




วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เหตุการณ์สำาคัญ โครงสร้างการถือหุ้น

จุดเด่นทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยง นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท การจัดการ บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

สาส์นจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำากับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท
รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

คณะผู้บริหารบริษัท รายงานของคณะกรรมการสรรหา งบการเงิน

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
รายงานคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ
รายงานของคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

คำานิยาม

ความรับผิดชอบต่อสังคม รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

สารบัญ

002 048 102

004 053 104

014 061 107

016 069 113

018 088 114

024 090 116

028 091 125

032 092 186

037 093
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์  |  พันธกิจ  |  กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ :

Empower
societies

We are here 
to help our 
customers

การสร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยี

ที่เรามีอยู่ในมือ การมอบโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลและเชื่อมต่อกันได้อย่างทั่วถึง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมสำาหรับ

อนาคตที่ดีกว่า

พันธกิจ :

หน้าที่ของเราคือ การช่วยเหลือลูกค้า

ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการติดต่อสื่อสาร

ความสำาเร็จของเราจึงวัดได้จากความรู้สึกของลูกค้า

ที่รักเราและอยากแนะนำาบริการที่ดีของเรานั้น

ให้กับครอบครัวและคนที่เขารัก
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รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

Internet
for All

Best in
Digital Services

Loved by 
Customers

อนิเทอรเ์นต็ คอื บรกิารทีก่ำาลงัเตบิโต  เราจะสรา้ง 

รายได้และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ด้วยบริการที่แตกต่างและสร้างประสบการณ์ 

ใช้งานที่ดีให้ลูกค้า เราจะพัฒนางานขายและ 

นำาเสนอค่าบริการที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตให้สามารถทดแทนการใช้บริการ 

เสียงได้อย่างสมบูรณ์

เราต้อง เตรียมคอนเทนท์ ให้ลูกค้ าใช้ งาน  

เมื่อลูกค้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เราจะนำาเสนอ 

คอนเทนท์ที่ดีและเป็นประโยชน์ผ่านความ 

ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้เราเป็น 1 ใน 10  

สุดยอดคอนเทนท์สำาหรับผู้บริโภค

เราจะมอบประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจ 

และสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ซึง่จะชว่ยใหเ้รา 

เติบโตได้เหนือผู้ให้บริการรายอื่น

กลยุทธ์ :
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จุดเด่นทางการเงิน

  2556 2557 2558

ผลการดำาเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ 80,659 75,012 71,858

รายได้รวมจากการขายและการให้บริการ 94,617 90,493 87,753

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) 30,047 30,900 27,941

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 10,569 10,729 5,893

งบดุล (หน่วย:ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 105,054 106,426 110,965

หนี้สินรวม 72,334 73,828 83,742

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 32,720 32,598 27,223

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรา EBITDA Margin 31.7% 34.1% 31.8%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 31% 33% 20%

อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 0.9 0.9 1.4

หลักทรัพย์

จำานวนหุ้น (ล้าน) 2,368 2,368 2,368

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 4.46 4.53 2.49

ราคาต่อหุ้น (บาท)* 97.00 96.50 30.25

*ณ วันทำาการสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทิน

หมายเหตุ  มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการในปี 2557 และเปลี่ยนแปลงการคำานวณ EBITDA
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จำานวนผู้ใช้

บริการ 2558

2558

2558

2558

30.7

61%

3123

2.6

โครงข่ายระบบใบอนุญาต
(2.1GHz)

9

32%

24.3

+11% YoY

6.4

3G 4G

41% 46%

13
15

โครงข่ายระบบสัมปทาน
(850MHz และ 1800MHz)

22.6

2557

2557

2557

2557 หน่วย : พัน

2556

2556 

2556

2556

11.1

18.6

สัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟน

จำานวนผู้ใช้

สมาร์ทโฟน

รายได้

บริการข้อมูล

ล้านเลขหมาย

ล้านเลขหมาย

พันล้านบาท

พันสถานีฐาน

สัดส่วนรายได้จากบริการข้อมูลต่อรายได้
จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

จำานวนสถานีฐาน

ในระบบ 3G และ 4G

25

15

31

30.7

28



Idea Inspiration

Output :

Electricity

Wind Power

Wind energy is extracted
from air flow

120°

using wind turbines
or sails to produce
mechanical or electrical
energy.



Reach Everywhere.
Understand Every

Inspiration.

เข้าถึง ทุกแรงบันดาลใจ

ที่สุดของเทคโนโลยี...

คือการต่อเติมจินตนาการได้

ไม่สิ้นสุด





Reach Everywhere.
Understand Every

Connectivity.

เข้าถึง ทุกความต้องการทางธุรกิจ

ที่สุดของเทคโนโลยี...

คือความสะดวกรวดเร็ว

ในการเชื่อมต่อที่เหนือกว่า





Reach Everywhere.
Understand Every

Feeling.

เข้าถึง ทุกความคิดถึง

ที่สุดของเทคโนโลยี...

คือการเชื่อมต่อทุกความห่างไกล

ให้ใกล้กัน





Reach Everywhere.
Understand Every

Opportunity.

เข้าถึง ทุกการแลกเปล่ียนทางธุรกิจ

ที่สุดของเทคโนโลยี...

คือทำาให้การแลกเปลี่ยน

ทางการค้าเกิดขึ้นได้ทุกที่
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ DTAC

เลขทะเบียนบริษัท 0107538000037

ประกอบธุรกิจ ดำาเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ ย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 

  และย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์

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

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

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 24-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์ (66 2) 202 8000

  โทรสาร (66 2) 657 6083

  เว็บไซต์ www.dtac.co.th
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์  (66 2) 009 9000

  โทรสาร  (66 2) 009 9991

  ลูกค้าสัมพันธ์ (66 2) 009 9999

  เว็บไซต์  http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

  บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

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

  โทรศัพท์  (66 2) 264 0777

  โทรสาร  (66 2) 264 0789-90

  เว็บไซต์  www.ey.com

นายทะเบียนหุ้นกู ้ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์  (66 2) 230 1136

  โทรสาร  (66 2) 626 4545-6

  เว็บไซต์  www.bangkokbank.com
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปี 2558 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงก้าวสำาคัญด้านโทรคมนาคม 
ของประเทศไทย นั่นคือ การที่สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดให้มีการ 
ประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ในเดือนพฤศจิกายน และคลื่นความถี่ 900 MHz  
ในเดือนธันวาคม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้บริโภคที่มีความ 
หลากหลายทั้งเทคโนโลยี 3G และ 4G ซึ่งการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีนี้ จะ 
สง่ผลดตีอ่ธรุกจิโทรคมนาคมและเศรษฐกจิของประเทศ นอกเหนอืจากเมด็เงนิที ่
ไดจ้ากการประมลูแลว้ การลงทนุโครงขา่ยของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่และ 
การเติบโตของธุรกิจแอพพลิเคชั่นหรือคอนเทนต์ ยังทำาให้เกิดการจ้างงาน 
และการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับประเทศไปพร้อมกัน

แม้จะไม่ได้เป็นผู้ชนะในการประมูลท้ัง 2 ครั้ง แต่ดีแทคขอยืนยันว่า สิ่งที่เกิด 
ขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท ใน 
การรักษาความเป็นผู้นำาด้านการให้บริการ 3G และ 4G พร้อมรองรับการใช้ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เนื่องจากปัจจุบัน ดีแทคยังถือครองคลื่นความถี่เพื่อ 
ให้บริการทั้ง 2G, 3G และ 4G อยู่มากถึง 35-40% ของคลื่นความถ่ีทั้งหมดที่ 
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเอกชนนำาออกมาใช้ จึงมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อ 
ให้บริการ 4G อย่างต่อเนื่องได้อีกหลายปี นอกจากนั้น ดีแทคยังเป็นบริษัท  
ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะรุกเดินหน้าลงทุนด้านโครงข่าย 
เพิ่ม โดยตั้งงบไว้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ในปี 2559

ดีแทคจะเร่งขยายโครงข่ายการให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz บน 
แบนด์วิธที่กว้างถึง 15 MHz และ 4G บนคลื่นความถี่ 2100 MHz ซึ่งครอบคลุม 
พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และอีกมากกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้  
ดีแทคจะเพิ่มโครงข่าย 4G บนคลื่น 1800 MHz ในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดอีก 2,200 
สถานี ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2559 และจะขยายพื้นที่การให้ 
บริการ 4G บนคลื่น 2100 MHz ให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ภายใน 
ไตรมาสที่ 3 ของปีหน้า โดยมีเป้าหมายในการสร้างความประทับใจสูงสุดให้ 
กับผู้ใช้บริการ ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้ 4G บนโทรศัพท์มือถือที่ 
ความเร็วสูงมากกว่า 100 Mbps ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ปี 2559 ดีแทคจะยังคงเดินหน้าสานต่อกลยุทธ์ Internet for All เพื่อพัฒนาการ 
สื่อสารดิจิทัล สร้างอุตสาหกรรมธุรกิจอินเทอร์เน็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ 
ยกระดับบริการโทรคมนาคมของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมภาครัฐในการ 
จัดทำาโรดแมป หรือแผนบริหารคลื่นความถี่ นำาคลื่นความถี่ที่มีอยู่มาใช้งานให้ 
เกดิประโยชนส์งูสดุ รวมถงึการบรรจุแผนการออกใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่
ย่าน 700, 850, 1800, 2300 และ 2600 MHz ที่ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน  
เพื่อการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำาให้ผู้ประกอบ 
การสามารถวางแผนในระยะยาว ทั้งการลงทุน การนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา 
ให้บริการแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลดีกลับมาสู่การพัฒนาประเทศ

ดีแทคมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้นำาการให้บริการโมบายล์ดิจิทัลของประเทศ นำา 
เทคโนโลยีมาใช้สร้างประโยชน์ พร้อมสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม (Digital Economy) ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ICT ไปใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ 2 ด้าน คือ ด้านความมั่งคั่ง โดยใช้ ICT เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
เช่น สุขภาพ การศึกษา และด้านความมั่นคง โดยใช้ ICT เพื่อความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน  

ในดา้นของธรรมาภบิาล ดแีทคตัง้มัน่ทีจ่ะเปน็บรษิทัชัน้นำาในตลาดหลกัทรพัย ์
ที่ดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีมาตรฐาน ทำาให้ 
ดีแทคได้รับรางวัล “Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies” จาก ASEAN  
Capital Markets Forum ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า ดีแทคเป็นบริษัทไทยที่มีธรรมา 
ภิบาลในระดับสากล อันเป็นผลมาจากการกำากับดูแลกิจการที่ดีในทุกด้าน  
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า การเปิดเผยข้อมูลและความ 
โปร่งใส การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงความทุ่มเทของ 
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สำาหรับปี 2559 ดีแทคกำาหนดเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชน 
ซึ่งเป็นกลุ่มวัยที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ และสหประชาชาติประกาศเป็นวาระ 
ของโลกในการร่วมกันปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเด็กต้ังแต่แรกเกิด พร้อม 
สนับสนุนให้พวกเขาได้รับการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำาหรับ 
ดีแทค เด็กและเยาวชนนับเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่มีอัตราการเข้าถึง 
อินเทอร์เน็ตสูงถึง 75% และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ในฐานะผู้นำา 
ของธุรกิจนี้ สิ่งที่เราทำาคือ การปลูกฝัง และสร้างการรับรู้ให้พวกเขาตระหนัก 
ถึงการใช้งานอนิเทอร์เน็ตทีป่ลอดภัยและสร้างสรรค ์รวมถึงการใหค้วามรูเ้ก่ียว 
กับสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองดิจิทัล (Digital  
Citizen)

ล่าสุด ดีแทคได้แสดงคำามั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 
ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ พร้อมบริษัท 
ชั้นนำาของประเทศอีก 30 บริษัท ดำาเนินโครงการ Child-Friendly Business  
ด้วยความเชื่อมั่นว่า พลังของเด็กและเยาวชนในวันนี้ คือฐานพลังที่ขับเคลื่อน 
ธุรกิจให้เติบโตในอนาคต

ดีแทคขอให้นักลงทุนทุกท่านมั่นใจในศักยภาพของบริษัท ที่มีความพร้อม 
ในการดำาเนินธุรกิจ มีความแข็งแกร่งทางด้านการแข่งขัน ในช่วงที่วงจร 
อุตสาหกรรมอยู่ในระยะขยายตัวนี้ เราจะยังคงเติบโต เป็นผู้ริเริ่มคิดค้น 
นวัตกรรม นำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าด้วยความใส่ใจ ใน 
ขณะเดียวกัน ก็มีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งแสดง 
ให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญกับการสร้างผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก 

นายบุญชััย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการบริษัท

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการ
อายุ 61 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: 10 หุ้น (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

   ปริญญาตรี B.Sc. in Management, 

   Northern Illinois University, USA

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

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด  

   (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำากัด

2544 - ปัจจุบัน ประธานสหกรณ์ร่วมด้วยช่วยกัน จำากัด

2541 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิด

2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
ประสบการณ์ทำางาน

2545 - 2558 กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด

2544 - 2549 ประธานมูลนิธิอนุรักษ์นกเงือก

2545 - 2548 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

2544 - 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2543 - 2544 กรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2527 - 2542 ประธานกรรมการบริหาร 

   บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2558   มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

2546   ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)

2540   ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

2537   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้

รองประธานกรรมการ
อายุ 56 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Master of Science in Business Adm., 

   University of Karlstad, Sweden

   Program for Executive Development, IMD, Lausanne

   State licenced Public Accountant (CPA) Norway,

   Norwegian School of Economics and Business 

   Administration (NHH)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2558 - ปัจจุบัน Executive Vice President and Acting Chief Financial Officer,  

   Telenor Group

2558 - ปัจจุบัน Board Member, Telenor Norway

2558 - ปัจจุบัน Chairman, Telenor Broadcast

2558 - ปัจจุบัน Board Member, Posten Norge

2556 - ปัจจุบัน Chairman, DiGi.com Berhad
ประสบการณ์ทำางาน

2557   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Uninor, India

2554 - 2556 Executive Vice President and Head of Strategy and 

   Regulatory Affairs, Telenor Group

2552 - 2554 Executive Vice President and Head of Corporate 

   Development, Telenor Group

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหา 
และกรรมการกำากับดูแลกิจการ
อายุ 72 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต Kent State University, USA

   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำากับดูแลกิจการ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

   และกรรมการสรรหา 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำากัด 

   บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

   บริษัท คิง เพาเวอร์ มาเก็ตติ้ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จำากัด

   บริษัท คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเมนท์ จำากัด

   บริษัท คิง เพาเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด

   บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด
ประสบการณ์ทำางาน

2541 - 2546 กรรมการอำานวยการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำากัด

2541 - 2546 กรรมการอำานวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด

2537 - 2541 รองกรรมการอำานวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา
อายุ 64 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: 10,000 หุ้นสามัญ และ
    6,000 หุ้นเอ็นวีดีอาร์ (0.00 %)

ประวัติการศึกษา MA Jurisprudence, Oxford University, UK

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (203/2558)

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

   และกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Masterbulk Ship Management Pte Ltd

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Masterbulk Private Limited

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



020 คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
อายุ 52 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สาขา Management Information System 

   มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

   ประกาศนียบัตร ด้านการจัดการ (Specia l  Management  

   Program) มหาวิทยาลัยมาร์แชล สหรัฐอเมริกา

   ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี 

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส 

   อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด
ประสบการณ์ทำางาน

2547 - 2551 ผู้จัดการประจำาประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

   บริษัท โมโตโรล่า (ประเทศไทย) จำากัด

นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหา 
และกรรมการกำากับและดูแลกิจการ
อายุ 53 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 

   Western Illinois University, USA

   ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง 

   ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ประกาศนียบัตร Certificate Harvard Executive Program, 

   Harvard Business School, Harvard University, USA

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

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   หลักสูตร Diploma Examination (Exam) (26/2552) 

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำาหนด 

   ค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา, กรรมการกำากับและดูแลกิจการ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำางาน

2552 - 2553 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 

   บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



021คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

กรรมการ
อายุ 54 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท Master of Science in Electrical Engineering,

   University of Miami, USA

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

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 (สายงานเทคโนโลยี

   สารสนเทศ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำางาน

2556   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 (สายงานกลยุทธ์องค์กร)

   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

2552 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระดับ 13 (สายงานธุรกิจโทรศัพท์) 

   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

นายทอเร่ จอห์นเซ่น

กรรมการ  
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหา  
และกรรมการกำากับดูแลกิจการ
อายุ 68 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Master of Science, Norwegian Institute of Technology,

   University of Trondheim, Norway

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

   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 

   กรรมการกำากับดูแลกิจการ 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Myanmar Ltd

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ DiGi.com Berhad

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Telenor Pakistan Ltd

2556 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส และกรรมการ 

   บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จำากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Grameenphone Ltd
ประสบการณ์ทำางาน

2554 – 2557 ประธานกรรมการ Grameenphone IT Ltd

2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameenphone Ltd

2551 - 2554 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



022 คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นายฮากุน บรัวเช็ท เชิร์ล

กรรมการ 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา
อายุ 44 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Marketing and Communication, 

   Norges Markeds Hoyskøle (BI Norwegian Business School)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor GO Pte Ltd

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor South Asia Invest Pte Ltd

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor South East Asia Invest Pte Ltd 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Grameenphone Ltd

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Telenor Asia Pte Ltd 

2551 - ปัจจุบัน Senior Vice President, Corporate Affairs Asia,

   Telenor Group
ประสบการณ์ทำางาน

2553 - 2558 กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

   DiGi.com Berhad

2553 - 2558 กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd, 

2556 - 2558 กรรมการ Telenor Myanmar Ltd

2555 - 2558 กรรมการ Telenor Pakistan Ltd

2554 - 2557 กรรมการ Telenor Global Services Singapore Pte Ltd 

2554 - 2556 กรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2554 - 2555 กรรมการ Telenor India Ltd 

2550 - 2554 กรรมการ Telenor Pakistan Ltd 

2549 - 2555 กรรมการ Telenor Corporate Development Sdn,

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว์

กรรมการ
อายุ 49 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Master of Science in Business and Economics from the 

   Norwegian School of Economics and Business 

   Administration in Bergen, specializing in strategies and finance
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2553 – ปัจจุบัน Executive Vice President and Chief Financial Officer, 

   Telenor ASA
ประสบการณ์ทำางาน

2550 – 2553 Investment Director, Arendals Fossekompani ASA

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



023คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นายเฮนริค คลอสเซ่น

กรรมการ
อายุ 52 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Master of Business Administration, INSEAD, France
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Telenor Group

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 702Search (Thailand) B.V., Netherlands

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 701Search Pte. Ltd., Singapore

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 703Search (Indonedia) B.V., Netherlands
ประสบการณ์ทำางาน

2557 - 2558 Executive Vice President and Head of Digital and Strategy, 

   Telenor Group

2553 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DiGi Telecommunications, 

2548 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Denmark

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง

กรรมการ
อายุ 47 ปี
จำานวนหุ้นที่ถือ*: ไม่มี (0.00%)

ประวัติการศึกษา Master of Business Administration, 

   Gothenburg School of Economics and Commercial Law

   Master of Science in Systems Engineering,

   Case Western Reserve University, USA 

   Master of Science in Engineering Physics, 

   Uppsala University
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2558 - ปัจจุบัน Executive Vice President, Telenor Group

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ DiGi.Com Berhad
ประสบการณ์ทำางาน

2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2552 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   Telenor Sverige AB

2550 - 2552 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี 

   Telenor Sverige AB

หมายเหตุ * นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารบริษัท



025คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

01

02

03

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง *

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
Master of Business Administration, Gothenburg School of Economics and Commercial Law
Master of Science in Systems Engineering, Case Western Reserve University, USA
Master of Science in Engineering Physics, Uppsala University

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2558 - ปัจจุบัน Executive Vice President, Telenor Group

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ DiGi.Com Berhad
2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DiGi Telecommunications Sdn Bhd
2552 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Telenor Sverige AB
2550 - 2552 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี Telenor Sverige AB

นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
M.Sc.E.E. Norwegian Institute of Technology (NTNU)
MBA Norwegian School of Management (BI)

2558 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพย์สบาย จำากัด

2558   ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การเงิน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2554 - 2558 Director M&A, Telenor Group
2550 - 2554 Vice President, Telenor Group

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน *

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

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด

2556 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2553 - 2555 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด Telenor Hungary 

2552 - 2553  Senior Executive, Telenor (India launch project)
2551 - 2552  Chief Corporate Strategy Officer, Pannon 
2549 - 2551  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด, Telenor Pakistan
2548 - 2549  Head of Human Resources and Strategy/Business Development, Telenor Pakistan 
2547 - 2548  ผู้อำานวยการ, CEO Office, Telenor Nordic Mobile 

2546 - 2547  ที่ปรึกษา, CEO Office, Telenor Mobil 
2544 - 2546  Project Manager, Telenor Mobile International
2544    Product development, Vimpelcom, Russia

 * เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต.

 ** นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

04

05

06

นายอลัน บองเก้ *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มส่งเสริมการขาย
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
HD-organisation (Master degree, diploma education in business economics from Copenhagen Business School-CBSl)

2558 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มส่งเสริมการขาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2555 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด Grameenphone Ltd
2552 - 2555 Executive Vice President Uninor, India (Telenor expat)-Circle Head, CEO

นายประเทศ ตันกุรานันท์ *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี
จำานวนหุ้นที่ถือ**: 6,900 หุ้น (0.00 %)
Master of Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

2556 - 2557 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี Telenor Myanmar Ltd
2554 - 2556 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2553 - 2554 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2552 - 2553 ผู้อำานวยการ ฝ่ายออกแบบโครงข่ายและระบบพื้นฐาน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2548 - 2552 ผู้อำานวยการ ฝ่ายโครงข่ายสื่อสัญญาณ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2544 - 2548 Head of Engineering, Satellite Engineer, Pacific Century Matrix (Hong Kong)
2539 - 2543 Satellite Engineer, L-Star Program, Asia Broadcasting and Communication Network/ Telesat Canada

นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
Master of Business Administration, University of Oxford
Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin-Madison

2558 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพย์สบาย จำากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด

2556 - 2558 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2555 - 2556 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์ Telenor Digital
2554 - 2555 Director, Telenor Group Strategy, Telenor ASA
2551 - 2554 Management Consultant, Bain & Company

 * เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต.

 ** นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



027คณะผู้บริหารบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

07

08

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ *

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบุคคล
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
Master’s degree in Human Resources Development, Webster University, Missouri, USA
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2552 - 2558 รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทย, พม่า, กัมพูชา และลาว บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย  

   โฮลดิ้งส์ จำากัด

2550- 2552 Head of Human Resources, Sub-Region Asia North (Thailand, Bangladesh, Vietnam, Cambodia and Korea),  
   บริษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำากัด

2547 - 2550 Human Resources Manager for Indochina (Thailand, Vietnam, Cambodia & Laos), 
    บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำากัด

2536 - 2547 Assistant Vice President, Human Resources, Retail Operations, บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด

นายราจีฟ บาวา *

รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร
จำานวนหุ้นที่ถือ**: ไม่มี (0.00 %)
Certificate in Management, Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA 
Masters in Computer Science, University of Maryland, USA 
Bachelor of Technology, Computer Engineering, Manipal Institute of Technology, India

2558 - ปัจจุบัน รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน Director, Telenor (India) Communications Private Limited 
   (Erstwhile Telewings Communications Services Private Limited)
2554 - 2558 Chief Representative Officer, Telenor Group, India
2551 - 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร Unitech Wireless Pvt Ltd, India

เลขานุการบริษัท

นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์

จำานวนหุ้นที่ถือ**: 15,500 หุ้น (0.00 %)
ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมสูงสุด) มหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท กฎหมายประชาคมยุโรป มหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตรยุโรปศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญรางวัล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทและผู้อำานวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2552    ผู้อำานวยการสายงานกฎหมายโทรคมนาคม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2551   ผู้อำานวยการ สายงานกฎหมาย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
2550   ผู้อำานวยการฝ่าย Regulatory Division บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 * เป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต.

 ** นับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จำากัด (100%)

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด (100%)

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด (100%)

บริษัท เพย์สบาย จำากัด (100%)

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด (100%)

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด (99.97%)

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด (99.97%)

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด (100%)

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (99.99%)

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จำากัด (100%)

บริษัท ครีเอ้ จำากัด (51%)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด 

(มหาชน) (99.81%)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำาธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่

ในคลื่นความถี่ย่าน 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน- 

ดำาเนินงาน (BTO) เป็นเวลา 27 ปีจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)  

ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด (เดิมชื่อ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามเป็นเวลา 15 ปี จาก กสทช. เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 12 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วมจำานวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด (หรือ ยูดี)  

และ บรษิทั ศนูยใ์หบ้รกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัท ์ จำากดั บรษิทัยงัคงมุ่งม่ันในการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนทีแ่ละลงทนุในบริษทัยอ่ยโดยมีวตัถปุระสงค ์

เพือ่สนบัสนนุการดำาเนินธุรกจิโทรศัพทเ์คล่ือนทีแ่ละการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของบรษิทัเปน็หลกั  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัเนน้การลงทนุในกจิการทีส่ามารถ 

สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้

ข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

ประเภทหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น 
ทั้งหมด

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034424

บรกิารโทรคมนาคม (Wi-Fi)

โดยได้รับใบอนุญาตการ

ให้บริการอินเทอร์เน็ต

แบบที่หนึ่ง

175 หุ้นสามัญ 100 1,750,000

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034467

ให้บริการโฆษณาสินค้า

และบริการผ่านสื่อดิจิตอล 

100 หุ้นสามัญ 100 1,000,000

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0105549034548

ให้บริการโทรคมนาคม 1,160 หุ้นสามัญ 100 11,600,000

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0105557065767

ลงทนุและใหก้ารสนบัสนนุ

แก่บริษัท Start-up ในการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ

15 หุ้นสามัญ 100

(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต

จำากัด)

150,000

บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0105558145985

บรหิารและจดัการทรพัยส์นิ 1 หุ้นสามัญ 99.97

(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต

จำากัด)

10,000



030 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

ประเภทหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น 
ทั้งหมด

บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0105558146019

บรหิารและจดัการทรพัยส์นิ 1 หุ้นสามัญ 99.97

(ผ่านบริษัท

ดีแทค ไตรเน็ต

จำากัด)

10,000

บริษัท เพย์สบาย จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 36 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2160 5463-5

โทรสาร +66 2160 5462

เลขทะเบียนบริษัท 0125547001804

ใหบ้รกิารชำาระเงนิออนไลน์

บัตรเงินสด บริการชำาระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และบริการรับชำาระเงิน

200 หุ้นสามัญ 100 2,000,000

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0105539049038

บริหารสินทรัพย์ 1 หุ้นสามัญ 99.99 100,000

บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0105532038740

บริหารสินทรัพย์ 80 หุ้นสามัญ 100

(ผ่านบริษัท 

แทค 

พร็อพเพอร์ตี้ 

จำากัด)

800,000

บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อิน

ดัสตรี จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0107536000871

ตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติม

เงินและการให้บริการ

เติมเงินโดยไม่ต้องใช้

บัตรเติมเงิน (E-Refill)

313.55 หุ้นสามัญ 99.81 434,668,207

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จำากัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 

ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2202 8000

โทรสาร +66 2202 8885

เลขทะเบียนบริษัท 0105539069969

ระหว่างชำาระบัญชี 450 หุ้นสามัญ 100 4,500,000

บริษัท ครีเอ้ จำากัด เลขที ่99 อาคารซอฟตแ์วรพ์ารค์ ชัน้ 11 

ห้องเลขที่ 2101 ถนนแจ้งวัฒนะ 

ตำาบลคลองเกลือ อำาเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ +66 2962 1033

โทรสาร +66 2962 1097

เลขทะเบียนบริษัท 0125551002658

ระหว่างชำาระบัญชี 0.20 หุ้นสามัญ 51 2,039



031โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ * ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ถือหุ้นโดย บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด แม้ว่า บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท 

  ได้ถือหุ้นในยูดีร้อยละ 75 นั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ 

  ที่ดีที่สุดของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็นผู้จำาหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัท 

  ในการจัดการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บริษัทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททาง 

  ผลประโยชน์และขั้นตอนในการควบคุมรายการระหว่างกันอย่างรัดกุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรื่องการเข้าทำารายการระหว่างกันของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

  ประเทศไทย

  ทั้งนี้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

   นายบุญชัย  เบญจรงคกุล ร้อยละ 40.0

   นายวิชัย  เบญจรงคกุล ร้อยละ 30.0

   นางวรรณา  จิรกิติ ร้อยละ 15.0

   นายสมชาย  เบญจรงคกุล ร้อยละ 15.0

บริษัท ที่ตั้งสำานักงาน ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

ประเภทหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ 
(ร้อยละ)

จำานวนหุ้น 
ทั้งหมด

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิ

เนส จำากัด*

เลขที่ 499 หมู่ที่ 3 อาคารเบญจจินดา 

ถนนกำาแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ +66 2953 2222

โทรสาร +66 2953 1269

เลขทะเบียนบริษัท 0105545040951 

จัดจำาหน่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่ ซิมการ์ด 

บัตรเติมเงิน 

และอุปกรณ์ เสริมต่างๆ

200 หุ้นสามัญ 25 20,000,000

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลข

หมายโทรศัพท์ จำากัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ

ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 403 ชั้นที่ 4 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ +66 2108 1544

โทรสาร +66 2108 1544

เลขทะเบียนบริษัท 0115553001471

บริการระบบสารสนเทศ

และฐานข้อมูลกลาง

ประสานงานการโอนย้าย

ผู้ให้บริการโทรคมนาคม

เพื่อการคงสิทธิเลขหมาย

โทรศัพท์

2 หุ้นสามัญ 20

(โดยดีแทคและ

ผ่านบริษัท ดีแทค

ไตรเน็ต จำากัด)

20,000



032 การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ดีแทคมุ่งเน้นพัฒนาให้บริษัทเป็นผู้ให ้

บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ชั้นนำาของประเทศและให้อยู่ใน 

ใจของลูกค้าตามกลยุทธ์ “Loved by Customers” 

ภาพรวมการดำาเนินงาน

ดีแทคตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมุ่งหมายให้ลูกค้าได้  

รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดซึ่งส่วนหนึ่งคือการพัฒนาโครงข่าย 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีคุณภาพและมีความครอบคลุม โดยในปี 2558 เรา 

ได้เปิดให้บริการด้วยเทคโนโลยี 4G ความเร็วสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลและขยายโครงข่ายบริการ 3G ให้มีพื้นที่ครอบคลุม 94%  

ของจำานวนประชากรซึ่งถือเป็นพื้นที่ให้บริการที่กว้างที่สุดเท่าที่ดีแทคเคย 

มีมา และในขณะเดียวกัน ดีแทคได้ทำากิจกรรมเพื่อเรียกความเชื่อม่ันของ 

ลูกค้าต่อโครงข่ายของดีแทคทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 

ดีแทคได้สร้างกิจกรรมการขายเคร่ืองพร้อมแพ็คเกจและการให้ส่วนลด 

คา่เคร่ืองเพือ่เพิม่จำานวนผูใ้ชง้านอนิเทอร์เนต็และผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ซึง่ปจัจยั 

ดังกล่าว ช่วยให้ดีแทคมีจำานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ณ สิ้นปี 2558 อยู่ท่ี 

ระดับ 14.2 ล้านเลขหมาย และมีผู้ใช้บริการ 4G อยู่ที่ 2.3 ล้านเลขหมาย

“Internet for All’ เป็นอีกหนึ่งแนวทางหลักสำาหรับดีแทคที่ต้องการให้ 

คนไทยสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งจะสร้าง 

ประโยชน์ให้กับสังคมไทย ซึ่งเราได้ดำาเนินการในหลายรูปแบบเพื่อให้ไป 

ถึงจุดหมายดังกล่าวทั้งการพัฒนาคอนเทนต์ที่น่าสนใจและใช้งานง่าย  

หรือการนำาเสนอสมาร์ทโฟนที่มีราคาย่อมเยาเพื่อเพิ่มฐานผู้ใช้สมาร์ทโฟน  

และแพ็คเกจการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่ง 

ในปี 2558 ดีแทคได้นำาเสนอแพ็คเกจอย่าง “Love and Roll Non-stop” ที่ให้ 

ลูกค้าระบบรายเดือนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร้กังวล และแพ็คเกจ  

“Max Net & Max Combo” สำาหรับลูกค้าระบบเติมเงินที่ให้ลูกค้าใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตได้เต็มความเร็วตามปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ลูกค้าเลือกซึ่งทำา 

ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี ดีแทคนำาเสนอสมาร์ทโฟน 

ในหลายระดับราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ที่หลากหลาย โดยเราได้นำาเสนอสมาร์ทโฟนภายใต้แบรนด์ดีแทคมาแล้ว 

รวม 7 รุ่น รวมทั้งฟีเจอร์โฟนที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่าง ‘Happy 

phone’ โดยโทรศัพท์ภายใต้แบรนด์ของดีแทคได้รับการตอบรับเป็นอย่าง 

ดีจากลูกค้าและสามารถขายได้มากกว่า 1 ล้านเครื่องในปี 2558 คิดเป็น 

สัดส่วน 60% ของปริมาณการขายผ่านช่องทางของเรา นอกจากนี้ ดีแทค 

ยังได้นำาเสนอสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี 4G ในชื่อตระกูล “Eagle”  

สู่ตลาดอีกด้วย 

“Best in Digital Services” เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของดีแทคที่ใช้เป็นแนวทาง 

เพื่อนำาเสนอบริการให้กับลูกค้าโดยใช้ความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้ให้ 

บริการคอนเทนต์ระดับโลกอย่าง Youtube, Facebook และ Line นอกจากนี้  

ดีแทคพยายามพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้า 

สามารถใช้งานได้หลายช่องทางอีกด้วย ในปี 2558 ดีแทคได้ให้บริการ 

แอพพลิเคชั่นชื่อ Capture ที่ช่วยในการจัดเก็บและแชร์รูปภาพของลูกค้า 

ซึ่งมีผู้โหลดไปใช้งานแล้วมากกว่า 500,000 ราย 

4G
ดีแทคมีจำานวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ณ สิ้นปี 2558 
อยู่ที่ระดับ 14.2 ล้านเลขหมาย และมีผู้ใช้บริการ 4G 
อยู่ที่ 2.3 ล้านเลขหมาย
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ดีแทคได้เร่ิมใช้รูปแบบการดำาเนินงานโดยแบ่งพื้นที่ในเดือนเมษายน 2558  

โดยแบ่งพ้ืนท่ีการดำาเนินเป็น 5 ภูมิภาคและในแต่ละภูมิภาคมีหัวหน้าทีม 

ดูแลรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำาเนินการดังกล่าวเพื่อให้ได้ 

ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและดีขึ้น  

โดยในช่วงแรก ทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงด้านการจัดจำาหน่ายสินค้า 

ในตลาดลกูคา้ระบบเตมิเงนิ รวมทัง้พฒันาความสามารถของทมีงานขายใน 

แต่ละพื้นที่ และหาคู่ค้าในพื้นที่เพื่อการจำาหน่ายสินค้าด้วย

ในปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในเชิงรายได้อยู่ที่ประมาณ 28%

ภาพรวมด้านการเงิน

ในปี 2558 ดีแทคมีรายได้รวม 87,753 ล้านบาทและมีกำาไรสุทธิ 5,893  

ล้านบาท โดยรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูมรีะดบัสงูกวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

เสียงเป็นครั้งแรก อันเป็นผลจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตแทนบริการเสียง อย่างไรก็ดี แม้รายได้จากการให้บริการ 

ข้อมูลจะเติบโตได้ดีแต่ไม่สามารถทดแทนการลดลงของรายได้จากการ 

ให้บริการเสียงได้จึงทำาให้รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ 

โครงข่ายลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่เราได้คาดการณ์ว่ารายได้ 

จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในปี 2558 จะลดลงเล็กน้อย 

จากปี 2557 รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 

เติบโต 1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากมีผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ อัตรากำาไรจากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์อยู่ในระดับติดลบ 

เนื่องจากต้องการเพิ่มสัดส่วนจำานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนให้สูงขึ้นและการ 

แข่งขันในตลาด

จากการแข่งขันในตลาดที่อยู่ ในระดับสูง ทำาให้ดีแทคมีค่าใช้จ่าย 

ด้านโครงข่ายเพิ่มข้ึนซึ่งสอดคล้องกับการขยายโครงข่ายของเรา รวม 

ทั้งมีค่าใช้จ่ายในด้านการขายและการตลาด และการบริหาร รวมทั้งการให้ 

ส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ส่งผลให้  

EBITDA ลดลง 9.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยลดลงมาอยู่ที่ 27,941 ล้านบาท 

และมี EBITDA Margin อยู่ที่ 31.8% สอดคล้องกับประมาณการของเราซึ่ง 

คาดไว้ท่ีระดับ 31-33% และเน่ืองจากเราลงทุนในโครงข่ายมากขึ้น จึงทำา 

ให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ค่าธรรมเนียมและ 

ส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงได้ช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นดังกล่าวได้บางส่วน 

และทำาให้กำาไรสุทธิลดลง 45% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในป ี2558 ดแีทคใชเ้งนิลงทนุไป 20,221ลา้นบาท ซึง่สอดคลอ้งกบัประมาณ 

การเงินลงทุนที่ตั้งไว้เพื่อให้ดีแทคสามารถเป็นผู้นำาในการให้บริการ 4G  

โดยเราได้ขยายโครงข่ายและให้บริการ 4G ด้วย ปริมาณคลื่น 20MHz 

 (15MHz บนคลื่น 1800MHz และ 5MHz บนคลื่น 2100MHz) ในพื้นที่กรุงเทพ 

และปริมณฑล รวมทั้งอีก 40 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ภาพรวมด้านการตลาด

ในปี 2558 ดีแทคมุ่งเพิ่มฐานผู้ใช้บริการ 4G โดยนำาเสนอกิจกรรมการตลาด 

ที่หลากหลาย ในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดหลักในภูมิภาค เช่น แคมเปญ  

“4G เฟสติวัล” เพื่อสร้างการรับรู้และให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้บริการ 4G และ 

ใช้ทีมงานขายให้คำาแนะนำาการใช้งานรวมทั้งเตรียมความพร้อมของลูกค้า 

ในการใช้งาน 4G โดยเชิญชวนให้มาเปลี่ยนเป็นซิม 4G รวมทั้งเครื่อง 

โทรศัพท์มาใช้รุ่นใหม่ที่รองรับเทคโนโลยี 4G และย้ายมาใช้โครงข่ายของ 

ดทีเีอน็ซึง่เปน็บริษทัลูกของดแีทคทีใ่หบ้ริการบนคล่ืน 2.1GHz ภายใตร้ะบบ 

ใบอนุญาต นอกจากนี้ ดีแทคได้ทำางานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า 

มีประสบการณ์ใช้งานที่ดีโดยเฉพาะเมื่อใช้บริการยอดนิยมอย่าง Pantip, 

Youtube, Facebook, Twitter และ Instagram รวมทั้งเราได้นำาเสนอสินค้าและ 

บริการใหม่ให้กับลูกค้า เช่น Myanmar Social Pack ที่เจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  

หรือแอพพลิเคชั่น Capture ที่ให้ลูกค้าของเราใช้เก็บรูปภาพในระบบ Cloud  

Storage ที่ปลอดภัย รวมทั้งบริการ “ใจดีให้เน็ต” ที่ลูกค้าสามารถยืมปริมาณ 

การใช้อินเทอร์เน็ตได้ในกรณีฉุกเฉินโดยเสียค่ายบริการเพียงเล็กน้อย

ตลาดบริการระบบเติมเงิน

สังคมออนไลน์ได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างมาก ดีแทคจึง 

ได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Facebook หรือ Line ในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ 

โดยบริการระบบเติมเงินของดีแทคภายใต้แบรนด์ “แฮปปี้” ได้นำาเสนอ 

ซิม Social Hero ที่ช่วยให้ลูกค้าใช้งานโซเชียลแอพพลิเคชั่นฟรีถึง 10  

แอพพลเิคชัน่ตลอดป ีเพยีงแคเ่ตมิเงนิ 100 บาทตัง้แตเ่ดอืนที ่2 ถงึเดอืนที ่12  

และต่อมา ดีแทคยังได้นำาเสนอซิมแฮปปี้ Facebook ที่ลูกค้าสามารถใช้งาน  

Facebook ได้ฟรี 6 เดือนเพียงลูกค้าเติมเงิน 60 บาทในเดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 6 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริการของเราถูกออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ที่หลากหลายได้ เราจึงใช้จุดเด่นในเรื่องของแพ็คเกจเสริมและแพ็คเกจ 

ขนาดเล็กในการตอบโจทย์ของลูกค้า ลูกค้าจะมีทางเลือกที่หลากหลาย 

ในการซื้อแพ็คเกจเสริมไม่ว่าจะซื้อในรูปแบบเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์  

หรือลูกค้าสามารถซื้อบริการแบบเฉพาะเจาะจงเช่น แพ็คเกจเสริม Line  

ในราคาที่ย่อมเยา

ดีแทคพยายามศึกษาและมองหาโอกาสทางธุรกิจในลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

อย่างเช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มคนต่างด้าว โดยเราได้พัฒนาสินค้า 

และบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้ากลุ่มนั้น ด้วย 

ข้อเสนอที่ชัดเจนและดึงดูดใจ นอกจากนี้ เรายังมีความร่วมมือกับ Trip 

Advisor ซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงและเป็นที่รับรู้ในกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย 

มากขึ้น

ในปี 2558 กสทช. กำาหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำาเนินการลง 

ทะเบียนซิมของลูกค้าในระบบเติมเงินโดยใช้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และบัตร 

ประจำาตัวหรือพาสปอร์ตของผู้ใช้บริการ ซึ่งหากซิมระบบเติมเงินใดไม่ลง 

ทะเบยีนในระยะเวลาทีก่ำาหนดแลว้จะถกูระงบัใชบ้รกิาร ดแีทคจงึไดด้ำาเนนิ 

กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือการใช้ทีม 

ขายตรง เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าระบบเติมเงินมาลงทะเบียน ณ จุดบริการ 

ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวให้มากที่สุด

ในช่วงปลายปี 2558 เราได้จัดแคมเปญใหญ่อย่าง “แฮปปี้ราชรถมาเกย” 

ที่เมื่อลูกค้าระบบเติมเงินใช้งานหรือเติมเงินในช่วงดังกล่าวจะมีสิทธิ์ลุ้น 

รับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ 9 คัน 9 สัปดาห์ ซึ่งได้รับการตอบรับจาก 

ลูกค้าเป็นอย่างดี
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริการระบบรายเดือน

ในตลาดบริการรายเดือน บริการอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัย 

หลักในการสร้างการเจริญเติบโต และนำาเสนอสมาร์ทโฟน 

ที่ดึงดูดใจ มีคอนเทนต์หรือแอพลิเคชั่น และโครงข่าย 

อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ

ดีแทคได้มุ่งผลักดันทั้งจำานวนผู้ใช้บริการและปริมาณ 

การใช้ 4G ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งในพื้นที่ 

กรุงเทพฯ และจังหวัดหลักเพื่อสร้างการรับรู้ถึงบริการ 4G 

ของดีแทค โดยเราได้จัดเตรียมสมาร์ทโฟนหลายรุ่นหลาย 

ยี่ห้อ และมีกิจกรรมการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า 

เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟน เช่น การขายเครื่องพร้อมแพ็คเกจ 

บริการ การผ่อนดอกเบี้ย 0% และการให้ส่วนลดค่าเครื่อง 

ในรูปแบบต่างๆ 

ดีแทคได้นำาเสนอแพ็คเกจ Love & Roll ให้กับลูกค้าโดยมี 

ปริมาณการโทรและการใช้อินเทอร์เน็ตรวมทั้งโบนัสที่ 

หลากหลาย และมีจุดขายที่หากมีปริมาณการใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตที่ยังใช้ไม่หมดในเดือนน้ันให้สามารถยกยอด 

ไปใช้ในเดือนถัดไปได้ ซึ่งถือเป็นรายแรกที่มีจุดขายน้ี  

รวมทั้งเรายังได้เปิดตัวโครงการ Blue Member ในไตรมาส 3 

ของปี 2558 สำาหรับลูกค้าระดับพรีเมี่ยมที่มียอดค่าใช้จ่าย 

และใชบ้รกิารกบัดแีทคตามเวลาทีก่ำาหนด โดยลกูคา้เหลา่นี ้

จะได้บริการและสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วย 

ส่งเสริมกับโครงการ ดีแทครีวอร์ด ที่มีอยู่แล้ว

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน

อุปกรณ์โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่าง 

หนึ่งในการเลือกใช้บริการของลูกค้าทั้งระบบรายเดือน 

และระบบเติมเงิน รวมทั้งเป็นปัจจัยในการเพิ่มการใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตของลูกค้าเมื่อเปล่ียนมาใช้สมาร์ทโฟน ดีแทค 

จึงได้นำาเสนออุปกรณ์โทรศัพท์ที่หลากหลายรุ่น จาก 

หลากหลายผู้ผลิต ผ่านช่องทางการขายของดีแทคและ 

ช่องทางอื่นๆ เช่น ตัวแทนขายของเรา โดยดีแทคได้นำา 

เสนอสมาร์ทโฟนในหลากหลายระดับราคาและกว่า 90% 

เป็นเครื่องที่รองรับเทคโนโลยี 4G เราเชื่อว่าการผสมผสาน 

ระหว่างอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแพ็คเกจการใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตจะเป็นส่วนสำาคัญในการเพิ่มลูกค้าใหม่และ 

รักษาฐานลูกค้าเดิมด้วย ดังนั้นในช่วงปีที่ผ่านมา เราจึงได้ 

จัดกิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกับการขายเคร่ืองพร้อมแพค็เกจเชน่  

“4G เฟสติวัล” และ “Think of Smartphone, Think of Happy”

ภาพรวมด้านการพัฒนาโครงข่าย

ดีแทคประสบความสำาเร็จในการขยายโครงข่ายทั้ ง 

เทคโนโลยี 4G และ 3G จากที่มีสถานีฐานกว่า 18,000 สถานี 

ในปี 2557 ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30,000 สถานี และมี 

พื้นที่ให้บริการ 3G ครอบคลุมกว่า 94% ของจำานวน 

ประชากรในปีนี้

ดีแทคเป็นผู้ให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่  1800MHz  

รายแรกในประเทศไทยด้วยสถานีฐานกว่า 2,200 สถานี 

ที่ เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑลซึ่งมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างหนาแน่น  

รวมทั้งช่วยเสริมการให้บริการ 4G ของดีแทคบนคล่ืน 

ความถี่ 2.1 GHz ที่เปิดให้อยู่ก่อนแล้วในกว่า 40 จังหวัด  

นอกจากนี้ ดีแทคมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสถานีฐาน 4G บน 

คลื่น 1800 MHz อีก 2,200 สถานีในจังหวัดหลักในช่วง 

ต้นปี 2559 พร้อมขยายพื้นที่ให้บริการ 4G บนคลื่น 2.1 GHz  

ใน 77 จังหวัดในปี 2559 เพื่อเตรียมพร้อมกับความ 

ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าทั่วประเทศ ปัจจุบัน 

ดีแทคใช้คลื่นความถี่จำานวน 20 MHz ซึ่งประกอบด้วย 

คลื่นจำานวน 5MHz บนระบบใบอนุญาต และคลื่นจำานวน 

15 MHz จากระบบสัมปทาน

ในเดือนตุลาคม 2559 ดีแทคเป็นผู้ให้บริการรายแรกใน 

ประเทศไทยและรายที่ 16 ในโลกที่ให้บริการการโทรบน 

เทคโนโลยี 4G หรือ VoLTE (Voice over LTE) ซึ่งเป็นบริการ 

การโทรที่มีความคมชัดสูง (HD) รวมทั้งมีระยะเวลาในการ 

เชื่อมต่อการโทรเร็วขึ้น 10 เท่า รวมทั้งสามารถให้บริการ 

วีดีโอคอลล์ (Video Call) ความคมชัดสูงในระดับ 720p/ 

1080p ซึ่งให้คุณภาพและรายละเอียดดีกว่าโครงข่ายที่ 

ไม่มี VoLTE

ดีแทคได้ลงทุน 500 ล้านบาทในระบบวิเคราะห์การใช้งาน 

โครงข่ายซึ่งช่วยให้เราสามารถคาดการณ์แนวโน้มการใช้ 

งาน และบริหารโครงข่ายได้แบบ Real Time เพื่อให้ลูกค้า 

ของดีแทคทุกคนได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีบนโครงข่าย 

ของเรา

94%
โครงข่าย 3G

ครอบคลุม 94%
ของจำานวนประชากร



036 การประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การพัฒนาบุคลากร

dtac มุ่งเสริมสร้างระบบ Distribution ที่ดีที่สุด ตามนโยบายการทำางานใน 

รูปแบบ Cluster เราเชื่อว่า จุดแข็งของ dtac คือ ทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพ 

เข้าถึงคู่ค้าและลูกค้าในทุกตำาบลของประเทศไทย และเพื่อเสริมสร้าง 

ทีมงานขายที่เข้มแข็ง dtac Academy จึงมุ่งพัฒนาทักษะทั้ง Leadership และ 

ทักษะการขายให้กับบุคลากรในหน่วยงานขายตามภูมิภาคต่างๆ ผ่าน 

รูปแบบของ Classroom Training และ On-site Coaching ตามหลักการ 3E คือ 

•	 Education:	การพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม	

•	 Exposure:	การพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

•	 Experience:	การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทำางานจริง

เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน dtac ในการให้บริการในสังคมยุค 

ดิจิทัล เราจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานให้เป็นรูปแบบ 

ดิจิทัลมากย่ิงข้ึน โดย dtac Academy ได้จัดทำาระบบ Learning Management 

System (LMS) ใหมแ่ละเพิม่ความสามารถของแอปพลเิคชัน่ “Plearn“ ทีพ่ฒันา 

ขึน้ เพือ่วางรากฐานของการเรยีนรูผ้า่นชอ่งทางทีห่ลากหลาย ทัง้ Classroom,  

eLearning และ Mobile Learning ซึง่การจดัทำาระบบใหมน่ีจ้ะเปน็รากฐานสำาคญั 

ที่จะทำาให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ - “Learning Anywhere, Anytime.  

