุ่มธุรกิจ Wholesale  

ผู้อํานวยการ สายงาน Corporate 

Finance กลุ่มธุรกิจ Wholesale  

รองผู้อํานวยการ ฝ่าย Corporate Finance  

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

Telenor Myanmar Limited 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 

2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารของบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในส่วนท่ี 2 การจดัการและการกํากับดแูลกิจการ – เลขานกุารบริษัท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1  

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง(1) 

รายช่ือ 
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

นายบญุชยั เบญจรงคกลุ X             X  /     X / / /    X        X 

นายเพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค /                                   

นายจลุจิตต์ บณุยเกตุ(2) /     X                  /    /        

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม /                                   

นางกมลวรรณ วิปลุากร(3) /     X                              

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ /     /                              

นางทเูน่ ริปเปล /                                   

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น /                                   

นายคริสเตียน วฟู ซอนเดอร์การ์ด /                                   

นายราเกซ เจน /                                   

นางปรารถนา มงคลกลุ(4) /                                   

นางอเลก็ซานดรา ไรช์(5) ///     //                              

นายชารัด จนัทรา เมห์โรทรา(6) ///     //                              

นายดิลิป ปาล ///     ///      /                         

นายประเทศ ตนักรุานนัท ์ ///     //                              

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ ///     ///                              

นายราจีฟ บาวา ///     ///                              

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม ///     ///                              

นายฮาว ริ เร็น ///     ///                              

นายลาร์ส มาร์คสุ แอดอรุทสุซนั ///     ///                              

นายฮากนุ บรัวเช็ท เชิร์ล ///     ///             /                 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2  

หมายเหตุ 

X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   /// = ผู้บริหาร 

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากดั(6) 2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 3 = บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั(6) 4 = บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากดั(6) 5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั  

6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั(6) 7 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั 

(มหาชน) (6) 

8 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั(6) 9 = บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั 10 = บริษัท เทเลแอสเสท จํากดั 

11 = บริษัท ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส 

จํากดั 

12 = บริษัท ศนูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศพัท ์จํากดั 

13 = บริษัท รักบ้านเกิด จํากดั 14 = บริษัท ยไูนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จํากดั 15 = บริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากดั 

16 = บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากดั 17 = บริษัท เทเลนอร์ โกลบอล เซอร์วิส เอเอส 18 = บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (ไอเอชคิว) จํากดั 19 = บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากดั 20 = บริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จํากดั 

21 = บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 22 = กลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น 23 = บริษัท คิง เพาเวอร์ สวุรรณภมูิ จํากดั 24 = บริษัท ท็อปอพัฟอร์ย ูจํากดั 25 = บริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มลัติมีเดีย 

จํากดั 

26 = บริษัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 27 = บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 28 = บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 29 = บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั 

30 = บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่

แนล (ประเทศไทย) จํากดั 

31 = บริษัท บีบี คอนเนค จํากดั 32 = บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 

จํากดั 

33 = บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 

(มหาชน) 

34 = บริษัท พิพิธภณัฑ์ศิลปะไทย จํากดั  

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(2) นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุลาออกเมื่อ 28 มกราคม 2563 

(3) นางกมลวรรณ วิปลุากร ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั แทนนายจลุจิตต์ บณุยเกต ุเมื่อ 28 มกราคม 2563 

(4) นางปรารถนา มงคลกลุ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทน นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุเมื่อ 28 มกราคม 2563 

(5) นางอเล็กซานดรา ไรช์ ออกจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อ 1 กมุภาพนัธ์ 2563 

(6) นายชารัด จนัทรา เมห์โรทรา ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนางอเล็กซานดรา ไรช์ เมื่อ 1 กมุภาพนัธ์ 2563 

(7) นิติบคุคลอยู่ระหว่างชําระบญัช ี

  



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย(1) 

รายช่ือบริษัท/รายช่ือกรรมการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นายจลุจิตต์ บณุยเกตุ(2)     X      

นางชนญัญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์     /      

นางกมลวรรณ วิปลุากร(3)     X      

นางอเล็กซานดรา ไรช์(4)     //      

นายชารัด จนัทรา เมห์โรทรา(5)     //      

นายประเทศ ตนักรุานนัท ์     //      

นายดิลิป ปาล     ///     / 

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร          / 

นายทีโบท์ ลปุ ไซมอน จิราร์ด         /  

นายพิพฒัน์ ศรีมธัยกลุ         /  

นายกตญั�ู สวุรรณคํา  /         

นายเอกชยั รัตนสนุทร  /         

นายวิรัช จารุโชคทวีชยั  /         

 

หมายเหตุ 

X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   /// = ผู้บริหาร 

1 = บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากดั(6) 6 = บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากดั(6) 

2 = บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 7 = บริษัท ยไูนเต็ดคอมมนูิเกชัน่ อินดสัตรี จํากดั (มหาชน) (6) 

3 = บริษัท อีสเทิรน์ บิช จํากดั(6) 8 = บริษัท เพย์สบาย จํากดั(6) 

4 = บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากดั(6) 9 = บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากดั 