เรียนได้ทุกที่ รู้ได้ทุกเวลา”

ท้ังนี้ในปี 2558 dtac Academy ได้ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเป็นจำานวน  

32.7 ล้านบาท ให้กับพนักงาน dtac จำานวนกว่า 5,100 คน และคู่ค้าของ  

dtac จำานวน 2,600 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรม 22.5 ชั่วโมง  

ต่อคนต่อปี

แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน

การเตบิโตของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในชว่งหลายปทีีผ่า่นมา โดยเฉพาะ 

หลังจากการเปิดให้บริการ 3G ในปี 2556 และถือเป็นจุดเปล่ียนรูปแบบ 

การใช้งานของผู้บริโภค โดยการใช้งานบริการเสียงมีแนวโน้มลดลงทั้งจาก 

การอิ่มตัวของผู้ใช้บริการเองและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้บริการ 

อินเทอร์เน็ตหรือใช้แอพพลิเคชั่นแทนการโทรในรูปแบบเดิม

ปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยใน 

ปัจจุบันจึงมาจากปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น จำานวนผู้ใข้งาน 

อินเทอร์เน็ตรวมถึงผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นโดยเกิดจากสมาร์ทโฟนราคา 

ถูกที่มีแพร่หลายในตลาดและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ต่างให้ส่วนลด 

ค่าเครื่อง นอกจากนี้ การใช้งานสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นการส่ง 

ข้อความได้เป็นส่วนสำาคัญที่เพิ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ตดังกล่าวเช่นกัน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคนี้ที่ต้องมีคือ 

คุณภาพในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เนื้อหาคอนเทนต์ และบริการดิจิทัล 

ต่างๆ และผู้ให้บริการจะแข่งขันกันนำาเสนอสมาร์ทโฟนพร้อมกับบริการ 

อนิเทอรเ์นต็และขอ้เสนอทางการเงนิใหก้บัผูบ้รโิภคเพือ่สรา้งฐานผูใ้ชบ้รกิาร 

อินเทอร์เน็ตรายใหม่และเพิ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำาให้สัดส่วนผู้ใช้ 

งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 60% ยังคงเพิ่มขึ้น 

ได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 แนวโน้มการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม 

โทรคมนาคมไทยยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง เพื่อช่วงชิงตำาแหน่งผู้นำาการ 

ให้บริการ4G หลังการประมูลคลื่นความถี่ในช่วงปลายปี 2558 ดีแทค 

ต้ังเปา้ทีจ่ะสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารใหก้ลบัมาเติบโตและรกัษาสว่นแบง่ 

การตลาดในเชิงรายได้ต่อไป ดังนั้น เราจะดำาเนินกิจกรรมการตลาดรวมทั้ง 

สร้างความเชื่อมั่นในโครงข่ายของเราอย่างต่อเนื่องในปี 2559 และมีแผนที่ 

จะลงทุนในโครงข่ายในระดับเดียวกับปี 2558 เพื่อพัฒนาโครงข่าย 4G  

ให้มีคุณภาพ ขยายพื้นที่ให้บริการ 3G ให้ครอบคลุม 95% ของจำานวน 

ประชากร และพัฒนาโครงข่าย 2.1 GHz ให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น





038 ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดีแทค มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคมไทย พร้อมมุ่งเน้น 

การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ในปี 2558 ยังคงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้าน 

เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ปัญหาสังคม  

สิ่งแวดล้อมที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นนี้ทำาให้ดีแทคให้ความสำาคัญและผลักดันให้ดำาเนิน 

ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดผลกระทบ 

และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ดีแทค จึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำาเนิน 

งานด้านสังคมอย่างชัดเจนขึ้น 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนิน 

กิจการของทุกหน่วยงานภายในองค์กร คือ

•	 ยุทธศาสตร	์“บริหารจัดการอย่างยั่งยืน” มีเป้าประสงค์ที่จะเป็นองค์กร 

 ที่มีความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล และดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงผู้มี 

 ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำาหนดนโยบายและมาตรการ 

 ต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อาทิ นโยบาย 

 ต่อต้านคอร์รัปชั่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 เป็นต้น 

•	 ยุทธศาสตร	์“เคารพในสิทธิมนุษยชน” มีเป้าประสงค์ที่จะเป็นองค์กรที่ 

 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้มี 

 ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

•	 ยุทธศาสตร ์ “สร้างสรรค์คน” มีเป้าประสงค์เป็นองค์กรที่มีทรัพยากร 

 บุคคลที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

•	 ยทุธศาสตร	์“สรา้งสรรคค์ณุคา่แกส่งัคมไทยและองคก์ร” มเีปา้ประสงค ์

 ให้เกิดกระบวนการทำางานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 และยั่งยืน

ซึง่ทกุหนว่ยงานภายในองคก์ร ไดน้ำายทุธศาสตรด์งักลา่วมาดำาเนนิธรุกิจของ 

บริษัท ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ถึงแม้ว่าผลกำาไรจะเป็นเป้าหมายสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ แต่ความดี 

และการดำารงอยู่ในหลักคุณธรรมก็มีความสำาคัญเช่นกัน ดีแทคจึงมุ่งเน้น  

“การสรา้งครอบครวัดแีทค ภายใตห้ลกัคณุธรรม” โดยใหค้วามสำาคญักับ 

การนำาคุณธรรมและความดีเข้ามาใช้ในการทำางานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ 

แขง่ขนัทางธรุกจิ การใหบ้รกิารลกูคา้ การดแูลพนกังานเสมอืนเปน็ครอบครวั 

เดียวกัน เป็นต้น ดีแทคกำาหนดหลักธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจซึ่งจะ 

ระบุอยู่ใน ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) เพื่อใช้ควบคุมดูแล 

กิจการและจริยธรรมองค์กรของพนักงานอย่างชัดเจน และมีนโยบายและ 

ระเบียบปฏิบัติ (Policies and Procedures) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทำางาน 

ภายในองคก์รใหถ้กูต้องและเปน็ธรรมสำาหรับพนกังานและองคก์รอยูเ่สมอ  

ทำาให้ไม่ว่าดีแทคจะทำางานกับคนภายในองค์กรหรือลูกค้าภายนอกองค์กร  

ดีแทคก็มีหลักคุณธรรม และแนวคิดว่า “เราต่างเป็นครอบครัวเดียวกัน”

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ด้วย ดีแทคธรรมาภิบาล 

(dtac Code of Conduct)  

ดีแทคธรรมาภิบาล (dtac Code of Conduct) เป็นหลักจริยธรรมการดำาเนิน 

ธุรกิจ อันจะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างให้ ดีแทคเป็นองค์กรที่ยั่งยืน เราจึงมุ่งเสริม 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งจริยธรรม อันประกอบด้วย
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รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

•	 I	 always	 act	with	 integrity:	 เราปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ทั้งต่อลูกค้า	 

 คู่ค้า และเพื่อนร่วมงานของเรา

•	 I	 understand	 our	 Code:	 เราเข้าใจในหลักจริยธรรมขององค์กร	 อันเป็น 

 หลักปฏิบัติสำาหรับพนักงานทุกคน

•	 I	 share	my	 dilemmas:	 เราแบ่งปันและพูดคุยถึงกรณีต่างๆ	 เพื่อวิเคราะห์ 

 ถึงสิ่งที่ควรทำาและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

•	 I	speak	up:	เรารายงานแก่ผู้รับผิดชอบ	เมื่อพบเห็นกรณีที่ผิดปกติ

จากหลักจริยธรรมสู่นโยบาย 

เพ่ือให้หลักจริยธรรมนำาไปสู่การปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนจะต้องรับรู้ 

และยอมรับการปฏิบัติตามดีแทคธรรมาภิบาลเป็นประจำาทุกปี และในปี  

2558 ดีแทคจึงกำาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมเพิ่มเติม ดังนี้

•	 นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 interest)	 การเปิดเผยปัจจัย 

 ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับตำาแหน่งหน้าที่อื่น 

 ใดภายนอกดีแทค

•	 นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่	คูม่อืเกีย่วกบัของขวญัและสนิน ้ำาใจทางธุรกิจ 

 (Anti-corruption policy and no gift manual) การคอร์รัปชั่นกับของขวัญ 

 และสนิน้ำาใจทางธรุกจิน้ันอาจแยกความแตกตา่งได้ยาก ดังนัน้ พนกังาน 

 ดีแทคจะไม่รับหรือมอบของขวัญใดๆ แก่บุคคลภายนอก

•	 คู่มือ	 Sponsorship	 และ	Donation	อันประกอบด้วยเงื่อนไขและเกณฑ์การ 

 พิจารณาให้ Sponsorship และ Donation ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ 

 พนักงานทำางานง่ายขึ้นและเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยจะมี 

 คณะกรรมการคอยให้คำาแนะนำาและพิจารณาตามความเหมาะสม

จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

แนวทางในการสื่อสารให้พนักงานรับรู้และเข้าใจถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 

หลักจริยธรรม มีแนวทางดังนี้

•	 การฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายดังกล่าว

•	 การปรับกระบวนการในการรับรู้และยอมรับดีแทคธรรมาภิบาลเป็น 

 ประจำาทุกปี และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับพนักงานทุกคน

•	 การสื่อสารผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น	 ถึงแนวปฏิบัติจากนโยบายที่เกี่ยว 

 ข้องกับดีแทคธรรมาภิบาล ผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานให้กับ 

 พนักงานทุกคน

•	 การสื่อสารผ่านช่องทางภายในองค์กรหลายรูปแบบ	 อาทิ	 เช่น	 อีเมล 

 ระบบสื่อสารภายในของบริษัท (Intranet) โปสเตอร์ แผ่นพับ ภาพพื้น 

 หลังคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงาน

การดูแลห่วงโซ่อุปทาน

(Supply Chain Sustainability)

นอกจากเรื่องพนักงานที่เราใส่ใจแล้ว ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ 

(Supplier) ที่ทำางานร่วมกัน ดีแทคก็ให้ความใส่ใจเช่นกัน เพราะเป็นกลุ่ม 

บุคคลทีท่ำางานร่วมกนักบัเรา จงึตอ้งมกีารดแูลและควบคมุใหเ้ปน็มาตรฐาน 

เดียวกนั โดยเราได้จดัใหม้กีารลงนามตามขอ้ตกลงเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ 

ในการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Agreement on Responsible  

Business Conduct) เพื่อให้ผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการรับทราบถึงหลัก 

ปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier Conduct Principle) ซึ่งข้อ 

ตกลงฯ ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 6 ข้อ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับกฎหมาย 

ภายในประเทศ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สุขภาพและความ 

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อห้ามในการปฏิบัติทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2558  

ได้ลงนามไปแล้วทั้งสิ้น 1,434 ฉบับ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้จัดหาสินค้า 

และ/หรือบริการปฏิบัติตามข้อตกลงของเรา ดีแทคจึงมีนโยบายการเข้าไป 

ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ โดยจะมี 

การสุ่มเข้าตรวจสอบการทำางานของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการท้ังท่ี 

สำานักงานและสถานีฐาน (BTS) ซึ่งในปี 2558 ได้ดำาเนินการตรวจสอบไป 

แล้วทั้งสิ้น 369 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบจำานวน 140 

ครั้งและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจำานวน 229 ครั้ง และหากมีประเด็นที่ไม่ 

สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ หน่วยงาน 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน  

(Health Safety Security Environment: HSSE) จะแจ้งให้ผู้จัดหาสินค้าและ/ 

หรือบริการพิจารณาในการดำาเนินการปรับปรุง/แก้ไข 

นอกจากนี ้ ทางดแีทคยงัมกีารจดัอบรมเรือ่งหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิและความ 

ปลอดภัยในการทำางานให้กับผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการด้วยโปรแกรม 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (HSSE Virtual Learning Program) และชี้แจงรายละเอียด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของผู้จัดหา 

สินค้าและ/หรือบริการ ณ อาคารสำานักงานใหญ่ เป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง  

เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่มกีารสือ่สารไปยงัผูร้บัเหมาชว่งใหป้ฏบิตัไิปในทาง 

เดยีวกนัและเพือ่เพิ่มความสามารถในการดแูลจดัหาสนิคา้และ/หรอืบรกิาร 

ให้เป็นไปตามนโยบายของเราอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 นี้มีพนักงาน 

ของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการเข้าร่วมการอบรมจำานวน 257 คน โดยมี 

แผนจะอบรมต่อในปี 2559 เพื่อให้ครบทุกประเภทธุรกิจของผู้จัดหาสินค้า 

และ/หรือบริการที่ทำางานร่วมกับเรา พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนา 

ระบบควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดอีกด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

สิ่งที่ยึดมั่นเสมอคือ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ดีแทคขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ดีแทคต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบ การต่อต้านการทุจริตนั้นเป็นหนึ่งในหลักการสำาคัญของ 

จริยธรรมองคก์ร อกีทัง้ดแีทคเลง็เหน็วา่ การทจุริตคอร์รัปชัน่จะเปน็รากฐาน 

ของความล้มเหลวในการพัฒนาสังคมไทย และเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ี 

เลวร้ายใหกั้บเยาวชน ถงึแม้การจะทำาใหส้งัคมปลอดทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่ง 

สิ้นเชิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ดีแทคจึงเร่ิมต้นจาก 

องค์กรของเราเองก่อน เพราะเราเชื่อว่าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบไม่ใช่แค่จะทำาให้องค์กรของเรายั่งยืนเท่านั้น แต่ยังทำาให้เกิด 

ภาพลักษณ์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอีกด้วย

และเพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบสำาเร็จได้อย่างท่ี 

คาดหวังไว้ ดีแทคจึงได้วางมาตรการและแนวทางการดำาเนินกิจการไว้ 

หลายอย่างด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

•	 เนื้อหาในดีแทคธรรมาภิบาล	 (dtac	 Code	 of	 Conduct)	 นั้นกำาหนดขึ้น 

 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยให้การดำาเนินการต่างๆ ในบริษัทฯ  

 เป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด

•	 พนักงานดีแทคทุกคน	ต้องทำาความเข้าใจ	 รู้ถึงหลักปฏิบัติของดีแทค 

 ธรรมาภิบาล และมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ต้องสงสัย 

 หรือ เข้ าข่ ายว่าจะทุจริตคอร์รัป ช่ันต่อ ผู้จัดการฝ่ายกำา กับดูแล  

 (Compliance Manager) หรือผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังผู้บริหารระดับสูง  

 และไมต่อ้งกงัวลวา่จะไดร้บัผลกระทบจากการรายงานนัน้ เพราะบริษทัฯ  

 จะมีการคุ้มครองผู้รายงานทุกคนมิให้ถูกลงโทษหรือได้รับผลกระทบ 

 จากการรายงานใดๆ หากมิได้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด 

 ดังกล่าว

•	 ดีแทคจะดำาเนินการสอบสวนเหตุการณ์ใดๆ	ที่น่าสงสัยว่าอาจจะเป็น 

 การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือดีแทคธรรมาภิบาล อีกทั้งจะลงโทษทางวินัย 

 หรือจัดให้มีมาตรการป้องกันใดๆ เพื่อความเหมาะสมในแต่ละกรณี

•	 ในเมื่อพนักงานทุกคนเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันของเรา	 เพราะ 

 ฉะนั้นต้องปฏิบัติตามดีแทคธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงเพื่อ 

 ป้องกันการเข้าใจคลาดเคล่ือนและทำาความเข้าใจกับพนักงานทุกคน 

 ให้ชัดเจนอยู่เสมอ จึงมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจใน 

 หลักปฏิบัติต่างๆ ให้พนักงานเป็นประจำาทุกปี เช่น จัดฝึกอบรมให้ 

 กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง สื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล  

 คลิปวิดีโอ เสียงตามสาย โปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การพบปะ 

 พูดคุย และ e-learning อีกทั้งยังมีการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ทุกเดือน 

 เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของดีแทคธรรมาภิบาล

•	 เนือ้หาในนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่จะระบถุงึวธิกีารปฏิบติัตน 

 และข้อห้ามในกรณีต่างๆ เช่น ข้อห้ามเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานสังสรรค์ 

 หรืองานกจิกรรมตา่งๆ ทีอ่าจมเีกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของดีแทค หรือ 

 ของคนกลุ่มใดๆ ข้อห้ามเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญ รวมถึงการ 

 กำาหนดข้อปฏิบัตใินการรว่มมอืทางธรุกจิระหวา่งคูค่า้ตา่งๆ โดยเรามกีาร 

 ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อยู่ 

 เป็นประจำา

•	 ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบัดแีทค	จะตอ้งลงนามในขอ้ตกลงจริยธรรม 

 ทางธุรกิจ เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อย่างเต็มที่ 

 เช่นเดียวกับดีแทค และจะต้องยินยอมให้ดีแทคเข้าตรวจสอบว่าได้ 

 ทำาตามข้อตกลงจริง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความ 

 ปลอดภัย กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุข และกฎหมาย 

 สิทธิมนุษยชน และที่สำาคัญคือจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น

•	 ดีแทคได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมการปฏิบัติ 

 งานภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition)  

 ซ่ึงเปน็โครงการระดบัชาตทิีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากรฐับาลและสำานกังาน 

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อตอกย้ำา 

 การเป็นรากฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของสังคม

ดีแทคมีการตรวจสอบและประเมินตามที่กล่าวไปข้างต้นเป็นประจำา หาก 

พบว่ามีจุดหละหลวมหรือควรมีมาตรการเสริมอย่างไร ดีแทคจะรีบเร่ง 

ดำาเนนิการปรบัปรงุทนัท ีเพือ่มุง่หวงัให้ทัง้ดีแทคและสงัคมยัง่ยนืควบคูกั่นไป 

ตราบนานเท่านาน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

หนึ่งในเป้าหมายของดีแทค คือการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  

โดยดีแทคจะให้ความเคารพในกฎหมายทั้งกฎหมายภายในประเทศ และ 

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และจะดำาเนินกิจการให้เป็นไปตาม 

หลักปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจและสิทธิ 

มนุษยชนเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิด 

ความเข้าใจและวางมาตรการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ อาทิ

•	 เสรีภาพในการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	 ดีแทคมีมาตรการ 

 คุม้ครองและสง่เสรมิใหล้กูคา้มกีารเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารอยา่งเทา่เทยีมกัน  

 โดยมีแนวทางการดำาเนินงานด้วยการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ ตราบ 

 ท่ีไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้มีเสรีภาพในเข้าถึง 

 ข้อมูลอย่างสูงสุด

•	 การคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	 ดีแทคมีมาตรการที่ 

 เข้มงวดในการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งโดย 

 ท่ัวไปนั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ใดสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ เว้นแต่ 

 กรณีการเข้าถึงดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยติดตามอาชญากร หรือช่วยเหลือ 

 ผู้ประสบภัย เป็นต้น

•	 การปกป้องสิทธิเด็ก	และการคุ้มครองแรงงาน	

ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น ดีแทคได้จัดทำากระบวนการประเมินความเสี่ยงและ 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

สิทธิของพนักงาน

ดแีทคตระหนกัถงึความสำาคญัของพนกังานซึง่เปน็กลไกหลกัในทกุสว่นของ 

องค์กร จึงได้มีแนวทางการดูแลสิทธิของพนักงานดังนี้

•	 ดีแทคได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย 

 กำาหนด รวมทั้งมีสวัสดิการเพิ่มเติมต่างๆ ที่จะทำาให้พนักงานผู้เปรียบ 

 เสมือนครอบครัวของดีแทคมีความสุขมากที่สุด

•	 เพื่อให้ครอบครัวดีแทคแข็งแกร่ง	 เราจึงเล็งเห็นว่า	 การมีแนวคิดท่ีว่า 

 ครอบครัวของพนักงานก็เปรียบเสมือนครอบครัวขององค์กร ทำาให้เรา 

 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการ 

 จัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้องสันทนาการ  

 ห้องสมุด ห้องเด็กเล่น ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมช่วงปิดเทอม เพื่อ 

 ให้บุตรหลานและครอบครัวของพนักงานได้ใช้บริการ

•	 มกีารจดัเงนิชว่ยเหลอืใหพ้นกังานทกุคนอยา่งเหมาะสม	ไมม่กีารแบง่แยก 

 ระดบั หรอืเลอืกปฏบิตั ิในหลายสถานการณท์ีม่ผีลตอ่จติใจของพนกังาน 

 เช่น การคลอดบุตร การสมรส การอุปสมบท การเสียชีวิตของญาติ  

 การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

•	 จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม 

 ในการทำางาน (Health Safety Security Environment: HSSE) เพื่อการทำางาน 

 อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
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รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

•	 พนักงานสามารถเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ	 ผ่านแบบ 

 สำารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (dtac  

 Employee Engagement Survey) ได้ ซึ่งเรายินดีเป็น 

 อย่างยิ่งที่จะนำาความต้องการของพนักงานไปปรับปรุง 

 และพัฒนาองค์กรให้ดีที่สุดต่อไป

•	 ดีแทคเห็นความสำาคัญของพนักงานหญิง	 และให้ความ 

 สำาคญักบัการดูแลบตุรอยา่งใกลช้ดิเพือ่ใหช้วีติครอบครวั 

 มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ จึงได้ประกาศให้พนักงาน 

 หญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้เป็นเวลา 180 วัน โดย 

 พนักงานจะได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลา 180 วันที่ 

 พนักงานลาเพื่อคลอดบุตร

•	 ดีแทคได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนที่ต้องการรับพนักงาน 

 ทุพพลภาพมาร่วมทำางานกับบริษัทตั้งแต่ปี  2542  

 ปัจจุบันบริษัท ได้มีพนักงานทุพพลภาพจำานวน 23 ท่าน 

 ปฏิบัตงิานในสว่นงานทีแ่ตกตา่งกนั โดยในจำานวนน้ี เปน็ 

 พนักงานที่มีข้อจำากัดด้านการมองเห็นจำานวน 15 ท่าน 

 ทีด่แีทคไดร้บัเพิม่เตมิเข้าปฏบิตังิานในแผนกใหมใ่นเดือน 

 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายจะเพิ่มจำานวน 

 การจ้างพนักงานทุพพลภาพอีกในอนาคต

•	 ดีแทคจัดให้มีประกันสุขภาพสำาหรับพนักงานทุกคน	 

 รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานดูแล 

 รักษาสุขภาพ โดยบริษัทฯ จัดให้มีพื้นที่สำาหรับการออก 

 กำาลังกายในสำานักงานโดยใช้พื้นที่ 1 ชั้น ณ อาคาร 

 สำานักงานใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน เช่น โต๊ะปิงปอง 

 ลู่วิ่ง สนามเล่นฟุตซอล เป็นต้น และทุกวันหลังเวลา 

 เลิกงาน จะมีกิจกรรม แอโรบิค หรือโยคะ โดยดีแทคได้ 

 จา้งผูเ้ชีย่วชาญมาสอนใหก้บัพนกังาน สำาหรบัสำานกังาน 

 ใหญ่อื่นๆ หรือพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานประจำา 

 สำานักงานบริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานรวมกลุ่มจัดตั้ง 

 ชมรม และบริษัทฯ มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 

 ชมรมรายปีให้ โดยชมรมส่วนใหญ่เป็นชมรมเกี่ยวกับ 

 การออกกำาลังกายและการดูแลสุขภาพ

การพัฒนาบุคลากรของดีแทค

เพือ่เตรยีมความพรอ้มของพนักงานดีแทค ในการให้บรกิาร 

ในสังคมยุคดิจิทัล ดีแทคจึงปรับเปล่ียนรูปแบบการ 

เรียนรู้ของพนักงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดย 

dtac Academy ได้จัดทำาระบบ Learning Management  

System (LMS) ใหม่ เพื่อวางรากฐานของการเรียนรู้ผ่าน 

ช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง Classroom, eLearning และ  

Mobile Learning ซ่ึงการจัดทำาระบบใหม่น้ีจะเป็นรากฐาน 

สำาคัญที่จะทำาให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ - “Learning  

Anywhere, Anytime. เรียนได้ทุกที่ รู้ได้ทุกเวลา”

ทั้งนี้ ในปี 2558 dtac Academy ได้ลงทุนในการพัฒนา 

ระบบและสื่อดิจิทัลเป็นจำานวน 5.2 ล้านบาท อีกทั้งการ 

พัฒนาบุคลากรเป็นจำานวน 32.7 ล้านบาท ให้กับพนักงาน 

ดีแทค จำานวนกว่า 5,100 คน และคู่ค้าของดีแทคจำานวน 

2,600 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรม 22.5 ชั่วโมง 

ต่อคน ต่อปี

ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ของดีแทค

การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำางานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

การทำางานของพนักงานในองค์กร ดีแทคมีหน่วยงาน  

HSSE เป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยเฉพาะ เพื่อให้การ 

ดำาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และ 

สม่ำาเสมอ โดยมีการรณรงค์ส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย และ 

ความปลอดภยัฯ การตรวจพืน้ทีป่ฏบิติังาน การตรวจระบบ 

ป้องกันอัคคีภัย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความ 

เสี่ยง การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการตรวจวัด 

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซึ่งการนำาระบบ 

การจัดการความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 

กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ เข้ามาช่วยในการกำาหนด 

วิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานในการทำางาน รวมถึงการจัด 

ทำาแผนและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อ 

ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การทำางาน โดยในปี 2558 อัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ 

ถึงขั้นหยุดงานเป็น 0 เทียบกับล้านชั่วโมงการทำางาน

ดา้นสขุภาพอนามยัเรามแีผนงานดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ การเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

มาให้ความรู้ การจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ 

ประจำาปี มาตรการเฝ้าระวังหรือควบคุมโรคระบาด สิ่งที่ 

เป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 

เพื่อตอบสนองเหตุได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม เช่น 

สถานการณ์ “ไวรัสเมอร์ส”

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) 

เพื่อปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งมีทั้งในส่วนที่ 

เป็นตัวแทนระดับบังคับบัญชา และตัวแทนระดับพนักงาน 

ร่วมเป็นกรรมการฯ โดยมีการวางแผนงานและติดตาม 

การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำางานร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติ 

การอื่นๆ ซึ่งประชุมร่วมกันเป็นประจำาทุกเดือน ตลอด 

จนส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม Smart  

Work Good Health กิจรรม 5ส หรืออื่นๆ ซึ่งจะสลับเปล่ียน 

หมุนเวียนกันไปตามสำานักงานสาขาของบริษัทฯ

6  เดือน
บริษัทไทยรายแรก

ที่อนุมัติการลา
เพื่อคลอดบุตร

โดยได้รับเงินเดือน
เป็นระยะเวลา 6 เดือน
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ดีแทคเน็ตอาสา ... “เรียนเน็ตถึงที่ สอนฟรีถึงบ้าน”

เพื่อให้เข้าถึงบริการโมบายล์อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ  

ภายใต้นโยบาย Internet for All นอกจากดีแทคจะขยาย 

การสร้างสถานีฐานไปทั่วประเทศแล้ว ดีแทคยังคำานึงถึง 

ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือยัง 

ไม่ชำานาญ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน โดย 

เฉพาะผู้สูงอายุ เกษตรกร วิสาหกิจ หรือชุมชนในต่าง 

จังหวัด ดีแทคจึงได้จัดตั้งหน่วยงานดีแทคเน็ตอาสาขึ้น 

เพื่อบริการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสอนการใช้งาน 

อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน โดยในปี 2558 นั้น มีทีมงาน 

ดีแทคเน็ตอาสาทั้งสิ้นจำานวน 75 คน และได้ทำาการให้ 

ความรู้ความเข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือกับ 

ผู้บริโภคแล้วไม่ต่ำากว่า 150,000 ราย ในทุกภูมิภาค 

ทั่วประเทศ 

EMF เสาปลอดภัย สุขใจชุมชน

จากความมุ่งมั่นของดีแทคในการก้าวเป็นที่หนึ่งของผู้ให้ 

บริการด้านโมบายล์อินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความ 

ตอ้งการของการใหบ้รกิาร และตอบรับกับกลยทุธ์ “สดุยอด 

โครงข่าย” ดีแทคจึงเร่งขยายโครงข่ายโดยการสร้างสถานี 

ฐาน (เสาส่งสัญญาณมือถือ) พร้อมทั้งตระหนักว่า มีความ 

จำาเป็นที่ลูกค้าและชุมชนควรมีความรู้และความเข้าใจ 

เกี่ยวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Field - EMF) 

อย่างถูกต้อง เพื่อความสบายใจและการอยู่ร่วมกันกับ 

สถานีฐานอย่างเป็นสุข ดีแทคได้จัดต้ังคณะทำางาน โดยใช้ 

ชื่อว่า EMF working team เพื่อเข้ามาดูแลกระบวนการ 

ทำางานตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่จะตั้งสถานีฐานตลอดจน 

ถึงเวลาเปิดให้บริการ เราได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องคลื่น 

แม่เหล็กไฟฟ้ากับพนักงานดีแทค ทั้งพนักงานประจำา 

พนักงานชั่วคราวที่มีสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา (Outsource) 

และคู่ค้า (Sub contract) เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างถูกต้อง สามารถอธิบาย ให้ 

ความรู้ สร้างความเข้าใจ ตอบคำาถามลูกค้าและชุมชน 

ได้อย่างมั่นใจว่า  คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นจาก 

เสาส่งสัญญาณมือถือ ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและไม่มี 

ส่วนเชื่อมโยงกับการเกิดโรคต่างๆ และยังได้จัดทำาเอกสาร 

ให้ความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในรูปแบบ infographic 

เพ่ือให้ลูกค้าและชุมชนเข้าใจได้ง่ายว่า คลื่นแม่เหล็ก 

ไฟฟ้าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และหายกังวลใจกับ 

สถานีฐาน ในปี 2558 เรายังได้จัดอบรมเรื่องกฎระเบียบ 

และข้อปฏิบัติในการทำางานต่างๆ ที่กฎหมาย และ 

สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

กำาหนดให้กับคู่ค้าของเรา รวมทั้งสิ้น 72 ราย และทำาการ 

ตรวจสอบการทำางานของคู่ค้าอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อเป็น 

การดูแลความปลอดภัย และตอกย้ำาถึงมาตรฐานในการ 

ดำาเนินงานเรา เพื่อจะได้เชื่อมั่นในความปลอดภัยในการ 

ให้บริการ

นอกจากนั้นแล้ว ในการดำาเนินการก่อสร้างเสาสัญญาณ 

และติดตั้ งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ดีแทคได้ปฏิบั ติตาม 

กฎหมายและกฎระเบียบของ กสทช. อย่างเคร่งครัด เพื่อ 

ให้แน่ใจว่าคลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือจะไม่มีอันตราย 

ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน

6. โครงการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ดแีทคมแีนวทางการดำาเนนิงานทีส่อดคลอ้งกับกลยทุธท์าง 

ธุรกิจ โดยมี 3 แนวทางหลักในการทำาโครงการเพื่อสังคม 

ในแบบฉบับของดีแทค ได้แก่

•	 “Enable”	การพฒันากิจกรรมโดยนำาเทคโนโลยกีารสือ่สาร 

 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน 

 ต่างๆ ในสังคม

•	 “Safe”	 ส่งเสริมความปลอดภัยของการให้บริการด้าน 

 การสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนเสริมสร้างความ 

 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ต่างๆ ทั้งลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคม 

•	 “Climate	 and	 Environment”	 ทำาธุรกิจด้วยความห่วงใย	 

 ใส่ใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของดีแทค ไม่เพียง 

แต่ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ 

ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ 

และแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยการดำาเนินรอยตาม 

แนวทางพระราชดำารเิศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนั้น ดีแทค 

ยังมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 

อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อม่ันว่าอนาคตของเยาวชนคือ 

อนาคตของชาติ ทำาให้ก่อเกิดกิจกรรมที่หลากหลายตลอด 

ทั้งปี 

Enable นำาเทคโนโลยีสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อ 

พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

Smart Farmer : มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ความเป็น 

Smart Farmer

เกษตรกรคือเสาหลักของสังคมไทย ดีแทคจึงมีแนวคิดด้าน 

การสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคม เพือ่เสริมสร้างความยัง่ยนื 

ให้กับเกษตรกรไทย โดยการนำาแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ 

150,000 คน
Connect the Unconnected

ทีมเน็ตอาสา ได้ลงพื้นที่
ไปสอนการใช้อินเทอร์เน็ต
ให้กลุ่มเกษตรกรและ 
ผู้สูงอายุทั่วประเทศ
จำานวน 150,000 คน
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พอเพียงมาผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเชื่อมโยง 

เกษตรกรให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้  และรับข้อมูลข่าวสารที่เป็น 

ประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทย สู่การ 

เป็นเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 

บริษัทในเรื่องของ Internet for Al l ที่มุ่งหวังให้ทุกคนในสังคมได้ใช้ 

ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรไทยมี 

ความมั่นคงในอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ 

ดีขึ้น โดยในปี 2558 ดีแทคได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Smart Farmer ดังนี้

•	 แอพพลิเคชั่น	 “FARMER	 INFO”	 : การนำาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมา 

 ผนวกกบัองคค์วามรูด้า้นการเกษตร โดยมุง่หวงัใหเ้กษตรกรใชป้ระโยชน์ 

 จากแอพพลิเคชั่นมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล  

 ข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาทิ ราคาขายหรือราคารับซื้อ 

 สินค้า สภาพภูมิอากาศ การป้องกันโรคระบาด เทคนิคการเพิ่มผลผลิต 

 ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ การตลาด รวมทั้งเป็นพื้นที่ในการเพิ่ม 

 โอกาสการขายสินค้าเกษตรให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านระบบพาณิชย์ 

 อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

•	 โครงการ	 “อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต”	 : การฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อ 

 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และ 

 แอพพลเิคชัน่บนมอืถือ ทีมุ่ง่หวงัให้เกษตรกรใชเ้ทคโนโลยใีนการเชือ่มโยง 

 เครือขา่ยเกษตรกร ในการถา่ยทอดขอ้มลู ความรู ้และแลกเปลีย่นขา่วสาร 

 กันในการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 

 ข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ ตลอดจนพัฒนาเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้า 

 เกษตรระหว่างผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งในปีนี้ ได้ 

 จัดอบรมเกษตรกรขึ้นทั้งสิ้น 40 กลุ่มทั่วประเทศ โดยมีเกษตรกรผู้เข้า 

 รับการอบรมเป็นจำานวนกว่า 1,500 รายด้วยกัน

•	 โครงการประกวด	 “เกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด”	 : การประกวด  

 “เกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด” จัดข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี 2551 เพ่ือ 

 ยกย่องบุคลากรผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ท่ีมีความ 

 เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเอง ปลอดสารเคมี และ 

 ประสบความสำาเร็จ เป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรอื่นๆ โดยในปี 2558  

 น้ีแนวคิดสำาคัญในการประกวด “เกษตรกรสำานึกรักบ้านเกิด” คือ การ 

 สรรหาต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี 

 นวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 

 หรือผลเชิงบวกแก่การทำาเกษตรกรรม และเป็นผู้คิดค้นหรือต่อยอดการ 

 ประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้ 

 เกิดประโยชน์ และ ในปีนี้ ได้เพิ่มประเภทของการประกวด "เกษตรกร 

 วันหยุด" จำานวน 3 รางวัล โดยเชิญชวนคนรุ่นใหม่ วัยทำางาน ที่ใช้เวลา 

 ช่วงสุดสัปดาห์ในการทำาการเกษตร และพัฒนามาเป็นอาชีพเสริมท่ี 

 สร้างรายได้ เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจสำาหรับคนทำางาน 

 ในยุคนี้ ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมสมัครจำานวนกว่า 300 คน  

 จากทั่วประเทศ

บริการข้อมูลสุขภาพแม่และเด็ก *1515 ครอบครัวผูกพัน

บริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดีแทค เทเลนอร์กรุ๊ป องค์การยูนิเซฟ  

ประเทศไทยและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งหวังที่จะรณรงค์  

ผลักดัน และเสริมความรู้ให้พ่อแม่จนถึงสังคมหันมาให้ความใส่ใจด้าน 

พัฒนาการของเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อที่จะนำาไปสู่พัฒนาการอันสำาคัญ 

ของเด็กที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ บริการ “*1515 ครอบครัวผูกพัน”  

ได้ให้บริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในรูปแบบ 
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การบริการสง่ขอ้ความสัน้ (SMS) ผา่นไปยงัโทรศพัทม์อืถือของหญงิตัง้ครรภ ์

และแม่ท่ีมีลูกอายุแรกเกิดถึง 2 ขวบ ซึ่งได้ให้บริการแก่ลูกค้าดีแทค 

และผู้ใช้บริการทั่วไปของทุกค่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มาเป็นระยะเวลา  

3 ปีแล้วและปัจจุบันมีผู้สมัครรับข้อความจำานวนกว่า 130,000 ราย 

นอกจากนั้น ดีแทคยังได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริม 

สุขภาพแม่และเด็กอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมอบรมและประชาสัมพันธ์ 

ให้ความรู้ในการดูแลครรภ์และการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ ตามหน่วยงาน 

สาธารณสุข และโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึง 

ข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้กับครอบครัวถึงความสำาคัญของการใส่ใจ 

ดูแลพัฒนาการของเด็ก

 

dtac & Telenor Youth Forum 

ดีแทค เทเลนอร์กรุ๊ป และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรม 

“dtac & Telenor Youth Forum” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนจากทุกประเทศได้มา 

ประชมุระดมความคดิเหน็  อกีทัง้นำาเสนอไอเดียแนวคดิทีต่อ้งการจะพฒันา 

สังคมโลกอย่างจริงจัง โดยโครงการน้ีเล็งเห็นความสำาคัญของกลุ่มคน 

รุ่นใหม่หรือมิลเลนเนี่ยล ซึ่งกำาลังจะก้าวขึ้นมาเป็นกำาลังหลักของประเทศ 

ชาติและสังคมโลกในอนาคตด้วยศักยภาพและพลังทางความคิดที่  

สามารถขับเคลื่อนพัฒนา และเปล่ียนแปลงสังคมได้ โดยใช้เทคโนโลยี 

เป็นตัวการและนวัตกรรมที่สำาคัญในการทำาลายกำาแพงและอุปสรรคที่ 

ขัดขวางการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวน้ีจัดขึ้นเป็นประจำา 

ทุกปี เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-28 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี  

มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย และมีนวัตกรรมแปลกใหม่ เป็นพลเมืองใน 

ยุคดิจิทัล (Digital Citizen) ที่สนใจในเทคโนโลยีดิจิทัลและเห็นความสำาคัญ 

ของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ความสำาคัญ 

ในเรื่องของการพัฒนาสังคมด้วย โดยเยาวชนที่ผ่านคัดเลือกรอบแรก  

จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจโดย 

วิทยากรชื่อดังจากแวดวงต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้าง 

ให้เยาวชนทั้งหมดนี้เป็นตัวแทนเยาวชนตัวอย่างที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำา 

ความคิดที่สามารถส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจไปยังเยาวชนคนอื่นๆ  

ได้ นอกจากนี้เยาวชน 2 คนสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

กิตติมศักดิ์ให้เป็นสุดยอดไอเดียของประเทศไทย ที่จะเป็นตัวแทนไปเข้า 

ร่วม Telenor Youth Forum พร้อมยังได้รับเกียรติร่วมงานประกาศผลรางวัล 

โนเบล สาขาสันติภาพ Nobel Peace Prize 2015 ณ กรุงออสโล ประเทศ 

นอร์เวย์

สำาหรับปีนี้ dtac & Telenor Youth Forum 2015 ได้บ่มเพาะผู้นำาความคิด 

พลังสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการศึกษาโลกภายใต้แนวคิด “Knowledge for all”  

โดยไดร้บัเกียรตจิากองคก์ารยนูเิซฟ ประเทศไทย ในการรว่มเปน็ผูส้นบัสนนุ 

หลักอย่างเป็นทางการ และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเยาวชนโดย 

เฉพาะเร่ืองของการศึกษาที่ไม่มีข้อจำากัดและการเข้าถึงการศึกษาอย่าง 

เท่าเทียม โดยใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต 

ให้กลายเป็นพลังสำาคัญในการสร้าง “Knowledge for All” การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

ได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจของ 

ดีแทค และเทเลนอร์กรุ๊ป ที่ต้องการเห็นสังคมไทยและสังคมโลกเชื่อมต่อ 

และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกคน

 

Safe: ส่งเสริมความปลอดภัยทุกด้านให้แก่ทุกคนที่เรารัก

แอพพลเิคชัน่รว่มดว้ยชว่ยกนั : m-Rescue by dtac เพือ่สงัคมทีป่ลอดภยั

สังคมเมืองทุกวันนี้เต็มไปด้วยปัญหาด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

การจราจร อาชญากรรม และอุบัติภัย ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

เรื่อยๆ ดีแทคจึงมีเจตนารมณ์ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสังคม 

แห่งความปลอดภัย โดยดีแทคและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกัน 

พัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมด้วยช่วยกัน (m-Rescue by dtac) ขึ้น เป็นการเพิ่ม 

ช่องทางการสื่อสารให้กับลูกค้าดีแทคในการขอความช่วยเหลือกรณีเหตุ 

ฉุกเฉิน หรือเป็นสื่อกลางเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุการณ์ 

ต่างๆ ตลอดจนรายงานสภาพจราจรให้กับเพื่อนร่วมสังคมได้รับทราบ เมื่อ 

ประสบเหตุผู้ใช้บริการสามารถโทรสายด่วน 1677 ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อ 

ขอความช่วยเหลืออีกทั้งยังมีบริการ SOS ปุ่มลัดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

ส่งสัญญาณตรงมาที่ศูนย์บริการสาธารณะร่วมด้วยช่วยกันพร้อมแจ้งพิกัด 

ที่อยู่ของผู้ใช้บริการ ทำาให้สามารถประสานอาสาสมัครกู้ภัยที่มีอยู่จำานวน 

กว่า 6,000 คนทั่วประเทศซึ่งผ่านการอบรมอาสาสมัคร เครือข่ายร่วม 

ด้วยช่วยกัน และ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความ 

ช่วยเหลือได้รวดเร็วทันสถานการณ์ นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นยังให้ข้อมูล 

ข่าวสารที่จำาเป็น เช่น หมายเลขโทรศัพท์สถานีตำารวจ โรงพยาบาล พร้อม 

พิกัดที่ตั้ง รายงานสภาพการจราจร แจ้งเหตุ เตือนภัย จุดอันตรายจุดเสี่ยง 

อาชญากรรมและอุบัติเหตุ ในปี 2558 มีผู้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแล้ว 

กว่า 160,000 ราย และสรุปการรับแจ้งช่วยเหลือ และประสานเหตุ รวม 

ทั้งสิ้น 54,523 ราย แบ่งเป็น จราจร 16,338 ราย อาชญากรรม 2,501 ราย  

และเรื่องร่วมด้วยช่วยกัน เช่น อัคคีภัย ของหาย คนหาย เจ็บป่วย จับสัตว์ 
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เลื้อยคลาน 28,170 ราย ซึ่งบริการดังกล่าว ดีแทคจัดทำาขึ้น 

เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม ผู้ใช้บริการจึงไม่ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ

Safe Internet : ใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัย และสร้างสรรค์

โครงการ Safe Internet เป็นโครงการที่ต้องการสร้างความ 

ปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมและเตรียม 

ความพร้อมเด็กและเยาวชนเข้าสู่ยุคของ Digital Citizen 

ภายในปี 2561 โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในโลก 

ออนไลน์ ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและเป็น 

ประโยชน์สูงสุด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอัตราการขยายตัวของผู้ใช้งาน 

ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผ่าน 

สมาร์ทโฟน โดยโครงการดังกล่าวได้ร่วมกับบริษัทชั้นนำา 

ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน องค์การตำารวจอาชญากรรม 

ระหว่างประเทศ หรืออินเตอร์โพล รวมถึงพันธมิตร 

หลากหลายองค์กรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ 

อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอร์เวย์ 

หรือประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับดีแทค 

อย่างเต็มที่ในการดำาเนินโครงการนี้ 

ขณะที่ประเทศไทยพบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่ม 

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้ 

อินเทอร์เน็ตสูงสุดคิดเป็น 69.7% และกลุ่มอายุ 6-14 ปี  

คิดเป็น 58.2% ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มหลักคือเยาวชน 

และเด็กท่ีเมื่อมีการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง หาก 

ไมม่คีวามรูแ้ละคณุลกัษณะนสิยัทีด่เีปน็ภมูคิุม้กันเพือ่รบัมอื 

กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วอาจทำาให้มีความเสี่ยงที่จะเผชิญ 

กับภัยที่มาพร้อมการใช้อินเทอร์เน็ตได้สูงเช่นกัน

ดีแทคจึงได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อต้องการ 

ปลูกฝังและสร้างจิตสำานึกโดยเร่ิมจากเด็กวัย 9-11 ปี  

เพราะเชื่อว่าหากปลูกฝังและสร้างภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่วัย 

เริ่มต้น ก็จะสามารถพัฒนาให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มี  

คุณภาพได้ในอนาคต กิจกรรมที่ดีแทคได้จัดขึ้นมีดังนี้   

กิจกรรม dtac Digikidz Schools Visit ซึ่งเป็นกิจกรรมนำาร่อง 

ที่มุ่งสร้างพลังเด็กไทยให้มีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันภัยของ 

อินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ Edutainment พร้อมกันนี้ยังจัดให้มี 

การประกวดเรียงความในหัวข้อ “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง 

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในความคิดฉัน” ระดับชั้นประถม 

ศกึษาปทีี ่4-6 เพือ่ชงิทนุการศกึษารวมกวา่ 1 ลา้นบาท และ 

ได้มอบสื่อช่วยสอนชุดการ์ตูนแอนิเมชั่น d-Hero ผู้พิทักษ์ 

โลกออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนใน 

การรณรงค์เรื่องนี้ด้วย

นอกจากนี้ดีแทคยังจัดกิจกรรม dtac Digikidz Summer  

Camp ให้กับลูกหลานพนักงาน ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร 

โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ Safe Internet  

100,000 คน
ดีเทคได้จัดอบรมการให้

ความรู้เกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ต

อย่างปลอดภัย
(Safe Internet) ให้กับ

เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า 
100,000 คน
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กว่า 13,000 คน ทั้งนี้ดีแทคยังสนับสนุนกิจกรรม Cyber 

Avenger’s Camp ซึ่งจัดทำาโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช 

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อบำาบัดรักษาเด็กเยาวชน 

ที่มีปัญหาการติดเกมและอินเทอร์เน็ตรวมทั้งส่งเสริม 

และพัฒนาศักยภาพด้านไอทีของเด็กและเยาวชนที่ติด 

เกมและอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย 

โครงการ Safe Internet เป็นโครงการระยะยาวที่ดีแทค 

มุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนเพื่อ 

ร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนของเราในการ 

ก้าวเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบและเต็ม 

ประสิทธิภาพ

Climate and Environment: ห่วงใย ใส่ใจในการลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดีแทค e-invoice ใบแจ้งค่าบริการผ่านอีเมล ร่วมคืน 

ต้นไม้สู่ธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา และเอื้อให้เรา 

ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นดีแทคในฐานะบริษัท 

ชั้นนำา ผู้ให้บริการด้านโมบายล์อินเทอร์เน็ต จึงให้ความ 

สนใจด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

หน่ึงในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมของดีแทค คือ  

โครงการดีแทค e-invoice ใบแจ้งค่าบริการผ่านอีเมล  

ร่วมคืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ ด้วยการสร้างทางเลือกและ 

สนับสนุนให้ลูกค้าสมัครรับบริการรับใบแจ้งยอดค่าใช้ 

บริการผ่านทางอีเมล เพื่อลดการใช้กระดาษ และลดการ 

ใช้พลังงานในการขนส่ง ซึ่งนำามาสู่การลดการใช้ทรัพยากร 

ไม้และพลังงานเชื้อเพลิง โดยในกิจกรรมนี้มีลูกค้าผู้ใช้  

บริการรวมทั้งสิ้น 675,000 ราย และดีแทคได้ทำาการส่ง 

ต้นไม้คืนโลก ณ พื้นที่สี เขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์  

บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจำานวน 5 ไร่ โดยมี 

กระบวนการดูแลต้นไม้ดังกล่าวต่อไปอีก 3 ปี เพื่อให้ต้นไม้ 

ดังกล่าวยืนต้นและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด

Mobile Battery for Life : แบตเตอรี่มีพิษ...คิดก่อนทิ้ง 

จากการเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 

และเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดีแทคได้เล็งเห็นถึงภัยจาก 

การทิ้งแบตเตอรี่ และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่เสื่อมสภาพ 

รวมถงึภยัทีเ่กดิกบัสิง่แวดลอ้มหากกำาจดัขยะอเิลก็ทรอนกิส ์

ไม่ถูกวิธี ประกอบกับอัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถือท่ี 

มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ดีแทคจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนท้ิง 

แบตเตอร่ีให้ถูกที่ เพื่อนำาไปรีไซเคิลและทำาลายอย่างถูกวิธี 

เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมจากสารพิษที่อาจเกิดข้ึน ด้วยการ 

ต้ังกล่องรับทิ้งที่ดีแทคจัดทำาขึ้น โดยดำาเนินกิจกรรมอย่าง 

ต่อเนือ่งตลอดระยะเวลา 13 ป ีซึง่ทีผ่า่นมาไดม้กีารรุกขยาย 

ความรว่มมอือยา่งรวดเรว็ไปยงัองคก์รตา่งๆ ทีม่เีจตนารมณ์ 

ร่วมกัน โดยสามารถเพิ่มจุดรองรับการทิ้งแบตเตอรี่และ 

อปุกรณเ์สรมิโทรศพัทม์อืถอืทีเ่สือ่มสภาพแลว้ไปทัว่ประเทศ 

รวม 385 แห่ง ซึ่งลูกค้าและผู้บริโภคสามารถทิ้งแบตเตอรี่ 

โทรศัพท์มือถือเก่าได้ อาทิ สำานักงานบริการลูกค้าดีแทค  

ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น โดยอุปกรณ์ท่ี 

รวบรวมไดท้ัง้หมด ดแีทคจะนำาสง่ไปรไีซเคลิและกำาจดัอยา่ง 

ถูกวิธีตามกระบวนการและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดย 

มีบริษัท ทีอีเอส.เอเอ็มเอ็ม หรือเทส-แอม (TES-AMM 

(Singapore) Pte LTD) ซึ่งทำาธุรกิจด้านการกำาจัดและรีไซเคิล 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซ่ึงเป็น 

บริษัทแรกในเอเชียที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานด้าน 

สิ่งแวดล้อมในการกำาจัดและแปรสภาพขยะ 

และในปีนี้ทางดีแทค และเทส-แอม ได้รวบรวมขยะ 

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งไปรีไซเคิลกำาจัดอย่างถูกวิธีรวม 

ทั้งสิ้นมากกว่า 1,100,000 ชิ้น ซึ่งสามารถลดปริมาณการ 

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อมได้ถึง 12,385 

ตัน และนำารายได้ที่ได้จากการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์  

จำานวน 1,000,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิกองทุนไทย เพื่อ 

นำาไปใช้ในการดำาเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุน 

การพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสำานึกรัก 

สิ่งแวดล้อม และสำานึกสาธารณะ

CO2

12,385 ตัน

ดีแทคจัดเก็บขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง
1,100,000 ชิ้น
นำาไปกำาจัดอย่างถูกวิธี 
ซึ่งสามารถลดการปล่อย
CO2 12.385 ตัน
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นอกจากโครงการต่างๆ ที่ดีแทคได้จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ 

แก่สังคมไทยแล้ว ทุกครั้งที่เกิดภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ  

หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ดีแทคไม่เคยนิ่งเฉย และจะมีส่วนร่วม 

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการระดมทุน 

เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืฉกุเฉนิ และจดัสิง่ของให้พนักงานทีอ่ยู่ตามพืน้ทีต่่างๆ 

ไดท้ำากจิกรรมจติอาสานำาสิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ำาเปน็ไปบรจิาคให้ผูป้ระสบภยั

ภายใต้ความศรัทธาและเชื่อม่ันในการทำาความดี ดีแทคผนึกกำาลังกับ 

หลากหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรม การหารายได้สำาหรับสนับสนุน 

องค์กรการกุศล ส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน ควบคู่ไปกับการร่วมหา 

แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ เท่าที่ 

สามารถกระทำาได้



048 เหตุการณ์สำาคัญ

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เหตุการณ์สำาคัญ

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท 

จำากัดในเดือนสิงหาคม 2532 โดย 

กลุ่ม เบญจรงคกุล  เพื่อประกอบ 

ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย 

เริ่มให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ใน 

ย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ และ  

1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญา 

ร่วมการงานซึ่งอยู่ในรูปแบบ “สร้าง- 

โอน-ดำาเนินงาน” จาก บริษัท กสท  

โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (เดิม 

คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย)

ในปี 2555 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด ซึ่งเป็น 

บริษทัยอ่ยของบรษิทัไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืน 

ความถี่สำาหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถ่ี  

2.1 กิกะเฮิรตซ์  จากคณะกรรมการกิจการ 

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ 

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) และเริม่ใหบ้รกิาร 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์  

ในปี 2556

เหตุการณ์สำาคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและ 

พัฒนาการของบริษัทตามลำาดับมีดังนี้

2533

พฤศจิกายน

บริษัทได้เข้าทำาสัญญาร่วมการงานกับ กสท  

เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีส่วนแบ่ง 

รายได้ตามสัญญาร่วมการงานประเภท “สร้าง- 

โอน-ดำาเนินงาน (Build-Transfer-Operate)”

2537

กุมภาพันธ์ 

บริษัทได้เข้าทำาสัญญาเชื่อมโยงโครงข่ายกับ 

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (เดิมคือ องค์การ 

โทรศัพท์แห่งประเทศไทย) 

2538

กุมภาพันธ์ 

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บริษทัมหาชน 

จำากัด

ตุลาคม

บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปคิดเป็น 

สัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของทุนชำาระแล้ว 

และนำาหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์สิงคโปร์

พฤศจิกายน

บริษัทออกหุ้นใหม่จำานวน 42.8 ล้านหุ้นให้แก่ 

ทีโอที และทีโอทีตกลงให้ส่วนลดค่าเชื่อมโยง 

โครงข่ายแก่บริษัท

2539

พฤศจิกายน

กสท ตกลงขยายระยะเวลาการดำาเนินการ 

ภายใต้สัญญาร่วมการงาน ส่งผลให้สัญญาร่วม 

การงานสิ้นสุดในปี 2561

2542

กรกฎาคม

บริษัทเปิดให้บริการในระบบเติมเงิน ภายใต้ 

ชื่อบริการ “Prompt”

2543

พฤษภาคม

บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด 

(มหาชน) ขายหุ้นของบริษัทจำานวน 5.5 ล้านหุ้น 

ให้แก่บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี (เทเลนอร์)

สิงหาคม

บริษัทขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนจำานวน 48.5 ล้านหุ้น 

ให้แก่เทเลนอร์ เป็นผลให้เทเลนอร์ถือหุ้นคิด 

เป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 ของทุนชำาระแล้วของ 

บริษัท
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2544

มีนาคม

บริษัทเริ่มใช้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” และนับ 

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการดำาเนิน 

ธุรกิจการตลาดของบริษัท

เมษายน

ทีโอทีตกลงจะแก้ไขวิธีการคำานวณค่าเชื่อมโยง 

โครงข่ายสำาหรับบริการในระบบเติมเงินจาก 

200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือนเป็นร้อยละ 18 

ของมูลค่าบัตรเติมเงินที่ขายได้

พฤศจิกายน

บริษัทเริ่มให้บริการข้อมูลผ่านโครงข่าย GPRS

2545

เมษายน

บริษัทปลดล็อก IMEI Codes ซึ่งทำาให้ลูกค้า 

สามารถนำาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิดมา 

ใช้บนโครงข่ายของบริษัทได้

พฤษภาคม

บริษัทหยุดดำาเนินธุรกิจการจัดจำาหน่ายเครื่อง 

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์เสริม โดยโอน 

ธุรกิจดังกล่าวให้แก่ยูดี ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท 

และยูคอมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 และ 75 

ตามลำาดับ (ปัจจุบันยูคอมได้โอนสิทธิประโยชน์ 

ทั้งหมดให้ เบญจจินดา โฮลดิ้งแล้ว)

2546

มกราคม

ภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้

ตุลาคม

บริษัทได้รับรางวัล “Disclosure Report Award  

2003” จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2547

ธันวาคม

บริษัทได้รับรางวัล “Technology Fast 500 Asia 

Pacific 2004 Award” จากการจัดอันดับของ  

De lo i t te

2548

มิถุนายน

ทีโอทีตกลงให้บริษัทดำาเนินการลดทุนโดยลด 

จำานวนหุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จำานวน 16.4 ล้านหุ้น

2549

มิถุนายน

บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the  

Year 2006” ของประเทศไทยจากนิตยสาร  

Asian Mobi leNews 

สิงหาคม

บรษิทัเสรจ็สิน้กระบวนการลดทนุโดยลดจำานวน 

หุ้นที่ทีโอทีถืออยู่จำานวน 16.4 ล้านหุ้น

กทช. อนมุตัอิตัราและหลกัการเชือ่มตอ่โครงขา่ย 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นเจรจาอัตรา 

ที่จะใช้ระหว่างกันได้

กันยายน

บริษัทเริ่มใช้เลขหมาย 10 หลัก สำาหรับเลข 

หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ 08 แทน 0 นำา 

หน้าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

พฤศจิกายน

บริษทัเขา้ทำาสญัญาขอ้ตกลงคา่เชือ่มต่อโครงขา่ย 

ระหว่างกันกับทรูมูฟและเอไอเอส

ธันวาคม

บริษทัเขา้ทำาสญัญาขอ้ตกลงคา่เชือ่มต่อโครงขา่ย 

ระหว่างกันกับทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์



050 เหตุการณ์สำาคัญ

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

2550

มิถุนายน

บ ริ ษั ท นำ า หุ้ น เ พ่ิ ม ทุ น เข้ า ซื้ อ ข า ย ใ น ต ล า ด 

หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็นครั้ งแรก 

จำานวน 82 ล้านหุ้น ซึ่งดีแทคเป็นบริษัทแรกใน 

ประเทศไทยที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ ใน 2 ตลาด  

(dual l ist ing) คือตลาดหุ้นไทยและสิงคโปร์

บริษัทได้รับรางวัล “Mobile Operator of the  

Year” ของประเทศไทย จากนิตยสาร Asian  

Mobi leNews

สิงหาคม

บริษัทได้รับรางวัลพระราชทาน Tha i l and  

Corporate Excellence ประเภทความเป็นเลิศ 

ด้านการตลาด จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ 

แห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหาร 

ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตุลาคม

บริษัทปรับภาพลักษณ์แบรนด์ดีแทค โดยเน้น 

การสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า (feel goood)

2551

มกราคม

บริษทัลงทนุในเพยส์บาย ซึง่เปน็บรษิทัใหบ้รกิาร 

ระบบชำาระเงินออนไลน์

บริษัทร่วมกับ กสท ทดลองให้บริการ 3G บน 

คลื่นความถี่ 850 MHz ที่ จ.มหาสารคาม

2551

มีนาคม

บริษัทร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “ATM  

SIM” เพือ่ใหบ้รกิารธรุกรรมทางการเงนิบนมอืถอื

พฤศจิกายน

ATM SIM ได้รับรางวัล the Best Mobile Service  

จากงาน Asia Mobile Award 2008 ซึ่งจัดขึ้น 

โดย GSMA’s Mobile Congress

2552

มกราคม

ATM SIM ได้รับรางวัล Project of the Year จาก 

งาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

โครงการ *1677 บริการทางดว่นขอ้มูลการเกษตร 

ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 

ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ดี เ ด่ น แ ห่ ง ปี   

(Bus i ness  Enab l e r )  จากงาน Thai land ICT  

Excellence Awards 2008

กรกฎาคม

บริษัทย้ายสำานักงานใหญ่จากอาคารชัย ไปยัง 

อาคารจัตุรัสจามจุรี 

สิงหาคม

บรษิทัเปดิทดลองใหบ้ริการ โมบายล์ อนิเทอร์เนต็ 

โดยใช้เทคโนโลยี 3G HSPA บนย่านความถี่  

850 MHz มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมใจกลาง 

กรุงเทพฯ

พฤศจิกายน

โครงการทำาดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวัล 

ยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR  

จากงาน SET Awards 2009

2552

ธันวาคม

บริษัทเปิดให้บริการ BlackBerry ในประเทศไทย 

พร้อมทั้งเปิดตัวโทรศัพท์ BlackBerry รุ่นต่างๆ 

รวมทั้งรุ่นพิเศษสีขาว

2553

มีนาคม

ดีแทค อินเทอร์เน็ต ได้ รับรางวัล “สุดยอด 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี” (Commart Innovation  

Awards 2010)

บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จำาหน่ายโทรศัพท์ iPhone ใน 

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

กรกฎาคม

บริษทัเขา้ทำาสญัญาขอ้ตกลงคา่เชือ่มต่อโครงขา่ย 

ระหว่างกันกับ กสท/ฮัทช์

พฤศจิกายน

บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น

บริษทัไดรั้บรางวลั “สดุยอดแบรนดแ์หง่ป”ี สาขา  

Mobile Operator ในพิธีมอบรางวัล Excellent  

Brand Survey Awards 2010 จากนิตยสาร HWM  

Thailand
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2553

ธันวาคม

บริษัทร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก  

4 ราย เปิดทดลองให้บริการคงสิทธิเลขหมาย  

หรือบริการ MNP

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553  

มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะนำาไปสู่การจัดตั้ง กสทช.

2554

สิงหาคม

บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 850 MHz

กันยายน

บริษัทเปิดตัวเป็นผู้จำาหน่าย iPad ในประเทศ 

ไทยอย่างเป็นทางการ

ตุลาคม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็น 

ทางการ

บริษัทได้รับรางวัล “Hall of Fame: A Decade  

of Excellence 2001 -2010” ในฐานะหนึ่งใน 

สิบองค์กรธุรกิจชั้นนำาของประเทศไทยที่มีการ 

บริหารจัดการเป็นเลิศมาตลอดหนึ่งทศวรรษ 

จากการเก็บข้อมูลโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ 

แห่งประเทศไทย (TMA)  ร่วมกับสถาบัน 

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย

2554

ธันวาคม

บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษ เพื่อปรับ 

โครงสร้างทางการเงิน

โครงการทำาดีทุกวันจากดีแทค ได้รับรางวัล 

ยอดเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR  

จากงาน SET Awards 2011 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

2555

มีนาคม

บริษัทเปิดให้บริการ WiFi ภายใต้แนวคิด “เดิน 

เล่นสนุก ทั่วศูนย์การค้า” ในศูนย์การค้าและบน 

สถานีรถไฟฟ้า BTS

กรกฎาคม

บริษัทประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่  

ซึ่งจะจ่ายในระดับที่ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 ของ 

กำาไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับสถานะ 

ทางการเงินของบริษัทและโครงการประกอบ 

ธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยความตั้งใจที่จะ 

จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส

สิงหาคม

บริษัทได้รับรางวัลรัษฏากรพิพัฒน์ ประจำาปี  

2554 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสรรพากรเพื่อเชิดชู 

เกียรติผู้เสียภาษีคุณภาพ 

กันยายน

บริษัทได้รับรางวัลผู้บริหารระดับสูงที่ส่งเสริม 

นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและนโยบายปันผลที่ 

มีความต่อเนื่องมากที่สุด จาก อัลฟา เซาท์อีสต์ 

เอเชีย ซ่ึงเป็นนิตยสารที่ มีชื่อเสียงสำาหรับ 

นักลงทุนสถาบัน

2555

ตุลาคม

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำากัด (ปัจจุบันชื่อ  

ดีแทค ไตรเน็ต) เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่  

IMT ย่าน 2.1 GHz ซึ่งจัดโดย กสทช. และเป็น

ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวจำานวน  

2x15 MHz

ธันวาคม

บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำากัด (ปัจจุบันชื่อ  

ดีแทค ไตรเน็ต) ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น 

ความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ซึ่งมีอายุ 15 ปี และ 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ 

ที่สามจาก กสทช.

บริษัทดำาเนินการยกระดับเครือข่าย 2G ทั้งหมด 

ทั่วประเทศแล้วเสร็จ รวมถึงการติดตั้งฐานของ 

3G 850 MHz ครอบคลุมทุกจังหวัดหลักทั่ว 

ประเทศ

2556

พฤษภาคม

บรษิทัเปดิตวั “ดแีทคไตรเนต็” ภายใตแ้นวคดิการ 

ให้บริการผ่าน 3 เครือข่าย 1800 MHz, 850 MHz  

และ 2.1GHz

มิถุนายน

บริษัทเปิดตัวโทรศัพท์ดีแทคไตรเน็ตรุ่นแรก  

ชีต้าห์ โจอี้และเม้าซี่
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2556

กรกฎาคม

บริษัทให้บริการ 3G HSPA บนคลื่น 2.1 GHz

สิงหาคม

บริษัทได้รับรางวัลผู้บริหารระดับสูงที่ส่งเสริม 

นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและนโยบายปันผลที่ 

มีความต่อเนื่องมากท่ีสุด จาก อัลฟา เซาท์อีสต์  

เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุน 

สำาหรับนักลงทุนสถาบันเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

กันยายน 

บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Corporate Brand  

Rising Star 2013 จากการวิจัยโดยสาขาวิชา 

การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานน้ีได้จัดขึ้น 

เพ่ือประกาศผลรางวัลและทำาพิธีมอบรางวัล 

เกียรติยศให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด

2557

พฤษภาคม

บริษัทเปิดให้บริการ 4G ในย่านใจกลาง 

กรุงเทพมหานคร 

มิถุนายน

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิกถอนหุ้น 

ของบรษิทัจากการเปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน 

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

กรกฎาคม 

บริษัทนำาเสนอหนังโฆษณาชุดใหม่ “The Power  

of Love” ซ่ึงได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมโดย 

มียอดผู้ชมบน YouTube มากกว่า 12 ล้านวิว 

ในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน โดยในหนังโฆษณาน้ี 

ดีแทคได้สื่อถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างพอดี

2557

กันยายน

บรษิทัประกาศลงทนุเพิม่สถานฐีานใหมอ่กี 6,500 

สถานีทั่วประเทศ ภายใน 31 มีนาคม 2558 เพื่อ 

เปน็ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ชัน้นำาในประเทศไทย

ตุลาคม

บริษัทเปิดตัวแพ็คเกจ Love Buffet สำาหรับลูกค้า 

รายเดือน ที่เน้นรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตใน 

ลักษณะเต็มสปีด

ธันวาคม 

บริษัทลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) เพื่อ 

การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวและ 

ส่งเสริมแนวคิดการใช้โครงข่ายร่วมกันใน

ประเทศไทย 

2558

มีนาคม

บริษัทเปิดบริการแพ็คเกจ Love & Roll สำาหรับ 

ลูกค้าระบบรายเดือน ซึ่งสามารถนำาจำานวน 

อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานไม่หมด ทบไปใช้งานเดือน 

ถัดไปได้

เมษายน

บริษัทขยายพื้นที่ให้บริการ 4G ทั่วกรุงเทพฯ  

และปริมณฑล และในอีก 40 เมืองใหญ่ 

พฤษภาคม

บริษัทเปิดตัว “อีเกิ้ล เอ็กซ์” สมาร์ทโฟนรุ่นแรก 

จากดีแทคที่รองรับการใช้งาน 4G 

2558

มิถุนายน

บริษัทเปิดตัว “ซิมแฮปปี้ 4G” ซิมระบบเติมเงิน 

เพื่อกระตุ้นการใช้งาน 4G ในตลาดบริการระบบ 

เติมเงิน 

สิงหาคม

ดีแทค ไตรเน็ต บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ 

บรษิทั แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เนท็เวอรค์ จำากดั ในการ 

ใช้โครงสร้างเสาสัญญาณร่วมกันจากทั้ง 2 ฝ่าย 

รวมทั้งสิ้น 2,000 เสา ภายในปี 2558

กันยายน

บริษัทเปิดตัวกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์  “Blue  

Member” สำาหรับลูกค้าระดับพรีเมี่ยม

บริษัทนำาเสนอแคมเปญใหม่”เข้าถึงอย่างเข้าใจ” 

(Reach Everywhere Understand Every Heart) 

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่น 

ในการส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 

พฤศจิกายน

ดีแทค ไตรเน็ต เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาต 

คลื่นความถี่ 1800MHz ซึ่งจัดโดย กสทช.

บริษัทเปิดให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800  

MHz ภายใต้สัญญาร่วมการงานโดยครอบคลุม 

พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

ดีแทคได้รับรางวัล “Top 50 ASEAN Publicly  

Listed Companies” จาก งาน ASEAN Corporate 

Governance Conference and Awards 

ธันวาคม

ดีแทค ไตรเน็ต เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาต 

คลื่นความถี่ 900MHz ซึ่งจัดโดย กสทช.

ดีแทคเพิ่มแบนด์วิดท์ 4G คล่ืน 1800 MHz เป็น  

15 MHz และเพิ่มสถานีขึ้นเป็น 2,200 สถานี 

ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการดำาเนินงานที่สามารถ 

แข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ 

และเป็นไปตามวัฒนธรรมของบริษัท การบริหารความ 

เสี่ยงช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำาเนินงานให้บรรลุ 

วตัถปุระสงคท์ีต่อ้งการได ้โดยการคน้หาความเสีย่ง จดัการ 

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและบริหารโอกาสในการดำาเนินงาน 

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจทำาให้บริษัทไม่ 

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานได้

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินงาน 

ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากสัญญาร่วมการงาน การเปลี่ยนแปลง 

 ทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรัฐหรือ 

 หน่วยงานกำากับดูแล

1.1 ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลงก่อนครบ 

 กำาหนดเวลา

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีใน 

ประเทศไทยภายใต้สัญญาร่วมการงานกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด 

(มหาชน) (“กสท”) โดยสัญญาร่วมการงานดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 27 ปี  

ซึ่งจะครบกำาหนดในวันที่ 15 กันยายน 2561 นอกจากนี้ บริษัท ดีแทค  

ไตรเน็ต จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 (“ดีแทค 

ไตรเน็ต”) ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับกิจการโทรคมนาคม 

เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน  

2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

จาก กสทช. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ซึ่งทำาให้ ดีแทค ไตรเน็ต สามารถ 

ให้บริการโทรคมนาคมได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากสัญญาร่วมการงาน 

สิ้นสุดลงในปี 2561 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทมีข้อพิพาทจำานวนมากกับ กสท ซึ่งบริษัทไม่อาจ 

คาดการณ์ได้ว่า กสท จะบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลง 

หรือไม่ ดังนั้น หาก กสท บอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาร่วมการงานสิ้นสุดลง 

ตามเหตุเลิกสัญญาที่กำาหนดไว้ในสัญญาร่วมการงาน และบริษัทไม่ได้ 

รับความคุ้มครองจากการดำาเนินการดังกล่าวของ กสท เหตุดังกล่าวอาจ 

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจ 

ของบริษัท

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

 และนโยบายของรัฐ หรือหน่วยงานกำากับดูแล

(ก) ความไม่ชัดเจนในการกำากับดูแลและการบังคับใช้กฎระเบียบที่ 

 เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ 

ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม
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กสทช. มีอำานาจออกหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อกำากับดูแลการประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม เช่น การกำาหนดโครงสร้างและอัตราค่าบริการ การกำาหนด 

หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค  

เป็นต้น ซ่ึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวอาจทำาให้ความสามารถในการทำา 

กำาไรของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง และ/หรือต้นทุนในการให้บริการ 

ของบริษัทและบริษัทย่อยสูงขึ้น แล้วแต่กรณี ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า  

กสทช. จะได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมร่วมกันหรือใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง 

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แต่การบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจยัง 

ไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ เกิดความล่าช้า หรืออาจเกิดการปฏิเสธไม่ 

ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมร่วมกัน  

หรืออาจมีข้อโต้แย้งจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น  

อาจส่งผลถึงความสามารถของ ดีแทค ไตรเน็ต ในการขยายโครงข่ายบน 

คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 

(ข) ผลทางกฎหมายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน และ 

 กระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ยังไม่มี 

 ความชัดเจน

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการในกิจการ 

ของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน”) กำาหนดให้ 

หน่วยงานราชการที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการใน 

โครงการของรัฐท่ีมีวงเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนต่างๆ ตามที่ พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กำาหนด ซึ่งรวมถึง 

กระบวนการแก้ไขสัญญาระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชนซึ่งเข้า 

ร่วมงานหรือดำาเนินการในโครงการของรัฐ

ภายหลังจากที่ พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน มีผลใช้บังคับแล้ว บริษัท 

ได้เข้าทำาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานกับ กสท จำานวน 3 ครั้ง 

โดยมีการแก้ไขระยะเวลาการดำาเนินการตามสัญญาและอัตราผลประโยชน์ 

ตอบแทนที่บริษัทจะพึงชำาระให้แก่ กสท ด้วย

ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎกีาไดใ้หค้วามเหน็ (เรือ่งเสรจ็ที ่292/2550) วา่การ 

แก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ครั้ง ไม่ได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ 

ประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวพิจารณา  

และมิได้มีการนำาเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงถือว่าเป็นการ 

ทำาผิดขั้นตอนที่ พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน กำาหนดไว้ อย่างไรก็ดี  

คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า สัญญาแก้ไขสัญญาร่วมการงานทั้ง 

3 ฉบับยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ แต่คณะรัฐมนตรีมีสิทธิเพิกถอนสัญญาแก้ไข 

สัญญาร่วมการงานทั้ง 3 ฉบับได้ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและ 

ประโยชน์สาธารณะ 

อนึ่ง ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงความ 

เห็นทางกฎหมายที่ไม่มีผลผูกพันบริษัท

ต่อมา คณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ 

ดังกล่าวได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีความเห็นไม่รับรองการแก้ไขสัญญาร่วม 

การงานครั้งที่ 3 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มี 

มติให้ส่งเรื่องให้ กสทช. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และ 

มาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปจัจุบนั พ.ร.บ. การใหเ้อกชนเขา้ร่วมงาน ฉบบัดงักล่าว ไดถ้กูยกเลิกไปแลว้ 

โดยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

(“พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน  

2556 โดย พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน กำาหนดว่าหากปรากฏต่อ 

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า มีโครงการใดมิได้ดำาเนิน 

การให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำานักงานแจ้งหน่วยงานเจ้าของ 

โครงการเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการดำาเนินการที่เหมาะสม 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 

ของรัฐ และหากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นสมควรยกเลิกหรือแก้ไข 

สัญญาร่วมลงทุน ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี

เนื่องจาก พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุน เพิ่งมีผลใช้บังคับ บริษัทจึงไม่ 

อาจทราบถึงความชัดเจนของแนวทางการตีความและการบังคับใช้ 

กฎหมายดังกล่าว ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เพิกถอนสัญญาแก้ไข 

สัญญาร่วมการงาน หรือมีมติให้บริษัทต้องชำาระผลประโยชน์ตอบแทน 

เพิ่มเติม แม้ว่าบริษัทจะได้ดำาเนินการโต้แย้งมติคณะรัฐมนตรีตาม 

กระบวนการทางกฎหมายก็ตาม เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบ 

อย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของ 

บริษัทได้

กระบวนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์

การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ กสทช.  

ที่ผ่านมาเป็นการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่ภาคเอกชน เพื่อการ 

ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกภายหลังจาก พ.ร.บ. องค์กร 

จัดสรรคล่ืนความถี่ มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงมีบุคคลหลายฝ่าย 

ออกมาโต้แย้งขั้นตอนและกระบวนการออกใบอนุญาตดังกล่าวของ  

กสทช. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้โต้แย้งกระบวนการ 

ออกใบอนุญาตของ กสทช. โดยได้ยื่นฟ้องสำานักงาน กสทช. ต่อศาล 

ปกครองกลาง และขอให้ศาลปกครองกลางออกคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราว 

ขอให้มีการระงับกระบวนการออกใบอนุญาตของ กสทช. ไว้ก่อน ซึ่ง 

ศาลปกครองกลางได้มีคำาสั่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ไม่รับคำาฟ้องของ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อุทธรณ์คำาสั่งของ 

ศาลปกครองกลางที่มีคำาสั่งไม่รับคำาฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว  

ซึ่งมีผลทำาให้คดียังไม่ยุติ โดยคำาอุทธรณ์ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ 

ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีผลทำาให้การดำาเนินการของ ดีแทค ไตรเน็ต 

ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ กสทช. นั้นยัง 

มีความไม่แน่นอน และหากคำาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดออกมา 

ตรงข้ามกับศาลปกครองกลาง เหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ 

ดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(ค) ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำาระค่าเชื่อมโยง 

 โครงข่ายโทรคมนาคม

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) เป็นคู่สัญญากับบริษัทตาม 

ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทำาขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งกำาหนดให้ 

บริษัทต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตราคงที่ต่อ 

เลขหมายสำาหรับลูกค้าระบบรายเดือน และอัตราร้อยละของราคาหน้า 

บัตรสำาหรับลูกค้าระบบเติมเงิน 

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม การเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการต้องดำาเนินการ 

ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ 

กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งกำาหนดให้มี 

การกำาหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่เป็นธรรม สะท้อนต้นทุน  

และไม่เลือกปฏิบัติ 

ดังนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทจึงได้แจ้งให้ทีโอทีและ กสท  

ทราบว่าบริษัทจะชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามหลักเกณฑ์และในอัตรา 

ท่ีกฎหมายกำาหนดแทนการชำาระในอัตราที่กำาหนดในข้อตกลงเชื่อมโยง 

โครงข่าย โดยบริษัทเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตาม 

ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. การ 

ประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และ 

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ทีโอทีโต้แย้งว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องชำาระค่าตอบแทนการเชื่อมโยง 

โครงข่าย (Access Charge) ในอัตราเดิมที่กำาหนดไว้ในข้อตกลงเชื่อมโยง 

โครงข่าย โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อ 

ศาลปกครองเรียกร้องให้ กสท และบริษัทร่วมกันรับผิดชำาระค่าเชื่อมโยง 

โครงข่าย (Access Charge) เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319  

ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบี้ย และให้ กสท และบริษัท 

ปฏิบัติตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายต่อไป ต่อมาบริษัทฯ ได้รับแจ้ง 

เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2557 ว่าทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องเมื่อวันที่  

31 กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำานวนค่าเสียหายพร้อมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยจากจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาท  

เป็นจำานวน245,638 ล้านบาท (คำานวณถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557)  

ส่วนประเด็นอื่นๆ ในคดีไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ขณะนี้คดีอยู่ 

ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท บริษัทมีความเชื่อว่า 

บริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge)  

ตามที่ทีโอทีเรียกร้อง เน่ืองจากข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายดังกล่าวไม่เป็น 

ไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช.  

ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และบริษัทได้แจ้งยกเลิก 

ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายแล้ว 

อย่างไรก็ดี หากศาลมีคำาสั่งหรือคำาพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทต้องชำาระ 

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามที่ทีโอทีเรียกร้อง เหตุดังกล่าว 

ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำาเนิน 

งานของบริษัท 

(ง) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึก 

 บัญชี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีเรื่องวิธีการคิดคำานวณ 

 ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ของบริษัท 

ภายหลงัจากทีบ่ริษทัไดแ้จ้งยกเลกิขอ้ตกลงเชือ่มโยงโครงขา่ยกับทโีอทเีมือ่ 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีท่ี 

เก่ียวเนื่องกับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) โดยบริษัทได้หยุด 

บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบการเงินของบริษัท 

เนื่องจากบริษัทเห็นว่าภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access  

Charge) ตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทได้ 

บันทึกบัญชีรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย  

(Interconnection Charge) ตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

(RIO) ของบริษัทและของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช. 

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีรายรับ 

และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว และยังไม่มีคำาพิพากษาของศาล 

เป็นที่สุดในเร่ืองค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึ่งต่อมาหากมี 

แนวปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องนี้ หรือศาลมีคำาพิพากษาเป็นที่สุดในเรื่อง 

ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) บริษัทอาจต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ 

บันทึกบัญชีในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีอาจ 

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อกำาไรและฐานะการเงินของบริษัท (โปรด 

พิจารณาประกอบกับความเสี่ยงในหัวข้อ “ความไม่แน่นอนในเรื่องข้อ 

พิพาทเกี่ยวกับการชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม” ข้างต้น) 

(จ) ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

 การถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

กฎหมายหลักๆ ซึ่งกำาหนดข้อจำากัดเก่ียวกับสัดส่วนการถือหุ้นของคน 

ต่างด้าวไว้ ได้แก่

 - ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตาม 

  คำานิยามที่กำาหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน) ถือครองที่ดิน เว้น 

  แต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สำาหรับคนต่างด้าวที่ถือครอง 

  ทีด่นิโดยไม่ไดรั้บอนญุาตจะต้องจำาหนา่ยทีด่นิดงักล่าวภายในระยะ 

  เวลาที่กำาหนดซึ่งไม่น้อยกว่า 180 วันและไม่เกิน 1 ปี

 - พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งมีบทบัญญัติห้าม 

  มิให ้“คนตา่งดา้ว” (ตามคำานยิามทีก่ำาหนดไวใ้น พ.ร.บ. การประกอบ 

  ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธุรกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการ 

  ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 - พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีบทบัญญัติห้าม 

  มใิห ้“คนตา่งดา้ว” (ตามคำานยิามทีก่ำาหนดไวใ้น พ.ร.บ. การประกอบ 

  ธุรกิจของคนต่างด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง 

  และแบบที่สาม

 - นอกจากนี้  สัญญาร่วมการงานยังได้กำาหนดให้บริษัทดำารง 

  คุณสมบัติตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิก 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสัญญาร่วมการงาน 

และส่งผลให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการ 

โทรคมนาคมต่อไปได้ 

บริษัทเชื่อว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” ตามคำานิยามที่กำาหนดไว้ใน 

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประมวลกฎหมายที่ดิน และ 

พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งได้ดำาเนินการตามแนว 

ปฏิบัติต่างๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

บริษัทเห็นว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการ 

ใช้บังคับ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการ 

ถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทำาให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงดังกล่าว 

ในการประกอบกิจการของบริษัท เนื่องจาก พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคำาพิพากษา 

ของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องที่เกี่ยว 

กับการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบ 

ธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บริษัทสามารถนำามาใช้ในการประเมินหรือ 

คาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าว 

ที่อาจมีต่อบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พ.ร.บ. การ 

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าว ทำาให้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 

ผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคมรายหนึง่ ยืน่ขอ้กลา่วหากบัสำานกังานตำารวจ 

แห่งชาติให้ดำาเนินคดีอาญากับบริษัท (รวมทั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นบางราย 

ของบริษัท และกรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่าบริษัท 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน 

ต่างด้าว และวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่งของบริษัท 

(ซึ่งถือหุ้นจำานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช.  

ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บริษัทเป็น “คนต่างด้าว” ตาม พ.ร.บ.  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของสำานักงานตำารวจแห่งชาติและศาลปกครอง

บริษัทยังคงเช่ือว่าบริษัทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.  

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ดี หาก 

ท้ายท่ีสุด บริษัทถูกตัดสิน (โดยคำาพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้ว)  

ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน 

ต่างด้าว และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกล่าว 

ไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญาร่วมการงาน 

หรือสิทธิของบริษัทในการประกอบกิจการโทรคมนาคมภายใต้สัญญาร่วม 

การงานถูกเพิกถอน หรือ กสทช. อาจยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

โทรคมนาคมแบบท่ีสามของ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ ซึ่งจะมีผลทำาให้บริษัท 

และ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

(ฉ) ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับ 

 การครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ือง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มี 

ลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ 

ครอบงำากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่ง 

ประกาศครอบงำากิจการได้กำาหนดว่า “การครอบงำากิจการ” หมายถึง การที่ 

คนต่างด้าวมีอำานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำาหนดนโยบาย การ 

บริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยการถือหุ้น 

ที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ก่ึงหนึ่งของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นต้น  

ในเร่ืองนี้ บริษัทเห็นว่า ประกาศครอบงำากิจการไม่สามารถใช้บังคับกับ 

บริษัทที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานอยู่ก่อน และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา  

305 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับ 

มาตรา 80 ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ เนื่องจาก 

บริษัทไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.  

ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายต่างมีความเห็นทางกฎหมายที่สอดคล้องกับความ 

เห็นของบริษัทดังกล่าว และสำาหรับ ดีแทค ไตรเน็ต นั้น ดีแทค ไตรเน็ต 

ไดจั้ดทำาหนงัสอืรบัรองยืน่ตอ่ กสทช. ไปแลว้ในคราวยืน่คำาขอรบัใบอนญุาต 

ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และใบอนุญาตประกอบกิจการ 

โทรคมนาคมแบบที่สามเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมาว่า ดีแทค ไตรเน็ต จะ 

ปฏิบัติตามประกาศครอบงำากิจการของ กสทช. 

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบริษัทตามท่ี 

ระบุข้างต้น และสำาหรับกรณีของ ดีแทค ไตรเน็ต นั้น ยังมีความเสี่ยง 

จากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงำา 

กิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี ตามแนวทางคำาอธิบายที่ กสทช. 

ชี้แจงต่อประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเก่ียวกับความ 

มุ่ งหมายและวัตถุประสงค์ของประกาศครอบงำากิจการ และโดย 

เฉพาะอย่างยิ่งคำานิยาม “การครอบงำากิจการ” ในปี 2555 นั้น บริษัท 

เชื่อว่าบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ถูกครอบงำา 

กิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคำานิยาม “การครอบงำากิจการ” ของ 

กสทช. อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับ 

กฎหมายที่เก่ียวกับการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว อาจส่งผลกระทบ 

อย่างมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ 

ดีแทค ไตรเน็ต

(ช) การกำาหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงโดย กสทช. 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 กสทช. ได้ออกประกาศเรื่องอัตราขั้นสูงของ 

ค่าบริการโทรคมนาคมสำาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียง 

ภายในประเทศ พ.ศ. 2555 โดยได้กำาหนดให้ผู้มีอำานาจเหนือตลาดอย่าง 

มีนัยสำาคัญในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ  

(กล่าวคือ เฉพาะเอไอเอส และบริษัท) มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการได้ไม่เกิน  

99 สตางค์ต่อนาที อนึ่ง บริษัทไม่เห็นชอบด้วยกับการที่ กสทช. ออก 

ประกาศใช้บังคับกับผู้ให้บริการเพียงบางราย จึงได้ยื่นฟ้องเร่ืองดังกล่าว 

ต่อศาล ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

อนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน 2557 กสทช. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับความหมาย 

ของผู้มีอำานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งยังไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจน 

ว่าผู้ประกอบการรายใดจะถือเป็นผู้มีอำานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ  



057ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

และมีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่มีการระบุว่าผู้ประกอบการรายใดเป็น 

ผู้มีอำานาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ หาก กสทช. พิจารณาว่าธุรกิจ 

โทรคมนาคมมีการแข่งขันกันอย่างเสรีตามสมควรแล้ว

นอกจากนี ้กสทช. ไดก้ำาหนดใหผู้ร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 

โดยใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งรวมถึง ดีแทค ไตรเน็ต ต้อง 

ลดอัตราค่าบริการลงโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการ 

เฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (Voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง 

(Non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต  

ซึ่งบริษัทเห็นว่าเงื่อนไขเรื่องการลดอัตราค่าบริการดังกล่าวยังมีความไม่ 

ชัดเจน ซึ่ง ดีแทค ไตรเน็ต และผู้รับใบอนุญาตรายอื่นจะต้องร่วม 

หารือกับ กสทช. เพื่อทราบความชัดเจนต่อไป

(ซ) ความเสี่ยงจากการลดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย 

 โทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 กสทช. ได้มีคำาสั่งที่ 34/2556 กำาหนดให้ผู้ได้ 

รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ทุกรายซึ่งรวมถึง 

ดีแทค ไตรเน็ต ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

เป็นการชั่วคราว ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท

เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2556 กสทช. ได้แจ้งขอความร่วมมือมายังบริษัท 

ให้ดำาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  

ครั้งที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 โดยใช้อัตราค่าเชื่อมต่อ 

โครงข่ายโทรคมนาคม หรือแก้ไขสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

ในส่วนของอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้เป็น 

อัตราเดียวกัน ท้ังบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ และบริการโทรศัพท์ประจำาที่  

ในอัตรานาทีละ 0.45 บาท (Call Termination และ Call Origination) และ  

0.06 บาท (Call Transit)

นอกจากนี้ กสทช. มีนโยบายที่จะทบทวนอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย 

โทรคมนาคมสำาหรับผู้ประกอบการรายต่างๆ รวมถึงบริษัท ดังนั้น จึงมี 

ความเป็นไปได้ว่าอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทอาจ 

มีแนวโน้มลดลง ซึ่งการลดลงของอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจ ของบริษัทและบริษัท 

ย่อยได้

(ฌ) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากข้อพิพาทเนื่องจากการจัดเก็บภาษี 

 สรรพสามิตและส่วนแบ่งรายได้

นโยบายของรัฐบาลยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี 

สรรพสามิตสำาหรับบริการโทรคมนาคม นอกจากนี้ ในเรื่องที่เก่ียวกับภาษี 

สรรพสามิต เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท 

ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชำาระค่าผลประโยชน์ 

ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 12 ถึง 16 เพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับและภาษี 

มูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 23,164 ล้านบาท เนื่องจากใน 

ช่วงปีสัมปทานดังกล่าว บริษัทได้นำาค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชำาระให้แก่ 

กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้อง 

นำาส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท  

และเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำาชี้ขาด 

ให้ยกคำาเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบริษัทได้ชำาระ 

หนี้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เสร็จสิ้นแล้ว และหนี้ทั้งหมดดังกล่าว 

ไดร้ะงบัไปแลว้ อยา่งไรก็ด ีกสท โตแ้ยง้คำาวนิจิฉยัของคณะอนญุาโตตลุาการ 

ดังกล่าวต่อศาลปกครอง ขณะนี้ คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง 

(ญ) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อ 

 การให้บริการในย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 

ร่วมกันสำาหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (“ประกาศการใช้ 

โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน”) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556  

ซึ่งสาระสำาคัญของประกาศดังกล่าวกำาหนดให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยอาคารและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ 

การรับส่งสัญญาณและระบบสื่อสัญญาณของสถานีฐาน

ภายหลังจากที่ กสทช. ได้ออกประกาศการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 

แล้ว กสท ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอน 

ประกาศดังกล่าวในประเด็นเก่ียวกับสิทธิในการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมรว่มกนั และไดย้ืน่คำารอ้งขอทเุลาการบงัคบัใชป้ระกาศดงักลา่ว 

จนกว่าศาลจะมีคำาพิพากษา อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางได้ยกคำาร้อง 

ขอทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวของ กสท ในเวลาต่อมา 

นอกจากนี้ กสท ยังได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ 

เพิกถอนมติของที่ประชุม กสทช. ที่เห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่าย 

โทรคมนาคมของบริษัทตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ 

โครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งสาระสำาคัญของประกาศดังกล่าวกำาหนดให้ 

ผู้ รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่ต้องยินยอมให้ผู้รับ 

ใบอนุญาตรายอื่นใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตน และได้ยื่นคำาร้องขอ 

ทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าวของ กสทช. ด้วย อย่างไรก็ดี ศาลปกครอง 

กลางได้ยกคำาร้องขอทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวของ กสท ในเวลา 

ต่อมา ปัจจุบัน คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล 

ปกครองกลางเช่นกัน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคำาฟ้องที่ กสท ได้ยื่น 

ฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่า ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทำาละเมิดต่อ 

กสท ด้วยการนำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับคลื่นความถี่ย่าน 

2.1 กิกะเฮิรตซ์  ของ ดีแทค ไตรเน็ต ไปเชื่อมต่อกับเครื่องและ 

อุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีไว้ใช้สำาหรับให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ 

เซลลูล่าตามสัญญาร่วมการงานของบริษัท กสท จึงเรียกร้องให้  

ดีแทค ไตรเน็ต รื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว 

และห้ามมิให้ติดต้ังหรือเชื่อมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมของ  

ดีแทค ไตรเน็ต กับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงาน 

ของบริษัท รวมทั้งเรียกร้องให้ ดีแทค ไตรเน็ต ชดใช้ค่าเสียหายให้ 

แก่ กสท จำานวน 449,663,091.88 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี  

หากไม่ยอมร้ือถอน ดีแทค ไตรเน็ต จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่   

กสท เป็นเงินเดือนละ 44,177,642 บาท นับถัดจากวันยื่นคำาฟ้องเป็นต้น 
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ไปจนกว่าจะดำาเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้น นอกจากน้ี กสท ได้ย่ืนคำาร้อง 

ขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำาพิพากษาโดยขอให้ศาลมีคำาสั่งห้ามมิให้ 

ดีแทค ไตรเน็ต นำาเคร่ือง และอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับคล่ืนความถี่ 

ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ไปเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ตามสัญญาร่วมการงานของบริษัท อย่างไรก็ดี ศาลปกครองกลางมีคำาสั่ง 

ยกคำาร้องของ กสท ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่าง 

กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองกลางเช่นกัน

เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2557 กสท ได้ย่ืนคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน 

อนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทปฏิบัติ 

ผิดสัญญาร่วมการงานข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ด้วยการนำาเครื่องและอุปกรณ์ 

โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานไปให้ ดีแทคไตรเน็ต ร่วมใช้  

เพื่อติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ กสท ยังเรียกร้อง 

ให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจำานวน 658,017,180 บาทพร้อมดอกเบี้ย 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่ยอมรื้อถอน บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ 

แก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 44,177,642 บาท นับแต่เดือนที่ย่ืนคำาเสนอ 

ข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะดำาเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้น นอกจากนี้  

กสท ยังได้ยื่นคำาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำาพิพากษาต่อศาล 

ปกครองกลางขอให้มีคำาสังห้ามมิให้บริษัทนำาเครื่องและอุปกรณ์  

โทรคมนาคมตามสัญญาร่วมการงานไปให้ ดีแทค ไตรเน็ต ร่วมใช้เพื่อ 

ติดตั้งและเชื่อมต่อเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งศาลปกครองกลางมี 

คำาสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวในกรณีดังกล่าว บริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำาสั่ง 

คุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาสั่งกลับคำาสั่ง 

ของศาลปกครองกลาง เน่ืองจากการคุ้มครองชั่วคราวอาจมีผลกระทบ 

ต่อการให้บริการต่อประชาชน จึงถือว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ 

คุ้มครองชั่วคราว ทำาให้คำาสั่งคุ้มครองชั่วคราวสิ้นผลไปและบริษัทสามารถ 

เชื่อมต่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกับ ดีแทค ไตรเน็ต และ 

ผู้ ให้บริการรายอื่นได้ในระหว่างที่การระงับข้อพิพาทต่อสถาบัน 

อนุญาโตตุลาการยังไม่ถึงที่สุด และทำาให้ ดีแทค ไตรเน็ต สามารถ 

ขยายโครงข่ายบนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ได้อย่างรวดเร็ว 

ครอบคลุมประชากรได้อย่างทั่วถึง และด้วยต้นทุนต่ำา ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม 

โอกาสให้ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบท มีโอกาสเข้าถึง 

อินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น และในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการ 

ลดการลงทุนท่ีซ้ำาซ้อน และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน 

โทรคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะเป็น 

ประโยชน์ต่อท้ังอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผู้ใช้บริการ และประเทศชาติ 

โดยรวม

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ยังมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการดำาเนินการเกี่ยวกับ 

ประกาศและมติดังกล่าวข้างต้นของ กสทช. ทั้งนี้ หากศาลปกครองมี 

คำาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนประกาศและมติดังกล่าว จะทำาให้  

ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้รับสัมปทาน รวมถึงบริษัท ไม่อาจนำาโครงสร้าง 

พื้นฐานโทรคมนาคมหรือโครงข่ายโทรคมนาคมให้ผู้ประกอบการรายอื่น 

รวมถึง ดีแทค ไตรเน็ต ใช้ได้  ซึ่งเหตุดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ 

รายได้ของบริษัท และอาจทำาให้การขยายโครงข่ายโทรคมนาคมและการ 

ให้บริการโทรคมนาคมบนคล่ืนความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของ ดีแทค 

ไตรเน็ต มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ

2.1  กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันสูงและมีความ 

   อ่อนไหวต่อการแข่งขันด้านราคา

ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย 

นับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีความอ่อนไหวต่อการแข่งขันด้าน 

ราคา เนื่องจากตลาดโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะ 

ปริมาณการใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านราคา 

โปรโมชั่น รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ หากการแข่งขันทางด้าน 

ราคาเพิ่มความรุนแรงขึ้น และหากบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่  

สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุน 

ที่เหมาะสม การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ  

และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

2.2    บรษิทัอาจเผชญิกบัการแขง่ขนัเพิม่มากขึน้จากผูป้ระกอบการ 

  รายใหม่

ปจัจุบนั ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบกิจการโทรคมนาคมมีสทิธิขอรับใบอนญุาต 

ประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.ได้โดยเสรี หากมีคุณสมบัติตาม 

ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ของ กสทช. กำาหนด อีกทั้ง กสทช. ยังได้ประกาศ 

ใช้กฎเกณฑ์ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถแข่งขันกับ 

ผู้ประกอบการปัจจุบันได้ เช่น การออกประกาศ กสทช. เรื่องการใช้บริการ 

ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. 2556 และประกาศ 

กสทช. เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งประกาศ 

ทั้งสองฉบับกำาหนดให้ผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมให้บริการ 

อยู่ ในขณะนี้มีหน้าที่ต้องให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าถึงโครงข่าย 

โทรคมนาคมที่ตนนำาออกให้บริการ นอกจากนี้ กสทช. ยังได้ออกประกาศ  

กสทช. เร่ืองบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556  

ซึ่งมีสาระสำาคัญว่าเม่ือได้รับอนุญาตจาก กสทช. แล้ว ผู้ประกอบกิจการ 

โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมสามารถขายส่งบริการโทรศัพท์ 

เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมนาคมแบบโครงข่ายเสมือน 

ได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันในธุรกิจ

การปฏิรูปกฎหมายและการเปิดเสรีกิจการสื่อสารโทรคมนาคมจึงอาจ 

ทำาให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทไม่สามารถ 

ประเมินได้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่จำานวนเท่าใดที่จะได้รับใบ 

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. และหาก กสทช. ออก 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่  

อาจทำาให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก 

ผู้ประกอบการรายใหม่ อาจมีต้นทุนในการให้บริการที่ต่ำากว่า และอาจใช้ 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

วิธีการลดราคาอย่างรุนแรง หรืออาจใช้กลยุทธ์ช่วยอุดหนุน (Subsidy  

Approach) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ต่อความสามารถของบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ในการแข่งขันใน 

ตลาด และอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ และโอกาสทางธุรกิจของ 

บริษัท

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำาเนินงาน 

3.1 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบการให้บริการ 

 โครงข่าย และระบบสำาคัญอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้ 

 บริการ

บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การหยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่าย และระบบสำาคัญอื่นๆ 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดยบริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต 

มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาแผนเพื่อรองรับเหตฉุกเฉินและการ 

หยุดชะงักของระบบการให้บริการโครงข่ายและระบบสำาคัญอื่นๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง

บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดทำาระบบการบริหารจัดการโครงข่าย  

(Network Management System) ควบคุมและกำาหนดขั้นตอนการบำารุงรักษา 

โครงข่ายและอุปกรณ์ เพื่อให้โครงข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ 