5 = บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั  10 = บริษัท เทเลแอสเสท จํากดั 

(1) ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(2) นายจลุจิตต์ บณุยเกต ุลาออกจากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เมื่อ 27 มกราคม 2563 

(3) นางกมลวรรณ วิปลุากร ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั แทนนายจลุจิตต์ บณุยเกต ุเมื่อ 28 มกราคม 2563 

(4) นางอเล็กซานดรา ไรช์ ออกจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั เมื่อ 1 กมุภาพนัธ์ 2563 

(5) นายชารัด จนัทรา เมห์โรทรา ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีแทค ไตรเนต็ จํากดั แทนนางอเล็กซานดรา ไรช์ เมื่อ 1 กมุภาพนัธ์ 2563 

(6) นิติบคุคลอยู่ระหว่างชําระบญัช ี



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 3 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 

 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดปรากฏในส่วนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ– การตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในมีดงันี ้

  

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายกิติ วิจิตรสว่างวงศ์ 

ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

38 วฒุิการศึกษา  

- บริหารธุรกิจมหาบณัทิต – นกับริหารระดบัต้น   

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- บญัชีบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบญัชี   

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

 

วฒุิบตัร/ประกาศนียบตัร/การฝึกอบรม 

- วฒุิบตัรผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal 

Auditor: CIA) โดยสถาบนัผู้ตรวจสอบภายในสากล 

(The Institute of Internal Auditors: IIA), ปี 2561 

- วฒุิบตัรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 7 (Internal 

Audit Certificate Program: IACP) โดยสภาวิชาชีพ

บญัชี, ปี 2555  

- วฒุิบตัรหลกัสตูรการป้องกนัทจุริต ในองค์กร รุ่นที่ 8 

โดยสภาวิชาชีพบญัชี, ปี 2557  

- ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจสําหรับบคุคลทัว่ไป 

รุ่น 16 โดยคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ปี 2558 

 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี ก.ย. 2561 – 

ปัจจบุนั 

 

2558 – ส.ค. 

2561 

 

2557, 2559 – 

2560 

 

2557 – 2558 

  

 

 2555 – 2556 

 

 

 2554 - 2555  

 

 

 2550 - 2554  

 

 

 2547 - 2550 

 

ผู้อํานวยการฝ่าย - ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย - ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน  

 

รักษาการหวัหน้าฝ่าย – ฝ่ายดูแลการ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 

ผู้จดัการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

 

รองผู้จดัการฝ่าย - ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน  

 

 ผู้จดัการฝ่าย - ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

  

นกัวิเคราะหอ์าวุโส - ฝ่ายพฒันา

กระบวนการองค์กร 

  

 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ  

  

 

บมจ. ไทยรับประกนัภัยต่อ  

 

 

บมจ. ไทยรับประกนัภัยต่อ  

 

 

บมจ. ไทยรับประกนัภัยต่อ 

 

 

 บมจ. แพลน บี มีเดีย 

 

  

บจ. เบญจจินดา โฮลดิง้  

  

 

บจ. เคพีเอ็มจี ภมูิไชย  สอบบัญชี 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

 

  

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - ประกาศนียบตัร IT Audit for Non-IT Auditor 

Masterclass และ IT Audit for Non-IT Auditor 

Workshop โดยสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุ

ระบบสารสนเทศ-ภาคพืน้กรุงเทพฯ (Information 

Systems Audit and Control Association: ISACA 

Bangkok Chapter), ปี 2557 

- ประกาศนียบตัรโครงการพฒันาบคุลากรด้านวิชาชีพ

นกัวางระบบ รุ่นที่ 2 (Business System 

Development: BSD) โดยสภาวิชาชีพบญัชีร่วมกบั 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ปี 2556 

อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) 

รอบที่ 5/2557 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ 

ไทย 

     



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 3 

2. หัวหน้างานกํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร 

หวัหน้างานกํากับดแูลและจริยธรรมองค์กรของบริษัท หรือ “เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัดแูลและจริยธรรมองค์กร” (Ethics and Compliance Officer) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลและจริยธรรม การ

ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือธรรมาภิบาลของบริษัท ความถกูต้องและสอดคล้องของนโบบายต่างๆ ของบริษัท (Governance Work Program) รวมถึงกํากบัดแูลนโยบายดงัต่อไปนีข้องบริษัท: 

2.1 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั 

2.2 นโยบายความเสี่ยงของพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners Compliance Risk Management Policy)   

ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและปราศจากอคติในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงการแก้ไขเยียวยาหรือดําเนินการทางกฎหมายสําหรับการกระทําความผิด 

จึงได้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการพิจารณาดงันี ้

1. จัดตัง้หน่วยงานอิสระใหม่ขึน้ คือหน่วยงานสอบสวน ซึ่งจะทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรับรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในท่ีทํางานท่ีไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท 

กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ จากพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท ผ่านช่องทางร้องเรียนสายด่วนจริยธรรม (Navex System) เพียงช่องทางเดียวเท่านัน้ ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส 

(Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีหน่วยงานสอบสวนได้รับจะถกูเก็บเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยเมื่อหน่วยงานสอบสวนได้รับเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะมอบหมาย

ให้หวัหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ท่ีไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง) รวบรวมพยานหลกัฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและหัวหน้า

หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจะทํารายงานการสอบสวนพร้อมพยานหลกัฐานต่อหน่วยงานสอบสวนต่อไป  

2. หน่วยงานสอบสวนจะประมวลข้อสรุปและหลกัฐานเพื่อเสนอต่อหน่วยงานกํากบัดแูลและจริยธรรมองค์กร ภายหลงัจากท่ีได้รายงานและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และเพียงพอ 

3. หน่วยงานกํากับดแูลและจริยธรรมองค์กร จะจดัทําการวิเคราะห์เร่ืองร้องเรียน จดัทํารายงานพร้อมทัง้นําเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ หรือบทลงโทษตามระเบียบของบริษัท ต่อคณะกรรมการวินิจฉัย

ตดัสินลงโทษ (Disciplinary Actions Committee)   

4. เมื่อได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการวินิจฉัยตดัสินลงโทษ หน่วยงานกํากับดแูลและจริยธรรมองค์กรจะมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดําเนินการทางกฎหมาย หรือ

ลงโทษพนกังานสําหรับการกระทําความผิดดงักล่าวต่อไป  

ทัง้นี ้รายละเอียดของหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท มีดงันี ้



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 4 

ชื่อ-นามสกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วนการถือ 

หุ้นในบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายธนทั เลาหเลิศเดชา 

หวัหน้าฝ่ายกํากบัดแูลและ

จริยธรรมองค์กร 

46 วฒุิการศึกษา  

- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ (การเงิน), มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

- ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (การเงิน), มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย 

 

วฒุิบตัร/ประกาศนียบตัร/การฝึกอบรม 

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program  สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ปี2563 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี ปัจจบุนั 

 

 

 

2556-2562 

 

 

 

 

2555-2556 

 

 

 

2552-2555 

 

 

 

 

2550-2552 

 

 

2546-2550 

 

 

2542-2546 

 

 

2539-2542 

 

หวัหน้าฝ่ายกํากบัดแูลและ

จริยธรรมองค์กร (Head of Ethics 

and Compliance Department) 

 

ผู้อํานวยการฝ่ายควบคมุภายใน 

กํากบัดแูลและจริยธรรมองค์กร 

(Controls, Compliance and 

Ethics Director) 

 

รองผู้อํานวยการผ่ายการต่อต้าน

การทจุริต (Vice President, Anti-

Fraud Management) 

 

รองผู้อํานวยการฝ่ายสอบทานการ

ควบคมุฝ่ายเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ 

(Vice President, Operational 

Risk and Control Review) 

 

ที่ปรึกษาอาวโุส (Senior 

Consultant) 

 

ผู้จดัการฝ่ายตรวบสอบภายใน 

(Internal Audit Manager) 

 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในอาวโุส 

(Senior Internal Auditor) 

 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 

(Internal Auditor) 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี ่(ประเทศไทย) 

จํากดั 

 

 

 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

บริษัท เอบีม คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

บริษัทเงินทนุ เอไอจีไฟแนนซ์ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 1 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

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

ผู้ทรงคณุวฒิุและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี กฎหมาย และการบริหารธุรกิจ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจัดทําตามแนวทางและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารพนักงาน หรือท่ี

ปรึกษาของบริษัท 

 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในปี 2562 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 10 ครัง้ และได้รายงานผล

การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ มีผู้บริหารระดับสงู หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ

ผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุในวาระท่ีเก่ียวข้อง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายโดยสรุปดงันี ้

• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2562 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตัิ 

งบการเงินดงักล่าวได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปโดยถูกต้อง และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 

• สอบทานความเพียงพอ และการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบติัตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท โดยประชมุร่วมกบัผู้บริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ข้อเสนอแนะท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท 

• พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจําปีซึ่งได้จัดทําขึน้ตามแนวความเสี่ยง และพิจารณาผลการตรวจสอบของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

• สอบทาน และประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวทางการกํากับ

ดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

• พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวมถึงเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 

2563 ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

จากการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีการ

จัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน 



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 2 

และระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท และการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดตาม

นโยบายบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ท่ีถือปฏิบตัิ ประสบการณ์ ผลการ

ดําเนินงาน และความเป็นอิสระในการดําเนินงานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน 

อีวาย จํากัด มีผลการดําเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากนี ้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดบัสากล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2563 

และได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นต่อไป 

  

 

นางกมลวรรณ วิปลุากร 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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	8.2 คณะผู้บริหาร
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	รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
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	ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของ ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาย...
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	นางสาวพีรญา รอดกรณ์ เป็นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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	ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำกับดููแลกิจการนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น ธุุรกิจและผลการประกอบการของ...
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	* ตารางค่าตอบแทนกรรมการแสดงผลทศนิยมสองตำแหน่ง
	นอกจากนี้ ในปี 2562 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ และ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการใน บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจำนวน 400,000 บาท และ 350,000 บาท ตามลำดับ  จากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำ...
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