สามารถให้บริการด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย 

เฉพาะอย่างยิ่ง บริการเสียงและบริการข้อมูล รวมถึงได้จัดทำาและพัฒนา 

แผนรองรับการหยุดชะงักของระบบที่สำาคัญอื่นๆ เช่น ระบบการจัดเก็บ 

ข้อมูล ระบบการจัดเก็บค่าบริการ และการให้บริการลูกค้า เพื่อให้สามารถ 

ดำาเนินการและให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทและ 

ดีแทค ไตรเน็ต ยังได้กำาหนดแผนสำารองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่ง 

ครอบคลุมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์สำาคัญและระบบป้องกันภัย 

ต่างๆ เช่น ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และระบบควบคุมการใช้งานโครงข่าย 

และอุปกรณ์แบบ Real Time โดยบริษัทและ ดีแทคไตรเน็ต ได้จัดให้มี 

การฝกึฝนพนกังานอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือให้พนักงานตระหนักถงึหนา้ทีค่วาม 

รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ รวมถึงมีการทดสอบแผนรองรับต่างๆ 

อย่างเข้มงวด

นอกจากนี้  บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทำาสัญญาประกันภัยเพื่อ 

คุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุทำาให้โครงข่ายและอุปกรณ์ของบริษัทได้รับความ 

เสียหาย เพื่อลดผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวที่จะมีต่อบริษัท 

และ ดีแทค ไตรเน็ต

3.2 การต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการบำารุงรักษาอุปกรณ์ 

 โทรคมนาคม

บริษัทต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีความ 

สลับซับซ้อน ซ่ึงรวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และสถานีฐาน 

2G/3G/4G ท่ัวประเทศ ดังนั้น ความสำาเร็จของธุรกิจของบริษัทและของ  

ดีแทค ไตรเน็ต (ซึ่งอาจใช้สถานีฐานบางส่วนร่วมกันกับบริษัทในการให้ 

บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์) จึงขึ้นอยู่กับการบำารุงรักษา 

และซ่อมแซมโครงข่ายและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันบริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการบำารุงรักษาและ 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานีฐานและระบบเครือข่ายส่งสัญญาณบางส่วน 

ของบริษัท หากบุคคลภายนอกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ หรือ 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อาจทำาให้ 

บริษัทและ ดีแทค ไตรเน็ต มีต้นทุนในการดำาเนินงานที่ เพิ่มสูงขึ้น 

นอกจากนี ้ยงัอาจสง่ผลกระทบต่อความลา่ชา้และคณุภาพของการใหบ้รกิาร 

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรายได้ 

หลักของบริษทัเปน็สกุลเงนิบาท แต่บริษทัมีคา่ใชจ่้ายทีต้่องชำาระในรปูของ 

สกุลเงินตราต่างประเทศจำานวนหนึ่ง ซี่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าท่ีเกิด 

จากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์  

สำาหรับมาตรการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงนั้น บริษัทมีรายได้ 

ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ  

ซึ่งบริษัทได้นำารายได้ส่วนนี้มาบริหารจัดการให้สอดคล้องกับรายจ่ายที่ 

เกิดขึ้น (Natural Hedge) นอกจากนี้ยังได้มีการตกลงกับคู่ค้าเพ่ือซื้อ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์บางส่วนเป็นสกุลเงินบาท และหลังจากนั้นบริษัท 

จะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่เหมาะสม 

กับสถานการณ์ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากอัตราแลกเปลี่ยน

5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจมีอิทธิพลต่อการดำาเนินการตัด 

 สินใจต่างๆ ของบริษัท

เทเลนอร์และ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด ต่างเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ของบริษัทโดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65 (ข้อมูล ณ วันท่ี 4  

พฤศจิกายน 2558) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท  

ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัท ผ่านการถือหุ้นใน บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์  

จำากัด โดยถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 51 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ของ บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด

ดังนั้น เทเลนอร์และ บริษัทไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด (รวมถึงกลุ่ม 

เบญจรงคกุล)อาจมีอิทธิพลต่อการดำาเนินการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัท  

เว้นแต่กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากบุคคล 

ดังกล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนด 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ และฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการอื่น ๆ   

ในระดบับรหิารอกีหลายชดุเพือ่ทำาหนา้ทีค่วบคมุดแูลนโยบายภายในองคก์รเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุในการดำาเนนิงาน

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 

 – กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการบริษัท

 – กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

 ลำาดับ                                รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้น ที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด
    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58(1)

 1 นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 10 10 -

 2 นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ รองประธานกรรมการ - - -

 3 นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ - - -

 4 นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ - - -

 5 นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 10,000 หุ้น  10,000 หุ้น -

    6,000 NVDR 6,000 NVDR 

 6 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ - - -

 7 นายเฮนริค คลอสเซ่น กรรมการ - - -

 8 นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

 9 นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ กรรมการ - - -

 10 นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ - - -

 11 นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ - - -

 12 นายริชาร์ด โอลาฟ โอว ์ กรรมการ - - -

หมายเหตุ (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น/ ซื้อขายหุ้นในระหว่างปี 2558

 (2) จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ”
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 รวมทั้งการถือครองหุ้นของกรรมการดังกล่าว ดังนี้

 ลำาดับ                                รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้น ที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด
    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58(1)

 1 นายซิคเว่ เบรคเก้(2) กรรมการและรักษาการประธาน - - -

   เจ้าหน้าที่บริหาร

 2 นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น(3) กรรมการ  -  -  -

หมายเหต ุ (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น/ ซื้อขายหุ้นในระหว่างปี 2558

 (2) นายซิคเว่ เบรคเก้ ลาออกจากการเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และลาออกจากการเป็นกรรมการและรองประธานกรรมการเม่ือ 

  วันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดยนายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง เข้าดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558  

  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และนายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่และได้รับการแต่งต้ังให้เป็นรองประธานกรรมการแทน 

  นายซิคเว่ เบรคเก้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

 (3) นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยนาย ลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทน 

  กรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 (4) จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ”

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ (1) นายบุญชัย เบญจรงคกุล (2) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ (3) นายทอเร่ จอห์นเซ่น (4) นางชนัญญารักษ์ 

เพ็ชร์รัตน์ และ (5) นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ทำาหน้าที่หัวหน้าของฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างองค์กรของบริษัทได้แบ่งสายงานในองค์กรเป็น 7 สายงาน ได้แก่ กลุ่มการเงิน  

กลุ่มการตลาด กลุ่มส่งเสริมการขาย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มกลยุทธ์ กลุ่มบุคคล และกลุ่มกิจการองค์กร

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัทและการถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

 ลำาดับ                                รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนหุ้น ที่ถือ จำานวนหุ้นที่ถือ เพิ่ม/ลด
    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58(1)

 1 นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

 2 นายซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มการเงิน

 3 นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มการตลาด

 4 นายอลัน บองเก้ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มส่งเสริมการขาย

 5 นายประเทศ ตันกุรานันท ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6,900 หุ้น 6,900 หุ้น -

   กลุ่มเทคโนโลยี

 6 นายแอนดริว ทอร์ โอดวาร์ กวาลเซท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มกลยุทธ์

 7 นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - - -

   กลุ่มบุคคล

 8 นายราจีฟ บาวา รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   กลุ่มกิจการองค์กร

หมายเหต ุ (1) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น/ ซื้อขายหุ้นในระหว่างปี 2558



063การจัดการ

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคำานิยามของ ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง 

ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน 

ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี ผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ 

อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายรวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อำานวยการ 

อาวโุสสายงานกฎหมาย ให้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบรษิทั โดยใหมี้อำานาจ 

หน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  

ประวัติการศึกษา การทำางาน และการอบรมของเลขานุการบริษัท แสดง 

อยู่ภายใต้หัวข้อ “คณะผู้บริหารบริษัทและเลขานุการบริษัท”

อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอำานาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

และเลขานุการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” และ 

ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการนัน้ คณะกรรมการ 

กำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา จากปัจจัยต่างๆ หลายประการ เช่น ธุรกิจ 

และผลการประกอบการของบรษิทั บรรทดัฐานของตลาดและอตุสาหกรรม 

สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย เปน็ตน้ คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท

กลุ่มกิจการ
องค์กร

กลุ่มส่งเสริม
การขาย

กลุ่มบุคคลกลุ่มกลยุทธ์กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มการตลาดกลุ่มการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน



064 การจัดการ

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จะพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนมุตัทิกุป ีนอกจากนี ้คณะกรรมการ 

กำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ 

สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทน 

รายเดือนและเบี้ยประชุม บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

หรือในรูปของหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท โครงสร้างค่าตอบแทนของ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ  

“การกำากับดูแลกิจการ” 

ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทมีจำานวนทั้งสิ้น 9,831,200 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

                                       รายชื่อ                     ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
                                                                                      
 คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ รวม
 บริษัท ตรวจสอบ กำาหนด สรรหา กำากับดูแล
   ค่าตอบแทน  กิจการ

นายบุญชัย เบญจรงคกุล 3,340,800 - - - - 3,340,800

นายซิคเว่ เบรคเก้ (1) - - - - - -

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 1,213,200 650,000 43,200 57,600 14,400 1,978,400

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 1,129,200 403,200 54,000 72,000 - 1,658,400

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน ์ 1,087,200 - - - 18,000 1,105,200

นางกมลวรรณ วิปุลากร 1,129,200 345,600 43,200 43,200 14,400 1,575,600

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล - - - - - -

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 172,800 - - - - 172,800

นายทอเร่ จอห์นเซ่น - - - - - -

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว ์ - - - - - -

นายเฮนริค คลอสเซ่น - - - - - -

นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น (2) - - - - - -

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง (3) - - - - - -

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ (4) - - - - - -

รวม 8,072,400 1,398,800 140,400 172,800 46,800 9,831,200

หมายเหตุ (1) นายซิคเว่ เบรคเก้ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 

 (2) นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

 (3) นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น กรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

 (4) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายซิคเว่ เบรคเก้ กรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ซ่ึง 

  ประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงิน 

สมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้ 

แก่ผู้บริหารของบริษัท ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท 

มีจำานวนทั้งสิ้น 71,971,471.61 บาท 

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงาน (เฉพาะพนักงานที่รับอัตรา 

ค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจำา) จำานวนทั้งสิ้น 4,731 คน โดยแบ่งตามสายงาน 

หลักได้ดังนี้



065การจัดการ

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สายงาน จำานวนพนักงาน (คน)

กลุ่มการเงิน 222

กลุ่มการตลาด 1,732

กลุ่มส่งเสริมการขาย 425

กลุ่มเทคโนโลยี 1,144

กลุ่มกลยุทธ์ 54

กลุ่มบุคคล  121

กลุ่มกิจการองค์กร 91

กลุ่มธุรกิจภูมิภาค 942

รวม  4,731

ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส 

เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 4,264,947,798.36 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุน 

สำารองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น 115,011,417.05 บาท

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพ 

ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพราะบริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็น 

ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำาเร็จ ดังนั้น บริษัทจึง 

มุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาและปรบัตนเองใหเ้ปน็ “องคก์รแหง่การพฒันาและเรยีนรู”้  

โดยผสมผสานทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรม 

และจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

และแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้บริษัทสามารถ 

ตอบสนองต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคม และ 

ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทได้จัดรูปแบบการเรียนรู้และ 

การพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้

“dtac Academy” – ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาบุคคลากร

dtac Academy มีภารกิจในการจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรหลากหลาย 

เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งกับความต้องการของพนักงานและความ 

ต้องการทางธุรกิจขององค์กร พนักงานทุกคนจะมีโอกาสเข้ารับการฝึก 

อบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการของหน้าที่งานและความสนใจ 

ส่วนตัวของพนักงานเอง หลักสูตรที่ dtac Academy จะประกอบด้วย (1)  

การพัฒนาทักษะพื้นฐาน เช่น การสื่อสาร การบริหารจัดการและการ 

วางแผนงาน; (2) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมองค์กร; (3) 

การพัฒนาทักษะเฉพาะทางทั้งในส่วนงานหลักและส่วนงานสนับสนุน  

เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถเฉพาะด้านขององค์กรให้มีศักยภาพ 

ในการแข่งขัน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโครงข่าย การตลาด 

เชิงกลยุทธ์ การขายและการให้บริการ เป็นต้น

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในรูปแบบชั้นเรียน บริษัทยังจัดส่งเสริมและจัด 

ให้มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น การเรียนรู้จาก 

การลงมือปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การมอบหมายให้พนักงาน 

เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการที่สำาคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร 

ที่เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น บริษัทยังได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ 

เพือ่ใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุในการพฒันาบคุลากร ดว้ยการจัดใหม้รีะบบ 

การเรียนรู้ออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชั่น “เพลิน” บนโทรศัพท์มือถือ 

ซึ่งอำานวยความสะดวกให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดและอ่านหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการฝึกอบรมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำาและพนักงานที่มีศักยภาพ

บริษัทให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้นำาและพนักงานที่มีศักยภาพ 

อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำาอย่างครอบคลุม เพื่อ 

ให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารในทุกระดับมีความพร้อมในเรื่องของทักษะในการ 

บริหารทีมงานและองค์กรให้ประสบความสำาเร็จได้ เนื้อหาของหลักสูตร 

จะครอบคลุมทั้งด้านการบริหารงานเชิงธุรกิจและการบริหารบุคคล และ 

จัดฝกึอบรมทัง้ในรูปแบบการเรียนการสอนในชัน้เรียนและการใหค้ำาแนะนำา 

เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ซึ่งได้ออกแบบ 

เพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพ 

ของตนเองได้อย่างเต็มที่ หลักสูตรพิเศษเหล่านี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับ 

สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้ัง 

ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและความรู้เฉพาะทางที่สอดคล้องกับ 

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพรุ่นใหม่ในระดับสากล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพรุ่นต่อไปให้มีวิสัยทัศน์ 

ในระดับสากล บริษัทจึงได้คัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ Mobility  

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำางานกับ 

บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำาในต่างประเทศ โดยพนักงานจะได้รับ 

การมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต่างประเทศตามระยะเวลาที่กำาหนด  

ขึ้นกับลักษณะงานและความต้องการทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ 

พนักงานสามารถนำาทักษะและความรู้ที่มีเพื่อนำามาใช้ในการปฏิบัติงานใน 



066 การจัดการ

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สภาวะแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งไปจากเดิม และเพือ่สัง่สมความรูแ้ละประสบการณ ์

ใหม่ๆ ระหว่างการปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยโครงการน้ีจะสนับสนุน 

ให้พนักงานที่มีศักยภาพรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความ 

เชี่ยวชาญ และพัฒนาความชำานาญการทางด้านธุรกิจได้ในระดับสากล 

โดยสามารถนำาประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับนำากลับมาพัฒนาและประยุกต์ 

ใช้ในประเทศไทยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็น 

จำานวน ทั้งสิ้น 32.7 ล้านบาท (โดยเป็นงบประมาณในการพัฒนาระบบ 

และสื่อดิจิทัลจำานวน 5.2 ล้านบาท) และบริษัทได้มีการฝึกอบรมและ 

พัฒนาให้กับพนักงานของบริษัทจำานวนกว่า 5,100 คน และคู่ค้าของบริษัท 

จำานวน 2,600 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 22.5 ชั่วโมง 

ต่อคน ต่อปี

การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นกระบวนการที่กำากับดูแลโดยคณะ

กรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ว่าบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 – การดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 – การรับรองความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และ

 – การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท กฎหมาย 

  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัใชก้รอบโครงสร้างการควบคมุภายในทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  

Commission (COSO) แนวทางของ Sarbanes Oxley Act Section 404 (SOX)  

และแนวทางที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด โดยบริษัทได้ดำาเนินการตาม 

แนวทางของ SOX มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อผนวกรวมการควบคุมภายในเกี่ยว 

กับรายงานทางการเงินเข้ากับการดำาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท

ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ประกอบด้วย 5 สว่น โดยมรีายละเอยีด 

ดังต่อไปนี้

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำานวยต่อการบริหารงานของฝ่าย 

บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ 

กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยคำานึงถึง 

ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำาหนด และจัดให้มีการสื่อสารเป้าหมาย 

ดังกล่าวไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทมีหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code  

of Conduct) ซึ่งครอบคลุมข้อกำาหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ของบริษัทปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์กับบริษัท แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้ง 

ภายในและภายนอกองค์กร การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง  

และหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

ทรัพย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล  

การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักงาน 

สามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติต่อหัวหน้า 

ผู้แทนพนักงาน (Compliance Manager) โดยตรง ทั้งนี้ การกำาหนดนโยบาย 

และจัดให้มีหลักในการปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่คำานึงถึงความเป็น 

ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกำากับ 

ดูแลและส่งเสริมการควบคุมภายในในการจัดทำารายงานทางการเงิน 

(Internal Control over Financial Reporting หรือ ICFR) และเพื่อพัฒนาและ 

ปรบัใชน้โยบายและขัน้ตอนการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทั โดยหนว่ยงาน 

ควบคุมภายในทำาหน้าที่กำากับดูแลและรายงานสถานะของการควบคุม 

ภายในในการจัดทำารายงานทางการเงินต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงาน 

ทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

นอกจากนี ้บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีนว่ยงานเพือ่ดแูลรบัผดิชอบดา้นอาชวีอนามยั  

ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health, Safety, 

Security & Environment หรือ HSSE Unit) โดยได้ยึดแนวทางตามมาตรฐาน 

สากล ISO14001 & OHSAS18001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัท 

คำานึงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  

โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทได้จัดทำาแผนงาน 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

(2) การบริหารความเสี่ยง

บริษทัยดึหลักการบริหารความเสีย่งตามมาตรฐาน AS/NZS ISO 31000:2009 

Risk Management ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กัน 

อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมตั้งแต่ 

การบริหารความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์จนถึงการบริหารความเสี่ยงในการ 

ดำาเนินงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ในการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจ 

วา่มกีารจดัการความเสีย่งอยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็ไปตามแผนทีก่ำาหนด 

ไว้และความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นการประเมินปัจจัยในอนาคตและเป็น 

กระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยบริษัทได้กำาหนดกรอบและคู่มือการบริหาร 

ความเสี่ยง รวมทั้งได้ทบทวนกรอบการทำางานและคู่มือดังกล่าวอย่าง 

สม่ำาเสมอ อนึ่ง การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเป็นส่วนที่สำาคัญ 

อย่างยิ่งของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยกระบวนการ 

ประเมินความเสี่ยงจะระบุความเสี่ยงที่สำาคัญ ประเมินความรุนแรงของ 

ความเสี่ยง ทั้งในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการกำาหนดวิธีการลดความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัท 

ยังได้กำาหนดกระบวนการติดตามระดับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อ 

สังเกตการณ์ความเปล่ียนแปลงของระดับความเสี่ยง ความคืบหน้าของวิธี 

การลดความเสี่ยง และความเสี่ยงสำาคัญที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ

ฝ่ายบริหารจะได้รับรายงานความเสี่ยงที่สำาคัญอย่างสม่ำาเสมอ ผ่าน 

กระบวนการการรายงานความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตัด 
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สินใจบนพ้ืนฐานของการรับทราบถึงความเสี่ยงนั้นๆ และตระหนักถึงและ 

เข้าใจความเสี่ยงท่ีสำาคัญอันอาจเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายทางกลยุทธ์ของ 

บริษัท รวมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทใน 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความเสี่ยงที่สำาคัญ 

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการจดัทำานโยบายและระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานสำาหรบัการบรหิาร 

จัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการทำาธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบรหิารทัว่ไป โดยบรษิทัมกีารกำาหนดอำานาจหน้าทีแ่ละวงเงนิอนมุตั ิ

ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมตามนโยบาย 

การมอบอำานาจ (Policy on Delegation of Authority) ซึ่งได้รับการอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบรษิทั มกีารแบง่แยกหน้าทีใ่นการอนุมตัอิอกจากหนา้ที ่

ในการบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลู และหน้าทีใ่นการดูแลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 

ออกจากกันเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี ในการทำาธุรกรรม 

ต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 

ดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมในการติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการ 

ทำาธุรกรรมนั้นๆ ดำาเนินการตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานและผ่านขั้นตอน 

การอนุมัติที่กำาหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ 

การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของ 

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ 

นโยบายบญัชตีามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธรุกจิ 

ของบริษัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่าง 

เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำาหนังสือเชิญประชุมพร้อม 

เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลา 

ที่เหมาะสมและตามที่กฎหมายกำาหนด

(5) ระบบการติดตาม

บริษัทมีกระบวนการที่ชัดเจนในการติดตามระบบการควบคุมภายในและ 

รายงานข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่สำาคัญ พร้อมทั้ง 

รายละเอียดในการดำาเนินการแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตามอย่าง 

ต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) และทำาการประเมินเป็นระยะ (Period  

Evaluation) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มั่นคง 

และใช้งานได้จริง

ท้ังนี้ การติดตามอย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวน 

ผลการดำาเนินงานและข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญเป็นประจำา การวิเคราะห์ 

และการติดตามรายงานการดำาเนินงานที่อาจระบุความผิดปกติที่บ่งบอก 

ถึงความล้มเหลวในระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่าย 

บรหิารมหีนา้ทีร่ายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 

ทราบถึงกรณีที่มีหรือสงสัยว่ามีการฉ้อโกง การกระทำาผิดกฎหมาย หรือ 

การประพฤติผิดที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและสถานะ 

ทางการเงินของบริษัท

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง 

(ก) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทำารายงานทางการเงินของ 

 ฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทำาขึ้นในปี 2558 ไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุม 

 ภายในที่เป็นสาระสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ 

 รายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกล่าวได้มีการสรุปและ 

 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

(ข) การดำาเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งตรวจสอบขั้นตอน 

 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ 

 โดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะในการ 

 แก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผล 

 การตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการดำาเนนิ 

 การแก้ไขกับฝ่ายบริหาร และจัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินการ 

 ดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน และ

(ค) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยผู้สอบบัญชี 

 ภายนอกของบริษัท 

อนึง่ บรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั ซึง่เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไดท้บทวน 

และประเมินการควบคุมทางการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และ 

ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ 

ต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 

ความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุม 

ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัท และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการนำาไปใช้โดยมิชอบ 

หรอืโดยไมม่อีำานาจของฝา่ยบรหิาร ทัง้นี ้ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท 

รับทราบความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเพยีงพอของ 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

การตรวจสอบภายใน

หนว่ยงานตรวจสอบภายในมพีนัธกจิในการปฏบิตังิานใหค้วามเชือ่มัน่อยา่ง 

อิสระและเที่ยงธรรม รวมทั้งให้คำาปรึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการ 

ปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ  

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการโดยรายงาน 

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ 

ภายใน รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน มีกำาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 

หนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติ 
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หน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้  

หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมกีารยนืยนัความเปน็อสิระในการปฏิบติั 

งานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี

บริษัทได้แต่งตั้งนางฐิติมา ศรีจันทราพันธ์ุ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานบรรลุ 

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ 

หนว่ยงานอืน่ใดภายใตห้น่วยงานตรวจสอบภายใน จะตอ้งได้รบัการอนมุติั 

จากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (รวมถึงคำาจำากัดความของ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจริยธรรม และการปฏิบัติงานตาม 

มาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน) และของ 

สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ คู่มือการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในของบริษัท

หนว่ยงานตรวจสอบภายในมกีารจดัทำาแผนการตรวจสอบภายในทีมี่ความ 

ยืดหยุ่น โดยประเมินจากทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและความเสี่ยงที่สำาคัญ 

ที่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท โดยแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจำาปีจะได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้น  

หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติงานพิเศษอื่นตามการร้องขอของ 

ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีนั้น หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในจะพิจารณาและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สอบทานความ 

เพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และรายงาน 

จุดบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำาคัญ การไม่ปฏิบัติตาม 

กฎระเบยีบ และแนวทางในการปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานตอ่ผูบ้ริหาร 

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจ 

ว่าผู้บริหารได้ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอื่นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะได้รับรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าในการ 

ดำาเนนิการแกไ้ขปรบัปรงุของผูบ้รหิารและความคบืหนา้ของการปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกเดือน

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังรับผิดชอบในการสอบทาน 

รายการระหว่างกันตามระเบียบภายในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการ 

ทำารายการระหว่างกันนั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการสอบทานแก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในมีส่วนร่วมในการดำาเนินการสอบสวนการกระทำาที่อาจเก่ียวข้อง 

กับการทุจริตภายในบริษัท และรายงานผลให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คำาปรึกษา 

เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

พนกังานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในไดร้บัการสนบัสนนุใหม้กีารพฒันา 

ความรู้ ความสามารถ ความชำานาญอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการฝึกอบรม 

ที่หลากหลายทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงการสัมมนา 

ในต่างประเทศ นอกจากนี้ พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในยัง 

มีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การทำางานของบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และ 

ปฏิบัติงานตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวัง 

ของผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ 

ด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจำาทุก 5 ปี และ 

รายงานผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทราบ การประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในครั้งล่าสุด 

ได้จัดทำาขึ้นในปี 2554 โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบ 

ภายในได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลเรื่องการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ตรวจสอบภายใน ซึ่งกำาหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล 



“

“
ดีแทค

 ความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดีตลอดไป
 ขอมุ่งมั่นสานต่อ

 จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 และมีมาตรฐานทำาให้ดีแทค ได้รับรางวัล

 “Top 50 ASEAN Publicly Listed Compaines”

 จาก ASEAN Capital Markets Forum ซึ่งเป็น

 เครื่องยืนยันว่าดีแทคเป็นบริษัทไทยที่มีการกำากับ

ดูแลกิจการและธรรมาภิบาลที่ดีในระดับสากลอันเป็นผลมาจากการกำากับดูแล

กิจการที่ดีในทุกด้านรวมถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึง

ความทุ่มเทของคณะกรรมการและผู้บริหาร

โดยดีแทคจะเดินหน้าสานต่อความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป พร้อมยกระดับ

คุณภาพในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทยและ

เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในภูมิภาค และทั่วโลกต่อตลาดทุนไทย

บริษัทจดทะเบียนไทยแสดงความโดดเด่นในการปฎิบัติตามหลักการกำากับ 

ดูแลกิจการตามมาตรฐานอาเซียนมาตลอด ทางสถาบัน IOD ขอชื่นชมและ 

ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัล และสถาบันจะทำาหน้าที่สนับสนุน 

บริษัทไทยในการกำากับดูแลการปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป 

ทั้งเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาตลาดทุนไทยและการมีธรรมาภิบาลที่ดีใน 

ภาคเอกชน

ดร. บัณฑิต นิจถาวร

กรรมการผู้อำานวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยึดมั่นในหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาและเสริมสร้างมูลค่าของผู้ถือ

หุ้นในระยะยาว 

โดยคณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทำานโยบายการกำากบัดแูลกจิการ ซึง่ประกอบ 

ด้วยโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และกระบวนการในการบริหารความ 

เสี่ยง การกำาหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรม 

องค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนกังานของบรษิทั ตลอดจนบคุคลอืน่ๆ ทีก่ระทำาการในนามของบรษิทั โดย 

เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549 และมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา โดยครอบคลุม 

เรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย  

การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการ 

เปิดเผยข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ ตามหลักมาตรฐานสากล

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการและหลักในการ 

ปฏิบัติดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบส่ือสาร 

ภายในของบริษัท (Intranet) เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงานของบริษัทในการเข้าถึงและใช้ในการอ้างอิง นอกจากนี้ บริษัท 

ได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำากับดูแล 

กิจการและหลักในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดการบรรยายและแจก 

คู่มือดีแทคธรรมาภิบาลให้แก่พนักงานในการปฐมนิเทศสำาหรับพนักงาน 

ใหม่ และจัดการอบรมในเร่ืองดังกล่าวเป็นคร้ังคราวไป รวมทั้ง จัดทำาสื่อ 

การเรียนรู้เร่ืองดแีทคธรรมาภบิาลในรูปแบบการ์ตูนเพือ่อธิบายหวัขอ้ตา่งๆ  

ที่สำาคัญและเพื่อให้ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน การคอร์รัปชั่นและการติดสินบน ของขวัญและสินน้ำาใจทางธุรกิจ  

ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

การเปน็ผูส้นบัสนนุหรือการบริจาค การสือ่สารภายนอกองคก์ร รวมถงึเรือ่ง 

อื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พนักงานควรทราบ ทั้งนี้ การติดตามให้มีการ 

ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

มีหนา้ทีป่ระเมินผลการบงัคบัใชเ้อกสารการกำากับดแูลกิจการ รวมทัง้ระดบั 

ของการปฏิบัติตาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งครั้ง

บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการถือปฏิบัติหลักการกำากับดูแลกิจการ 

ที่ดี ซึ่งหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้อ้างอิงจากหลักการ 

กำากับดแูลกจิการทีด่สีำาหรับบรษิทัจดทะเบยีนป ี2555 ของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG  

Scorecard ทั้งนี้ จากการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ 

บริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย บริษัทได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนนระหว่างร้อยละ  

90 ถึงร้อยละ 100) โดยเป็นหนึ่งใน 55 บริษัทที่ได้รับคะแนนดีเลิศ จาก 

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 588 บริษัท (หรือร้อยละ 9  

ของบริษัทที่ได้รับผลการประเมินประจำาปี 2558) จึงเป็นเคร่ืองยืนยันว่า 

บริษัทยึดมั่นในหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่าง 
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ยั่งยืน รายละเอียดของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีแบ่งออกเป็น 5 หมวด 

มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของ 

ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผล 

กำาไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ 

ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำาคัญของ 

บริษัท การแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้ 

รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่าน 

ช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่าง 

เตม็ทีผ่า่นการประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 

ในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง 

นักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือก 

สถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทเปิด 

โอกาสใหผู้้ถอืหุน้จดัสง่เอกสารลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุลว่งหนา้กอ่น 

วันประชุม เพ่ือลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และ 

บริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำาหรับผู้ถือหุ้น 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคลและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำาระบบ 

บาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วย 

ให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็น 

ไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน 

การมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำาเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ 

รวมทัง้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถามและแสดงความคดิเห็น โดยสนบัสนนุ 

ให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

อยา่งพรอ้มเพรยีงกนัเพือ่ตอบคำาถามและรบัทราบความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้

อนึ่ง บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่  

26 มีนาคม 2558 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า  

แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 

ทั้งหมด 17 ท่าน 

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้า 

ไม่นอ้ยกว่า 21 วันกอ่นการประชมุ และบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพรห่นงัสอื 

เชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษา 

อังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนการ 

ประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 

ผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม 

ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ในระหว่างวันที่  

1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำาถามที่เกี่ยวข้อง 

กับวาระการประชุมแต่อย่างใด 

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำาหน้าที่กำากับดูแล 

การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุม 

ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และตัง้คำาถามในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับบริษัทและวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 โดยระบุผลการ 

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็น 

ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าว 

ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกัน ภายหลังจาก 

การประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำาเนินการต่างๆ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ประธานในที่ประชุมได้ดำาเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  

และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่ 

อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม 

จำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับ 

การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่าง 

วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียด 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำาเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งใน 

รูปแบบจดหมายขา่วไปยงัตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และทางเวบ็ไซต ์

ของบริษัทที่ www.dtac.co.th อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 

เป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วม 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือ 

มอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิยป์ระกาศกำาหนด ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถ 

กำาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่   

www.dtac.co.th



072 การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ดำาเนินการแทนบริษัทในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทได้ 

จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงสำาหรับผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนใน 

วาระตา่งๆ โดยในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ 

ใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการเปน็รายบคุคล การนับคะแนนเสยีงในแตล่ะ 

วาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ 

สำาหรับการตรวจสอบในภายหลัง

บริษัทได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 และจัด 

ให้มกีารเผยแพรร่ายงานการประชมุและแถบวดิทีศันบ์นัทกึภาพการประชมุ 

ผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ภายใน 14 วันภายหลัง 

การประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก 

บรษิทั และดูแลเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่สทิธิดงักลา่วไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตั ิ

ด้วยดี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทและ 

ผูม้สีว่นได้เสยี อนัจะเปน็ประโยชน์ตอ่การดำาเนินงาน สรา้งความเชือ่มัน่และ 

ความมั่นคงให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของ 

บริษัท บริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ 

เป็นธรรม โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันต่อเวลา  

และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทมีความมุ่งมั่นใน 

การดำาเนินงานเพื่อสร้างผลกำาไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อ 

เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น 

แสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือ 

หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของพนักงาน

บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐาน 

ของความสำาเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

ตลอดเส้นทางการทำางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของ 

พนกังาน รวมทัง้มอบโอกาสในการสรา้งความกา้วหน้าในการทำางานใหแ้ก่ 

พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตรา 

ที่เหมาะสม โดย บริษัทศึกษาและทบทวนโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่  

และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ประเมินผลการทำางานและ 

ความก้าวหน้าในการทำางานของพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ เพื่อสร้าง 

ศักยภาพและความพร้อมภายในองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร 

ที่ดี 

บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน 

โดยบริษัทได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย 

กำาหนด อาทิ วันเวลาทำางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำาปี และวันลา 

หยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุน 

สำารองเล้ียงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ 

พนักงานอย่างต่อเนื่อง 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารอืน่ๆ นอกจากทีก่ฎหมายกำาหนด อาท ิการประกัน 

สุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และ 

ทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ 

ประจำาปี และการรักษาพยาบาลภายในสำานักงาน โดยจัดให้มีแพทย์และ 

พยาบาลประจำาสำานักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีมาตรการ 

ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการ 

ป้องกันโรคระบาด และการจัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล 

สำาหรับล้างมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยัง 

ส่งเสริมให้พนักงานออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้จัดสถานท่ี  

อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่างๆ สำาหรับการออกกำาลังกาย เช่น โยคะ และ 

แอโรบิค เป็นต้น และส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยได้จัด 

สถานที่และกิจกรรมต่างๆ อาทิ ห้องเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องให้นมบุตร  

และกิจกรรมในช่วงปิดเทอม เพื่อรองรับกรณีที่พนักงานมีความจำาเป็น 

ต้องนำาบุตรหลานมาที่ทำางาน ในปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายใหม่ 

คือโครงการลาเพื่อคลอดบุตรโดยเพิ่มระยะเวลาเป็น 6 เดือน เพื่อให้ 

พนักงานหญิงได้เตรียมตัวคลอด พักฟื้นหลังการคลอด และเพื่อแม่จะได้ 

ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทจะจ่ายค่าจ้างอัตราปกติให้แก่พนักงาน 

ซึ่งลาคลอดตลอดระยะเวลาที่ลาครรภ์หนึ่งไม่เกิน 180 วัน ซึ่งจะเร่ิมมีผล 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเงิน 

ช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การ 

อุปสมบท การเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

เป็นต้น

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร  

โดยจดัใหม้กีารเลอืกตัง้ “สภาผูแ้ทนพนกังาน” เพือ่เปน็ตวัแทนของพนกังาน  

และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา 

ความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ใน 

รูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้ง 

ให้คำาปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษทัไดด้ำาเนนิการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัทีส่อดคลอ้ง 

และเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสากล โดย 

ได้จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทำางาน (หน่วยงาน HSSE) เพื่อกำาหนดนโยบายและหลักในการ 

ปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  

โดยกำาหนดและส่งเสริมให้มีการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี และจัด 

ให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงควบคุมภยันตราย 

และดำาเนินการที่จำาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคภัยจากการ 

ทำางาน ให้กับพนักงานทุกคนตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานา 

ประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 



073การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

สภาพแวดล้อมในการทำางาน (HSSE Workshop) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม 

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานในองค์กรโดยผ่านทางสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดกิจกรรม ทั้งน้ี เพื่อสร้างจิตสำานึกและหลักใน 

การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสุขภาพ 

อนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานจำานวน 3 คณะ 

ในพืน้ทีต่า่งๆ ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนของพนักงานและผูบ้รหิารเขา้ทำางาน 

รว่มกนั โดยทำาหนา้ทีร่ายงานและเสนอแนวทางการแกไ้ขและปรบัปรงุสภาพ 

แวดล้อมในการทำางานให้ปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำางาน โดยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำา 

ทุกเดือน อนึ่ง ในปี 2558 บริษัทมีค่าอัตราความถ่ีการเกิดอุบัติเหตุถึง 

ขั้นหยุดงาน (Loss-Time Injury Frequency Rate) เท่ากับ 0 เม่ือเทียบกับ  

1 ล้านชั่วโมงการทำางาน  

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นสำานักงานจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ 

รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน “10 สุดยอดสำานักงานของโลก (Top Ten  

Best Office Spaces in the World) ประจำาปี 2558” จากรายงาน Global  

Cities : The 2015 Report จัดทำาโดย Knight Frank ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา 

ด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของโลก

อนึง่ เพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุองคก์รใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการ 

ของพนักงานได้อย่างแท้จริง บริษัทได้จัดให้พนักงานทำาแบบสำารวจความ 

คิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทุกปี 

ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแบบสำารวจความคิดเห็นดังกล่าวครอบคลุม 

เรื่องความคิดเห็นที่พนักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และบริษัท รวมไปถึง 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัท ทั้งนี้  

พนักงานสามารถแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองผ่านแบบ 

สำารวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยข้อมูลที่ได้จากการทำาแบบสำารวจ 

ความคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นความลับ

สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน และให้ความ 

สำาคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเน้น 

การพัฒนากิจกรรมโดยการนำาเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ (Enable) ส่งเสริมความปลอดภัยของ 

การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Safe) และทำาธุรกิจด้วยความ 

ห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Climate Change) เช่น โครงการ “อินเทอร์เน็ต 

เปลี่ยนชีวิต” และแอพพลิเคชั่น “ฟาร์มเมอร์ อินโฟ” ที่บริษัทร่วมกับมูลนิธิ 

ร่วมด้วยช่วยกันสำานึกรักบ้านเกิดได้สนับสนุนและเน้นการส่งเสริมให้กลุ่ม 

เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย เพื่อให้ 

สามารถเพ่ิมศักยภาพด้านการพัฒนาการผลิต คุณภาพสินค้า และการ 

กระจายสินค้า เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งตนเอง 

ได้ ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำากิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ 

เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจาก 

องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ 

“ความรับผิดชอบต่อสังคม”

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองและปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยจะดำาเนิน 

การเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้ 

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำาเนินการ 

เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการของเสียที่เกิดขึ้น 

จากการดำาเนนิงานของบริษทั เชน่ การนำาแบตเตอร่ีทีเ่สือ่มสภาพจากสถาน ี

ฐานไปกำาจัดโดยกระบวนการนำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การรณรงค์การ 

ใชพ้ลังงานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลดการปลอ่ยกา๊ซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งภายในอาคารสำานักงานและสถานีฐาน โดยมีการ 

ออกแบบสำานักงานในอาคารจัตุรัสจามจุรีให้ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ 

ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน 

การสื่อสาร เช่น การประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-conference) ซึ่งจะ 

ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงใน 

การเดินทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรม 

พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน HSSE ได้จัดให้มีการอบรม 

ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HSSE  

Virtual Learning Program) โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยนโยบายเพื่อการ 

รักษาสิ่งแวดล้อม ปริมาณการใช้พลังงานและการปลดปล่อยมลพิษทาง 

อากาศ การบริหารจัดการของเสียและการนำากลับมาใช้ใหม่ (recycle)  

รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำางาน ทั้งนี้ ในปี 2558 พนักงานใหม่ทุกคน 

ได้ผ่านการอบรมในโปรแกรมดังกล่าวแล้ว และหน่วยงาน HSSE วางแผน 

ที่จะให้คู่สัญญาของบริษัทได้ผ่านการอบรม ด้วยเช่นกัน

สิทธิของลูกค้า

บริษัทมุ่งม่ันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำาเสนอ 

สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจน 

ดำาเนินการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความม่ันใจและพึงพอใจในบริการของ 

บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายกำาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าทุกรายจะได้ 

รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิริยา 

มารยาทที่ดี บนหลักการ “Customer Centricity” หรือการให้ความสำาคัญ 

แก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และให้พนักงาน 

ทุกคนยึดหลักการนี้ในการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ โดยบริษัทได้จัดให้มี 

กิจกรรมภายในองค์กรให้กับพนักงานตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนให้ 

พนักงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยบริษัทจะนำาข้อคิดเห็น 

ของพนักงานมาปรับปรุงและส่งเสริมการทำางานร่วมกันในทุกส่วนงาน  

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางบริการเพื่อรองรับการติดต่อจากลูกค้า 

กล่าวคือ สำานักงานบริการลูกค้า (Service Center) และคอลเซ็นเตอร์ (Call 

Center) โดยลกูคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล แจ้งทำารายการเปลีย่นแปลง 

ต่างๆ รวมถึงร้องเรียนปัญหาผ่านสำานักงานบริการลูกค้า ซึ่งตั้งอยู่ในทำาเล 

สำาคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด และผ่าน 

คอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้   

คอลเซ็นเตอร์ของบริษัทสามารถให้บริการรองรับลูกค้าได้ถึง 10 ภาษา  
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ได้แก่ ภาษาไทย จีน พม่า ลาว กัมพูชา ยาวี ญี่ปุ่น อังกฤษ มาลายู และ 

เวียดนาม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” เพื่อทำาหน้าที่ดูแลการ 

รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 

และค่าบริการ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ 

รับเร่ืองร้องเรียนทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ในปี 2558 ซึ่ง 

ถือเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกันที่คอลเซ็นเตอร์ของบริษัทได้รับ “รางวัลศูนย์รับ 

เรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น 2558” ภายใต้โครงการพัฒนา 

ศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของสำานักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐาน 

ไอเอสโอ (สรอ.) 

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดย 

กำาหนดให้การดำาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำาด้วยความ 

ระมัดระวังและรอบคอบ การดำาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้จำากัด 

เพียงเท่าที่จำาเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การดูแลลูกค้าอย่างมี 

ประสิทธิภาพ และการดำาเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตาม 

ที่กฎหมายกำาหนด

สิทธิของคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย 

บริษัทได้กำาหนดนโยบายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่าย 

ต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทสามารถ 

เช่ือมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทได้ในทุกกรณี โดย 

บรษิทัมนีโยบายในการจดัให้มกีารแข่งขนัการประกวดราคาไวอ้ย่างชดัเจน 

ทัง้นี ้การเจรจาตกลงเขา้ทำาสญัญาระหวา่งคู่ค้าและบรษิทัเปน็ไปตามเงือ่นไข 

ทางการค้าปกติทั่วไป

บรษิทัมนีโยบายใหคู้ค่า้ของบรษิทัปฏบิตัติามหลักในการปฏบิตัสิำาหรบัคูค่า้ 

(Supplier Code of Conduct) ในเรื่องต่างๆ เช่น แรงงาน สุขภาพอนามัย ความ 

ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เป็นต้น โดยกำาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็น 

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ อน่ึง เพื่อติดตามตรวจสอบ 

การดำาเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสำาหรับคู่ค้า บริษัทได้จัดให้ 

มีการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้า 

อย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และเพื่อ 

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ 

บุคคลอื่นใดที่กระทำาการในนามของบริษัท หลีกเล่ียงการล่วงละเมิดสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ  

ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำาการในนามของบริษัท จะต้อง 

ปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน ์

ของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่กำาหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร –  

ดีแทคธรรมาภิบาล”

สิทธิของคู่แข่ง

บรษิทัสง่เสรมิและสนบัสนนุการแขง่ขนัทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเปน็ธรรม 

และโดยเปดิเผย และบริษทัจะไม่กระทำาการใดๆ ทีเ่ปน็การฝา่ฝนืหรือขดัตอ่ 

กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำาให้เกิด 

ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งนี้ บริษัทดำาเนินการแข่งขันใน 

ตลาดโดยนำาเสนอสินค้าและบริการที่ดีและในราคาที่เหมาะสม และบริษัท 

จะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซื่อตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ

สิทธิของเจ้าหนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและ 

เจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค 

และเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้  

และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อ 

เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเร่ืองการชำาระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ 

ค่าธรรมเนียม การดำารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น  

และหากเกิดกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้  

บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำาระหนี้และไม่มีภาระค้ำาประกัน 

แต่อย่างใด

(2) การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่ง 

รวมถงึปฏญิญาและอนสุญัญาต่างๆ ของสหประชาชาติวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นใด 

ที่กระทำาการในนามของบริษัทจะต้องเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความ 

เป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ตนได้มีการติดต่อด้วยในระหว่าง 

การปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทำาการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิด 

หรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ ทั้งนี้ ตามที่กำาหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ  

“จริยธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้แสดง 

ความพร้อมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำาธุรกิจ 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการแสดงคำามั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็ก 

และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสถาบัน 

ไทยพัฒน์ ในโครงการ Child-Friendly Business พร้อมประกาศพันธกิจเพื่อ 

เด็กและเยาวชน คือการสร้างคุณค่าทางสังคมและความยั่งยืนในธุรกิจ

(3) การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน

บริษัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบริษัทต้องตกลงยอมรับจะดำาเนินนโยบาย 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยคู่ค้าจะต้องยินยอม 

ใหบ้รษิทัเขา้ตรวจสอบในเรือ่งดงักลา่ว และหากพบวา่มกีารทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

บริษัทมีสิทธิที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้โดยทันที

อนึง่ ตัง้แตป่ ี2555 เปน็ตน้มา บรษิทัไดเ้ขา้รว่มโครงการสรา้งแนวรว่มปฏบิตั ิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition)  

ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

รัฐบาลและสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แหง่ชาต ิบรษิทัอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนของการประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการ 
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ต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยผ่านโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยใน 

การต่อต้านทุจริต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2559

ตัง้แตป่ ี2557 เปน็ตน้มา บรษิทัได้จดัทำาคูม่อืปฏบิตัเิพือ่ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

(dtac Anti-corruption Handbook) เผยแพร่ให้แก่พนักงานทุกคน โดยมุ่งใช้ 

เป็นเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อช่วยให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติให้เป็น 

ไปตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชั่น นอกจากน้ี บริษัทยังได้จัดทำาจดหมายข่าวเกี่ยวกับการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเผยแพร่ผ่านระบบสื่อสารภายในของบริษัท  

(Intranet) ทุกสองสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกและวัฒนธรรมองค์กร 

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และในปี 2558 บริษัทได้ประกาศใช้ 

นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Manual) โดยมีนโยบายไม่รับของขวัญ 

จากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

(4) การดำาเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้ง 

 เบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www. 

dtac.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

และร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีได้รับความไม่เป็น 

ธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำาของบริษัท นอกจากนี้ พนักงาน 

ทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำางานที่ไม่ถูก 

ต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท  

กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และบริษัทได้จัดช่องทาง 

สำาหรับพนักงานเพ่ือปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายกำากับ 

ดูแล (Compliance Manager) หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำาใดๆ ที่ไม่ 

ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติ “จริยธรรมองค์กร –  

ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย 

อื่นๆ และบริษัท โดยทีมงานฝ่ายกำากับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุป 

รายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำาเนินการ 

แก้ไขเยียวยาหรือดำาเนินการทางกฎหมายสำาหรับการกระทำาความผิด 

ดังกล่าวต่อไป ทั้งน้ี ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ 

รายละเอียดอื่นๆ ที่ทีมงานฝ่ายกำากับดูแลได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับ  

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. สำานักงาน ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระ 

สำาคัญ โดยได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบริษัท 

ข้อมูลการประกอบกิจการ ผลการดำาเนินงาน และข่าวสารต่างๆ ที่สำาคัญ 

ของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ 

การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัท 

ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำาปี นโยบายและ 

กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแบบแสดง 

รายงานข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่   

www.dtac.co.th โดยบริษัทได้ดำาเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็น 

ปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการ 

ดำาเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการ 

กองทุน และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและ 

ตอบข้อซักถาม

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เก่ียวกับการเงินและที่มิใช่การ 

เงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น เพ่ือ 

ใหก้ารเปดิเผยขอ้มูลทีส่ำาคญัเปน็ไปอยา่งถกูต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส บรษิทั 

ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำาหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร 

กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อ 

ขอรับข้อมูลของบริษัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข 

โทรศัพท์ +66 2202 8882 หรือทางอีเมล์ IR@dtac.co.th 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ 

ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัด 

ทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัท 

ได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกัน 

ในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

และระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ 

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึก 

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของ 

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำา 

รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำาเสนอในรายงานประจำาปีต่อผู้ถือหุ้น 

เพื่อให้ทราบถึงผลการดำาเนินงานและประเด็นสำาคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน 

รอบปีด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับ 

ดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญภายใน 

ระยะเวลาที่กำาหนด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ปจัจุบนั คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น โดยม ี

กรรมการซึง่เปน็กรรมการอสิระ 4 ทา่น และกรรมการอสิระซึง่เปน็เพศหญงิ 

2 ท่าน กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจาก กสท ตามสัญญาร่วมการงาน (ซ่ึงเป็น 

เพศหญิง) 1 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน (ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหาร) อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งใน 

บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่ 

เป็นผู้บริหารดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจด 

ทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ 

บริษัทร่วมทุนของบริษัทซึ่งบริษัทมีความจำาเป็นต้องเข้าไปกำากับดูแลการ 

บริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที ่

ไม่ใช่ผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่มีประสบการณ์การทำางานเก่ียวกับธุรกิจ 

ของบริษัท



076 การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

แยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจาก 

การเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดย 

ควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระ 

การประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนรวมในการประชุม  

เช่น ตั้งคำาถามหรือข้อสังเกต ให้คำาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะไม่ก้าวก่ายในการบริหาร 

จัดการกิจการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำาหน้าที่บริหารจัดการ 

กิจการของบริษัท และกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม 

ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและ 

แผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความ 

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ทั้งด้านการเงินการบัญชี การ 

บริหารจัดการ กฎหมาย และกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอิสระของ 

บรษิทัมคีณุสมบตัสิงูกวา่ข้อกำาหนดขัน้ต่ำาของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดซึ่งแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแล 

กิจการ – กรรมการอิสระ”

อนึ่ง บริษัทมิได้กำาหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 

เนือ่งจากกจิการโทรคมนาคมเปน็กจิการทีม่ลีกัษณะเฉพาะ มคีวามซบัซอ้น 

และมีการกำากับดูแลอย่างเข้มงวด บริษัทเห็นว่าประธานกรรมการและ 

กรรมการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่าง 

ดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำาเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อ 

ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม และถงึแมป้ระธานกรรมการ 

จะไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมี 

ระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งมีกลไกซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่น 

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของ 

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ ระมัดระวัง รอบคอบ และ 

ปราศจากการครอบงำาหรอืการชีน้ำาในทางความคดิในระหวา่งการพจิารณา

(2) บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 

ทิศทางและนโยบายในการดำาเนินงาน แผนการประกอบธุรกิจ และงบ 

ประมาณประจำาปีของบริษัท และกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้ 

เปน็ไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกจิทีก่ำาหนดไว้ภายใตข้อบเขต 

ของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติของ 

คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ 

สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความม่ันคง 

อย่างย่ังยืนให้แก่บริษัท และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย 

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการพิจารณาทบทวนและให้ความเห็น

ชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดำาเนินงาน 

ของบริษัทเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธุรกิจที่ 

เปล่ียนแปลงไป รายละเอียดเกี่ยวกับอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ 

– คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนการดำาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและอนุมัติ และให้ความ 

เห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้  

บริษัทได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทำาขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคล 

ที่มีส่วนได้เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดย 

กำาหนดประเภทและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทำาเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ 

อนึง่ การเขา้ทำารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีม่ขีนาดใหญ ่

หรือมีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจะต้องขอ 

อนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะ 

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัขิอบเขตของธรุกรรมกบับคุคล 

ที่มีส่วนได้เสียและรายงานการเข้าทำาธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย 

ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำาทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มี 

กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารและฝา่ยบรหิารเขา้รว่มประชมุ อยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้  

เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

ฝา่ยบริหาร และบริษทั รวมถงึพจิารณาและอภปิรายประเดน็ต่างๆ เก่ียวกบั 

การบริหารจัดการหรืออยู่ในความสนใจของคณะกรรมการ โดยมีการแจ้ง 

ผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาและ 

ปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุม 

คณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายบริหารเข้าร่วม 

ประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of the Board  

of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล 

(Director Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจำาทุกปี  

เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติ 

งานของคณะกรรมการและเพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา 

และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2558  

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว 

ข้างต้น สรุปผลได้ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บริษทัไดจั้ดใหมี้การประเมินผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบริษทัทัง้ 

คณะเป็นประจำาทุกปีเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของ 

คณะกรรมการตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการใน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทจัดทำาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี 

ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแล 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

กำาหนด และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัทดำาเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแบ่งการ 

ประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุม 

คณะกรรมการ (4) การทำาหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของฝ่าย 

จัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

และมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดย 

คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก 

คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และต่ำา 

กว่าร้อยละ 50 = ควรปรบัปรงุ ทัง้นี ้ผลการประเมนิสรปุไดว้า่ คณะกรรมการ 

บรษิทัปฏบิตัหินา้ทีต่ามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละหลกัในการปฏบิตั ิ 

“จรยิธรรมองคก์ร – ดแีทคธรรมาภิบาล” ของบรษิทั โดยมผีลการปฏบิตังิาน 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.44 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2558 บริษัทได้ริเริ่มจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ง 

คณะ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชดุย่อยแบ่งการประเมินเปน็ 3 หวัข้อ ได้แก่ (1) องคป์ระกอบ 

ของคณะกรรมการ (2) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ (3) 

ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่า  

ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

85 ขึ้นไปทั้งหมดทุกคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการเป็นรายบคุคล 

เปน็ประจำาทกุปเีชน่กนั โดยมกีระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ง 

คณะตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

กรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารับ 

ตำาแหน่งกรรมการ (2) จริยธรรมของการเป็นกรรมการ (3) ความรับผิดชอบ 

ของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบัติ 

งานของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 

93 จึงสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติ 

และได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสม 

ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบริษัท 

จะแจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทราบล่วงหน้า 

ทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อม 

เพรียงกัน ในการประชมุคณะกรรมการบริษทั มีการกำาหนดวาระการประชมุ 

ที่ชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ 

ประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา 

ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม การประชุมแต่ละครั้ง 

ใช้เวลาไม่ต่ำากว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุม 

เพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้  

ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น 

อย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุปมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ 

การประชุม กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มี 

สิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการ 

พิจารณาวาระนั้นๆ

บริษัทจัดทำาบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บ 

ต้นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และ 

จัดเก็บสำาเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกสำาหรับกรรมการ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ

เนื่องจากบริษัทมีกรรมการบางท่านซึ่งไม่มีถิ่นพำานักในประเทศไทย เพื่อ 

ให้กรรมการสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 

ฝ่ายบริหารและกิจการของบริษัท บริษัทจึงดำาเนินการให้กรรมการเหล่า 

นั้นสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านวิดีทัศน์  

(Video Conference) หรือโทรศัพท์ (Conference Call) ได้ โดยไม่นับเป็นองค์ 

ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง และมี 

อัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นประมาณร้อยละ 73 โดยมี 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่แต่งตั้งครั้งแรก วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย การเข้า
     ร่วมประชุม

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ตุลาคม 2533 26 มีนาคม 2558 9/9

นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ (1) รองประธานกรรมการ 28 สิงหาคม 2558 28 สิงหาคม 2558 3/4 (1)

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอิสระ 6 มีนาคม 2543 26 มีนาคม 2557 9/9

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ 17 พฤศจิกายน 2549 26 มีนาคม 2558 7/9

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน ์ กรรมการอิสระ 5 กันยายน 2554 26 มีนาคม 2558 6/9

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ 8 ธันวาคม 2557 26 มีนาคม 2558 7/9

นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง (2) กรรมการ 10 กุมภาพันธ์ 2558 10 กุมภาพันธ์ 2558 7/7

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการ 5 กันยายน 2554 11 กุมภาพันธ์ 2557 5/9

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ กรรมการ 8 กุมภาพันธ์ 2556 26 มีนาคม 2557 8/9

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการ 29 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556 9/9

นายเฮนริค คลอสเซ่น กรรมการ 16 กันยายน 2557 16 กันยายน 2557 4/9

นายริชาร์ด โอลาฟ โอว ์ กรรมการ 29 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556 0/9

หมายเหตุ (1) นายมอร์เทน คาร์ลเซน ซอร์บี้ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายซิคเว่ เบรคเก้ (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2558) ตามมติ 

  คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยเข้าประชุมด้วยตนเองทั้งหมด 3 ครั้ง และผ่านทางวิดีทัศน์ (video conference) 1 ครั้ง

 (2) นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น (ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558) 

  ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

โดยมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 ดังนี้

 ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่แต่งตั้งครั้งแรก วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย การเข้า
     ร่วมประชุม

นายซิคเว่ เบรคเก ้ รองประธานกรรมการ 8 กุมภาพันธ์ 2549 26 มีนาคม 2557 3/5

นายกุนน่าร์ โจฮัน เบอร์เทลเซ่น กรรมการ 27 เมษายน 2553 29 มีนาคม 2556 2/2

(4) คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน การประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 

บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 14 ครั้ง และมีกรรมการ 

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 13 ครั้ง นายสตีเฟ่น  

วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 14 ครั้ง และนางกมลวรรณ วิปุลากร 12 ครั้ง 

ในป ี2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาหน้าทีร่บัผดิชอบในการสอบทาน 

กระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและ 

ระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ของบริษัท พิจารณาคัดเลือก (รวมทั้งเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของ 

บริษัท และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย หรือ 

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น 

อนึง่ ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการพจิารณา 

คัดเลือก (รวมทั้งเสนอถอดถอน) ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของ 

บริษัท ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ผลการดำาเนินงาน ความรู้ความ 

เข้าใจในธุรกิจโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของ 

บริษัทโทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอิสระในการดำาเนินงานของผู้สอบ 

บัญชีในปีที่ผ่านมา เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำาปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2558 นายโสภณ เพิ่ม 

ศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ้งนภา  

เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาว 

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบ 

บัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้  นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็น 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบ 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

การเงินของบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยนางสาว 

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงนิของบริษัทในรอบปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2557

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทาน 

ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในนัน้ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบจะนัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทตามลำาพังโดยไม่มี 

ผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าจำาเป็นและเห็นสมควร 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคำาชี้แจงและความเห็นจากหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) และผู้สอบบัญชีของบริษัท 

เกีย่วกบัรายละเอยีดดา้นการเงนิและบญัชเีพือ่ใหก้ารทำาหนา้ทีเ่ปน็ไปอยา่ง 

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมี 

กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน การประชุม 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี  

2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนรวม 3 ครั้ง  

และมีกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมดังนี้ นายสตีเฟ่น วูดรุฟ  

ฟอร์ดแฮม 3 ครั้ง นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 3 ครั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร 3  

ครั้ง นายทอเร่ จอห์นเซ่น 3 ครั้ง และนายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล 2 ครั้ง 

ในปี 2558 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ทำาหน้าที่รับผิดชอบใน 

การพิจารณาให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำาหรับประธานกรรมการ 

และกรรมการอื่นๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนและโบนัสของประธาน 

เจ้าหนา้ทีบ่ริหาร สญัญาจ้างประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร และใหก้ารสนบัสนนุ 

ใหบ้ริษทัมีแนวทางในการกำาหนดคา่ตอบแทนทีส่อดคล้องกับนโยบายของ 

บริษัทและแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท เป็นต้น 

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 

อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

สำาหรับปี 2558 เป็นจำานวนไม่เกิน 11,000,000 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่ง 

กำาหนดไว้เป็นจำานวนไม่เกิน 9,990,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทน 

รายเดือนและเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

   โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
                                                          

  ค่าตอบแทนรายเดือน  เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ 278,400 -

กรรมการอิสระ 69,600 42,000

กรรมการ (ผู้แทนจาก กสท) - 21,600

ประธานกรรมการตรวจสอบ - 50,000

กรรมการตรวจสอบ - 28,800

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา /  - 18,000

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /  - 14,400

กรรมการกำากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ (1) กรรมการท่านอื่นๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น  

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ 

กำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วัด (Key Performance 

Indicators) ที่กำาหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้น้ำาหนักที่แตกต่างกัน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ  

3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน การประชุมคณะกรรมการ 

สรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุม 

คณะกรรมการสรรหารวม 4 ครั้ง และมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม 4 ครั้ง นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 4 ครั้ง นาง 

กมลวรรณ วิปุลากร 3 ครั้ง นายทอเร่ จอห์นเซ่น 3 ครั้ง และนายฮากุน  

บรัวเซ็ท เชิร์ล 2 ครั้ง 

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาได้ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา 

สรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

ของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังทำา 

หน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ และรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนสืบทอด 

ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมี 

กรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน การประชุม 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี  

2558 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการรวม 1 ครั้ง โดยมี 

กรรมการกำากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

ในปี 2558 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ทำาหน้าที่พัฒนาและส่งเสริม 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำากับดูแล และ 

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับการ 

ดำาเนินธุรกิจและนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่กรรมการ 

รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการ 

แต่งตั้งใหม่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำากับดูแลกิจการของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมใน 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โดย 

บริษัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งจะ 

เปน็ประโยชนก์บักรรมการในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัไดด้ ี

ย่ิงขึน้ ปจัจบุนั บรษิทัมกีรรมการเขา้รบัการฝกึอบรมในหลกัสตูรของสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วจำานวน 8 ท่าน ในปี 2558 นาย 

สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร  

Director Certification Program (English Residential Program) รุ่นที่ 203/2558 

ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2558 ทั้งน้ี รายละเอียดเกี่ยวกับการอบรม 

ของกรรมการแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “ประวัติของคณะกรรมการ”

อนึ่ง บริษัทมีการประเมินผลงานและทักษะของผู้บริหารอย่างสม่ำาเสมอ  

โดยผลจากการประเมินจะถูกนำาไปใช้ในการจัดทำาแผนการพัฒนาของ 

ผู้บริหารแต่ละราย ทั้งนี้ ในการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มีหลักสูตร 

การฝึกอบรมต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกบริษัท รายละเอียดเก่ียวกับ 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการ 

จัดการ – นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

(6) แผนสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ กลุ่ม People มีหน้าที่ในการจัดให้มีแผน 

สืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) สำาหรับการสืบทอดตำาแหน่งประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และความ 

สามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยฝ่ายบริหาร 

เป็นผู้นำาเสนอแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการ 

สรรหาและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความ 

เหมาะสมของแผนสืบทอดตำาแหน่งดังกล่าว

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

กำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำากับดูแล 

กิจการ โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำาหนด 

ไว้โดยอ้างอิงกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อ 

บังคับของบริษัท 

อำานาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้อำานาจ 

ในการพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

(1) ปฏิบัติและรับผิดชอบหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวังและความ 

 ซื่อสัตย์สุจริต โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

(2) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท กำาหนด 

 กลยุทธแ์ละแผนการดำาเนนิธรุกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้างองคก์ร 

 ที่เหมาะสม และกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจในแต่ละวัน

(3) อนุมัติกำาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ มูลค่า และความคาดหวังในการเป็น 

 ผู้นำาของบริษัท

(4) พิจารณาอนุมัติตัดสินใจในการเข้าทำาธรุกรรมที่สำาคัญและดำาเนินการ 

 ใดๆ และในบางกรณีมอบอำานาจในการตัดสินใจให้บุคคลอื่น  

 โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง วตัถปุระสงคข์องบรษิทั ขอ้บงัคบั 

 ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

 ของบริษัท

(5) ดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับท่ัวไป 

 เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

(6) อนมัุติใหค้วามเหน็ชอบและควบคมุดแูลเปา้หมาย กลยทุธ์และแผนการ 

 ดำาเนินงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเป้าหมายและกลยุทธ์ 

 และแผนการดำาเนินงานดังกล่าว

(7) จัดให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบริษัทซึ่งถูกต้อง 

 และครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยทั่วไป

(8) ติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการจัดทำารายงาน 

 ทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting) อย่างเพียงพอ  

 เพื่อให้การกำากับดูแลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อกำาหนดทาง 

 กฎหมาย และนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

(9) ประเมินและหารือเก่ียวกับโครงสร้างทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 (Optimal Capital Structure) นโยบายการจ่ายเงินปันผล กลยุทธ์ใน 

 การจัดหาเงินทุน และการจัดสัดส่วนเงินทุนที่เหมาะสม (Optimal  

 Funding Composition) เป็นประจำา

(10) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็น 

 ครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำาไรสมควรพอที่จะทำาเช่นนั้น

(11) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจทานร่างงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ประจำาปี ซึ่งจัดทำาโดยคณะผู้บริหาร โดยตรวจทานให้มั่นใจว่า งบดุล 

 และบัญชีกำาไรขาดทุนประจำาปีจัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 และสะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัทและผลประกอบการ ทั้งนี้  

 เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

(12) จัดทำารายงานประจำาปีร่วมกับคณะผู้บริหาร

(13) พิจารณา อนุมัติ และกำาหนดโครงสร้างการดำาเนินกิจการโดยรวม 

 ของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก

(14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงทาง 

 ธุรกิจที่สำาคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

 การดำาเนนิกจิการ (ทางการเงนิและอืน่ๆ) และทางกฎหมายเปน็สำาคญั

(15) ดำาเนินการให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่ 

 เกีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าวน้ัน ทำาขึน้เชน่เดยีวกบัการทำาธรุกรรมปกต ิ

 กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า 

 ปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นราย 

 ย่อย

(16) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดตั้ง 

 หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อติดตามตรวจสอบการควบคุมภายใน 

 ของบริษัท และรายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุม 

 ต่างๆ ที่สำาคัญ รวมถึงเสนอแนะวิธีการแก้ไข

(17) จัดเตรียมวาระและความเห็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(18) สรรหาผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และ 

 ประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท 

 และบริษัทย่อยหลัก

(19) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ผู้ถือ 

 หุ้นพิจารณาอนุมัติ

(20) มีอำานาจแต่งตั้งและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

 ติดตามตรวจสอบและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายปี 

(21) ติดตามตรวจสอบใหม้กีารบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นความปลอดภยั 

 และการป้องกัน บุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ ที่เหมาะสมและ 

 มีประสิทธิภาพ 

(22) ดำาเนินการให้บริษัทมีขั้นตอนกระบวนการที่เพียงพอสำาหรับการ 

 ป้องกันมิให้บริษัทเกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

(23) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของตน 

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการตรวจสอบ

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็น 

กรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ 

ดำาเนนิงานของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจ 

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และไมเ่ปน็กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน 

ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้ นายจุลจิตต์ 

บุณยเกตุ และนางกมลวรรณ วิปุลากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 

งบการเงินของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

(1) สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มีการ 

 รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบ 

 ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุม 

 ภายในทางด้านการบัญชี การเงิน การดำาเนินงาน และการปฏิบัติ 

 ตามกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ 

 ระบบการควบคุมต่างๆ ที่กำาหนดขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัท โดยมี 

 การสอบทานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือ 

 ผู้สอบบัญชีอิสระ

(3) สอบทานความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย 

 พิจารณาถึงความเพียงพอของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 

 ปีละ 1 ครั้ง โดยให้มีทรัพยากรด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ และ 

 หน่วยงานอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 

 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย และเลิกจ้าง 

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ 

 เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(5) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 ข้อกำาหนด ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง 

 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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(6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำา 

 หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขการ 

 ทำางานของบุคคลดังกล่าว (หมายความรวมถึงการเสนอถอดถอนผู้ที่ 

 ขาดคณุสมบัตใินการทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัช)ี รวมทัง้เขา้รว่มประชมุ 

 กบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเข้ารว่มประชมุอย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นรายปี

(8) สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็นอิสระและความ 

 เที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริษัท

(9) สอบทานการจัดการให้มีช่องทางสำาหรับพนักงานที่สามารถแจ้ง 

 เบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติในเรื่องรายงานทางการเงินหรือเร่ือง 

 อื่นๆ โดยการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงการจัดให้มี 

 การสืบสวนและติดตามผลในเรื่องที่รับแจ้งอย่างเหมาะสม

(10) สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน ธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือ 

 รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม 

 กฎหมายและข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

 ประเทศไทย ท้ังน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 

 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(11) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน 

 ประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล 

 ดังต่อไปนี้

 – ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ 

  รายงานทางการเงินของบริษัท

 – ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 

  บริษัท

 – ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

  ประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

  บริษัท

 – ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 – ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 – จำานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุ 

  ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 – ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ 

  รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

 – รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ 

  ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

  คณะกรรมการบริษัท

(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็น 

 ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

(1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการ 

 อื่นๆ

(2) สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกำาหนดค่าตอบแทน

(4) สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไป 

 ตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธาน 

 เจ้าหน้าที่บริหาร (รวมถึงค่าจ้าง เงินจูงใจ ค่าตอบแทนในรูปหุ้น และ 

 สิทธิในการได้รับเงินเกษียณอายุหรือเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบาย 

 กำาหนดค่าตอบแทน และพิจารณาว่าองค์ประกอบของค่าตอบแทน 

 ใดต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่

(6) สอบทานสทิธติามสญัญาทีป่ระธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารจะไดรั้บจากการ 

 ยกเลิกสัญญาจ้าง และเงินที่จ่ายหรือเสนอว่าจะจ่าย เพื่อพิจารณา 

 ว่าสมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรือไม่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนต่อ 

 คณะกรรมการบริษัทและรายงานการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

 กำาหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ 

 บริษัท

(8) จัดทำารายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน 

 ประจำาปีของบริษัท โดยเปิดเผยโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
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(9) สอบทานเป็นประจำาทุกปีและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ 

 กำาหนดค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการสรรหา

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการสรรหา

นายฮากุน บรัวเซ็ท เชิร์ล กรรมการสรรหา

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการสรรหา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้

(1) ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็น 

 กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก

(2) ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็น 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการ 

 เงินของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก

(3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดย 

 พิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของ 

 บริษัท และให้คำาแนะนำาต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน 

 ตามที่เห็นว่าจำาเป็น

(4) ให้ความสำาคัญกับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ 

 และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นว่าจำาเป็น

(5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือ 

 หุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ

(6) ในการประเมินผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการทุกครั้ง 

 จะต้องพิจารณาว่าผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมีประสบการณ์ คุณสมบัติ  

 และความสามารถที่จำาเป็นหรือไม่

(7) พิจารณาความจำาเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ

(8) ชี้แจงเหตุผลในการให้คำาแนะนำาของตน และแจ้งแถลงการออกเสียง 

 คัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำาแนะนำาดังกล่าวข้างต้น

(9) ดำาเนนิการใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

 การแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(10) กำาหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงตำาแหน่งคณะกรรมการ และการ 

 แต่งตั้งผู้บริหารหลัก ตามที่ตนเห็นสมควร

(11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการต่างๆ ของ 

 คณะกรรมการสรรหาตามสมควร 

(12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการกำากับดูแลกิจการ

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการกำากับดูแลกิจการ

นายทอเร่ จอห์นเซ่น กรรมการกำากับดูแลกิจการ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการมีดังนี้

(1) กำากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลักการอนัเปน็ทีย่อมรบัทัว่ไปสำาหรบั 

 การกำากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และดำารง 

 ไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(2) กำาหนดและดำารงไวซ้ึง่นโยบายและกระบวนการการกำากบัดูแลกจิการ 

 ที่เหมาะสม

(3) ดำาเนนิการใหม้กีารบงัคับใชแ้ละปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการ 

 ต่างๆ เกี่ยวกับกำากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้อนุมัติ เพื่อให้มี 

 การกำากับดูแลกิจการในบริษัท และบริษัทย่อยทั้งหมดซึ่งบริษัทมี 

 อำานาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(4) กำากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการบังคับใช้และ 

 ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับกำากับดูแลกิจการ  

 และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องสำาคัญต่างๆ ผลการ 

 ตรวจสอบ และคำาแนะนำาเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

(6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คำาแนะนำาของตน และแจ้งแถลงการออกเสียง 

 คัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำาแนะนำาดังกล่าว

(7) ดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 กับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(8) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการ 

 ตา่งๆ ของตน และหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการของบริษทั

(9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง

ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้แยกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวโดย 

สรุปคือ คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจหน้าที่กำาหนดนโยบายและติดตาม 

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารมีอำานาจหน้าที่ในการนำา 

นโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการมอบอำานาจ (Policy on  

Delegation of Authority) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งว่าด้วยการมอบอำานาจ 

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ 

และอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัท โดย 

มีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

(1) รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติ 

 ตามแนวทางและมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงนโยบายการ 

 กำากับดูแลกิจการของบริษัท

(2) มีอำานาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ไม่อยู่ในอำานาจการตัดสินใจของ 

 คณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำาสั่งหรือ 

 มติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องดำาเนิน 

 การตามสมควรเพื่อให้บริษัทดำาเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจให้เป็น 

 ไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อื 

 หุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

(3) จัดรูปแบบองค์กรของบริษัท และการจัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตาม 

 แนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

(4) ดำาเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) ใหค้วามเหน็ชอบและควบคมุดแูลงบประมาณและแผนการดำาเนนิงาน  

 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในงบประมาณและแผนการดำาเนินงาน 

 ดังกล่าว

(6) วางแผนการบริหารความเสีย่งภายในองคก์รเพือ่จัดการกับความเสีย่ง 

 ทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับบริษัท โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้าน 

 กลยุทธ์ การดำาเนินกิจการ และกฎหมาย และจัดตั้งคณะกรรมการ 

 บริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อ 

 ทำาหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่ 

 บริหาร

(7) เสนอแผนกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยหลัก 

 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอแนะแนว 

 ทางการแก้ไขปญัหาในเรือ่งอืน่ๆ ทีม่นียัสำาคญัในเชงิกลยทุธข์องบรษัิท

(8) ดำาเนินการให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่ 

 เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น ทำาขึ้นเสมือนเป็นการทำาธุรกรรมปกติ 

 กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ภายใต้เงื่อนไขทางการค้า 

 ปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 รายย่อย

(9) จัดให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะ 

 ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติการและขั้นตอนการดำาเนิน 

 กิจการของบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันตามสมควรว่า บริษัทจะ 

 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ เ ก่ียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมี 

 ประสิทธิภาพ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ความน่าเชื่อถือ 

 ของการรายงานทางการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการ 

 ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท และกฎหมาย 

 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(10) จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการ 

 ดำาเนนิงานของบรษิทัตามแผนการตรวจสอบภายในทีไ่ดร้บัการอนมุตั ิ 

 รายงานความล้มเหลวหรือจุดอ่อนในการควบคุมต่างๆ ที่สำาคัญ และ 

 ให้คำาแนะนำาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้อง 

 รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(11) รับผิดชอบให้มีการสื่อสารและความร่วมมือกับพนักงานหรือตัวแทน 

 พนักงานตามที่สมควร เพื่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติเชิงร่วมมือทาง 

 ธุรกิจที่เชื่อถือได้ โดยคำานึงถึงประสบการณ์และมุมมองความเข้าใจ 

 ของพนักงานเป็นสำาคัญ

(12) มอีำานาจทีจ่ะรอ้งขอใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้และเปน็ตวัแทนของบรษัิท 

 (หรือแต่งต้ังตัวแทน) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหลัก รวม 

 ถึงการออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 บริษัท และติดตามผลการพัฒนาธุรกิจ สถานะ และผลกำาไรของ 

 บริษัทย่อยหลัก



085การกำากับดูแลกิจการ

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

(13) ติดตามตรวจสอบว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

 และการป้องกันบุคลากร ข้อมูล และสินทรัพย์อื่นๆ มีความเหมาะสม 

 และมีประสิทธิภาพ 

(14) จัดให้มีการจัดการ รวมถึงมาตรการบังคับที่ เพียงพอต่อการที่  

 พนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัท  

 (หากมี) และรายงานการไม่ปฏิบัติที่สำาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

(15) นำาขั้นตอนกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันมิให้บริษัท 

 เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งน้ี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ 

 ต้องทำาการตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการดังกล่าวเป็นรายปี  

 และต้องดำาเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องใดๆ ที่ตรวจ 

 พบ โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทกำาหนดไว้โดยอ้างอิง 

กับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความ 

รับผิดชอบดังนี้

(1) ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการประกอบธุรกิจของบริษัท

(2) จดัเตรยีมเอกสารและขอ้มลูประกอบการประชมุคณะกรรมการบรษิทั  

 และการประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะ 

 กรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน 

 ประจำาปขีองบรษิทั หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุ 

 ผู้ถือหุ้น

(5) เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

(6) จัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง 

 ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ 

 ใหม่

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น 

หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กำาหนด ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ 

 เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(2) ไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ 

 ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัท 

 ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

 ผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ 

 น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน 

 ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

 (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจ 

 ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ 

 ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

 บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ 

 ตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ 

 กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ 

 บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(5) ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือ 

 หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน 

 ผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท 

 ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

 ผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(6) ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ี 

 ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  

 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 

 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีท่ี 

 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น 

 รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน 

 ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 

 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ 

 ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการอสิระแสดงอยูภ่ายใตห้วัขอ้ “การกำากับดแูล 

กิจการ – การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ” ข้างล่างนี้ 

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของ 

กรรมการทั้งคณะ ได้แก่ (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (2) นายสตีเฟ่น วูดรุฟ  

ฟอร์ดแฮม (3) นางกมลวรรณ วิปุลากร และ (4) นางชนัญญารักษ์  

เพ็ชร์รัตน์ โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด 
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ข้างต้น ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความ 

สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทให้ความสำาคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยได้กำาหนด 

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ 

กฎหมายและข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อ 

บังคับของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์การทำางาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

กิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลา 

ท่ีผ่านมา รวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อ 

ช่วยส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของ 

บริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษา (Professional  

Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา 

จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็น 

กรรมการของบริษัท สรุปผลการสรรหา ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) 

กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการและไม่มี 

ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด และจะต้องไม่ดำารงตำาแหน่ง 

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และกรรมการที่เป็น 

ผู้บริหารจะต้องไม่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัท 

จดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ 

บริษัทร่วมทุนของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ 

และความรับผิดชอบของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการของบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี และกรรมการซึ่งพ้น 

จากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกได้ การแต่งตั้ง 

ถอดถอน หรือการพ้นจากตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตาม 

ข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน  

 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมี 

 ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่

 (ข) ผู้ถอืหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอียูท่ั้งหมดเลือกตัง้บคุคล 

  เพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน 

  เสียงให้แก่ผู้ใดเพียงใดไม่ได้ 

 (ค) ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำาดับจะได้รับการแต่งตั้ง 

  เปน็กรรมการ ในกรณทีีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงเทา่กันเกินกวา่จำานวน 

  กรรมการที่พึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

(3) ในกรณีที่กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่นใบลา 

 ออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก

(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการออกจากตำาแหนง่ก่อนวาระได ้ 

 โดยต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวน 

 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 

 ก่ึงหนึง่ของจำานวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก 

 เสียง

(5) ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสาม 

 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทพ้นจากตำาแหน่ง โดยให้กรรมการท่ี 

 อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งก่อน กรรมการที่พ้น 

 จากตำาแหน่งไปแล้วอาจได้รับเลือกให้เข้าดำารงตำาแหน่งอีกได้

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา 

และแต่งตั้งบริหารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอดตำาแหน่ง โดยมี 

กระบวนการสรรหาทีช่ดัเจนและโปร่งใส และพจิารณาจากประวติัการศกึษา  

ประสบการณ์การทำางาน ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็น 

ผู้นำา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็น 

ผู้พิจารณาและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อ 

และแต่งต้ังให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหารกลุ่มการเงินของบริษัท

การกำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม

บริษัทมีกลไกในการกำากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้สามารถ 

ควบคุมดูแลการบริหารจัดการ การดำาเนินงาน และรักษาผลประโยชน์ของ 

บริษัท โดยบริษัทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาเปน็ผูพ้จิารณาและใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกบั 

ผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเสนอชื่อและแต่งต้ังให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินของบริษัทย่อยหลัก

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำาเนินการเพื่อให้ม่ันใจว่าอำานาจ หน้าที่ และความ 

รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหลัก หลักเกณฑ์เรื่อง 

การทำารายการระหว่างกัน และการทำารายการสำาคัญอื่นๆ เป็นไปใน 

แนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้การกำากับดูแลเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการรายงานฐานะการเงินและ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหลักต่อคณะกรรมการของบริษัทเป็น 

รายไตรมาส
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การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำาหนดนโยบายและหลักในการปฏิบัติสำาหรับการดำาเนินการ 

เก่ียวกับข้อมูลของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ 

ส่วนตนหรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ โดยกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้ 

รับอนุญาตได้รับข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และป้องกันมิให้มี 

การเปิดเผยข้อมูลที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 

ราคาหุ้นและตราสารทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทก่อนที่บริษัทจะได้เปิด 

เผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะ 

ที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงานของบริษัทซื้อขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินก่อนที่ข้อมูล 

ดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมี 

ผลกระทบต่อราคา การฝ่าฝืนหลักในการปฏิบัติสำาหรับการดำาเนินการ 

เกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรือให้ออกจาก 

งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในกฎหมายและกฎระเบียบที่ 

เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์สำาหรับ 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำาหนดห้ามมิให้กรรมการและ 

ผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศ 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทต่อสาธารณชน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อ 

การเก็งกำาไรในระยะสั้น โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งทราบกำาหนดระยะเวลาการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์

ก่อนการประกาศผลการดำาเนินงานของบริษัททุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัท 

กำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งให้ 

บริษัททราบถึงรายงานการซื้อขายหุ้น หรือการได้มาหรือการเปลี่ยนแปลง 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (รวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของ 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่มี 

การได้มาหรือมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะเป็น 

ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ 

บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงาน 

การมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยภายใน 15  

วันก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของทุกๆ ปี และภายใน 15 วันนับจากวันท่ีมีการ 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม 

ดูแลและดำาเนินการตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หลักในการปฏิบัติสำาหรับการดำาเนินการ 

เกี่ยวกับข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th และระบบสื่อสาร 

ภายในของบริษัท (Intranet)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

สำาหรับปี 2558 เป็นจำานวนไม่เกิน 5,256,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสำาหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำาปี และ 

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวลดลง 

ร้อยละ 1.87 จากปี 2557 ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีค่าตรวจสอบบัญชี 

จำานวน 5,256,000 บาท ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่ง 

ไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชีและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ 

ผู้สอบบัญชี จำานวน 2,856,505 บาท 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบาย 

การกำากับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง 

สม่ำาเสมอ โดยในปี 2558 ไม่พบการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

และมปีระสบการณด้์านการเงนิ การบญัช ีกฎหมาย และการบรหิารธรุกิจ และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ำาหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จดั 

ทำาตามแนวทางและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  

โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

 1.  นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายสตีเฟน วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม     กรรมการตรวจสอบ

 3. นางกมลวรรณ วิปุลากร  กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารพนักงาน หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาส 

ละ 1 ครั้ง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทุกครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วม 

ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำาเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปดังนี้

	 •	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	 2558	 เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 งบการเงินดังกล่าวได้ 

  จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

	 •	 สอบทานความเพียงพอและการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

  ธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ

	 •	 พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำาปีซึ่งได้จัดทำาขึ้นตามแนวความเสี่ยง	และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	สรุป 

  ได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

	 •	 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน	ธุรกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 

  ได้ดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 •	 รับทราบความเสี่ยงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงตามที่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงนำาเสนอ

	 •	 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งผลเป็น 

  ที่น่าพอใจ

	 •	 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	รวมถึงเสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำา	ปี	2559	ต่อคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ
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รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

จากการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำางบการเงิน 

เปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปและมกีารเปดิเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิผล 

เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และการทำารายการท่ีเก่ียวโยง 

กันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติ ประสบการณ์ ผลการดำาเนินงาน และความ 

เป็นอิสระในการดำาเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด มีผลการดำาเนินงานเป็นที่ 

น่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นสำานักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2559 และได้พิจารณา 

กำาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ได้แก่  

นายสตเีฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการสรรหา นายจลุจิตต ์บณุยเกต ุนางกมลวรรณ วปิลุากร นายฮากุน บรวัเซท็ เชริล์ และนายทอเร ่จอหน์เซน่

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง เพื่อพิจารณาเร่ืองสำาคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการ 

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ให้คำาแนะนำาผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทและของบริษัทย่อยหลักและ  

(3) ทบทวนและรับทราบการปรับโครงสร้างองค์กร 

คณะกรรมการสรรหาได้ประเมินผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพเพียงพอ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

ประธานคณะกรรมการสรรหา
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รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ 

บริษัท ได้แก่ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นางกมลวรรณ วิปุลากร และนายทอเร่ จอห์นเซ่น

ในปี 2558 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ทบทวนแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ 

บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate  

Governance Scorecard โดยจากการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors) บริษัทเป็นหนึ่งใน 55 บริษัทที่ได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 588  

บริษัท และยังได้เป็นหน่ึงในบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Awards Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies จาก  

ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ประเมินผลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความเห็นว่าคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติงานอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ และคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการยังคงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของการกำากับ 

ดูแลกิจการของบริษัทก้าวไปสู่ความสำาเร็จมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ



092 รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน  

3 ท่าน ได้แก่ นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ นางกมลวรรณ วิปุลากร นายฮากุน บรัวเซ็ท 

เชิร์ล และนายทอเร ่จอหน์เซน่ โดยคณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนมีหนา้ทีห่ลักในการสอบทานและเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการ รวมทัง้คา่ตอบแทน 

ประจำาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในป ี2558 คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนได้จดัให้มกีารประชมุจำานวน 3 ครัง้ โดยมปีระเดน็หลกัในการพจิารณาคอื การสอบทานและเสนอคา่ตอบแทน 

ของกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สญัญาจา้งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และการสนบัสนนุใหบ้รษิทัมแีนวทางในการกำาหนดคา่ตอบแทนทีส่อดคลอ้ง 

กับนโยบายของบริษัทและแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท

คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนได้ประเมนิผลการดำาเนินงานในปทีีผ่า่นมาแลว้ และมคีวามเหน็วา่คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนไดป้ฏบิติังานอยา่ง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม

ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน



093รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

การเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศ 

และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด โดยถือเสมือน 

เป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส

จากข้อ 7 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1.  รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำากัด มีนายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท  

เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1. รายได้

 -  รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  0.2  0.02

2.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าบริการจ่าย การซ่อมบำารุง และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม  244.6  272.2

 -  ค่าบริการบริหารจัดการโครงข่าย ระบบสัญญาสื่อสาร  339.5  334.1

 -  เจ้าหนี้การค้า   722  965.4

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทได้เข้าทำาสัญญากับ	บริษัท	บีบี	เทคโนโลย	ีจำากัด	ตั้งแต่ไตรมาสที	่4	ของปี	2551	เพื่อใช้บริการบริหาร	และบำารุงรักษาระบบเครือข่ายส่งสัญญาณ 

 ทั้งหมดของบริษัท โดยรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการและการต่อสัญญาแต่ละครั้งยังคงเดิมเช่นเดียวกับเงื่อนไขที่บริษัทเคยทำากับคู่สัญญารายเดิม

2.  รายการธุรกิจกับกลุ่ม ไอ.เอ็น.เอ็น. 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1.  รายได้

 -  รายได้ค่าเช่า   0.1  -

 -  รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  0.01  0.1



094 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด   33.6  54.1

 -  ค่าบริการด้านข้อมูล   35.1  16.1

 -  เจ้าหนี้การค้า   7.8  4.4

 -  เจ้าหนี้อื่น   20.3  8.9

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทซื้อเวลาจากบริษัท	ไอ.เอ็น.เอ็น.	เรดิโอ	จำากัด	เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการของบริษัทผ่านทางรายการวิทยุ	และบริษัท	ไอ.เอ็น.เอ็น.	เรดิโอ	จำากัด 

 ยังเป็นผู้ให้บริการจัดหาข้อมูลการเกษตรและให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการของบริษัทในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้  

 อัตราค่าบริการเป็นอัตราธุรกิจการค้าทั่วไป 

•	 บริษัทเข้าทำาสัญญาให้บริการข้อมูล	(Content	Provider	Access	Agreement)	กับบริษัท	สำานักข่าว	ไอ.เอ็น.เอ็น	(ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน 

 ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นให้บริการข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

3.  รายการธุรกิจกับบริษัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทห้องเย็นและการเกษตรสากล จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25  

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าเช่าที่ดิน   1.0  1.0

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทเช่าพ้ืนท่ีอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์	 โดยทำาเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา	3	ปี	 และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคา 

 ตลาด 

4.  รายการธุรกิจกับบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 

นายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1. รายได้ 

 -  รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  0.1  0.1

 -  ลูกหนี้การค้า   -  -



095รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

2.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเบญจจินดา  1.2  1.4

 -  เจ้าหนี้อื่น   -  -

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทเช่าพ้ืนท่ีในอาคารเบญจจินดาเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์	 มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	 3	ปี	 และอัตราค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้ 

 กับราคาตลาด 

5.  รายการธุรกิจกับเทเลนอร์

เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.62

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1.  รายได้

 -  รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ  103.4  67.6

 -  รายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   -  -

 -  รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  0.4  0.8

 -  รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย   97  81.5

 -  รายได้ค่าบริหารจัดการ   8.2  2.2

 -  ลูกหนี้การค้า   33  339

 -  เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทน)  97  130

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าธรรมเนียมการจัดการ   356.0  292.4

 -  ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปและค่าซ่อมแซมรักษาระบบ  81.7  148.1

 -  เจ้าหนี้อื่น   354.0  582.3

 -  ต้นทุนค่าบริการจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ  17.6  1.8

 -  ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศ  82.5  600.1

 -  ค่าสัญญาณโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ  23.7  25.7

 -  เจ้าหนี้การค้า   90.8  413.2

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ตามนโยบายการกำากบัดูแลบรษิทัในกลุ่มซึง่เทเลนอรเ์ปน็ผูถ้อืหุน้	เทเลนอร์จะสง่ผูม้ปีระสบการณแ์ละความสามารถตามทีบ่รษิทัรอ้งขอเพือ่รว่มบรหิาร 

 งานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ โดยเรยีกเกบ็คา่ทีป่รกึษาเปน็คร้ังคราว ทัง้นี ้ธุรกรรมรายการดงักลา่ว ฝา่ยตรวจสอบภายในของบริษทัไดส้ง่รายงาน 

 การตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติการเข้าทำารายการดังกล่าวนั้น

•	 รายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศัพท์ของบริษัท	เทเลนอร์	เอเชีย	(อาร์โอเอช)	จำากัด	ซึ่งมีสำานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

•	 รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	และใช้บริการผ่าน 

 เครือข่ายของบริษัท โดยมีค่าบริการในอัตราตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา



096 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

•	 รายได้และตน้ทนุคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยระบบโทรคมนาคม	รวมถงึคา่สญัญาโทรศพัทท์างไกล	และคา่บริการเชือ่มต่อโครงขา่ยอนิเทอร์เนต็ระหวา่งประเทศ 

 เป็นการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต กับ เทเลนอร์ โกลบอลล์ เซอร์วิส

•	 บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป	พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบำารุงรักษาระบบรายป	ีเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน	

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

บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 และเป็นบริษัทร่วมของ 

บริษัทซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1. รายได้

 -  รายได้จากการขายซิมการ์ด ชุดซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และชุดเลขหมาย  13,571.15  12,643.62

 -  เงินปันผล   25.0  10.0

 -  ลูกหนี้การค้า   2,047.5  1,884.15

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่   -  -

 -  ค่าสนับสนุนทางการตลาด   4.6  8.3

 -  ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย   653.19  605.18

 -  เจ้าหนี้การค้า   101  93.7

 -  เจ้าหนี้อื่น   2  1

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ในเดือนมิถุนายน	2545	บริษัทและยูคอมได้โอนธุรกิจการจัดจำาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมมายังยูดี	 โดยยูดีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ 

 จำาหน่ายสินค้าของบริษัท ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจน้ีจะเป็นผลดีแก่บริษัทที่จะสามารถเน้นการประกอบและพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างมี 

 ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าได้

•	 บริษัทซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมจากยูดี	เพื่อนำามาจำาหน่ายต่อให้แก่ร้านดีแทคและสำานักงานบริการ	

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

ยูไอเอช เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีนายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือ

หุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1. รายได้

 -  รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า  6.7  52.9

 -  ลูกหนี้การค้า   1.7  9.1



097รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

2.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่น ๆ

  -  ค่าเช่าวงจรความเร็วสูง (High-Speed Leased Circuit)  13.4  21.8

 -  ค่าอุปกรณ์และบริการสำาหรับบริการ Wi-Fi  54.3  52.2

 -  เจ้าหนี้การค้า   32  4

 -  เจ้าหนี้อื่น   6.2  7.9

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 ยูไอเอช	ดำาเนินธุรกิจให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง	 โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วนำาแสงทั่วประเทศ	 ให้บริการทั้งภาครัฐบาลและเอกชน	และ 

 ให้บริการแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำาเสมอ 

•	 การทำาธรุกรรมกบัยไูอเอชเปน็ประโยชนแ์กบ่รษิทั	เน่ืองจากในปจัจบุนับรษิทัไมม่โีครงขา่ยสือ่สารขอ้มลูประเภทนี้	และยไูอเอชมโีครงขา่ยใยแกว้ความเรว็ 

 สูงที่มีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

•	 ฝา่ยจดัซือ้จะจดัหาคำาเสนอราคาจากผูใ้ห้บรกิารอยา่งน้อย	3	รายทกุป	ีเพือ่เปน็สว่นหนึง่ของการตรวจสอบราคา	บรษิทัจะยงัคงเชา่วงจรความเรว็สงูจาก 

 ยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาที่เหมาะสมมากกว่าการใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร และ 

 ต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ในการทำาธุรกรรม 

•	 บริษัท	 ดีแทค	บรอดแบนด์	 จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ได้ทำาสัญญาให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ	โดยอัตราค่าเช่า 

 ใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทำาสัญญาให้บริการอุปกรณ์และบริการสำาหรับบริการ Wi-Fi โดยมีอัตราค่าอุปกรณ์และบริการ เป็นอัตราการค้า 

 ปกติ

8.  รายการธุรกิจกับบริษัท บางแสนทาวน์เฮ้าส์ จำากัด

นายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน บริษัท บางแสนทาวเฮ้าส์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1.  ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าเช่าที่ดิน   0.6  0.6

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์และประกอบธุรกิจของบริษัท	โดยมีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	3	ปี	และอัตราค่าเช่า 

 อยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

•	 บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรัพย์สินและประกอบธุรกิจของบริษัท	มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	 3	ปี	 โดยอัตรา 

 ค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

9.  รายการธุรกิจกับบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด

นายจุลจิตต์  บุณยเกตุ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท คิง พาวเวอร์ สุวรรณภูมิ จำากัด

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย   1.4  1.5

 -  เจ้าหนี้อื่น   0.1  0.1

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทได้รับอนุญาตจากบริษัท	 คิง	พาวเวอร์	 สุวรรณภูมิ	 จำากัด	 ให้ดำาเนินการให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างเดินทางไป 

 ตา่งประเทศ ขายซมิการด์ รบัชำาระคา่สาธารณูปโภค และให้บรกิารเกีย่วกบัโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยจา่ยคา่สทิธใินการใหบ้รกิาร 

 ในราคาที่เหมาะสม (ชำาระครั้งเดียว) และแบ่งรายได้จากการให้บริการลูกค้าเป็นรายเดือน มีกำาหนดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 เปิดให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

•	 บริษัทเช่าพื้นที่ในสนามบินสุวรรณภูมิ	ตั้งเป็นสำานักงานบริการลูกค้าของบริษัท	มีกำาหนดระยะเวลาการเช่า	7	ปี	โดยคิดอัตราค่าเช่าเป็นรายปี	และอัตรา 

 ค่าเช่าอยู่ในอัตราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

10.  รายการธุรกิจกับบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำากัด ซึ่งนายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท  

เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1. รายได้และการรับชำาระเงินอื่น ๆ

 -  รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน  370.4  357.8

 -  ลูกหนี้การค้า   38.5  30.5

 -  ค่าบริการจ่าย ค่าคอมมิชชั่น   17.9  15.9

2. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่น ๆ

 -  เจ้าหนี้การค้า   2.3  1.5

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัทตกลงให้บริษัท	ท็อปอัพฟอร์ยู	 จำากัด	 เป็นตัวแทนให้บริการเติมเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า	 โดย 

 ค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการเติมเงินแก่ลูกค้าในระบบเติมเงิน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

11.  รายการธุรกิจกับบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำากัด

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัดถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จำากัด และมี   นายบุญชัย เบญจรงคกุล กรรมการบริษัทเป็น

ผู้ถือหุ้นในบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำากัด

  รายการธุรกิจ  มูลค่ารวม (ล้านบาท)
                                                 

   2557  2558

1. ค่าใช้จ่ายและการชำาระเงินอื่นๆ

 -  ค่าบริการด้านข้อมูล   -  0.2

 -  เจ้าหนี้การค้า   0.1  0.1

ความสมเหตุสมผลและความจำาเป็นของรายการระหว่างกัน

•	 บริษัท	ได้เข้าทำาสัญญาให้บริการข้อมูล	(Content	Provider	Access	Agreement)	กับบริษัท	บีบี	คอนเท้นท์	แอนด์	มัลติมีเดีย	จำากัด	โดยมุ่งเน้นเพื่อให้บริการ 

 ข้อมูล (Content) แก่ลูกค้าของบริษัท

นอกเหนอืจากรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงัรายการ 

ข้างต้นแล้ว ไม่มีรายการอื่นที่มีสาระสำาคัญอย่างมีนัยสำาคัญอันเป็นผล 

ต่อส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ และ 

ผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจควบคุม ซึ่งอยู่ในตำาแหน่ง ณ วันสิ้นสุดปีบัญชีวันที่  

31 ธันวาคม 2558 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำาหนดนโยบายและขั้นตอนการทำารายการระหว่างกันเพื่อให้ 

เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท  

โดยบริษัทได้กำาหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการเข้า 

ทำารายการระหว่างของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

ทัง้นี ้เปน็ไปตามหลกัเกณฑก์ารทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ ก.ล.ต.  

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ขออนุมตัใินหลักการจากคณะกรรมการบรษิทัสำาหรบั 

การเขา้ทำารายการระหว่างกนัทีเ่ปน็รายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุ 

ธุรกิจปกติของบริษัท มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

(1) การซ้ือและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง การซื้อและจำาหน่าย 

 ผลิตภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึง ชุดโทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด  

 (Phone Kits) บัตรเติมเงิน ซิมการ์ด ชุดเลขหมายระบบรายเดือน (SIM  

 Card Packages) และชุดเลขหมายระบบเติมเงิน (Starter Kits)) และการ 

 ขายผลิตภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Refill)

(2) การจัดหาบริการต่าง ๆ รวมถึง

 - การจัดหาบริการซ่อมบำารุง (รวมถึงบริการติดตั้ง) สถานีฐาน และ 

  อุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ (Cell Site)

 - การจัดหาบริการข้อมูลที่เป็นเนื้อหา (Content Provider Access)

 - การจัดหาบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming)

 - การจัดหาบริการด้านการจัดการค่าใช้จ่ายและการบริการธุรกิจ

 - การจัดหาจุดเชื่อมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของ 

  บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และ

 - การจัดหาบริการการจัดเก็บค่าใช้บริการ (Outsource Bill-Collection 

  Service)

(3) การเช่าทรัพย์สินและการเช่าวงจรสื่อสารต่าง ๆ รวมถึง

 - การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (High Speed Leased Circuit)  

  และ

 - การเช่าที่ดิน พื้นที่สำานักงานและคลังสินค้า

(4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการให้บริการด้านจัด 

 จำาหน่ายหรือบริการอื่น ๆ (เช่น การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เติมเงิน 

 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท)

(5) การจัดหาและบำารุงรักษาบริการด้านโทรคมนาคม รวมถึงการจัดหา 

 จุดเชื่อมต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้ จ่ายของบริการ 

 โทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(6) การจัดหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือ การเข้าทำาสัญญา 

 ใดๆ ที่จำาเป็น และ/หรือ เพื่ออำานวยความสะดวกในการสนับสนุนการ 

 ดำาเนินธุรกิจของบริษัท (รวมทั้ง การจัดหาประกันภัย) และ

(7) การจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับ 

 การจัดหาหรือรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามที่ระบุไว้ในข้อ (1)  

 ถึง (6) ข้างต้น



100 รายการระหว่างกันและเกี่ยวโยงกัน

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ทัง้นี ้บรษิทัไดก้ำาหนดขัน้ตอนการอนมุตัริายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้จริงใน 

ระหว่างปี ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) ในกรณีที่มูลค่าของรายการตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ผู้บริหารระดับ 

 สูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติรายการ

(2) ในกรณีที่มูลค่ารายการเท่ากับหรือมากกว่า 10 ล้านบาท ผู้บริหาร 

 ระดับสูงจะเป็นผู้สอบทานและอนุมัติรายการ นอกจากนั้น ฝ่าย 

 ตรวจสอบภายในจะทำาหน้าที่ตรวจสอบการกำาหนดราคารวมถึง 

 เงื่อนไขอื่นๆ สำาหรับรายการระหว่างกันน้ันว่าเป็นไปตามเงื่อนไข 

 การค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

 หรือไม่ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดทำารายงานการสอบทานรายการ 

 ระหว่างกัน (Review Report) และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 

 รายไตรมาส

(3) ในกรณีที่มูลค่ารายการ (ซึ่งอาจเป็นรายการเดียว หรือหลายรายการ 

 รวมกันที่ได้เข้าทำาในระหว่าง 6 เดือนกับคู่สัญญาเดียวกันที่เป็นบุคคล 

 ที่เก่ียวโยงกัน) เท่ากับหรือมากกว่า 100 ล้านบาท คณะกรรมการ 

 ตรวจสอบจะต้องสอบทานและอนุมัติรายการก่อนที่บริษัทจะ 

 สามารถดำาเนินการทำาสัญญาหรือตกลงเข้าทำารายการได้ โดย 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาการกำาหนดราคาและเงือ่นไขของ 

 รายการโดยเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน : 4,744,161,260 บาท

ทุนที่ออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้ว : 4,735,622,000  บาท

ประเภทของหุ้น :  หุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท

สิทธิการลงคะแนนเสียง :  1 เสียง ต่อ 1 หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท 
เทเลนอร์ 
เอเชีย พีทีอี 
แอลทีดี (1)

บริษัท
ไทย เทลโค
โฮลดิ้งส ์

จำ�กัด (2)

บริษัท
ไทยเอ็นวีดี
อ�ร์ จำ�กัด

บริษัท
ทีโอที จำ�กัด
(มห�ชน)

สำ�นักง�น
ประกันสังคม

ผู้ถือหุ้น
อื่นๆ

42.62% 22.43% 9.09% 5.58% 2.28% 1.80% 1.03% 15.17%

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

The Hongkong 
and Shanghai 
Banking 
Corporation 
Limited, Fund 
Services 
Department

HSBC
(Singapore)
Nominees
Pte Ltd
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

(ข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558) 

ลำาดับ ชื่อ จำานวนหุ้น ร้อยละ

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

 2 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด(2) 531,001,300 22.43

 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 215,276,620 9.09

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

 5 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department 54,103,300 2.28

 6 สำานักงานประกันสังคม 42,665,800 1.80

 7 HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 24,488,456 1.03

 8 State Street Bank Europe Limited 22,866,876 0.97

 9 Chase Nominees Limited 13,817,734 0.58

 10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 12,247,800 0.52

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

   ร้อยละ 53.97 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

  (2) บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท  

   ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้

   บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำากัด(3) ร้อยละ 51.00

   เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00

   เทเลนอร์  ร้อยละ 0.00

  (3) บริษัท บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น  

   โฮลดิ้ง จำากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้

   บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จำากัด(4) ร้อยละ 51.00

   เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00

   เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00

  (4)  บริษัท บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีทีเอ็น 

   อินโนเวชั่น จำากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้

   บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำากัด(5) ร้อยละ 51.00

   เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด ร้อยละ 49.00

   เทเลนอร์ ร้อยละ 0.00

  (5) บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง 

    จำากัด ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ดังนี้

   นายวิชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 64.88

   นายบุญชัย เบญจรงคกุล ร้อยละ 20.12

   นายสมชาย เบญจรงคกุล ร้อยละ 15.00
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เดิมบริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80 

ของกำาไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและ 

โครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมี  

เป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ดี  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่ง 

จัดขึ้นเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2559 ได้อนุมัติการ 

เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

โดยแก้ไขเป็น “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำา 

กว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะ 

ทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทใน 

อนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงินปันผล 

ทุกครึ่งปี” ซึ่งนโยบายจ่ายเงินปันผลนี้จะมีผลตั้งแต่ปี  

2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทสามารถนำาเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี 

แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี สำาหรับ 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มี 

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หากเห็นว่าบริษัทสามารถดำารงเงินลงทุน 

หมุนเวยีนทีใ่ชใ้นการดำาเนนิการไดอ้ยา่งเพยีงพอภายหลงัการจ่ายเงนิปนัผล

ระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

รับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญนั้น คณะกรรมการ 

บริษัทจะคำานึงถึงปัจจัยหลายประการ ดังนี้

•	 ผลการดำาเนินงานของบริษัท	สภาพคล่อง	กระแสเงินสดหมุนเวียน	และ 

 สถานะการเงินของบริษัท

•	 แผนการดำาเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน

•	 ปัจจัยอื่นๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด ที่กำาหนดให้ 

บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ 

ว่าบริษัทจะมีกำาไรสุทธิสำาหรับปีนั้นๆ ก็ตาม และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

จำากัด ยังกำาหนดให้บริษัทสำารองเงินตามกฎหมายในจำานวนร้อยละ 5 ของ 

กำาไรสุทธิในแต่ละปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำารอง 

ตามกฎหมายจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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สรุปสาระสำาคัญปี 2558

 
ในปี 2558 ดีแทคมุ่งปรับปรุงผลการดำาเนินงานให้กลับมาเติบโตโดยตั้ง 

เป้าเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ชั้นนำาในประเทศไทย เราจึงได้ 

เพิ่มเงินลงทุนเป็น 20,000 ล้านบาทจากระดับ 14,000 ล้านบาทเมื่อปี 2557 

เพือ่เปดิใหบ้รกิาร 4G บนคลืน่ 1800MHz (ดว้ยปรมิาณคลืน่ 15MHz) และบน

คลื่น 2.1GHz (ด้วยปริมาณคลื่น 5MHz) รวมปริมาณคลื่นสำาหรับให้บริการ 

4G เท่ากับ 20MHz และเราเปิดให้บริการแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล รวมถึงในอีก 40 เมืองใหญ่ นอกจากนี้ เราได้ขยายพื้นที่การให้

บริการ 3G ครอบคลุมถึง 94% ของจำานวนประชากรซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ

ที่กว้างที่สุดเท่าที่เราเคยมี ซึ่งคุณภาพโครงข่ายของเราพัฒนาดีขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา เราจึงได้เริ่มแคมเปญเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของ

ลูกค้าต่อโครงข่ายของดีแทคในช่วงปลายไตรมาส 3/2558 ที่ผ่านมา เพื่อ

ให้ภาพลักษณ์ของโครงข่ายสอดคล้องกับคุณภาพที่ดีขึ้น  

อย่างไรก็ดี ผลการดำาเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน

ในตลาดที่อยู่ในระดับสูง ทำาให้รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ 

โครงข่ายลดลง 3% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริโภคเปลี่ยน

พฤติกรรมมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตแทนบริการเสียง แต่การเติบโตของ 

รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตไม่สามารถทดแทนการลดลงของรายได้

จากการใช้บริการเสียงได้ ทั้งนี้ เราได้ทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อแข่งขันใน

ตลาด ทั้งการปรับปรุงคุณภาพของโครงข่าย การให้ส่วนลดค่าเครื่อง

ในตลาดระบบเติมเงิน และการประยุกต์ใช้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจโดย 

แบ่งเป็นพื้นที่ ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและการให้ส่วนลดค่า 

เครื่องโทรศัพท์เพิ่มสูงขึ้น 

ในปี 2558 บริษัทมีความคืบหน้าในการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทาน 

ไปสู่ระบบใบอนุญาต โดยเราสามารถเพิ่มฐานผู้ใช้บริการของดีทีเอ็นซึ่ง 

เป็นบริษัทลูกที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เป็น 90% ของฐานลูกค้า

ของเราทั้งหมด ในขณะที่สัดส่วนผู้ใช้งานสมาร์ทดีไวซ์เพิ่มเป็น 61% ของ

ฐานลูกค้า ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ลดลง 22% จาก 

ปีก่อน อย่างไรก็ดี บริษัทมี EBITDA ในปี 2558 ลดลง 9.6% จากปีก่อน 

มาอยู่ที่ 27,941 ล้านบาทโดยมี EBITDA Margin อยู่ที่ 31.8% สอดคล้องกับ

ประมาณการที่คาดไว้ ในขณะที่กำาไรสุทธิลดลง 45% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 

5,893 ล้านบาท    

ในปี 2559 เราคาดว่าการแข่งขันในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจาก 

ปีก่อนโดยเฉพาะในบริการ 4G หลังเสร็จสิ้นการประมูลคลื่นความถี่เมื่อ 

ช่วงปลายปี 2558 โดยเราได้เตรียมเงินลงทุนไว้ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว 

เพื่อขยายโครงข่ายบริการ 4G ทั้งคลื่น 1800MHz และ 2.1GHz รวมทั้งเสริม

โครงข่ายบนคลื่น 2.1GHz ให้หนาแน่นมากขึ้นเพื่อนำาเสนอประสบการ 

ใช้งานที่ดีให้ลูกค้า เราจะทำาการปรับปรุงอุปกรณ์ 2G บนคลื่น 1800MHz 

ที่มีอยู่เดิมให้เป็นเทคโนโลยี 4G ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่

เพื่อรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และจะขยาย 

โครงข่าย 4G-2.1GHz ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และเพิ่มจำานวน 

เสาโทรคมนาคมบนคลื่น 2.1GHz ให้มีความหนาแน่นมากขึ้น 

เรามองว่าบริการข้อมูลหรืออินเทอร์เน็ตยังคงเป็นปัจจัยหลักในการ

เติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอันเป็นผลจากการรับรู้ของผู้บริโภค 

ถึงบริการ 4G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งผู้บริโภคใช้อุปกรณ์ 

สมาร์ทดีไวซ์มากขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการต่างแข่งขันกันนำาเสนอโปรโมชั่น

เกี่ยวกับอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เราคาดว่ารายได้จาก 

การให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในปี 2559 จะอยู่ในระดับทรงตัว

หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 โดยพิจารณารวมทั้งรายได้จากบริการ

ข้อมูลที่ยังคงเติบโตกับสภาพการแข่งขันในตลาดที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ 

เราให้ความสำาคัญในการสร้างรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ

โครงข่ายให้กลับมาเติบโตโดยมีเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งการตลาด

ในเชิงรายได้ เราจึงมีแผนดำาเนินกิจกรรมการตลาดและสร้างความเชื่อมั่น

ในโครงข่ายของเราให้มากขึ้นในปี 2559 ซึ่งทำาให้เราคาดว่า EBITDA margin 

ในปี 2559 จะอยู่ในช่วงประมาณ 27-31%   

 

สรุปผลการดำาเนินงาน

ในไตรมาส 4/2558 ดีแทคมีจำานวนผู้ใช้บริการรวมอยู่ที่ 25.3 ล้านเลขหมาย 

เพิ่มขึ้น 400,000 เลขหมายจากไตรมาสก่อนโดยมาจากผู้ใช้บริการระบบ

เติมเงิน 192,000 เลขหมายและจากผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 208,000  

เลขหมาย การเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าระบบเติมเงินมาจากการทำาแคมเปญ

การตลาดต่างๆ เช่น “แฮปปี้ราชรถมาเกย” และในไตรมาส 3/2558 ได้รับ 

ผลกระทบจากการสิน้สดุการบงัคบัลงทะเบยีนซมิในระบบเตมิเงนิ ในขณะท่ี 

การเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าระบบรายเดือนส่วนใหญ่มาจากการขายเครื่อง

พร้อมแพ็คเกจและบริการ 4G ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 แล้ว  

ผู้ใช้บริการมีจำานวนลดลงอันเป็นผลจากการบังคับลงทะเบียนซิมในระบบ

เติมเงิน    

ณ สิ้นปี 2558 เรามีลูกค้าอยู่ 90% ของผู้ใช้บริการรวมที่ลงทะเบียนใช้ซิม

ในโครงข่าย 2.1GHz ซึ่งดำาเนินการภายใต้ระบบใบอนุญาตโดยเพิ่มขึ้น

จากระดับ 72% เมื่อปีก่อน และมีลูกค้าที่ใช้สมาร์ทดีไวซ์ 61% ของจำานวน 

ผู้ใช้บริการรวม เพิ่มขึ้นจากระดับ 48% เมื่อปีก่อนจากการทำากิจกรรม 

การตลาดส่งเสริมการขายโทรศัพท์ ทั้งนี้หลังจากดีแทคเปิดให้บริการ 4G 

บนคลื่น 1800MHz ในไตรมาส 4/2558 เรามีฐานลูกค้า 4G เพิ่มขึ้นมาอยู่

ที่ 2.3 ล้านเลขหมายจากเดิมอยู่ที่ 1.6 ล้านเลขหมายเมื่อไตรมาส 3/2558  

และมีลูกค้าที่ถืออุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี 4G อยู่ 15% ของฐานลูกค้า

ทั้งหมด โดยมีจำานวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14.2 ล้าน 

เลขหมายจากเดิมอยู่ที่ 14.1 ล้านเลขหมายเมื่อปี 2557 
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รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายไม่รวม IC ในไตรมาส 4/2558 อยู่ที่ 220 บาท 

ต่อเดือน เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากฐาน

ผู้ใช้บริการที่ลดลงหลังการสิ้นสุดระยะเวลาบังคับลงทะเบียนซิมระบบ

เติมเงิน และเพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนจากปัจจัยเชิงฤดูกาล

และผลกระทบจากการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงิน โดยรายได้เฉลี่ยต่อ

เลขหมายไม่รวม IC ของทั้งปี 2558 อยู่ที่ 204 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น 0.9% 

เทยีบกบัปกีอ่นเนือ่งจากมฐีานผูใ้ชบ้รกิารทีล่ดลงจากการบงัคบัลงทะเบยีน

จำานวนผู้ใช้บริการรวม (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY

 ระบบรายเดือน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT) 754 567 561 -1.0% -26% 754 561 -26%

 ระบบเติมเงิน (ภายใต้สัญญาสัมปทานจาก CAT) 7,021 2,430 2,089 -14% -70% 7,021 2,089 -70%

 ระบบรายเดือน (ภายใต้ใบอนุญาต2.1GHz) 3,096 3,549 3,763 6.0% 22% 3,096 3,763 22%

 ระบบเติมเงิน (ภายใต้ใบอนุญาต2.1GHz) 17,138 18,306 18,840 2.9% 9.9% 17,138 18,840 9.9%

รวม 28,008 24,851 25,252 1.6% -9.8% 28,008 25,252 -9.8%

จำานวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (พันเลขหมาย) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY

 ระบบรายเดือน 102 28 208 655% 103% 347 474 37%

 ระบบเติมเงิน 125 -2,119 192 109% 53% -281 -3,231 -1,048%

รวม 228 -2,092 400 119% 76% 66 -2,756 -4,306%

ปริมาณการใช้งาน (นาทีต่อเลขหมายต่อเดือน) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY

 ระบบรายเดือน 355 335 318 -5.0% -10% 361 332 -8.0%

 ระบบเติมเงิน 210 186 192 3.7% -8.4% 219 190 -13%

เฉลี่ยสองระบบ 229 208 213 2.5% -7.1% 236 211 -11%

 ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 257 242 231 -4.6% -10% 267 240 -10%

 ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 175 151 157 3.8% -10% 183 156 -15%

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 186 165 169 2.6% -8.9% 194 168 -13%

รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (บาทต่อเลขหมายต่อเดือน) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY

 ระบบรายเดือน 599 538 542 0.7% -9.5% 621 556 -11%

 ระบบเติมเงิน 165 165 178 8.0% 8.2% 164 166 1.0%

เฉลี่ยสองระบบ 222 220 238 7.7% 7.1% 222 222 0.2%

 ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 570 515 519 0.7% -9.1% 586 530 -9.5%

 ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 144 150 162 7.9% 12% 147 149 1.4%

เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 200 204 220 7.7% 9.8% 202 204 0.9%

ซิมระบบเติมเงิน จำานวนนาทีเฉลี่ยต่อเลขหมาย (ไม่รวม IC) ในไตรมาส 

4/2558 อยูท่ี ่169 นาทตีอ่เดอืน เพิม่ขึน้ 2.6% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่นจาก

ปัจจัยเชิงฤดูกาลและผลกระทบจากการลงทะเบียนซิมระบบเติมเงิน แต่

ลดลง 8.9% จากปีก่อน จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้บริการ

อนิเทอรเ์นต็แทนบรกิารเสยีง สว่นจำานวนนาทตีอ่เลขหมาย (ไมร่วม IC) ของ

ทั้งปี 2558 อยู่ที่ 168 นาทีต่อเดือน ลดลง 13% จากปีก่อน
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สรุปผลประกอบการด้านการเงิน

รายได้

ในปี 2558 ดีแทคมีรายได้รวมอยู่ที่ 87,753 ล้านบาทลดลง 3% เทียบ

กับปีก่อนจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลงและการปรับลดอัตราค่า 

เชื่อมต่อโครงข่าย รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

อยู่ที่ 66,222 ล้านบาท ลดลง 3% เทียบกับปีก่อนเนื่องจากมีรายได้จาก

บริการเสียงที่ลดลงแม้จะมีรายได้จากบริการข้อมูลและโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศที่เพิ่มขึ้นก็ตาม ในไตรมาส 4/2558 รายได้จากการให้บริการ 

ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ที่ 16,627 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.4% เทียบกับ 

ไตรมาสก่อนจากปัจจัยเชิงฤดูกาลและการทำากิจกรรมการตลาดเพิ่ม 

มากขึน้ เชน่ ชงิโชค “แฮปปีร้าชรถมาเกย” และการขายเครือ่งพรอ้มแพค็เกจ 

แตล่ดลง 1.6% เทยีบกบัปกีอ่น ทัง้นี ้การลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

มีแนวโน้มทรงตัว  

รายได้จากการให้บริการเสียง อยู่ที่ 29,252 ล้านบาทลดลง 17% เมื่อ

เทียบกับปีก่อนเนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตแทน 

การใช้งานบริการเสียง อย่างไรก็ดี รายได้จากการให้บริการเสียงใน 

ไตรมาส 4/2558 ทรงตัวจากไตรมาสที่ผ่านมาจากปัจจัยเชิงฤดูกาลและ

แคมเปญกระตุ้นการใช้งาน  

รายได้จากบริการข้อมูล อยู่ที่ 30,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เทียบกับ 

ปีก่อนจากสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นและโครงข่าย 4G/3G ที่พัฒนา 

ดีขึ้นภายหลังจากการเปิดบริการ 4G ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 

เมืองใหญ่ รวมทั้งทำาการปรับปรุงความต่อเนื่องพร้อมขยายพื้นที่การให้

บริการ 3G ให้ครอบคลุม 94% ของประชากร ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้จาก 

การให้บริการข้อมูลอยู่ที่ 46.4% ของรายได้จากการให้บริการไม่รวม 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เพิ่มขึ้นจากระดับ 40.7% เมื่อปี 2557 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) ลดลง 8.8% จากปีก่อนมา 

อยู่ที่ 1,336 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในตลาดและ

บริการทดแทน ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2558 รายได้จากบริการข้ามแดน 

อัตโนมัติเพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาสก่อนเนื่องจากปัจจัยเชิงฤดูกาลแต่ 

ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  

รายได้จากการให้บริการอื่น อยู่ที่ 4,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน 

โดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้จากบริการโทรศัพท์ระหว่าง

ประเทศ 

รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที่ 5,637 ล้านบาท ลดลง 16%  

เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการปรับลดอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายลงมาอยู่ที่ 

0.34 บาทต่อนาทีจากอัตราเดิม 0.45 บาทต่อนาทีโดยมีผลเมื่อกรกฎาคม 

2558  ที่ผ่านมา โดยดีแทคมีรายรับสุทธิค่าเชื่อมต่อโครงข่าย อยู่ที่ 251  

ล้านบาทลดลงจากระดับ 475 ล้านบาทเมื่อปี 2557    

รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย อยู่ที่ 15,411 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% จากปีก่อน โดยมีผลขาดทุนจากการขายเครื่อง

โทรศัพท์และชุดเลขหมายอยู่ที่ 1,961 ล้านบาทจากเดิมที่ขาดทุน 910  

ล้านบาทเมื่อปี 2557 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการให้ส่วนลดค่าเครื่องในตลาด

ลูกค้าระบบเติมเงินในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2558 เพื่อแข่งขันในตลาด

ได้ ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2558 รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และ

ชุดเลขหมาย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจากการขายเครื่องไอโฟนรุ่นใหม่

แต่ลดลง 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีรายได้

จากการขายไอโฟนที่ต่ำากว่าและการถอนกิจกรรมให้ส่วนลดค่าเครื่องใน

ตลาดลูกค้าระบบเติมเงิน โดยที่ผลขาดทุนจากการขายเครื่องในไตรมาส 

4/2558 ลดลงมาอยู่ที่ 54 ล้านบาทหลังจากลดกิจกรรมให้ส่วนลดค่าเครื่อง

ในตลาดลูกค้าเติมเงิน จากเดิมที่ขาดทุน 288 ล้านบาทเมื่อไตรมาส 4/2557 

และขาดทุนที่ 363 ล้านบาทเมื่อไตรมาส 3/2558  

ต้นทุนการดำาเนินงาน

ต้นทุนการดำาเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) อยู่ที่  39,764  

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่

เกี่ยวข้องกับการขยายโครงข่าย การให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าธรรมเนียม

และส่วนแบ่งรายได้ลดลง    

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้  ลดลง 22% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 12,112 

ล้านบาท คิดเป็น 18.3% ของรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อ

โครงข่าย ลดลงจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 22.8% เนื่องจากมีจำานวนลูกค้า

ที่ใช้ซิมบนโครงข่าย 2.1GHz และผู้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี 4G/3G 

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 4/2558 สัดส่วนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง

รายได้ต่อรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ที่ 17.4%    

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย อยู่ที่ 5,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เทียบกับปีก่อน 

เนื่องจากการขยายโครงข่ายทั้ง 4G และ 3G โดยเราขยายโครงข่าย 4G บน

คลื่นความถี่ 1800MHz และ 2.1GHz ในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ 

รวมทั้งขยายโครงข่าย 3G ครอบคลุม 94% ของจำานวนประชากร ทั้งนี้ 

ณ สิ้นไตรมาส 4/2558 ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อนเนื่องจากมีการกลับรายการค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายจำานวน 

328 ล้านบาทในไตรมาส 3/2558 โดยดีแทคมีจำานวนสถานีฐานทั้ง 4G  

และ 3G รวมกันอยู่ที่กว่า 30,700 สถานี ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นจากระดับ 

18,600 สถานีเมื่อสิ้นปี 2557   

ค่าใช้จ่ายอื่น อยู่ที่ 4,770 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน

เนื่องจากการเติบโตของบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายของต้นทุนการให้บริการ (D&A) อยู่ที่  

17,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อนสอดคล้องกับการลงทุน

ขยายโครงข่าย 2.1GHz ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตและโครงข่าย 

1800MHz/850MHz ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบสัมปทาน    

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 10% เทียบกับปีก่อนโดยอยู่ที่ 

16,408 ล้านบาทโดยมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อแข่งขันในตลาด 

รวมทั้งมีการบันทึกกลับค่าใช้จ่ายการตั้งสำารองหนี้สูญหลังจากเปลี่ยน

นโยบายการตั้งสำารองหนี้สูญเมื่อไตรมาส 3/2557  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด อยู่ที่ 6,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2% 

เทียบกับปีก่อนเพื่อให้ดีแทคสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยเราได้ประยุกต์

ใช้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็นพื้นที่ เพิ่มร้านค้าในการขายและ 

ให้บริการและดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้น อัตราค่าใช้จ่ายใน

การขายและการตลาดต่อรายได้รวมอยู่ที่ 7.3% เพิ่มขึ้นจากระดับ 6.9% 

เมื่อปีก่อน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดในไตรมาส 4/2558  

เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น

ต่อโครงข่ายของเรา รายการชิงโชค “แฮปปี้ ราชรถมาเกย” และกิจกรรม

ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้าเช่น โครงการ Blue Member 

หรือ แคมเปญ “ฉลองความสุขข้ามปีตลอด 9 วัน” ที่จัดในช่วงสิ้นเดือน

ธันวาคม 2558    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 7,825 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เทียบกับปีก่อน

โดยส่วนใหญ่เกิดจากการประยุกต์ใช้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจโดยแบ่งเป็น

พื้นที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไอที การเปิดร้านค้าสำาหรับขายและให้บริการเพิ่ม

มากขึ้น รวมทั้งมีการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ  

ค่าใช้จ่ายการตั้งสำารองหนี้สูญ อยู่ที่ 968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% จาก

ปีก่อนโดยส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกกลับค่าใช้จ่ายการตั้งสำารองหนี้

สูญหลังจากเปลี่ยนนโยบายการตั้งสำารองเมื่อไตรมาส 3/2557 ทั้งนี้ ใน

ไตรมาส 4/2558 ค่าใช้จ่ายการตั้งสำารองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาส

ก่อน เนื่องจากการสิ้นสุดการบังคับลงทะเบียนซิมในระบบเติมเงินเมื่อสิ้น

ไตรมาส 3/2558 ทำาให้ต้องมีการตั้งสำารองหนี้ของบริการ “ใจดีให้ยืม” ซึ่ง

เป็นบริการที่ให้ลูกค้าระบบเติมเงินสามารถยืมค่าโทรในกรณีฉุกเฉินได้

โดยมีค่าบริการ 

EBITDA และกำาไรสุทธิ

EBITDA อยู่ที่ 27,941 ล้านบาท ลดลง 9.6% จากปีก่อนเนื่องจากมีรายได้

จากการให้บริการที่ลดลง ขาดทุนจากการให้ส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มมาก

ขึ้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานที่สูงขึ้นแม้จะมีค่าธรรมเนียมและ 

ส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงก็ตาม ในขณะที่ EBITDA margin อยู่ที่ 31.8% 

สอดคล้องกับประมาณการของปี 2558 ที่เราคาดไว้ที่ 31-33% ทั้งนี้ เมื่อ

เปรียบเทียบ EBITDA margin ซึ่งเดิมอยู่ที่ระดับ 34.1% เมื่อปี 2557 แล้ว 

EBITDA margin มีระดับลดลงซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการให้ส่วนลด

ค่าเครื่องและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงขึ้น ทั้งนี้หากไม่พิจารณา

ผลของการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมายแล้ว EBITDA Margin  

จะอยู่ที่ 41.3% ในขณะที่ปี 2557 จะอยู่ที่ 42.2% 

กำาไรสุทธิ อยู่ที่ 5,893 ล้านบาท ลดลง 45% จากปีก่อนเนื่องจากมี EBITDA 

ลดลงและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการขาดทุน

อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  

งบดุลและข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2558 ดีแทคมีสินทรัพย์รวม อยู่ที่ 110,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ระดับ 106,426 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีที่แล้ว เนื่องจากมีเงินสดและสินทรัพย์

โครงข่ายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่มีสินค้าคงคลังลดลงเนื่องจากเราลด

แคมเปญการให้ส่วนลดค่าเครื่องในตลาดระบบเติมเงินในช่วงครึ่งหลัง

ของปี 2558 ทั้งนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่  

10,121 ล้านบาทจากระดับ 5,823 ล้านบาทเมื่อสิ้นปีที่แล้วโดยเกิดจาก 

การมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 48,000 ล้านบาทจากระดับ 

33,664 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเพื่อเตรียมสำาหรับการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ 

ดีแทคมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 1.4 เท่า เพิ่มขึ้นจากระดับ 

0.9 เท่าเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนื่องจากมี EBITDA ลดลงและมีหนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำาเนินงาน (คำานวณจาก EBITDA หักด้วย 

เงนิลงทนุ) ในป ี2558 อยูท่ี ่7,720 ลา้นบาท ลดลงจากระดบั 16,891 ลา้นบาท 

เมื่อปีก่อนโดยเกิดจาก EBITDA ที่ลดลงและเราเพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นในปีนี้

เพื่อเปิดให้บริการ 4G และขยายพื้นที่ให้บริการ 3G ทั้งนี้ ดีแทคใช้เงินลงทุน

ในปี 2558 เท่ากับ 20,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อนซึ่งเป็นไปตาม

แผนการลงทุนที่วางไว้  

งบแสดงสถานะทางการเงิน (ล้านบาท) สิ้นปี 2557 สิ้นปี 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,823 10,121

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 17,891 16,074

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 82,712 84,771

สินทรัพย์รวม 106,426 110,965

หนี้สินหมุนเวียน 44,903 49,843

หนี้สินไม่หมุนเวียน 28,925 33,899

หนี้สินรวม 73,828 83,742

ส่วนของผู้ถือหุ้น 32,598 27,224

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 106,426 110,965

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558

 เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 33,004 28,100

 จ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้สุทธิ (4,668) (3,324)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 28,335 24,776

เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน (19,388) (23,572)

 เงินสดสุทธิ รับ/ (ชำาระคืน) - เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 2,204 14,336

 จ่ายเงินปันผล (10,800) (11,242)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (8,596) 3,094

เงินสดและเทียบเท่าสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง)  351 4,297

เงินสดและเทียบเท่าต้นงวด 5,472 5,823

เงินสดและเทียบเท่าสิ้นงวด 5,823 10,121
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รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY

บริการเสียง* 8,220 7,086 7,084 -0.0% -14% 35,259 29,252 -17%

บริการข้อมูล* 7,322 7,784 7,899 1.5% 7.9% 27,810 30,746 11%

บริการข้ามแดนอัตโนมัติ 385 273 347 27% -9.9% 1,466 1,336 -8.8%

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ* 969 1,254 1,296 3.4% 34% 3,759 4,887 30%

รายได้จากการให้บริการ ไม่รวม IC  16,897 16,396 16,627 1.4% -1.6% 68,294 66,222 -3.0%

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 1,681 1,201 1,206 0.4% -28% 6,718 5,637 -16%

รวมรายได้จากการให้บริการ 18,579 17,598 17,834 1.3% -4.0% 75,012 71,858 -4.2%

รายได้จากการจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 6,606 1,901 5,280 178% -20% 15,143 15,411 1.8%

รายได้อื่นๆ* 100 196 134 -31% 35% 338 483 43%

รวมรายได้ 25,284 19,695 23,249 18% -8.0% 90,493 87,753 -3.0%

ต้นทุนการให้บริการ (11,602) (11,086) (11,657) 5.2% 0.5% (45,334) (45,150) -0.4%

 ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ (3,574) (3,061) (2,897) -5.3% -19% (15,540) (12,112) -22%

 ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย (1,291) (1,201) (1,391) 16% 7.7% (4,773) (5,277) 11%

 ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)  (1,581) (1,156) (1,170) 1.2% -26% (6,243) (5,386) -14%

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (942) (1,146) (1,338) 17% 42% (3,670) (4,770) 30%

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (D&A)  (4,214) (4,523) (4,861) 7.5% 15% (15,108) (17,605) 17%

ต้นทุนการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย (6,893) (2,265) (5,335) 136% -23% (16,052) (17,372) 8.2%

รวมต้นทุน (18,496) (13,350) (16,991) 27% -8.1% (61,387) (62,522) 1.8%

กำาไรขั้นต้น 6,788 6,345 6,257 -1.4% -7.8% 29,106 25,231 -13%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (4,380) (4,178) (4,744) 14% 8.3% (14,864) (16,408) 10%

 การขายและการตลาด (1,937) (1,548) (1,891) 22% -2.4% (6,246) (6,446) 3.2%

 การบริหาร (1,832) (2,111) (2,274) 7.7% 24% (6,499) (7,825) 20%

 การตั้งสำารองหนี้สูญ  (288) (238) (303) 27% 5.2%  (618) (968) 57%

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (D&A) (323) (281) (276) -2.0% -15% (1,500) (1,169) -22%

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (3) (356) 58 116% 2,420% (7) (295) -4,392%

ดอกเบี้ยรับ 45 52 55 5.7% 22% 162 136 -16%

รายได้อื่น* และส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 79 120 26 -78% -67% 214 165 -23%

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,529 1,982 1,653 -17% -35% 14,612 8,829 -40%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (304) (379) (372) -2.0% 22% (1,337) (1,384) 3.5%

ภาษีเงินได้ (336) (377) (283) -25% -16% (2,551) (1,557) -39%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 2 1 (0) -105% -105% 5 5 2.5%

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,891 1,228 998 -19% -47% 10,729 5,893 -45%

(*) มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการในปี 2557

EBITDA (ล้านบาท)** ไตรมาส 4/57 ไตรมาส 3/58 ไตรมาส 4/58 %QoQ %YoY ปี 2557 ปี 2558 %YoY

กำาไรสำาหรับงวด 1,890 1,226 998 -19% -47% 10,724 5,888 -45%

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 304 379 372 -2.0% 22% 1,337 1,384 3.5%

 ภาษีเงินได้ 336 377 283 -25% -16% 2,551 1,557 -39%  

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 4,537 4,804 5,137 6.9% 13% 16,609 18,774 13%

 รายการอื่น (109) 290 (50) -117% 54% (320) 339 206%

EBITDA 6,957 7,077 6,740 -4.8% -3.1% 30,900 27,941 -9.6%

EBITDA margin 27.5% 35.9% 29.0%   34.1% 31.8%

EBITDA margin - ไม่รวมการขายเครื่องโทรศัพท์

 และชุดเลขหมาย 38.8% 41.8% 37.8%   42.2% 41.3%

(**) มีการเปลี่ยนแปลงการคำานวณ EBITDA, รายละเอียดสามารถดูในหมายเหตุงบการเงิน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

ต่างๆซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแผนธุรกิจกลยุทธ์และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างของคำาที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต 

เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “ประมาณ” “เชื่อว่า” “ยังคง” “วางแผนว่า” หรือคำาใดๆ ที่มีความหมายทำานองเดียวกัน เป็นต้น

แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทำาขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคง 

มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจจะทำาให้ผลงาน ผลการดำาเนินงาน ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้  

ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือ

ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้

แนวโน้มปี 2559

เราตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้จากการให้บริการให้กลับมาเติบโตและรักษา

ส่วนแบ่งรายได้ต่อไป เราจึงมีแผนดำาเนินกิจกรรมการตลาดรวมทั้งสร้าง

ความเชื่อมั่นในโครงข่ายของเราเพิ่มมากขึ้นในปี  2559  โดยเรามีเป้าหมาย 

ที่จะสร้างฐานลูกค้าผู้ใช้บริการ 4G เพิ่มขึ้นเป็น 4.5 ล้านเลขหมายใน 

สิ้นปี 2559 ด้วยการสร้างโครงข่าย 4G ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้และ

นำาเสนออุปกรณ์โทรศัพท์ 4G พร้อมแพ็คเกจที่น่าสนใจ ทั้งนี้ เราคาดว่า 

รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายจะอยู่ในระดับ 

ใกล้เคียงหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 และเราคาดว่า EBITDA margin  

จะอยู่ในช่วงประมาณ 27-31% ลดลงจากระดับ 31.8% เมื่อปี 2558 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยาย 

โครงข่ายและการทำากิจกรรมการตลาดเพิ่มมากขึ้น 

แนวโน้มสำาหรับปี 2559 

•  รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายอยู่ในระดับทรงตัว 

 หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 

•  EBITDA margin อยู่ในช่วงประมาณ 27-31%

•  เงินลงทุน อยู่ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว

ในปี 2559 การแข่งขันในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง 

จากปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ให้บริการต่างพยายามช่วงชิงตำาแหน่งผู้นำา 

การให้บริการ 4G หลังการประมูลคลื่นความถี่เสร็จสิ้นเมื่อไตรมาส 4/2558 

ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน ดีแทคเปิดให้บริการ 4G ด้วยปริมาณคลื่นรวม  

20 MHz โดยมาจากคลื่นความถี่ 1800MHz จำานวน 15MHz และคลื่นความถี่ 

2.1GHz จำานวน 5MHz ทั้งนี้ ดีแทคได้เตรียมเงินลงทุนสำาหรับปี 2559  

ไว้ในระดับเดียวกับปีที่แล้ว เพื่อใช้พัฒนาโครงข่าย 4G ให้มีคุณภาพดี 

ยิ่งขึ้น ขยายโครงข่าย 3G ให้ครอบคลุม 95% ของจำานวนประชากรและ 

ทำาโครงข่าย 2.1GHz ให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น เราจะขยายโครงข่าย 4G  

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการ 

ใช้งานอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์โทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยี 4G อยู่ใน 

ระดับสูงด้วยการพัฒนาสถานีฐาน 2G บนคลื่น 1800MHz ที่มีอยู่ให้เป็น

เทคโนโลยี 4G ในขณะที่จะขยายพื้นที่ให้บริการ 4G บนคลื่น 2.1GHz ให ้

ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งวิธีการพัฒนาสถานีฐานบนคลื่น 

1800MHz ที่มีอยู่เดิมดังกล่าวนั้น จะช่วยให้เราประหยัดทั้งเงินลงทุนและ

เวลาดำาเนินการ โดยเราคาดว่าจะสามารถเปิดสัญญาณ 4G-1800MHz  

ได้อีก 2,200 สถานีในช่วงต้นปี 2559 

กำาหนดการคืนหนี้ (ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2558 เงินกู้ยืม หุ้นกู้

 ปี 2559 10,000 5,000

 ปี 2560 - -

 ปี 2561 - 2,000

 ปี 2562 9,000 -

 ปี 2563 9,000 4,000

 ปี 2564 – ปี 2570 - 9,000

รวมหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2558 28,000 20,000

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ ปี 2557 ปี 2558

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 33% 20%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 10% 5%

อัตราส่วน Interest coverage (เท่า) 12x 7x

เงินกู้สุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 0.9 1.4

อัตราส่วนเงินลงทุนต่อรายได้รวม (เท่า) 15% 23%
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ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปีของบริษัท  

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา รวมทั้งมีการเปิดเผย 

ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง โปร่งใส และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึก

ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการ 

ที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีการรายงานทาง 

การเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตาม 

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความ 

น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

3 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

นายทอเร่ จอห์นเซ่น นายลาร์ส โอเคะ วัลเดอมาร์ นอร์ลิ่ง

กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนรวม งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม  

สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมี 

เหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ 

ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของ 

งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำา 

และการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ 

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี 

ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง 

ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีต่อไปนี้แต่อย่างใด 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อต่อไปนี้

ก) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 บริษัทฯมีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม  

(Access Charge) กับบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) โดยบริษัทฯได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอัตรา 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ไว้แล้วในงบการเงิน 

จำานวน 1,973 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้แจ้งยกเลิกข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ  

(Access Charge) บริษัทฯจึงมิได้บันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบริหารเห็นว่าภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้สิ้นสุดลง  

อยา่งไรกต็าม ปจัจบุนัทโีอทยีงัมไิดเ้ขา้ทำาสญัญาเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กบับรษิทัฯ นอกจากนี ้ทโีอทไีดย้ืน่คำาฟอ้งตอ่

ศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และคำาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 เรียกร้องให้บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จำากัด (มหาชน) และบริษัทฯร่วมกันชำาระค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) 

พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยรวมเป็นจำานวนประมาณ 113,319 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทีโอทีได้ยื่นคำาร้องขอแก้ไข 

เพิ่มเติมคำาฟ้องโดยแก้ไขเพิ่มเติมจำานวนค่าเสียหายจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยเป็นจำานวนเงินประมาณ 

245,638 ล้านบาท

 จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย  

(Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทีโอทีเรียกร้อง เนื่องจากเชื่อว่าข้อตกลงเดิมดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายในปัจจุบัน (ประกาศของกทช.)  

และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว 

 ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำาเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งผล

ของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

ข) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญกับ กสท. ที่เกี่ยวข้อง

กับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ 

ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ผลของข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่

กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

ค)  ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บริษัทฯมีข้อพิพาทกับ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม  เนื่องจากบริษัทฯ  

ได้ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์ย่านความถี่ 2.1 GHz ของบริษัทย่อยบนเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าว 

อยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผลของข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต 

ง) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 เรื่อง ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โทรคมนาคมที่สำาคัญบางประการ

  พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

  บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

  กรุงเทพฯ: 3 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 32.3.1  10,120,533,381 5,823,199,987 2,799,729,296   1,053,010,467 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6  9,722,020,688 10,453,375,318  10,103,027,697  14,237,805,872 

สินค้าคงเหลือ 8  2,825,771,627   3,891,160,215  2,711,770,919  3,656,221,605 

ต้นทุนของรายได้รับล่วงหน้า

 ค่าบริการโทรศัพท์รอตัดจ่าย  101,128,232  116,649,854  101,128,232 116,649,854 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9  3,425,237,419  3,429,987,398  1,773,882,237  2,151,276,667 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  26,194,691,347  23,714,372,772 17,489,538,381  21,214,964,465

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน 32.3.2  198,059  198,059 -  - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10  282,771,509  289,063,269  50,000,000  50,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  11  - -  1,979,667,315 2,018,897,315 

เงินลงทุนทั่วไป 12  22,270,041  20,320,066  16,620,000   16,620,000 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7  430,738  430,738  361,908,965   380,475,465 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 7  - - 15,500,000,000  22,000,000,000 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  13  28,494,702,371   22,736,502,295  4,024,489,286   3,238,525,233 

สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี  14  38,056,753,561 42,263,978,517 28,227,317,156  28,803,035,680 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ 1.3   10,719,021,902 11,616,073,769   -   - 

เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   2,163,060,195 1,353,299,341  2,164,009,843   1,353,299,341 

เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ

 และติดตั้งอุปกรณ์ดำาเนินงาน  473,843,167  1,158,592,380  170,900,260  311,774,228 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 15  1,500,463,807  1,622,970,924 493,133,626   710,275,682 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25 1,088,793,020 906,313,218 2,842,994,599   3,534,293,309 

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16 1,949,241,062 724,815,882  1,659,795,617  542,690,925 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   84,770,721,132  82,711,730,158   57,490,836,667  62,959,887,178 

รวมสินทรัพย์   110,965,412,479  106,426,102,930 74,980,375,048  84,174,851,643

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   -  1,500,000,000 -  1,500,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17  29,867,882,622  31,300,676,197  19,784,776,545   22,165,792,526 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง

 กำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 18  10,000,000,000  4,164,399,998   10,000,000,000   4,164,399,998 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 19  5,000,000,000   -   5,000,000,000   - 

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์   3,108,992,652   3,264,212,184   450,016,896   624,590,624 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   884,839,168   211,098,993   -   - 

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้

 คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย 1.3   -   3,238,863,431   -   - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   981,382,764   1,223,467,679   578,064,394  928,399,736 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   49,843,097,206   44,902,718,482   35,812,857,835   29,383,182,884 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย 7  -   -   18,000,000,000   - 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง

 กำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 18  18,000,000,000   23,000,000,000   -   23,000,000,000 

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึง

 กำาหนดชำาระภายในหนึ่งป ี 19  15,000,000,000   5,000,000,000   -   5,000,000,000 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  20  452,415,750   380,077,442   452,415,750   380,077,442 

เงินมัดจำาตามสัญญาการใช้บริการ

 ข้ามโครงข่ายภายในประเทศ 7  -   -   3,750,763,651   5,339,773,866 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   446,320,059   544,876,692   438,540,211   537,843,168 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   33,898,735,809   28,924,954,134   22,641,719,612   34,257,694,476 

รวมหนี้สิน   83,741,833,015   73,827,672,616   58,454,577,447   63,640,877,360 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 2,372,080,630 หุ้น 

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

 ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   8,116,352,711   8,116,352,711   8,116,352,711   8,116,352,711 

กำาไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 22  474,416,126   474,416,126   474,416,126   474,416,126 

 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)   (3,739,227,681)  1,630,643,302   1,552,269,403   5,560,446,085 

      (3,264,811,555)  2,105,059,428   2,026,685,529   6,034,862,211 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   17,634,288,769   17,634,288,769   1,647,137,361   1,647,137,361 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   27,221,451,925   32,591,322,908   16,525,797,601   20,533,974,283 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ

 ควบคุมของบริษัทย่อย   2,127,539   7,107,406   -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   27,223,579,464   32,598,430,314   16,525,797,601   20,533,974,283 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   110,965,412,479   106,426,102,930   74,980,375,048   84,174,851,643

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุน

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์   71,858,443,385   75,011,676,245   25,085,126,695   42,582,520,503 

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   15,411,054,916   15,142,771,851   14,947,137,596   14,985,926,011 

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น   483,257,908   338,137,663   16,055,015,038  14,430,969,595 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ   87,752,756,209   90,492,585,759   56,087,279,329   71,999,416,109 

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์   45,149,656,420   45,334,468,996   24,467,238,227   31,743,035,406 

ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย   17,371,917,702   16,052,318,614   15,341,176,593   15,868,180,691 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ   62,521,574,122   61,386,787,610   39,808,414,820   47,611,216,097 

กำาไรขั้นต้น   25,231,182,087   29,105,798,149   16,278,864,509  24,388,200,012 

ดอกเบี้ยรับ   136,066,500   161,607,369   726,033,978   666,926,908 

รายได้อื่น   161,032,616   208,279,114   4,436,401,188   3,627,148,324 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย   25,528,281,203   29,475,684,632   21,441,299,675   28,682,275,244 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ   (6,446,458,753)  (6,246,039,524)  (4,236,067,371)  (4,353,672,856)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (9,961,590,194)  (8,617,532,737)  (7,993,515,482)  (7,788,649,737)

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  14  -   -   -   1,004,276,933 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน   (294,871,197)  (6,564,599)  (171,078,469)  (74,086,239)

รวมค่าใช้จ่าย   (16,702,920,144)  (14,870,136,860)  (12,400,661,322)  (11,212,131,899)

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   8,825,361,059   14,605,547,772   9,040,638,353   17,470,143,345 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10  3,708,239   5,953,017   -   - 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   8,829,069,298   14,611,500,789   9,040,638,353   17,470,143,345 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 24  (1,384,314,112)  (1,336,865,886)  (1,045,845,823)  (1,070,923,625)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   7,444,755,186   13,274,634,903   7,994,792,530   16,399,219,720 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25  (1,556,614,392)  (2,550,742,671)  (739,984,131)  481,128,789 

กำาไรสำาหรับป ี   5,888,140,794   10,723,892,232   7,254,808,399   16,880,348,509

การแบ่งปันกำาไรขาดทุน

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   5,893,114,098   10,728,745,490   7,254,808,399   16,880,348,509 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

 อำานาจควบคุมของบริษัทย่อย   (4,973,304)  (4,853,258)

     5,888,140,794 10,723,892,232

กำาไรต่อหุ้น 26

กำาไรหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  2.49 4.53 3.06 7.13

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

กำาไรสำาหรับป ี   5,888,140,794  10,723,892,232   7,254,808,399   16,880,348,509 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร

 หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   (21,245,919)  (45,060,057) (21,245,919)  (45,060,057)

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้   -   -   -   - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร

 หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (21,245,919)  (45,060,057)  (21,245,919)  (45,060,057)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับป ี   (21,245,919)  (45,060,057)  (21,245,919)  (45,060,057)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี   5,866,894,875   10,678,832,175   7,233,562,480   16,835,288,452 

        

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  5,871,868,179 10,683,685,433  7,233,562,480   16,835,288,452 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี

 อำานาจควบคุมของบริษัทย่อย   (4,973,304)  (4,853,258) 

      5,866,894,875   10,678,832,175 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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123งบการเงิน

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้   7,444,755,186   13,274,634,903   7,994,792,530   16,399,219,720 
รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน:
 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (3,708,239)  (5,953,017)  -   - 
 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   (4,371,918,437)  (3,468,828,520)
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   -   -   (10,000,000)  (25,000,000)
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป   (40,325,000)  (10,300,000)  (20,325,000)  (5,300,000)
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย   112,174,712   2,185,003   108,673,663   1,699,636 
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)  272,041,775   (200,365,465)  (18,464,768)  (483,737,103)
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   39,230,000   - 
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์   -   -   -   (15,042,318)
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
  และเครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   -   -   -   (989,234,615)
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (หมายเหตุ 27)   18,795,810,708   16,624,018,951   10,067,931,844   9,057,853,547 
 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร   128,373,436   3,263,577   128,373,436   - 
 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น   877,583   625,499   305,631   - 
 กำาไรจากการจำาหน่ายอุปกรณ ์   (9,347,518)  (198,785,146)  (9,296,756)  (144,749,800)
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน   3,017,586   6,556,918   2,814,607   6,540,119 
 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   51,092,389   42,886,521   51,092,389   42,886,521 
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   1,359,073,355   1,314,901,823   1,028,537,849   1,048,976,361 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
 และหนี้สินดำาเนินงาน   28,113,835,973   30,853,669,567   14,991,746,988   21,425,283,548 
สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   454,844,172   97,909,223   3,184,568,186   (1,873,347,413)
    สินค้าคงเหลือ   953,213,876   (2,210,009,453)  835,777,023   (2,069,303,535)
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   1,349,536   (126,508,611)  393,597,859   460,699,520 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (201,182,992)  (37,743,524)  (29,594,853)  (20,162,578)
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   (722,850,359)  4,213,162,784   (3,760,578,407)  1,032,106,387 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (397,306,105)  307,615,557   (524,909,070)  (268,188,035)
    เงินมัดจำาตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ  -   -   (1,589,010,215)  3,589,773,866 
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   (101,603,375)  (94,382,962)  (102,111,850)  (100,970,401)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   28,100,300,726   33,003,712,581   13,399,485,661   22,175,891,359 
จ่ายดอกเบี้ย   (1,211,602,641)  (1,122,007,915)  (1,014,796,606)  (1,121,999,391)
จ่ายภาษีเงินได ้   (2,205,014,614)  (3,546,340,843)  (1,172,221,700)  (2,721,252,779)
รับคืนภาษีเงินได ้   92,155,557   -   -   - 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน   24,775,839,028   28,335,363,823   11,212,467,355   18,332,639,189 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



124 งบการเงิน

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

 (หน่วย: บาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น   (1,949,975)  (3,500,066)  -   - 
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   5,338,251,933   2,502,495,024 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม   10,000,000   25,000,000   10,000,000   25,000,000 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป   40,325,000   10,300,000   20,325,000   5,300,000 
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง    -   -   18,566,500   49,981,761 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)   -   -   6,500,000,000   (9,000,000,000)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์   (12,303,829,446)  (11,516,425,716)  (1,807,608,902)  (457,741,394)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์   23,820,906   90,060,786   23,458,526   297,544,457 
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง   (809,760,854)  -   (810,710,503)  - 
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญช ี   (6,789,209,532)  (2,986,827,083)  (6,789,190,532)  (2,985,844,823)
เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อ
 และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง (เพิ่มขึ้น)   140,873,968   (311,774,228)  140,873,968   (311,774,228)
เงินมัดจำาและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ
 และติดตั้งอุปกรณ์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)   543,875,246   (766,035,887)  -   - 
เงินสดจ่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ  (3,375,000,000)  (3,375,000,000)  -   - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น   (1,051,509,660)  (554,017,683)  (203,575,357)  (136,587,343)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (23,572,364,347)  (19,388,219,877)  2,440,390,633   (10,011,626,546)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น   4,500,000,000   5,500,000,000   4,500,000,000   5,500,000,000 
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น   (6,000,000,000)  (6,000,000,000)  (6,000,000,000)  (6,000,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว   21,000,000,000   14,500,000,000   3,000,000,000   14,500,000,000 
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว   (20,164,399,998)  (9,795,920,000)  (20,164,399,998)  (9,795,920,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทย่อย   -   -   18,000,000,000   - 
ออกหุ้นกู้    15,000,000,000   -   -   - 
ชำาระหุ้นกู้    -   (2,000,000,000)  -   (2,000,000,000)
จ่ายเงินปันผล   (11,241,741,289)  (10,800,432,720)  (11,241,739,161)  (10,800,426,241)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   3,093,858,713   (8,596,352,720)  (11,906,139,159)  (8,596,346,241)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  4,297,333,394   350,791,226   1,746,718,829   (275,333,598)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   5,823,199,987   5,472,408,761   1,053,010,467   1,328,344,065 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี   10,120,533,381   5,823,199,987   2,799,729,296   1,053,010,467 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด: 
 เจ้าหนี้ค่าซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
  และเครื่องมืออุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง   3,722,297,177   2,354,134,734   3,722,297,177   2,354,134,734 
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์   3,009,453,887   5,094,425,009   -   - 
    ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย  -  265,916,938  -   - 
 เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย   -   -   -   966,333,496

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



125หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย บริษัทฯ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี 2538 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่  

10 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557

 บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย คือ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และบริษัท ไทย เทลโค  

โฮลดิ้งส์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การให้บริการการสื่อสารไร้สายและจัดจำาหน่าย

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม

 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 24-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1.2 สัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ หรือสัญญาสัมปทาน

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญากับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (“กสท”) (ปัจจุบันการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยน

ทุนเป็นหุ้นภายใต้ พรบ. รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เป็น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)) ในการที่จะดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่าร์ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ กสท บริษัทฯผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์

ในเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานดังกล่าวให้กับ กสท โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเกิดจากการ 

โอนทรัพย์สินดังกล่าวจะเรียกชำาระได้จาก กสท โดยบันทึกไว้เป็น “ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจาก กสท” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษัทฯได้รับสัมปทานเป็นระยะเวลา 15 ปี และได้ทำาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 22  

พฤศจิกายน 2539 โดยขยายระยะเวลาดำาเนินการที่ได้รับสัมปทานเป็น 22 ปี และ 27 ปีตามลำาดับ อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 

จากผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก กสท (ปัจจุบันต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมคือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”))) บริษัทฯผูกพันที่จะ 

ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาต่าง ๆ (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พรบ. โทรคมนาคมและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และจ่ายค่าธรรมเนียมตาม 

สัญญาสัมปทาน

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ตอบแทนรายปีซึ่งคำานวณจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญาสัมปทานและต้อง 

ไม่ตำ่ากว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตำ่าในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม สัญญาไม่ได้ระบุให้ต้องจ่ายชำาระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตำ่ารวมตลอดอายุ 

ของสัญญา อัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตำ่าในแต่ละปีเป็นดังนี้

  อัตราผลประโยชน์ตอบแทนรายปีจากการให้บริการ

  ปีที่ อัตราร้อยละของรายได้ต่อปี จำานวนขั้นต่ำาต่อปี (ล้านบาท)

  1 - 4 12 22 ถึง 154

  5 25 353

  6 - 15 20 382 ถึง 603

  16 - 20 25 748 ถึง 770

  21 - 27 30 752 ถึง 1,200 
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 บริษัทฯได้เริ่มดำาเนินการให้บริการดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534 และจะถึงวันครบกำาหนด 27 ปี ในการให้บริการตามสัญญาสัมปทาน 

ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ปัจจุบันอยู่ในปีดำาเนินการที่ 25 (กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่

ต้องชำาระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท ที่อัตราร้อยละ 30 ของรายได้ต่อปี

 บริษัทฯอยู่ระหว่างการเข้าพูดคุยกับ กสท เพื่อส่งเสริมธุรกิจการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันพร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท ทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบัน ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่

1.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำากัด และมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย  

ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังนี้

 ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (IDD)) จาก กทช. มีกำาหนดระยะเวลา 

20 ปี โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้เริ่มให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ

ตามข้อกำาหนดตามเงื่อนไขในใบอนุญาต และผูกพันที่จะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม 

ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามที่กฎหมายกำาหนด

 ข) ใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่งจาก กทช. มีกำาหนดระยะเวลา 1 ปี ต่อมาในปี 2552 กทช. ได้พิจารณาเพิ่มกำาหนดระยะเวลา

ใบอนุญาตเป็นคราวละ 5 ปี โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องดำาเนินการชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปี และต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี

 ค) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ) จาก  

กสทช.  มีกำาหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วันที 7 ธันวาคม 2555 และสิ้นสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม

เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz ความถี่ช่วง 1920-1935 MHz คู่กับ 2110-2125 MHz ภายใต้

ขอบเขตการให้บริการตามใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักรไทย

  ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องชำาระเงินประมูลสำาหรับการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯดังกล่าวในราคา 14,445 ล้านบาท (รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขการชำาระเงินดังนี้ 

  งวดที่หนึ่ง ชำาระเงินเป็นจำานวนร้อยละ 50 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจำานวน 7,222.50 ล้านบาท พร้อมจัดส่งหนังสือคำ้าประกัน

จากธนาคารเพื่อคำ้าประกันการชำาระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ ซึ่ง ดีแทค ไตรเน็ต ได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว

  งวดที่สอง ชำาระเงินเป็นจำานวนร้อยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจำานวน 3,611.25 ล้านบาท พร้อมจัดส่งหนังสือคำ้าประกัน

จากธนาคารเพื่อคำ้าประกันการชำาระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สาม ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำาหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับ 

ใบอนุญาต ซึ่งดีแทค ไตรเน็ต ได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว

  งวดที่สาม ชำาระเงินเป็นจำานวนร้อยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจำานวน 3,611.25 ล้านบาท ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำาหนด

ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งดีแทค ไตรเน็ต ได้ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว

  นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ยังมีหน้าที่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามที่ กสทช. กำาหนด ซึ่งดีแทค ไตรเน็ต คาดว่าจะมีรายได้จากการให้บริการ

โทรคมนาคมตามใบอนุญาตเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีและค่าธรรมเนียม 

USO อีกร้อยละ 3.75 ต่อปี รวมเป็นค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นร้อยละ 5.25 ต่อปี

 ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองจาก กสทช. (การให้บริการอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสาย

อินเทอร์เน็ตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องดำาเนินการชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกปีและต่ออายุ 

ใบอนุญาตทุก 5 ปี 

 จ) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. (การให้บริการโทรศัพท์ประจำาที่) มีกำาหนดระยะเวลา 12 ปี (ตั้งแต่วันที่  

2 กันยายน 2558 และสิ้นสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570) ปัจจุบัน ดีแทค ไตรเน็ต ยังไม่ได้เริ่มดำาเนินการให้บริการสำาหรับใบอนุญาตนี้
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1.4 ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) 

 ในเดือนธันวาคม 2556 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ กสทช. ว่าด้วย

การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556”) มาแทนที่ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มากขึ้น ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556 ยังคงกำาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มี 

โครงข่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอยู่เช่นเดิม โดย 

บริษัทฯต้องนำาส่งข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ กสทช. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  

อย่างไรก็ตามข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมนำาส่งและได้รับความเห็นชอบ 

แล้วตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ถือเป็นข้อเสนอ 

การใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศนี้ไปพลางก่อน

 บริษัทฯได้รับการอนุมัติข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Reference of Interconnect Offering - RIO) ที่บริษัทฯเสนอไปจาก กทช.  

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 และบริษัทฯได้ลงนามสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยสัญญาดังกล่าว 

มีผลบังคับใช้ดังนี้

         ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

 ก) บริษัท ทรู มูฟ จำากัด 17 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป

 ข) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

 ค) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำากัด (มหาชน) 22 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

 ง) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด 16 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป

 จ) บริษัท ดิจิตอลโฟน จำากัด 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป

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

 ช) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำากัด 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

 ซ) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำากัด “) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ฌ) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ญ) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

 ตามสัญญาสัมปทานบริษัทฯต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท เป็นรายปีซึ่งคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตาม 

สัญญา และต้องไม่ตำ่ากว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำาในแต่ละปีตามที่สัญญากำาหนด อย่างไรก็ตาม การเข้าทำาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ทำาให้การคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนภายหลังการเข้าทำาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายยังไม่มีความชัดเจน บริษัทฯจึงคำานวณ 

ผลประโยชน์ตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่ กสท ตั้งแต่ปีสัมปทานที่ 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่

ชดัเจนในเรือ่งนี ้อยา่งไรกด็ ีกสท ไดโ้ตแ้ยง้วธิกีารคำานวณผลประโยชนต์อบแทนในกรณดีงักลา่วของบรษิทัฯ โดยไดย้ืน่คำาเสนอขอ้พพิาทเรยีกรอ้ง

ให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุข้อ 34 (ง))

 นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้ลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ดังนี้

         ผู้ประกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

 ก) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ข) บริษัท ทรู มูฟ จำากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ค) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำากัด “) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ง) บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 จ) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ฉ) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ช) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ซ) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำากัด (มหาชน) 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 ฌ) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำากัด 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
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2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง 

รายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ

ภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

 ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย” ดังต่อไปนี้

  จัดตั้งขึ้น 

  ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ อัตราร้อยละที่ถือหุ้น

     2558 2557

     ร้อยละ ร้อยละ

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง    

  บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จำากัด อยู่ระหว่างการแบ่งทรัพย์ชำาระแก่เจ้าหนี้ ไทย 100 100

  บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย  100 100

  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด  ให้บริการโทรคมนาคม   ไทย 100 100

  บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด  จัดตั้งขึ้นเพื่อการให้บริการโทรคมนาคม  ไทย 100 100

       (ปัจจุบันให้บริการ WiFi) โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. 

  บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด  ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านสื่อดิจิตอล  ไทย 100 100

  บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี หยุดดำาเนินงานชั่วคราวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ไทย 99.81 99.81

      จำากัด (มหาชน)  

  บริษัท เพย์สบาย จำากัด  บริการชำาระเงินออนไลน์ บริการบัตรเงินสด ไทย 100 100

         บริการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ  

         บริการรับชำาระเงิน 

  บริษัท ครีเอ้ จำากัด  อยู่ระหว่างการชำาระบัญชี ไทย 51  51

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด    

  บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด บริหารสินทรัพย์ ไทย 100 100

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด   

  บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด สนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอินเตอร์เน็ต ไทย 100 100

  บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด บริหารและจัดการทรัพย์สิน ไทย 100 -

  บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด บริหารและจัดการทรัพย์สิน ไทย 100 -

 ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการ

ที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

 ค) บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึง 

วันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
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 จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ราคาตามบัญชีของเงิน 

ลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมคือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ  

ซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 ก.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  บริษัทฯได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้

สำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรงุ

หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและ 

คำาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ 

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้น 

บางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำาหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันที 

ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำาไรขาดทุน หรือใน 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำาไรขาดทุนก็ได้  

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการกำาไรขาดทุนจากการ 

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี

สำาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำาหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี ้

เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำานาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตน

ควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำานาจ

ในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียง 

โดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยมีอำานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำาบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำางบการเงินรวมบ้าง

  การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป  

มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใด ๆ ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุนรายอื่นใน 

กิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน  

(Joint arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกำาหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การดำาเนินงานร่วมกัน  

(Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ  

หากเป็นการดำาเนินงานร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดำาเนินงานร่วมกัน 

ตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตาม 

วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธี 

ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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  มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

  มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึง 

กิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

  มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หาก 

กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำาหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรม 

นั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้ 

  มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่  รวมถึง 

แนวปฏิบัติทางบัญชี จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี 

ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ   อย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน (Prepaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่บริษัทฯได้ขายไปแล้ว โดยจะทยอยรับรู้

เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว หรือ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามที่ระบุในบัตรเติมเงิน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน

 รายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือน (Postpaid)

 รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบจ่ายรายเดือนเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน (monthly fee) ที่ลูกค้ายังใช้บริการไม่หมด

และสามารถยกยอดไปใช้ในงวดถัดไป

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ รวมถึงการบริการโทรศัพท์ในประเทศ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและการบริการข้ามแดนอัตโนมัติ  

ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

 ส่วนลดมักจะให้ในรูปของส่วนลดเงินสด หรือในรูปของสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนลดดังกล่าวจะบันทึก 

อย่างมีระบบตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่วนลด ส่วนลดเงินสดหรือสินค้าที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าบันทึกเป็นส่วนหักจากรายได้  

 ในกรณีที่ให้ส่วนลดตามแผนที่กำาหนดขึ้น เช่น แผนการส่งเสริมการขายเพื่อรักษากลุ่มลูกค้า (loyalty programs) หากบริษัทฯมีประสบการณ ์

ในอดีตที่สามารถใช้อ้างอิงในการประมาณการส่วนลดอย่างน่าเชื่อถือได้ มูลค่าส่วนลดที่บันทึกต้องไม่เกินมูลค่าประมาณการที่คาดว่าจะ 

เกิดขึ้นจริง มูลค่าและระยะเวลาของส่วนลดมักต้องประมาณขึ้นโดยใช้เทคนิคการประมาณการ และมีการปรับผลต่างในงวดที่มีการเปลี่ยน

ประมาณการหรือเมื่อทราบจำานวนที่เกิดขึ้นจริง

 รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

 รายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการเรียกเข้าจากโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาต

รายอื่นมายังโครงข่ายของบริษัทฯโดยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา 
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 ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเป็นต้นทุนการให้บริการจากการเรียกออกผ่านโครงข่ายของบริษัทฯไป 

ยังโครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในอัตราเรียกเก็บที่ระบุไว้ในสัญญา

  รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้ 

จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 ในกรณีที่มีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการ (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่ายุติธรรม 

ของสินค้าที่ส่งมอบ ส่วนบริการที่เกิดขึ้นหลังการขายบันทึกโดยใช้ราคาขายปกติหรือมูลค่าที่ปรับลด ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ ์

ที่เกิดขึ้น

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ

 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว และแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดย 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของบริการที่ได้หลังจากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเตอร์เน็ต

 รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเตอร์เน็ตถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาของการให้บริการ

และตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

 รายได้จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

 รายได้จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ 

บริษัทฯ โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราตามที่ระบุในสัญญา

 รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

 รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเป็นรายได้ที่บริษัทฯได้รับจากผู้รับใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นซึ่งเกิดจากการอนุญาต

ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราตามที่ระบุในสัญญา

 รายได้จากการดำาเนินงานอื่น

 กิจการรับรู้รายได้จากการดำาเนินงานอื่น เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสำาเร็จของรายการนั้น รายได้แสดงไว้โดยไม่รวม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือเป็นสินค้าสำาเร็จรูปซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ 

อย่างใดจะตำ่ากว่า

4.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า  

(ถ้ามี)

 ค) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บริษัทฯถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่า 

ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ

ขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

  มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปี

 ง) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า  

(ถ้ามี)

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  

(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ ต้นทุนในการต่อเติม

หรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

ดังต่อไปนี้

  อาคาร 20 - 30 ปี

  ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงานและสิทธิการเช่า 3 - 20 ปี

  อุปกรณ์ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ 5 ปี 7 ปี และอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน 

  ส่วนปรับปรุงอาคารสถานีรับส่งสัญญาณ 20 ปี

  เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี

  เครื่องมือและอุปกรณ์ 3 ปี

  อุปกรณ์สื่อโฆษณาและอุปกรณ์สื่อสาร 5 ปี

  สินทรัพย์ถาวรอื่น 3 ปี และ 5 ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน อาคารระหว่างก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที ่

ได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้น

ออกจากบัญชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือ 

ขาย ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่น 

ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯและค่าตัดจำาหน่าย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ณ วันที่ซื้อ 

ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน โดยต้นทุนการได้รับใบอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่สำาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz บันทึกเป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” โดยวัดมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตาม

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินที่จะจ่ายชำาระ ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ต้องจ่ายชำาระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ตามระยะเวลาการชำาระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯซึ่งจะเริ่มตัดจำาหน่ายในงบกำาไรขาดทุนเมื่อพร้อมที่จะให้บริการ

ในเชิงพาณิชย์ 

 ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั้น   

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวน

ระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 ค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์จำากัดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

  สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบสื่อสัญญาณ (transmission facilities) และค่าซอฟต์แวร์  

 ตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี ถึง 10 ปี และตามอายุที่เหลือของสัญญาสัมปทาน

  ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ ค่าธรรมเนียมในการจัดจำาหน่ายหุ้นกู้  

 และค่าธรรมเนียมในการขยายอายุสัญญาเงินกู้ ตัดจำาหน่ายตามอายุสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

  ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯตัดจำาหน่ายตามอายุของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ

4.9  ค่าความนิยม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุนทันที

 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อใดก็ตามที่ม ี

ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 

(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำาการประเมินมูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่า 

ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไร

หรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพล

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ



134 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า 

การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 

แล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกใน 

ส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ 

สินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตำ่ากว่า

 จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูง

กวา่ ในการประเมนิมลูคา่จากการใชส้นิทรพัย ์บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวา่จะไดร้บัจากสนิทรพัย ์

และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตาม 

ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการ

จำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย โดยการจำาหน่ายนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ 

ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไป

หรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที ่

รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น

หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที 

4.13 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 

การตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้นั้น
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการ 

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง 

อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำาไรและขาดทุนที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.16 ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำาไร

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้น 

จากการทำาสัญญาจะถูกตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯรับรู้จำานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำาไรขาดทุน

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 
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4.17 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ 

ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอ 

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให ้

ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับ

แต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภท

ของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

4.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม ่

แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ที่สำาคัญได้แก่

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือ

รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะ

ปัจจุบัน

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข

และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าว 

แล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำานวนค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต
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 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจำาหน่ายของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหาร

จำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมี

ข้อบ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

 ขอ้บง่ชีด้งักลา่วรวมถงึการลดลงอยา่งมนียัสำาคญัของมลูคา่ตลาดหรอืมลูคา่ทีไ่ดร้บัจากการใชป้ระโยชนใ์นอนาคตของสนิทรพัย ์การเปลีย่นแปลง

อย่างมีนัยสำาคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มีผลกระทบต่อการใช้สินทรัพย์นั้นในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรม 

และสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สำาคัญของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่สำาคัญหรือคำาตัดสินของศาลที่มี

ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นต้น 

 การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลด

ที่เหมาะสมในการคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดำาเนินงานที่มีอยู่  

ณ ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่าย 

ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

เนื่องจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและ

ภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งคำานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานระหว่าง

ฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีจากการดำาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็น

ต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใดโดยพิจารณาถึงกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด

ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ 

ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด จำานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ 

เป็นต้น ในการกำาหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรามรณะ 

ใช้ข้อมูลตารางอัตรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่

ประมาณไว้

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได ้

ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบ

จำาลองในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต 

(ทั้งของธนาคารฯและคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การ

เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและ

การเปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 สำารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอน

 สำารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดตั้งบนพื้นที่เช่าที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่า ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ซึ่งประมาณการจากร้อยละ 1 ของจำานวนโครงข่ายที่สร้างขึ้นในระหว่างปีในอัตราค่ารื้อถอนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง และ

บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์สัมปทานตัดจ่ายตามอายุของสัญญาสัมปทานแต่ไม่เกิน 10 ปี อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายการรื้อถอนที่เกิดขึ้น

จริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้
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 ข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การปฏิบัติตามกฏระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและความไม่แน่นอนใน

การตีความภาษีอากร

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากการปฏิบัติไม่สอดคล้อง 

กับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และความไม่แน่นอนจากการตีความด้านภาษีอากร 

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการต่างๆดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการประเมินระดับของความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลเสียหาย 

และความสามารถในการประมาณการผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆที่ใช้ประกอบการ 

ประเมินของผู้บริหารและสถานการณ์ต่างๆที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้  

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่มีนัยสำาคัญเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมาณการ 

หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 เงินสด 3,958 2,769 3,893 2,713

 เงินฝากธนาคาร 10,116,575 5,820,431 2,795,836 1,050,297

 รวม 10,120,533 5,823,200 2,799,729 1,053,010

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี (2557: ร้อยละ 

0.125 ถึงร้อยละ 1.80 ต่อปี)

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,265,862 2,123,689 5,096,998 7,484,350

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,830) (3,224) (2,830) (3,224)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,263,032 2,120,465 5,094,168 7,481,126

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ 3,659,394 3,889,562 372,096 941,345

 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 843,433 633,362 387,232 492,643

 ลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 2,066,406 2,751,620 1,012,486 1,499,400

 ลูกหนี้การค้าอื่น 1,112,631 1,088,479 630,702 646,261

 รวม 7,681,864 8,363,023 2,402,516 3,579,649

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (899,158) (660,647) (268,842) (286,913)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 6,782,706 7,702,376 2,133,674 3,292,736

 รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 9,045,738 9,822,841 7,227,842 10,773,862
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      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ลูกหนี้อื่น    

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 135,863 103,126 2,570,356 2,977,107

 อื่น ๆ 548,338 535,326 310,774 492,781

 รวม 684,201 638,452 2,881,130 3,469,888

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,918) (7,918) (5,944) (5,944)

 รวมลูกหนี้อื่น, สุทธิ 676,283 630,534 2,875,186 3,463,944

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 9,722,021 10,453,375 10,103,028 14,237,806

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ   

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 1,752,618 1,649,133 5,058,243 5,350,168

 ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 449,128 469,675 17,550 2,109,658

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 58,963 - 17,112 12,797

     3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 1,186 5,452

     มากกว่า 6 เดือน 5,153 4,881 2,907 6,275

 รวม 2,265,862 2,123,689 5,096,998 7,484,350

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,830) (3,224) (2,830) (3,224)

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,263,032 2,120,465 5,094,168 7,481,126

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ 

ได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 2,253,322 2,490,989 175,023 500,965

 ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 562,943 618,600 55,883 114,086

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 177,124 203,559 31,680 54,029

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 133,300 191,125 14,132 64,924

      มากกว่า 6 เดือน 532,705 385,289 95,378 207,341

 รวม 3,659,394 3,889,562 372,096 941,345

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (696,065) (531,778) (133,233) (219,333)

 ลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ - สุทธิ 2,963,329 3,357,784 238,863 722,012
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ในอดีต โดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์เป็นอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์คงค้างในแต่ละช่วงของอายุหนี้ที่ค้างชำาระ 

ตามอัตราก้าวหน้า

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ 

ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 682,524 476,755 226,323 336,035

 ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 51,793 23,949 51,793 23,949

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 66,225 20,275 66,225 20,276

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 14,524 34,570 14,524 34,570

     มากกว่า 6 เดือน 28,367 77,813 28,367 77,813

 รวม 843,433 633,362 387,232 492,643

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,812) (32,664) (25,812) (32,664)

 ลูกหนี้การค้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ - สุทธิ 817,621 600,698 361,420 459,979

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุ 

หนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ   

 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 1,846,564 2,304,174 875,817 1,192,577

 ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 61,547 108,537 32,174 75,220

   1 เดือน ถึง 3 เดือน 9,338 203,004 7,911 150,417

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 22,207 74,499 1,037 61,989

     มากกว่า 6 เดือน 126,750 61,406 95,547 19,197

 รวม 2,066,406 2,751,620 1,012,486 1,499,400

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (104,705) (27,661) (89,547) (13,148)

 ลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์

  และชุดเลขหมาย - สุทธิ 1,961,701 2,723,959 922,939 1,486,252
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 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ   

   ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 300,512 533,423 99,368 138,057

   ค้างชำาระ    

     ไม่เกิน 1 เดือน 15,829 26,872 7,674 26,872

     1 เดือน ถึง 3 เดือน 25,459 10,937 - 10,937

     3 เดือน ถึง 6 เดือน 13,126 11,180 7,609 11,180

     มากกว่า 6 เดือน 757,705 506,067 516,051 459,215

   รวม 1,112,631 1,088,479 630,702 646,261

   หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (72,576) (68,544) (20,250) (21,768)

   ลูกหนี้การค้าอื่น - สุทธิ 1,040,055 1,019,935 610,452 624,493

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทาง 

การค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ 

สรุปได้ดังนี้

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา

  2558 2557 2558 2557 

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

 ขายสินค้าและอุปกรณ์ - - 294 484 ราคาทุน

 ค่าบริการรับ - - 34,096 34,180 ราคาตามสัญญา

 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย - - 2,572 6,477 ราคาตามสัญญา

 ดอกเบี้ยรับ - - 695 589 ราคาตามสัญญา

 ดอกเบี้ยจ่าย - - 14 - ราคาตามสัญญา 

 เงินปันผลรับ - - 4,372 3,469 ตามที่ประกาศจ่าย

 ซื้อสินค้า - - 35 - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม: บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด*

 ขายสินค้า 12,644 13,571 66 211 ราคาขายหกัอตัรากำาไรจำานวน   

        หนึ่ง ราคาตามสัญญา

 เงินปันผลรับ 10 25 10 25 ตามที่ประกาศจ่าย

 ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 605 653 4 6 ราคาตามสัญญา
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

   (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา

  2558 2557 2558 2557 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น     

 ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 68 103 46 97 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการรับ 137 112 56 40 ราคาตลาด

 รายได้จากการขายสิทธิการให้บริการเติมเงิน 358 370 - - ราคาตามสัญญา

 ขายสินค้า 1 1 1 1 ราคาตลาด

 ค่าบริการจ่าย 1,127 622 425 431 ราคาตามสัญญา

 ค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณ 272 245 272 245 ราคาตามสัญญา

 ค่าบริการการจัดการจ่าย 441 438 441 438 ราคาตามสัญญา

 *   นอกจากนี้ บริษัทฯมีค่าสนับสนุนทางการตลาดให้กับตัวแทนจำาหน่ายโดยจ่ายผ่านบริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  

 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำานวนเงิน 8 ล้านบาท (2557: 5 ล้านบาท)

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทำาสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในการจัดหาลูกค้าให้กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยบริษัทฯ

ตกลงที่จะขายอุปกรณ์มือถือในราคาที่ตกลงกันหากลูกค้าทำาการสมัครบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทย่อย 

จะจ่ายค่าตอบแทนในการจัดหาลูกค้าตามที่กำาหนดในสัญญา โดยสัญญามีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนถึง 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ 

ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับบริษัทย่อยข้างต้นแล้ว เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำานวณภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล บริษัทฯได้นำาค่าตอบแทนดังกล่าวรวมคำานวณเป็นรายได้เพื่อชำาระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำาปี 2557 แล้ว

 นอกจากนี้ บริษัทฯได้ตกลงเข้าทำาสัญญากับบริษัทย่อยแห่งนั้นเป็นรายปีโดยวัตถุประสงค์ของการเข้าทำาสัญญาเช่นเดียวกันกับวัตถุประสงค์ 

ตามที่กล่าวข้างต้นคือ บริษัทฯตกลงที่จะขายอุปกรณ์มือถือในราคาที่ตกลงกันหากลูกค้าทำาการสมัครบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทย่อย 

และบริษัทย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนในการจัดหาลูกค้าตามที่กำาหนดในสัญญา

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)   

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 บริษัทย่อย - - 5,054,670 7,465,346

 บริษัทร่วม (หมายเหตุ 7.1) 1,884,153 2,047,549 26,451 7,752

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1) 381,709 76,140 15,877 11,252

 รวม 2,265,862 2,123,689 5,096,998 7,484,350

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,830) (3,224) (2,830) (3,224)

 รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,263,032 2,120,465 5,094,168 7,481,126

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 2,434,493 2,873,981

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 135,863 103,126 135,863 103,126

 รวม 135,863 103,126 2,570,356 2,977,107

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,944) (5,944) (5,944) (5,944)

 รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 129,919 97,182 2,564,412 2,971,163

 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 2,392,951 2,217,647 7,658,580 10,452,289
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.2) - - 361,909 380,475

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 26,774 26,774 - -

 รวม 26,774 26,774 361,909 380,475

 หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,343) (26,343) - -

 รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 431 431 361,909 380,475

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย   

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.3) - - 15,500,000 22,000,000

 รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - 15,500,000 22,000,000

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)  

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 384,839 1,146,256

 บริษัทร่วม  93,705 101,181 - -

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 1,388,735 864,462 257,432 259,962

 รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,482,440 965,643 642,271 1,406,218

 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 บริษัทย่อย - - 83,955 47,320

 บริษัทร่วม 1,317 1,911 1,317 1,911

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (1), (2) 602,119 383,399 599,202 380,482

 รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 603,436 385,310 684,474 429,713

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,085,876 1,350,953 1,326,745 1,835,931

 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย   

 บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7.4) - - 18,000,000 -

 รวมเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย - - 18,000,000 -

 เงินมัดจำาตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ   

 บริษัทย่อย - - 3,750,764 5,339,774

 ลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 (1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

 (2) มีกรรมการร่วมกัน
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

7.1 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำาแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 อายุหนี้ค้างชำาระ    

     ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 1,471,304 1,583,039 18,803 5,539

     ค้างชำาระน้อยกว่า 1 เดือน 412,849 464,510 7,648 2,213

 ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม 1,884,153 2,047,549 26,451 7,752

7.2 จำานวนดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (บริษัทย่อย) จากการขายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำาเนินงาน

สนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งไม่มีกำาหนดชำาระคืนและไม่มีดอกเบี้ย

7.3  เงินให้กู้ยืมจำานวน 15,500 ล้านบาท (2557: 22,000 ล้านบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ดีแทค ไตรเน็ต (บริษัทย่อย) เพื่อใช้ในการ 

เข้าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯและดำาเนินการภายใต้ใบอนุญาตดังกล่าวโดยมีอัตราดอกเบี้ย BIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มจำานวนหนึ่ง  

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีการเรียกชำาระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 

ภายใน 1 ปี บริษัทฯจึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมี

รายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

   ณ วันที่   ณ วันที่

   31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม

  เงินให้กู้ยืม 2557 ระหว่างปี ระหว่างปี 2558

 บริษัทย่อย    

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด 22,000,000 3,500,000 (10,000,000) 15,500,000

   22,000,000 3,500,000 (10,000,000) 15,500,000

7.4  เงินกู้ยืมจำานวน 18,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจาก ดีแทค ไตรเน็ต (บริษัทย่อย) เพื่อใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯโดยมีอัตรา

ดอกเบี้ย BIBOR บวกด้วยส่วนเพิ่มจำานวนหนึ่ง เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่า

จะมีการเรียกชำาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัทย่อยภายใน 1 ปี บริษัทฯจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบการเงิน

 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าว 

มีรายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

   ณ วันที่   ณ วันที่

   31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม

  เงินให้กู้ยืม 2557 ระหว่างปี ระหว่างปี 2558

 บริษัทย่อย    

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด - 18,000,000 - 18,000,000

   - 18,000,000 - 18,000,000
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

7.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร  

ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 83,140 85,286

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 2,315 2,228

 รวม 85,455 87,514

8. สินค้าคงเหลือ

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

   รายการปรับลดราคาทุนเป็น

  ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

  2558 2557 2558 2557 2558 2557

 สินค้าสำาเร็จรูป 3,065,844 4,019,058 (240,072) (127,898) 2,825,772 3,891,160

 รวม 3,065,844 4,019,058 (240,072) (127,898) 2,825,772 3,891,160

 (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   รายการปรับลดราคาทุนเป็น

  ราคาทุน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

  2558 2557 2558 2557 2558 2557

 สินค้าสำาเร็จรูป 2,947,857 3,783,634 (236,086) (127,412) 2,711,771 3,656,222

 รวม 2,947,857 3,783,634 (236,086) (127,412) 2,711,771 3,656,222

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำานวน 495 ล้านบาท  

(2557: 427 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 492 ล้านบาท 2557: 427 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการ 

ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำานวน 383 ล้านบาท (2557: 425 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 383 ล้านบาท 2557: 425 ล้านบาท) โดยนำาไปหัก

จากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด
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9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งพัก 1,951,228 2,734,498 1,315,251 1,598,568

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 211,332 203,817 184,441 184,506

 ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเพื่อติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณ 629,397 502,892 274,190 368,203

 เงินประกันการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ 644,500 - - -

 รวม 3,436,457 3,441,207 1,773,882 2,151,277

 หัก: สำารองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (11,220) (11,220) - -

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 3,425,237 3,429,987 1,773,882 2,151,277

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

    (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม

    จัดตั้งขึ้น   มูลค่าตามบัญชีตาม                     

  บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

    2558 2557 2558 2557 2558 2557

    ร้อยละ ร้อยละ    

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น  จัดจำาหน่ายโทรศัพท์ ไทย 25 25 50,000 50,000 282,771 289,063

      บิซซิเนส จำากัด เคลื่อนที่ ซิมการ์ด       

      บัตรเติมเงินและ       

      อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ       

    (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    จัดตั้งขึ้น   ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี

  บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ

    2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

    ร้อยละ ร้อยละ      

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

      ดิสทริบิวชั่น เคลื่อนที่ ซิมการ์ด         

     บิซซิเนส จำากัด บัตรเติมเงินและ         

  อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ         
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10.2 ส่วนแบ่งกำาไรและเงินปันผลรับ

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ดังนี้

  (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บริษัท ส่วนแบ่งกำาไรจาก

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  ในระหว่างปี เงินปันผลที่บริษัทฯรับระหว่างปี

  2558 2557 2558 2557

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำากัด 3,708 5,953 10,000 25,000

10.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป (2557: งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว, 2558: งบการเงิน 

ที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม) ดังนี้

     (หน่วย: ล้านบาท)

  ทุนเรียกชำาระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมสำาหรับปี กำาไรสำาหรับปี

 บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

 บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น           

       บิซซิเนส จำากัด 200 200 3,131 3,337 2,000 2,196 1,623 4,124 15 7
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

  ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ          

    บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จำากัด 450 450 100 100 450,000 450,000 (450,000) (450,000) - -

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

    บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด  1,160 1,160 100 100 1,270,000 1,270,000 - - 1,270,000 1,270,000

    บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด 175 175 100 100 175,000 175,000 - - 175,000 175,000

    บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำากัด 26 26 100 100 25,750 25,750 - - 25,750 25,750

    บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 

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

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

    บริษัท ครีเอ้ จำากัด          0.2          0.2 51 51 39,230 39,230 (39,230) - - 39,230

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

 บริษัท อีสเทิรน์ บิช จำากัด 80 80 100 100 - - - - - -

 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

 บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด 15 3.75 100 100 - - - - - -

    บริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด 0.25 - 100 - - - - - - -

    บริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด 0.25 - 100 - - - - - - -

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     2,468,897 2,468,897 (489,230) (450,000) 1,979,667 2,018,897

 ก) ในระหว่างปี 2558 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำากัด และบริษัท  เพย์สบาย จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ เป็นจำานวนเงิน 3,138 ล้านบาท 1,056 ล้านบาท และ 178 ล้านบาท ตามลำาดับ

         ข) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครีเอ้ จำากัด (“ครีเอ้”) ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท โดย 

ครีเอ้ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ปัจจุบันครีเอ้อยู่ระหว่างการชำาระบัญชี บริษัทฯจึง

บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเต็มจำานวน 

 ค)  ในปี 2558 ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท ดีแทค เซอร์วิส จำากัด (“ดีแทค เซอร์วิส”) จำานวน 9,997 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเรียกชำาระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 250,000 บาท โดย ดีแทค เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558  

เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพย์สิน

 ง) ในปี 2558 ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท ดีแทค เน็คซ์ จำากัด (“ดีแทค เน็คซ์”) จำานวน 9,997 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเรียกชำาระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็น 

เงินทั้งสิ้น 250,000 บาท โดย ดีแทค เน็คซ์ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 

เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพย์สิน
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 จ) ในปี 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้เข้าถือหุ้นในบริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จำากัด (“ดีแทค แอ็คเซเลเรท”) จำานวน 

149,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น โดย ดีแทค แอ็คเซเลเรท ได้ 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เพื่อประกอบธุรกิจสนับสนุนการพัฒนา 

แอพพลิเคชั่นบนอินเตอร์เน็ตให้กับ ดีแทค ไตรเน็ต บริษัทดังกล่าวเรียกชำาระค่าหุ้นร้อยละ 25 ในระหว่างปี 2557 รวมเป็นเงิน 3.75 ล้านบาท  

และเรียกชำาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือในระหว่างปี 2558 อีกจำานวน 11.25 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายชำาระค่าหุ้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

 ฉ) ปัจจุบัน UCOM ตกเป็นจำาเลยในคดีฟ้องร้องหลายคดีซึ่งเกี่ยวพันกับการดำาเนินงานเดิม ซึ่งตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน (Master  

Sale and Purchase Agreement) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 UCOM มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินการงานเดิมโดยไม่ 

จำากัดวงเงิน ดังนั้น ภาระความรับผิดชอบทั้งหมดต่อภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวจึงตกอยู่กับบริษัทผู้ซื้อ โดยที่ระยะเวลา 

ในการใช้สิทธิเรียกร้องมีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันโอนทรัพย์สิน หรือจนกว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของ UCOM จะได้มีการปลดเปลื้อง

ไป ดังนั้น UCOM จึงมิได้บันทึกสำารองผลเสียหายจากรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

12. เงินลงทุนทั่วไป

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด 49,400 49,400 49,400 49,400

 บริษัทอื่น  37,783 35,833 32,133 32,133

 รวม 87,183 85,233 81,533 81,533

 หัก: สำารองผลขาดทุนจากการด้อยค่า (64,913) (64,913) (64,913) (64,913)

 รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 22,270 20,320 16,620 16,620

 



150 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 13
. 

ท
ี่ด

ิน
 อ

าค
าร

แล
ะอ

ุป
ก

รณ
์

งบ
ก

าร
เง

ิน
รว

ม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ห
น

่วย
: พ

ัน
บ

าท
)

 
 

 
 

 
อ

ุป
ก

รณ
์ใช

้ใน

 
 

 
 

 
ก

าร
ด

ำาเ
น

ิน
งา

น

 
 

 
 

 
สน

ับ
สน

ุน
 

 
เค

รื่อ
งต

ก
แต

่ง

 
 

 
 

 
ก

าร
ให

้บ
ริก

าร
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
ต

ิด
ต

ั้งแ
ละ

 
 

อ
ุป

ก
รณ

์

 
 

 
อ

าค
าร

แล
ะส

่วน
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
วิท

ย
ุค

ม
น

าค
ม

 
อ

าค
าร

 -
 ส

ถ
าน

ี 
เค

รื่อ
งใ

ช้ 
เค

รื่อ
งม

ือ
 

สื่
อ

โฆ
ษ

ณ
าแ

ละ
 

งา
น

 

 
 

ท
ี่ด

ิน
 

ป
รับ

ป
รุง

อ
าค

าร
 

สิท
ธิก

าร
เช

่า 
ระ

บ
บ

เซ
ลล

ูล่
าร

์ 
รับ

ส่ง
สัญ

ญ
าณ

 
สำา

น
ัก

งา
น

 
แล

ะอ
ุป

ก
รณ

์ 
อ

ุป
ก

รณ
์สื

่อ
สา

ร 
ระ

ห
ว่า

งท
ำา 

อ
ื่น

ๆ 
รว

ม

รา
คา

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
มก

รา
คม

 2
55

7 
1,

02
4,

34
5 

1,
68

9,
36

1 
1,

08
9,

39
4 

12
,9

69
,2

63
 

21
3,

01
1 

69
1,

90
0 

6,
34

1,
60

3 
72

,3
32

 
1,

08
4,

80
9 

41
4,

07
2 

25
,5

90
,0

90

ซื้อ
เพ

ิ่ม 
 

- 
8,

25
7 

15
1,

69
5 

7,
25

3,
37

7 
- 

17
,7

55
 

24
1,

45
5 

32
,9

86
 

2,
86

6,
23

4 
13

,3
86

 
10

,5
85

,1
45

จำา
ห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

(2
,7

08
) 

(8
,2

74
) 

(1
8,

35
4)

 
- 

- 
(4

2,
36

2)
 

(8
4,

25
3)

 
(4

,8
12

) 
- 

(5
9,

13
1)

 
(2

19
,8

94
)

โอ
น

เข
้า 

(อ
อก

) 
(8

,0
92

) 
8,

09
2 

- 
2,

81
8,

80
3 

- 
- 

43
0 

- 
(2

,3
11

,9
65

) 
- 

50
7,

26
8

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

1,
01

3,
54

5 
1,

69
7,

43
6 

1,
22

2,
73

5 
23

,0
41

,4
43

 
21

3,
01

1 
66

7,
29

3 
6,

49
9,

23
5 

10
0,

50
6 

1,
63

9,
07

8 
36

8,
32

7 
36

,4
62

,6
09

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สะ
สม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
มก

รา
คม

 2
55

7 
- 

1,
07

8,
89

0 
48

8,
00

5 
2,

45
1,

86
2 

15
6,

37
9 

59
8,

76
7 

5,
31

8,
26

3 
48

,6
42

 
- 

23
1,

38
3 

10
,3

72
,1

91

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำา

ห
รับ

ป
ี 

- 
11

3,
60

7 
13

6,
62

0 
2,

47
3,

39
1 

10
,5

34
 

64
,6

38
 

57
9,

46
4 

21
,4

28
 

- 
38

,0
07

 
3,

43
7,

68
9

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
 -

 จ
ำาห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

- 
(7

,5
43

) 
(1

7,
91

9)
 

- 
- 

(4
2,

03
3)

 
(6

1,
94

3)
 

(4
,2

71
) 

- 
(5

4,
44

2)
 

(1
88

,1
51

)

โอ
น

เข
้า 

  
- 

- 
- 

6,
93

8 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
6,

93
8

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

- 
1,

18
4,

95
4 

60
6,

70
6 

4,
93

2,
19

1 
16

6,
91

3 
62

1,
37

2 
5,

83
5,

78
4 

65
,7

99
 

- 
21

4,
94

8 
13

,6
28

,6
67

ค่
าเ

ผื่อ
กา

รด
้อ

ยค
่า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
มก

รา
คม

 2
55

7 
3,

00
0 

- 
- 

- 
- 

- 
11

,4
65

 
- 

- 
82

,9
75

 
97

,4
40

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

3,
00

0 
- 

- 
- 

- 
- 

11
,4

65
 

- 
- 

82
,9

75
 

97
,4

40

ม
ูลค

่าส
ุท

ธิต
าม

บ
ัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
6 

1,
02

1,
34

5 
61

0,
47

1 
60

1,
38

9 
10

,5
17

,4
01

 
56

,6
32

 
93

,1
33

 
1,

01
1,

87
5 

23
,6

90
 

1,
08

4,
80

9 
99

,7
14

 
15

,1
20

,4
59

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

1,
01

0,
54

5 
51

2,
48

2 
61

6,
02

9 
18

,1
09

,2
52

 
46

,0
98

 
45

,9
21

 
65

1,
98

6 
34

,7
07

 
1,

63
9,

07
8 

70
,4

04
 

22
,7

36
,5

02

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สำา
ห

รับ
ป

ีซึ่ง
รว

ม
อย

ู่ใน
งบ

กำา
ไร

ขา
ด

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ป
ี 2

55
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1,

79
7,

23
6

ป
ี 2

55
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3,

43
7,

68
9



151หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ห
น

่วย
: พ

ัน
บ

าท
)

 
 

 
 

 
อ

ุป
ก

รณ
์ใช

้ใน

 
 

 
 

 
ก

าร
ด

ำาเ
น

ิน
งา

น

 
 

 
 

 
สน

ับ
สน

ุน
 

 
เค

รื่อ
งต

ก
แต

่ง

 
 

 
 

 
ก

าร
ให

้บ
ริก

าร
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
ต

ิด
ต

ั้งแ
ละ

 
 

อ
ุป

ก
รณ

์

 
 

 
อ

าค
าร

แล
ะส

่วน
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
วิท

ย
ุค

ม
น

าค
ม

 
อ

าค
าร

 -
 ส

ถ
าน

ี 
เค

รื่อ
งใ

ช้ 
เค

รื่อ
งม

ือ
 

สื่
อ

โฆ
ษ

ณ
าแ

ละ
 

งา
น

 

 
 

ท
ี่ด

ิน
 

ป
รับ

ป
รุง

อ
าค

าร
 

สิท
ธิก

าร
เช

่า 
ระ

บ
บ

เซ
ลล

ูล่
าร

์ 
รับ

ส่ง
สัญ

ญ
าณ

 
สำา

น
ัก

งา
น

 
แล

ะอ
ุป

ก
รณ

์ 
อ

ุป
ก

รณ
์สื

่อ
สา

ร 
ระ

ห
ว่า

งท
ำา 

อ
ื่น

ๆ 
รว

ม

รา
คา

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

มก
รา

คม
 2

55
8 

1,
01

3,
54

5 
1,

69
7,

43
6 

1,
22

2,
73

5 
23

,0
41

,4
43

 
21

3,
01

1 
66

7,
29

3 
6,

49
9,

23
5 

10
0,

50
6 

1,
63

9,
07

8 
36

8,
32

7 
36

,4
62

,6
09

ซื้อ
เพ

ิ่ม 
 

- 
10

,6
38

 
18

3,
04

9 
2,

82
2,

04
1 

- 
48

,3
00

 
46

6,
76

6 
39

,1
48

 
6,

58
3,

66
7 

19
,2

00
 

10
,1

72
,8

09
จำา

ห
น

่าย
/ต

ัดจ
ำาห

น
่าย

 
(7

,3
24

) 
(5

,3
81

) 
(1

22
,2

45
) 

(6
,9

33
) 

- 
(4

5,
47

1)
 

(1
66

,9
55

) 
(1

7,
86

1)
 

- 
(3

5,
55

1)
 

(4
07

,7
21

)
โอ

น
เข

้า 
(อ

อก
) 

- 
- 

2,
26

2 
5,

91
5,

16
9 

- 
5,

67
1 

69
,0

69
 

86
 

(5
,7

02
,8

60
) 

- 
28

9,
39

7

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

1,
00

6,
22

1 
1,

70
2,

69
3 

1,
28

5,
80

1 
31

,7
71

,7
20

 
21

3,
01

1 
67

5,
79

3 
6,

86
8,

11
5 

12
1,

87
9 

2,
51

9,
88

5 
35

1,
97

6 
46

,5
17

,0
94

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สะ
สม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

มก
รา

คม
 2

55
8 

- 
1,

18
4,

95
4 

60
6,

70
6 

4,
93

2,
19

1 
16

6,
91

3 
62

1,
37

2 
5,

83
5,

78
4 

65
,7

99
 

- 
21

4,
94

8 
13

,6
28

,6
67

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำา

ห
รับ

ป
ี 

- 
96

,5
89

 
14

5,
47

2 
3,

79
5,

00
1 

10
,5

24
 

65
,7

51
 

42
0,

66
7 

29
,9

64
 

- 
29

,7
42

 
4,

59
3,

71
0

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
 -

 จ
ำาห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

- 
(5

,3
81

) 
(6

5,
90

2)
 

(5
,4

86
) 

- 
(4

4,
74

1)
 

(1
66

,7
53

) 
(1

6,
56

3)
 

- 
(3

3,
42

9)
 

(3
38

,2
55

)
โอ

น
เข

้า 
  

- 
- 

- 
40

,8
30

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
40

,8
30

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

- 
1,

27
6,

16
2 

68
6,

27
6 

8,
76

2,
53

6 
17

7,
43

7 
64

2,
38

2 
6,

08
9,

69
8 

79
,2

00
 

- 
21

1,
26

1 
17

,9
24

,9
52

ค่
าเ

ผื่อ
กา

รด
้อ

ยค
่า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
มก

รา
คม

 2
55

8 
3,

00
0 

- 
- 

- 
- 

- 
11

,4
65

 
- 

- 
82

,9
75

 
97

,4
40

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

3,
00

0 
- 

- 
- 

- 
- 

11
,4

65
 

- 
- 

82
,9

75
 

97
,4

40

ม
ูลค

่าส
ุท

ธิต
าม

บ
ัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31

 ธ
ัน

วา
คม

 2
55

7 
1,

01
0,

54
5 

51
2,

48
2 

61
6,

02
9 

18
,1

09
,2

52
 

46
,0

98
 

45
,9

21
 

65
1,

98
6 

34
,7

07
 

1,
63

9,
07

8 
70

,4
04

 
22

,7
36

,5
02

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

1,
00

3,
22

1 
42

6,
53

1 
59

9,
52

5 
23

,0
09

,1
84

 
35

,5
74

 
33

,4
11

 
76

6,
95

2 
42

,6
79

 
2,

51
9,

88
5 

57
,7

40
 

28
,4

94
,7

02

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สำา
ห

รับ
ป

ีซึ่ง
รว

ม
อย

ู่ใน
งบ

กำา
ไร

ขา
ด

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ป

ี 2
55

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3,
43

7,
68

9
ป

ี 2
55

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4,
59

3,
71

0

ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
8 

บ
ริษ

ัท
ฯแ

ละ
บ

ริษ
ัท

ย่อ
ยม

ีอุป
กร

ณ
์จำา

น
วน

ห
น

ึ่งซ
ึ่งต

ัดค
่าเ

สื่อ
มร

าค
าห

มด
แล

้ว 
มูล

ค่า
ตา

มบ
ัญ

ชีก
่อน

ห
ักค

่าเ
สื่อ

มร
าค

าส
ะส

มแ
ละ

ค่า
เผ

ื่อก
าร

ด้อ
ยค

่าข
อง

สิน
ท

รัพ
ย์ด

ังก
ล่า

วม
ีจำา

น
วน

 7
,0

37
  

ล้า
น

บ
าท

 (2
55

7:
 6

,4
42

 ล
้าน

บ
าท

)

 ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
8 

บ
ริษ

ัท
ฯแ

ละ
บ

ริษ
ัท

ย่อ
ยม

ียอ
ดค

งเ
ห

ลือ
ขอ

งย
าน

พ
าห

น
ะซ

ึ่งไ
ด้ม

าภ
าย

ใต
้สัญ

ญ
าเ

ช่า
กา

รเ
งิน

โด
ยม

ีมูล
ค่า

สุท
ธิต

าม
บ

ัญ
ชีเ

ป
็น

จำา
น

วน
เง

ิน
 2

3 
ล้า

น
บ

าท
 (2

55
7:

 4
0 

ล้า
น

บ
าท

)

งบ
ก

าร
เง

ิน
รว

ม



152 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ห
น

่วย
: พ

ัน
บ

าท
)

 
 

 
 

 
อ

ุป
ก

รณ
์ใช

้ใน

 
 

 
 

 
ก

าร
ด

ำาเ
น

ิน
งา

น

 
 

 
 

 
สน

ับ
สน

ุน
 

 
เค

รื่อ
งต

ก
แต

่ง

 
 

 
 

 
ก

าร
ให

้บ
ริก

าร
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
ต

ิด
ต

ั้งแ
ละ

 
 

อ
ุป

ก
รณ

์

 
 

 
อ

าค
าร

แล
ะส

่วน
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
วิท

ย
ุค

ม
น

าค
ม

 
อ

าค
าร

 -
 ส

ถ
าน

ี 
เค

รื่อ
งใ

ช้ 
เค

รื่อ
งม

ือ
 

สื่
อ

โฆ
ษ

ณ
าแ

ละ
 

งา
น

 

 
 

ท
ี่ด

ิน
 

ป
รับ

ป
รุง

อ
าค

าร
 

สิท
ธิก

าร
เช

่า 
ระ

บ
บ

เซ
ลล

ูล่
าร

์ 
รับ

ส่ง
สัญ

ญ
าณ

 
สำา

น
ัก

งา
น

 
แล

ะอ
ุป

ก
รณ

์ 
อ

ุป
ก

รณ
์สื

่อ
สา

ร 
ระ

ห
ว่า

งท
ำา 

อ
ื่น

ๆ 
รว

ม

รา
คา

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
มก

รา
คม

 2
55

7 
74

3,
56

8 
1,

68
8,

91
0 

1,
06

1,
43

2 
2,

11
0,

86
9 

86
,9

42
 

66
3,

89
8 

5,
81

7,
10

2 
70

,7
78

 
11

9,
55

7 
24

1,
50

8 
12

,6
04

,5
64

ซื้อ
เพ

ิ่ม 
 

- 
8,

25
7 

15
0,

94
1 

79
,3

00
 

- 
17

,0
64

 
11

2,
92

2 
32

,8
53

 
43

,0
19

 
13

,3
86

 
45

7,
74

2

จำา
ห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

(2
,7

08
) 

(8
,2

74
) 

(1
8,

35
4)

 
(2

83
,6

00
) 

- 
(4

2,
34

2)
 

(3
9,

77
7)

 
(4

,8
12

) 
- 

(1
1,

33
5)

 
(4

11
,2

02
)

โอ
น

เข
้า 

(อ
อก

) 
(8

,0
92

) 
8,

09
2 

- 
56

2,
30

2 
- 

- 
- 

- 
(5

5,
03

4)
 

- 
50

7,
26

8

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

73
2,

76
8 

1,
69

6,
98

5 
1,

19
4,

01
9 

2,
46

8,
87

1 
86

,9
42

 
63

8,
62

0 
5,

89
0,

24
7 

98
,8

19
 

10
7,

54
2 

24
3,

55
9 

13
,1

58
,3

72

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สะ
สม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
มก

รา
คม

 2
55

7 
- 

1,
07

8,
43

8 
46

0,
49

1 
1,

30
8,

23
1 

54
,4

62
 

57
1,

39
1 

5,
08

4,
53

9 
47

,3
22

 
- 

99
,1

22
 

8,
70

3,
99

6

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำา

ห
รับ

ป
ี 

- 
11

3,
60

7 
13

6,
45

9 
14

1,
25

2 
4,

23
1 

64
,3

73
 

47
5,

09
7 

21
,3

53
 

- 
23

,8
11

 
98

0,
18

3

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
 -

 จ
ำาห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

- 
(7

,5
43

) 
(1

7,
91

9)
 

- 
- 

(4
2,

02
0)

 
(3

9,
54

8)
 

(4
,2

71
) 

- 
(9

,9
02

) 
(1

21
,2

03
)

โอ
น

เข
้า 

  
- 

- 
- 

6,
93

8 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
6,

93
8

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

- 
1,

18
4,

50
2 

57
9,

03
1 

1,
45

6,
42

1 
58

,6
93

 
59

3,
74

4 
5,

52
0,

08
8 

64
,4

04
 

- 
11

3,
03

1 
9,

56
9,

91
4

ค่
าเ

ผื่อ
กา

รด
้อ

ยค
่า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
มก

รา
คม

 2
55

7 
3,

00
0 

- 
- 

27
9,

00
0 

- 
- 

- 
- 

- 
82

,9
75

 
36

4,
97

5

โอ
น

กล
ับ

 
- 

- 
- 

(1
5,

04
2)

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(1

5,
04

2)

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

3,
00

0 
- 

- 
26

3,
95

8 
- 

- 
- 

- 
- 

82
,9

75
 

34
9,

93
3

ม
ูลค

่าส
ุท

ธิต
าม

บ
ัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
6 

74
0,

56
8 

61
0,

47
2 

60
0,

94
1 

52
3,

63
8 

32
,4

80
 

92
,5

07
 

73
2,

56
3 

23
,4

56
 

11
9,

55
7 

59
,4

11
 

3,
53

5,
59

3

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
7 

72
9,

76
8 

51
2,

48
3 

61
4,

98
8 

74
8,

49
2 

28
,2

49
 

44
,8

76
 

37
0,

15
9 

34
,4

15
 

10
7,

54
2 

47
,5

53
 

3,
23

8,
52

5

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สำา
ห

รับ
ป

ีซึ่ง
รว

ม
อย

ู่ใน
งบ

กำา
ไร

ขา
ด

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ป
ี 2

55
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1,

16
9,

60
3

ป
ี 2

55
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
98

0,
18

3

งบ
ก

าร
เง

ิน
เฉ

พ
าะ

ก
ิจก

าร



153หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ห
น

่วย
: พ

ัน
บ

าท
)

 
 

 
 

 
อ

ุป
ก

รณ
์ใช

้ใน

 
 

 
 

 
ก

าร
ด

ำาเ
น

ิน
งา

น

 
 

 
 

 
สน

ับ
สน

ุน
 

 
เค

รื่อ
งต

ก
แต

่ง

 
 

 
 

 
ก

าร
ให

้บ
ริก

าร
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
ต

ิด
ต

ั้งแ
ละ

 
 

อ
ุป

ก
รณ

์

 
 

 
อ

าค
าร

แล
ะส

่วน
 

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

 
วิท

ย
ุค

ม
น

าค
ม

 
อ

าค
าร

 -
 ส

ถ
าน

ี 
เค

รื่อ
งใ

ช้ 
เค

รื่อ
งม

ือ
 

สื่
อ

โฆ
ษ

ณ
าแ

ละ
 

งา
น

 

 
 

ท
ี่ด

ิน
 

ป
รับ

ป
รุง

อ
าค

าร
 

สิท
ธิก

าร
เช

่า 
ระ

บ
บ

เซ
ลล

ูล่
าร

์ 
รับ

ส่ง
สัญ

ญ
าณ

 
สำา

น
ัก

งา
น

 
แล

ะอ
ุป

ก
รณ

์ 
อ

ุป
ก

รณ
์สื

่อ
สา

ร 
ระ

ห
ว่า

งท
ำา 

อ
ื่น

ๆ 
รว

ม

รา
คา

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

มก
รา

คม
 2

55
8 

73
2,

76
8 

1,
69

6,
98

5 
1,

19
4,

01
9 

2,
46

8,
87

1 
86

,9
42

 
63

8,
62

0 
5,

89
0,

24
7 

98
,8

19
 

10
7,

54
2 

24
3,

55
9 

13
,1

58
,3

72
ซื้อ

เพ
ิ่ม 

 
- 

10
,6

36
 

17
2,

35
9 

17
5 

- 
47

,2
81

 
45

6,
03

8 
39

,0
22

 
74

8,
97

8 
12

,5
00

 
1,

48
6,

98
9

จำา
ห

น
่าย

/ต
ัดจ

ำาห
น

่าย
 

(7
,3

23
) 

(5
,3

81
) 

(1
21

,8
42

) 
(6

,9
33

) 
- 

(4
4,

74
6)

 
(1

59
,1

79
) 

(1
7,

39
7)

 
- 

(3
5,

55
1)

 
(3

98
,3

52
)

โอ
น

เข
้า 

(อ
อก

) 
- 

- 
- 

94
3,

64
9 

- 
- 

- 
- 

(6
54

,2
52

) 
- 

28
9,

39
7

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

72
5,

44
5 

1,
70

2,
24

0 
1,

24
4,

53
6 

3,
40

5,
76

2 
86

,9
42

 
64

1,
15

5 
6,

18
7,

10
6 

12
0,

44
4 

20
2,

26
8 

22
0,

50
8 

14
,5

36
,4

06

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สะ
สม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

มก
รา

คม
 2

55
8 

- 
1,

18
4,

50
2 

57
9,

03
1 

1,
45

6,
42

1 
58

,6
93

 
59

3,
74

4 
5,

52
0,

08
8 

64
,4

04
 

- 
11

3,
03

1 
9,

56
9,

91
4

ค่า
เส

ื่อม
รา

คา
สำา

ห
รับ

ป
ี 

- 
96

,5
90

 
14

3,
36

3 
20

3,
85

5 
4,

22
0 

64
,5

76
 

31
8,

57
0 

29
,7

56
 

- 
19

,5
08

 
88

0,
43

8
ค่า

เส
ื่อม

รา
คา

 -
 จ

ำาห
น

่าย
/ต

ัดจ
ำาห

น
่าย

 
- 

(5
,3

83
) 

(6
5,

49
9)

 
(5

,4
86

) 
- 

(4
4,

08
9)

 
(1

59
,1

12
) 

(1
6,

20
0)

 
- 

(3
3,

42
9)

 
(3

29
,1

98
)

โอ
น

เข
้า 

  
- 

- 
- 

40
,8

30
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

40
,8

30

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

- 
1,

27
5,

70
9 

65
6,

89
5 

1,
69

5,
62

0 
62

,9
13

 
61

4,
23

1 
5,

67
9,

54
6 

77
,9

60
 

- 
99

,1
10

 
10

,1
61

,9
84

ค่
าเ

ผื่อ
กา

รด
้อ

ยค
่า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
มก

รา
คม

 2
55

8 
3,

00
0 

- 
- 

26
3,

95
8 

- 
- 

- 
- 

- 
82

,9
75

 
34

9,
93

3

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

3,
00

0 
- 

- 
26

3,
95

8 
- 

- 
- 

- 
- 

82
,9

75
 

34
9,

93
3

ม
ูลค

่าส
ุท

ธิต
าม

บ
ัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31

 ธ
ัน

วา
คม

 2
55

7 
72

9,
76

8 
51

2,
48

3 
61

4,
98

8 
74

8,
49

2 
28

,2
49

 
44

,8
76

 
37

0,
15

9 
34

,4
15

 
10

7,
54

2 
47

,5
53

 
3,

23
8,

52
5

31
 ธ

ัน
วา

คม
 2

55
8 

72
2,

44
5 

42
6,

53
1 

58
7,

64
1 

1,
44

6,
18

4 
24

,0
29

 
26

,9
24

 
50

7,
56

0 
42

,4
84

 
20

2,
26

8 
38

,4
23

 
4,

02
4,

48
9

ค่
าเ

สื่อ
ม

รา
คา

สำา
ห

รับ
ป

ีซึ่ง
รว

ม
อย

ู่ใน
งบ

กำา
ไร

ขา
ด

ท
ุน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ป

ี 2
55

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

98
0,

18
3

ป
ี 2

55
8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
88

0,
43

8

 ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
8 

บ
ริษ

ัท
ฯม

ีอุป
กร

ณ
์จำา

น
วน

ห
น

ึ่งซ
ึ่งต

ัดค
่าเ

สื่อ
มร

าค
าห

มด
แล

้ว 
มูล

ค่า
ตา

มบ
ัญ

ชีก
่อน

ห
ักค

่าเ
สื่อ

มร
าค

าส
ะส

มแ
ละ

ค่า
เผ

ื่อก
าร

ด้อ
ยค

่าข
อง

สิน
ท

รัพ
ย์ด

ังก
ล่า

วม
ีจำา

น
วน

 6
,8

88
 ล

้าน
บ

าท
 (

25
57

: 
6,

25
8 

ล้า
น

บ
าท

) 

 ณ
 ว

ัน
ท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
8 

บ
ริษ

ัท
ฯม

ียอ
ดค

งเ
ห

ลือ
ขอ

งย
าน

พ
าห

น
ะซ

ึ่งไ
ด้ม

าภ
าย

ใต
้สัญ

ญ
าเ

ช่า
กา

รเ
งิน

โด
ยม

ีมูล
ค่า

สุท
ธิต

าม
บ

ัญ
ชีเ

ป
็น

จำา
น

วน
เง

ิน
 2

3 
ล้า

น
บ

าท
 (2

55
7:

 4
0 

ล้า
น

บ
าท

)

งบ
ก

าร
เง

ิน
เฉ

พ
าะ

ก
ิจก

าร



154 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้บันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่าร์จำานวน 15 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ดังกล่าวได้รวมเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกับต้นทุน 

เครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีเพื่อพิจารณาการด้อยค่าตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14

 ในปี 2558 บริษัทฯได้ทบทวนมูลค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ ซึ่งมูลค่าตามบัญชี

ของอุปกรณ์ดังกล่าวได้รวมเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเดียวกับต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีตามที่กล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวมข้อ 14

14.   สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีโดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร ์

ของบริษัทฯภายใต้สัญญากับ กสท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ซึ่งกรรมสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องจะ 

ตกเป็นของ กสท นับแต่วันเริ่มเปิดให้บริการหรือเริ่มใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นั้นในการดำาเนินงานให้บริการ

 ต้นทุนของเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายตั้งพักและตัดจำาหน่ายภายในระยะเวลาที่เหลือของสัญญาสัมปทาน 

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม

  ต้นทุนเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ

  และอุปกรณ์รอตัดบัญชี ระบบสื่อสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 143,256,898 971,620 144,228,518

 เพิ่มขึ้น 3,672,112 - 3,672,112

 โอนออก (542,967) - (542,967)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  146,386,043 971,620 147,357,663

 เพิ่มขึ้น  8,454,411 - 8,454,411

 โอนออก (372,363) - (372,363)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 154,468,091 971,620 155,439,711

 การตัดจำาหน่าย   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (93,221,908) (657,522) (93,879,430)

 ค่าตัดจำาหน่าย (11,199,733) (52,762) (11,252,495)

 โอนออก 38,240 - 38,240

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (104,383,401) (710,284) (105,093,685)

 ค่าตัดจำาหน่าย (12,310,183) (52,762) (12,362,945)

 โอนออก 73,673 - 73,673

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (116,619,911) (763,046) (117,382,957)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  42,002,642 261,336 42,263,978

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 37,848,180 208,574 38,056,754

 ค่าตัดจำาหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน  

 2557 11,199,733 52,762 11,252,495

 2558 12,310,183 52,762 12,362,945
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(หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ต้นทุนเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ

  และอุปกรณ์รอตัดบัญชี ระบบสื่อสัญญาณรอตัดบัญชี รวม

 ราคาทุน   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 143,256,318 971,620 144,227,938

 เพิ่มขึ้น 3,672,112 - 3,672,112

 โอนออก (542,967) - (542,967)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 146,385,463 971,620 147,357,083

 เพิ่มขึ้น 8,454,409 - 8,454,409

 โอนออก (372,363) - (372,363)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 154,467,509 971,620 155,439,129

 การตัดจำาหน่าย   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (93,221,681) (657,522) (93,879,203)

 ค่าตัดจำาหน่าย (7,301,557) (52,762) (7,354,319)

 โอนออก 38,240 - 38,240

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (100,484,998) (710,284) (101,195,282)

 ค่าตัดจำาหน่าย (8,678,676) (52,762) (8,731,438)

 โอนออก 73,673 - 73,673

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (109,090,001) (763,046) (109,853,047)

 ค่าเผื่อการด้อยค่า   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  (18,348,000) - (18,348,000)

 โอนกลับ 989,235 - 989,235

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (17,358,765) - (17,358,765)

 เพิ่มขึ้น - - -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (17,358,765) - (17,358,765)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 28,541,700 261,336 28,803,036

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 28,018,743 208,574 28,227,317

 ค่าตัดจำาหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน  

 2557 7,301,557 52,762 7,354,319

 2558 8,678,676 52,762 8,731,438

 บริษัทฯได้ทำาการประเมินการด้อยค่ามูลค่าตามบัญชีของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการให้บริการ

ตามสัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ (สัญญาสัมปทาน) โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบัญชีและ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคำานวณจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 

บริษัทฯได้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวภายใต้สมมติฐานว่าสัญญาสัมปทาน

สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2561 และคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
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 จากผลการประเมินในปี 2556 บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่ารวมจำานวน 18,627 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการในส่วนของกำาไร 

หรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สำาหรับค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีข้างต้นจำานวนเงิน 

18,348 ล้านบาท และสำาหรับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์จำานวน 

279 ล้านบาท (ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13)

 ในปี 2557 บริษัทฯได้ทบทวนการประเมินการด้อยค่าของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการให้บริการ

ตามสัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ (สัญญาสัมปทาน) โดยการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวใหม่และบริษัทฯจึงได้กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจำานวน 1,004 ล้านบาท  

ที่เคยรับรู้ในปี 2556ในงบการเงินเฉพาะกิจการในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกลับรายการขาดทุน

จากการด้อยค่าของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีจำานวน 989 ล้านบาทและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การดำาเนินงานสนับสนุนการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์จำานวน 15 ล้านบาท (ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13)

 ในปี 2558 บริษัทฯได้ทบทวนมูลค่าของต้นทุนเครื่องมือและอุปกรณ์รอตัดบัญชีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการให้บริการตามสัญญา 

ให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของบริษัทฯ (สัญญาสัมปทาน) โดยการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะ 

ได้รับจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวใหม่ และเห็นว่ามูลค่าดังกล่าวยังคงครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีในปัจจุบัน 

15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

     (หน่วย: พันบาท)

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ซอฟต์แวร์   ซอฟต์แวร์

  ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา รวม คอมพิวเตอร์ ระหว่างการพัฒนา รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:      

 ราคาทุน 11,463,250 263,001 11,726,251 9,775,405 80,101 9,855,506

 หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (10,225,787) - (10,225,787) (9,362,372) - (9,362,372)

 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,237,463 263,001 1,500,464 413,033 80,101 493,134

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:      

 ราคาทุน 10,644,725 296,083 10,940,808 9,539,909 77,850 9,617,759

 หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (9,317,837) - (9,317,837) (8,907,483) - (8,907,483)

 มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 1,326,888 296,083 1,622,971 632,426 77,850 710,276

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 มูลค่าตามบัญชีต้นปี 1,622,971 2,222,452 710,276 1,259,638

 ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 703,355 399,153 155,086 136,588

 ค่าตัดจำาหน่าย (875,107) (998,009) (422,046) (685,950)

 โอนเข้า 50,123 - 50,123 -

 ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (878) (625) (305) -

 มูลค่าตามบัญชีปลายปี 1,500,464 1,622,971 493,134 710,276
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16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ค่าธรรมเนียมในการจัดจำาหน่าย/จัดหาเงินกู้

  และหุ้นกู้รอตัดบัญชี - สุทธิ 155,647 24,870 10,376 24,870

 เงินมัดจำา 313,161 258,846 265,578 229,850

 สิทธิการเช่า 23,601 27,020 22,169 25,445

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 1,365,195 298,742 1,338,877 216,028

 อื่น ๆ 91,637 115,338 22,796 46,498

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,949,241 724,816 1,659,796 542,691

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเครื่องมือ

  และอุปกรณ์ในการให้บริการโทรศัพท์

  และเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย 6,756,803 10,192,720 4,491,330 5,912,797

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 1,482,440 965,643 642,271 1,406,218

 เจ้าหนี้ - กสท 7,377,323 6,907,851 7,267,861 6,874,978

 เจ้าหนี้ - ทีโอที 1,259,861 1,293,593 1,249,592 1,250,182

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างจ่าย  4,188,358 2,622,089 - -

 เจ้าหนี้ - ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ 52,670 70,649 21 13,726

 เจ้าหนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ 1,439,521 1,870,856 1,353,604 1,857,288

 เจ้าหนี้การค้าอื่น 2,052,101 2,067,463 676,046 715,394

 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7) 603,436 385,310 684,474 429,713

 เจ้าหนี้อื่น  1,415,033 1,930,219 880,788 1,080,482

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,149,758 2,903,874 2,448,210 2,534,606

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 90,579 90,409 90,580 90,409

 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 29,867,883 31,300,676 19,784,777 22,165,793
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 18.1 เงินกู้ยืมวงเงินจำานวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา - 164,400 - 164,400

  จาก Nordic Investment Bank  

 18.2 เงินกู้ยืมวงเงินจำานวน 30,000 ล้านบาท - 8,000,000 - 8,000,000

  จากสถาบันการเงินในประเทศไทย 

 18.3 เงินกู้ยืมวงเงินจำานวน 20,000 ล้านบาท - 12,000,000 - 12,000,000

  จากสถาบันการเงินในประเทศไทย 

 18.4 เงินกู้ยืมวงเงินจำานวน 10,000 ล้านบาท 10,000,000 7,000,000 10,000,000 7,000,000

  จากสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย 

 18.5 เงินกู้ยืมวงเงินจำานวน 30,000 ล้านบาท 18,000,000 - - - 

 จากสถาบันการเงินในประเทศไทย 

 รวม  28,000,000 27,164,400 10,000,000 27,164,400

 หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (10,000,000) (4,164,400) (10,000,000) (4,164,400)

 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 18,000,000 23,000,000 - 23,000,000

18.1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯได้ทำาสัญญาสินเชื่อกับ Nordic Investment Bank (“NIB”) โดยสาระสำาคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ : 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เบิกใช้แล้วเต็มจำานวน)

 อัตราดอกเบี้ย : LIBOR บวกร้อยละ 1.0 ต่อปี

 กำาหนดชำาระดอกเบี้ย : ทุกหกเดือน

 กำาหนดชำาระคืนเงินต้น : 11 งวด ทุกงวดหกเดือน ตามจำานวนเงินที่ระบุในสัญญาเริ่มตั้งแต่ปี2553 ถึงปี 2558

 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนี้  บริษัทฯได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย สำาหรับวงเงินสินเชื่อทั้งจำานวน โดยแลกเปลี่ยนเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจำานวน 1,644 ล้านบาท มีอัตรา

ดอกเบี้ยสำาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสกุลเงินบาทแบบคงที่ตามที่ระบุไว้

ในสัญญา และอัตราดอกเบี้ยสำาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ระบุในสัญญา ในระหว่างปี บริษัทฯ

ได้ชำาระคืนเงินกู้ดังกล่าวแล้วทั้งจำานวน 

18.2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินโดยสาระสำาคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 Tranche A

 วงเงินสินเชื่อ :  20,000 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วเต็มจำานวน)

 อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

 กำาหนดชำาระดอกเบี้ย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

  กำาหนดชำาระคืนเงินต้น :   10 งวด ทุกงวด 6 เดือน เริ่มชำาระงวดแรก 30 มิถุนายน 2555

 Tranche B

 วงเงินสินเชื่อ :   10,000 ล้านบาท (วงเงินกู้ยืมระยะสั้น)

  อัตราดอกเบี้ย :    อัตราเงินกู้ระยะสั้น

 กำาหนดชำาระดอกเบี้ย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

 กำาหนดชำาระคืนเงินต้น :   ตามที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญา

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้ขอชำาระคืนเงินกู้ Tranche A ก่อนถึงกำาหนดชำาระคืนปกติแล้วทั้งจำานวน
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18.3 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยสาระสำาคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ :  20,000 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วเต็มจำานวน)

 วงเงินคำ้าประกัน : 10,000 ล้านบาท

 อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

 กำาหนดชำาระดอกเบี้ย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

  กำาหนดชำาระคืนเงินต้น :   4 งวด ทุกงวด 6 เดือน เริ่มชำาระงวดแรก 30 เมษายน 2559

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้ขอชำาระคืนเงินกู้ดังกล่าวก่อนถึงกำาหนดชำาระคืนปกติแล้วทั้งจำานวน

18.4 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาสินเชื่อกับกลุ่มสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย โดยสาระสำาคัญของ

วงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ :  10,000 ล้านบาท (เบิกใช้แล้วเต็มจำานวน)

 อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

 กำาหนดชำาระดอกเบี้ย :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

 กำาหนดชำาระคืนเงินต้น :   4 งวด ทุกงวด 6 เดือน เริ่มชำาระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2559

 บริษัทฯได้แจ้งความจำานงขอชำาระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งจำานวนก่อนถึงกำาหนดชำาระคืนตามงวดปกติ    ในปี 2559

18.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาสินเชื่อกับกลุ่มสถาบันการเงิน โดยสาระสำาคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ :  69,000 ล้านบาท 

 อัตราดอกเบี้ย  :  BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

 กำาหนดชำาระดอกเบี้ย :  ทุกเดือน ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

 กำาหนดชำาระคืนเงินต้น :   ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำานวน 51,000 ล้านบาท (2557 ของ 

บริษัทฯ: 11,000 ล้านบาท)

 ภายใต้สัญญาสินเชื่อเงินกู้ยืมข้างต้นระบุให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทาง 

การเงินให้เป็นไปตามอัตราที่กำาหนดในสัญญาและการนำาสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือคำ้าประกัน ยกเว้นภายใต้เงื่อนไข

บางประการ

19. หุ้นกู้

      (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 หุ้นกู้ 20,000 5,000 5,000 5,000

 หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (5,000) - (5,000) -

 หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 15,000 5,000 - 5,000
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 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

  (หน่วย: ล้านบาท)

   ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

  อายุ ณ วันที่ บวก: ออก หัก: จ่ายคืน ณ วันที่

  หุ้นกู้ 1 มกราคม 2558 หุ้นกู้เพิ่ม หุ้นกู้ 31 ธันวาคม 2558

 บริษัทฯ     

 หุ้นกู้จำานวน 5,000 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556) 3 ปี 5,000 - - 5,000

    5,000 - - 5,000

 บริษัทย่อย     

 หุ้นกู้จำานวน 2,000 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3 ปี - 2,000 - 2,000

 หุ้นกู้จำานวน 4,000 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 5 ปี - 4,000 - 4,000

 หุ้นกู้จำานวน 3,000 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 7 ปี - 3,000 - 3,000

 หุ้นกู้จำานวน 6,000 ล้านบาท      

     (ออกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558) 10 ปี - 6,000 - 6,000

    - 15,000 - 15,000

 รวม  5,000 15,000 - 20,000

 หุ้นกู้ของบริษัทฯ

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำานวนเงิน 5,000 

ล้านบาท (5,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทั้งจำานวนใน

เดือนกรกฎาคม 2559 

 หุ้นกู้ของบริษัทย่อย

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของ ดีแทค ไตรเน็ต มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2558 ดีแทค ไตรเน็ต ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่จำานวน 15,000 ล้านบาท (15,000,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) โดยแบ่งเป็น 4 ชุด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  

2.16, 2.92, 3.52 และ 3.98 ต่อปี ซึ่งครบกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทั้งจำานวนในปี 2561, 2563, 2565 และ 2568 ตามลำาดับ

 ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสำาหรับหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด สำาหรับเงินต้นจำานวนรวม 13,500 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 90 ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวบวกด้วยส่วนเพิ่มจำานวนหนึ่งตามที่

ระบุในสัญญา

 หุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นระบุให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ ในข้อกำาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ 

ผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ข้อจำากัดเกี่ยวกับการนำาสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน และการห้ามให้กู้ยืมหรือคำ้าประกัน ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ 
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20. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 380,077 300,850

 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:  

    ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  38,147 29,932

     ต้นทุนดอกเบี้ย 12,946 12,955

 ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:  

   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

        ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  19,963 28,679

        ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,283 16,381

 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี                   -        (8,720)

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 452,416 380,077

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด

 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 

จำานวน 5 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 15 ปี  

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี) (2557: 15 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี)

  สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557

 อัตราคิดลด 3.1 3.4

 อัตราการขึ้นเงินเดือน  5.6 5.6

 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน  0 - 25 0 - 25

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 สรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%

 อัตราคิดลด (33) 36

 อัตราการขึ้นเงินเดือน            35 (32)

  เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%

 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน  (35) 38
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21. เงินปันผล

 เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

   (ล้านบาท) (บาท)

 เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3,352 1.42

  ประกาศจ่ายจากการดำาเนินงานของงวดวันที่  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557  

  1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557   

 เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3,734 1.58

     ประกาศจ่ายจากการ ดำาเนินงานของงวดวันที่  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  

  1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557   

 เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3,714 1.57

     ประกาศจ่ายจากการ ดำาเนินงานของงวดวันที่  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557  

     1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557   

 รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2557   10,800 

 เงินปันผลประกาศจ่าย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 5,537 2.34

  จากการดำาเนินงานของ งวดวันที่    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  

     1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557   

     และจากกำาไรสะสม   

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2,107 0.89

     จากการดำาเนินงานของ งวดวันที่    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  

     1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558    

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 1,893 0.80

     จากการดำาเนินงานของ งวดวันที่    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  

     1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558   

 เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 1,705 0.72

     จากการดำาเนินงานของ งวดวันที่    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558  

     1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558   

 รวมเงินปันผลสำาหรับปี 2558   11,242 

22. สำารองตามกฎหมาย

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำารองตาม 

กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 4,197,106 3,813,070 4,281,345 3,947,589

 ค่าเสื่อมราคา 4,593,710 3,437,689 880,438 980,183

 ค่าตัดจำาหน่าย 14,202,101 13,186,330 9,187,494 8,077,671

 ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2,467,930 2,153,757 1,868,411 2,061,167

 ซื้อสินค้า 16,306,515 18,260,143 14,396,711 17,935,785

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป 953,214 (2,210,010) 835,777 (2,069,303)

24. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ดอกเบี้ยจ่าย 1,311,508 1,266,229 999,751 1,000,287

 ตัดจำาหน่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี 22,223 15,407 14,493 15,407

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น 50,583 55,230 31,602 55,230

 รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,384,314 1,336,866 1,045,846 1,070,924

25. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 1,761,135 2,344,722 - 1,285,469

 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (22,041) 198,578 48,686 201,936

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง    

     ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (182,480) 7,443 691,298 (1,968,534)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน 1,556,614 2,550,743 739,984 (481,129)
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 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุป

ได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

  2558 2557

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - -

 รายการกระทบยอดระหว่างกำาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 7,444,755 13,274,635 7,994,793 16,399,220

    

 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

 กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 1,488,951 2,654,927 1,598,959 3,279,844

 ขาดทุนสะสม (1,857) (394,387) - -

 รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน (22,041) 198,578 48,686 201,936

 ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:    

     รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (10,540) (3,606) (960,449) (914,057)

      ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 29,998 43,125 21,682 41,359

      การปรับลด (กลับรายการ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 6,170 (147,047) 6,170 (3,081,211)

     ผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 62,364 197,700 24,936 (9,000)

     อื่น ๆ 3,569 1,453 - -

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน 1,556,614 2,550,743 739,984 (481,129)

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้การค้า 167,641 119,948 53,768 57,459

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน/ผลขาดทุนในบริษัทย่อย 90,000 90,000 90,000 90,000

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 47,217 25,483 47,217 25,483

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 322,160 360,446 322,160 387,673

 ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 70,906 110,203 52,391 90,367

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์

  ทางการเงินสำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาว    - 6,447 - 6,447

 รายได้จากการจำาหน่ายบัตรเติมเงิน 201,151 191,372 54,524 100,389

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - 1,992,812 2,731,420

 ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเติมเงินอิเล็คทรอนิกส์ 

  (ส่วนลำ้ามูลค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย) (13,768) (13,768) - -

 อื่น ๆ 203,486 16,182 230,123 45,055

 รวม 1,088,793 906,313 2,842,995 3,534,293
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวนเงิน 1,309 ล้านบาท (2557: 1,278 ล้านบาท) 

ซึ่งบริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯอาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ 

ที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

 

26. กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ย 

ถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

      

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท) 5,893,114 10,728,745 7,254,808 16,880,349

 จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (พันหุ้น) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811

 กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.49 4.53 3.06 7.13

27. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

      (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558 2557

 ค่าเสื่อมราคา    

 อาคารและอุปกรณ์ 4,593,710 3,437,689 880,438 980,183

 ค่าตัดจำาหน่าย    

 สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี 12,362,945 11,252,495 8,731,438 7,354,319

 ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 897,052 898,270 - -

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    

 -  บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 919,881 1,020,158 441,563 707,945

 -  บันทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทางการเงิน 22,223 15,407 14,493 15,407

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 18,795,811 16,624,019 10,067,932 9,057,854
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28. กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจำาหน่าย และรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการ (EBITDA before other incomes and 
other expenses)

  (หน่วย: พันบาท)

  งบการเงินรวม

  หมายเหตุ 2558 2557

 กำาไรสำาหรับปี   5,888,141 10,723,892

 บวก (หัก) : ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 24 1,384,314 1,336,866

  : ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 1,556,614 2,550,743

  : ค่าเสื่อมราคา 27 4,593,710 3,437,689

  : ค่าตัดจำาหน่าย 27 14,179,878 13,170,923

 EBITDA    27,602,657 31,220,113

 บวก (หัก) : ดอกเบี้ยรับ  (136,066) (161,607)

  : ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  294,871 6,565

  :  ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับพนักงาน  108,026 51,328

  :  เงินปันผลรับจากการลงทุนอื่นๆ  (40,325) (10,300)

  :  ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (3,708) (5,953)

  :  (กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์

   และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  119,904 (194,896)

                  :  รายได้อื่น  (4,136) (5,493)

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย และรายได้และรายจ่ายอื่น   

     บางรายการ (EBITDA before other incomes and other expenses)  27,941,223 30,899,757

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดังนี้

29.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว 
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 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญ (ซึ่งบางส่วนอยู่ภายใต้ตราสารอนุพันธ์ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 

18 และ 19) สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

    อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 

  รายการ หมายเหตุ ลอยตัว คงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 9,066 650 404 10,120

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6 - - 9,722 9,722

 หนี้สินทางการเงิน     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 - - 29,868 29,868

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 28,000 - - 28,000

 หุ้นกู้ 19 - 20,000 - 20,000

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

    อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ไม่มี 

  รายการ หมายเหตุ ลอยตัว คงที่ อัตราดอกเบี้ย รวม

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 5,011 150 662 5,823

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6 - - 10,453 10,453

 หนี้สินทางการเงิน     

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 - - 31,301 31,301

 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 28,664 - - 28,664

 หุ้นกู้ 19 - 5,000 - 5,000

 สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกำาหนด (หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หากวัน 

ที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

    ภายใน มากกว่า  

  รายการ หมายเหตุ 12 เดือน 12 เดือน รวม  อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  650 - 650 0.125% - 1.60%

 หนี้สินทางการเงิน     

 หุ้นกู้ 19 5,000 15,000 20,000 2.16% - 3.98%
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 (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

    ภายใน มากกว่า  

  รายการ หมายเหตุ 12 เดือน 12 เดือน รวม  อัตราดอกเบี้ย

 สินทรัพย์ทางการเงิน     

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  150 - 150 0.125% - 1.80%

 หนี้สินทางการเงิน     

 หุ้นกู้ 19 - 5,000 5,000 3.72%

29.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้ออุปกรณ์ ลูกหนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

ในต่างประเทศและการกู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข้อ 18)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2558 2557 สกุลเงิน 2558 2557

  (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 สินทรัพย์    

 เงินฝากสถาบันการเงิน 7.91 17.66   เหรียญสหรัฐอเมริกา 35.8295 32.7241

 ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่นๆ  16.81 13.27 เอสดีอาร์ 50.1643 47.7445

  8.78 7.52   เหรียญสหรัฐอเมริกา 35.8295 32.7241

  0.25 0.04 ยูโร 38.9721 39.6482

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.11 0.14 เอสดีอาร์ 50.1643 47.7445

       9.29 0.77   เหรียญสหรัฐอเมริกา 35.8295 32.7241

 หนี้สิน     

 เจ้าหนี้การค้า 105.56 163.23   เหรียญสหรัฐอเมริกา 36.2538 33.1132

  0.26 0.26 ยูโร 39.7995  40.3552

  0.03 - เหรียญสิงคโปร์ 25.7905 25.1274

  0.03 - โครนนอร์เวย์ 4.1796 4.4588

  28.69 39.18 เอสดีอาร์ 50.1643 47.7445

 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 88.35 31.36 โครนนอร์เวย์ 4.1796 4.4588

  0.04 - ยูโร 39.7995 40.3552

  1.13 1.49 เอสดีอาร์ 50.1643 47.7445

  9.32 4.36   เหรียญสหรัฐอเมริกา 36.2538 33.1132

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.09 0.09 โครนนอร์เวย์ 4.1796 4.4588

 รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ (88.90) (141.64) เหรียญสหรัฐอเมริกา  

  (0.05) (0.22) ยูโร  

  (12.90) (27.26) เอสดีอาร์  

  (0.03) - เหรียญสิงคโปร์  

  (88.47) (31.45) โครนนอร์เวย์  
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ทำาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำานวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก

เจ้าหนี้การซื้อเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี

29.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มี 

นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจำานวนมากราย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น 

สาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี ้

การค้าซึ่งได้หักด้วยสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

29.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่ม ี

อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

ดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

 มูลค่าตามบัญชี (แสดงโดยไม่รวมมูลค่าตามบัญชีของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง) และมลูคา่ยตุธิรรมของหนีส้นิทางการเงนิระยะยาวและตราสารอนพุนัธท์างการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงัตอ่ไปนี้

   (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2558 2557

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

 รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง    

    หุ้นกู้สกุลเงินบาท 13,500 14,079 - -

 รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง    

    เงินกู้ยืมจาก Nordic Investment Bank - - 132 133

    หุ้นกู้สกุลเงินบาท 6,500 6,642 5,000 5,094

 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน    

    สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - 28 - (1)

     (หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2558 2557

  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

 รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง    

    หุ้นกู้สกุลเงินบาท 5,000 5,052 5,000 5,094
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 - มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวคำานวณโดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทน 

 ของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงิน 

 ที่บริษัทฯกำาลังพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

 - มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คำานวณโดยใช้ราคาซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond 

  Market Association) หรือใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อัตราคิดลดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้เท่ากับอัตราผลตอบแทนของเครื่องมือ 

 ทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯและ 

 บริษัทย่อยกำาลังพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

 - มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคำานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำาลองตามทฤษฎีใน 

 การประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น เส้นอัตราผลตอบแทน 

 ของอตัราดอกเบีย้ เปน็ตน้ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยไดค้ำานงึถงึผลกระทบของความเสีย่งดา้นเครดติของคูส่ญัญาในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรม 

 ของตราสารอนุพันธ์

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

30. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินรวม

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

 หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

 หุ้นกู้ - 20,721 - 20,721

 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน - (28) - (28)

(หน่วย: ล้านบาท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

 หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

 หุ้นกู้ - 5,052 - 5,052

31. การบริหารจัดการทุน

 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วน Net Interest-Bearing Debt to EBITDA เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใน 

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนดังกล่าวเป็น 1.42:1 (2557: 0.96:1)

 โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยหนี้สินที่รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ข้อ 18 และ 19 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 5 และส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯตามที่แสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจัดการ

ทุน



171หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

32. ภาระผูกพัน

32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงาน และการเช่าที่ดินและอาคารสำาหรับติดตั้งสถาน ี

รับส่งสัญญาณ  อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปีและ 12 ปี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  2558 2557

 จ่ายชำาระ  

  ภายใน 1 ปี 798 917

  มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,366 2,568

  มากกว่า 5 ปี 210 586

 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รับรู้แล้วในงบกำาไรขาดทุนเป็นจำานวนเงิน 2,098 ล้านบาท (2557: 1,922 

ล้านบาท)

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ใน 

การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเปน็จำานวน 2,079 ลา้นบาทและ 44 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (2557: 1,788 ลา้นบาทและ 177 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา) 

และเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างสถานีฐานและการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำานวน  

48 ล้านบาท และ 6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2557: 201 ล้านบาท และ 7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

32.3 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน   

32.3.1  การดำารงเงินฝากธนาคารขั้นตำ่าสำาหรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “การกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์”  

บริษัท เพย์สบาย จำากัด (บริษัทย่อย) จะต้องฝากเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าไว้เป็นเงินสดที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่ตำ่ากว่ามูลค่ายอดคงค้างของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ของ บริษัท เพย์สบาย จำากัด ได้รวมเงินฝากธนาคารที่ต้องดำารงเงินฝากขั้นตำ่าไว้จำานวน 1,896 ล้านบาท (2557: 2,074 ล้านบาท)

32.3.2 เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยจำานวน 0.2 ล้านบาท (2557: 0.2 ล้านบาท) ได้นำาไปวางเป็นหลักทรัพย์เพื่อคำ้าประกัน

วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

32.4 หนังสือค้ำาประกันของธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือคำ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนาม  บริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำานวน

เงิน 3,986 ล้านบาท (2557: 7,570 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

ซึ่งส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสท เพื่อคำ้าประกันการชำาระผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน 

32.5 สัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและดำาเนินการและบริหารเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ดำาเนินการติดตั้ง 

อุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและออกแบบและวางแผนเชิงวิศวกรรม ติดตั้ง และบริการซ่อมแซมและบำารุงรักษาเครือข่ายระบบสื่อสัญญาณ  

โดยบริษัทฯต้องชำาระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
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32.6 สัญญาจัดหาอุปกรณ์และให้บริการระบบ Wi-Fi

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮด์เวย์ จำากัด ซึ่งเป็น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ดำาเนินการจัดหาอุปกรณ์และให้บริการในโครงการระบบ Wi-Fi ของบริษัทย่อยแห่งนั้น ซึ่งจะทำาการจัดหาอุปกรณ์                

ที่เกี่ยวข้อง ระบบซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น และการดำาเนินการซึ่งรวมถึงการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในโครงการดังกล่าว 

โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องชำาระค่าตอบแทนให้แก่บริษัทดังกล่าวตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

32.7 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาระยะยาว

  ก. บริษัทฯได้ทำาสัญญาซื้อขายกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทฯจะได้รับสิทธิในการจัดจำาหน่ายสินค้า อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ  สำาหรับโทรศัพท์

มอืถอืและแทบ็เลต็ คอมพวิเตอรข์องบรษิทัดงักลา่วในประเทศไทย โดยบรษิทัฯตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นสญัญาและ  บรษิทัฯ

มีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการสั่งซื้อสินค้าขั้นตำ่าและรายจ่ายขั้นตำ่าในการจัดการขายและการตลาดภายใต้สัญญาซื้อขายดังกล่าว

 ข. บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาหลัก (Frame contract) กับบริษัท 2 แห่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โครงข่ายรวมถึงบริการต่างๆสำาหรับระบบ

โครงข่ายวิทยุคมนาคมของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยราคาสินค้าและค่าบริการเป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 ค. บริษัทฯได้ทำาสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้ดำาเนินการจัดการดูแล ตรวจสอบ แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลการขยายขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ในอนาคตตลอดจนการจัดการปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

โดยราคาค่าบริการเป็นไปตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

33. คดฟีอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้เรือ่งคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมระหวา่งบรษิทัฯ และ
บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) 

 1) ตามที่ ทีโอที กสท และบริษัทฯ ได้ทำาข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน (Postpaid) เมื่อวันที่ 

22 กุมภาพันธ์ 2537 และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 โดยทีโอทีจะเชื่อมโยงโครงข่าย

เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัทฯให้บริการให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในอัตรา

หมายเลขละ 200 บาทต่อเดือน สำาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือน และในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตร 

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำาหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) 

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2549 กทช. (ปัจจุบัน คือ กสทช.) ได้ออกประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อกำาหนดรายละเอียด 

เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้

ด้วยดีและให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอัตราที่สะท้อนต้นทุน 

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2549 บริษัทฯได้ทำาหนังสือแจ้งทีโอทีเพื่อขอเจรจาเกี่ยวกับสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 

ของบริษัทฯกับโครงข่ายโทรคมนาคมของทีโอที และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้ทำาหนังสือแจ้งให้ทีโอทีและ กสท ทราบว่า 

บริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงอัตราการคำานวณค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมที่ทำากับทีโอที เนื่องจาก 

บริษัทฯเห็นว่าข้อตกลงดังกล่าวมีการคิดอัตราและวิธีการจัดเก็บที่มีลักษณะขัดแย้งต่อกฎหมายหลายประการ และบริษัทฯได้แจ้งให้ 

ทีโอทีและ กสท ทราบว่าบริษัทฯจะชำาระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตรา 

ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับกฎหมาย 

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งจากทีโอทีโดยในหนังสือดังกล่าวทีโอทีได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีสิทธิเชื่อมต่อ 

โครงข่ายโทรคมนาคมกับทีโอที เนื่องจากบริษัทฯมิได้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. และมิได้มีโครงข่าย

โทรคมนาคมเป็นของตนเองและข้อตกลงเดิมมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้นการเก็บค่าตอบแทนและวิธีการจัดเก็บค่าตอบแทน 

การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม และทีโอทีได้แจ้งปฏิเสธการรับชำาระเงินค่าตอบแทน

การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯได้มีหนังสือแจ้งต่อทีโอทีว่าบริษัทฯยินดีที่จะชำาระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ทีโอทีในอัตรา

ตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (“RIO”) ของทีโอทีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช.
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 2) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 กทช.ได้มีคำาชี้ขาดข้อพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยให้ทีโอทีเจรจา 

เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมภายใน 7 วัน และต้องทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ภายใน 30 วันนับ 

ตั้งแต่วันที่เริ่มเจรจากับบริษัทฯ และต่อมาเลขาธิการ กทช. ได้มีคำาสั่งให้ทีโอทีปฏิบัติตามคำาชี้ขาดของ กทช. ซึ่งทีโอทีได้อุทธรณ์คำาสั่ง 

ดังกล่าวต่อ กทช. และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 กทช.ได้มีคำาวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ยืนตามคำาสั่งของเลขาธิการ กทช.ให้ทีโอทีปฏิบัติตาม 

คำาชี้ขาดของกทช.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทีโอทีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำาที่ 1523/2550 เพื่อขอให้ศาลเพิกถอน

คำาชี้ขาดของ กทช.และคำาสั่งของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ศาลได้มีคำาพิพากษายกฟ้อง ทีโอที ซึ่งทีโอที

ได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 3) เนื่องจากทีโอทียังคงปฏิเสธไม่เข้าทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ ดังนั้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 

2550 บริษัทฯจึงได้ส่งจดหมายเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯในเรื่องที่บริษัทฯได้

แสดงความประสงค์ที่จะชำาระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในอัตราที่สอดคล้องกับกฎหมายตามที่ทั้งสอง

ฝ่ายจะได้มีการเจรจาตกลงกันโดยสุจริต และข้อเสนอที่ว่าบริษัทฯจะนำาส่งค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection 

Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราที่ทีโอทีกำาหนดในข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายของทีโอที ซึ่ง กทช.ได้ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งยกเลิก 

ข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิมทั้งสองฉบับ (Access Charge) ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม 

(Access Charge) ในอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2550 ไว้ในงบการเงินจำานวน 1,973 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 

(Access Charge) ในงบการเงิน เพราะเห็นว่าภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมดังกล่าวได้สิ้นสุด

ลงจากการยกเลิกสัญญา

 4) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทีโอทีได้ยื่นคำาฟ้องต่อศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลขดำาที่ 1097/2554) และคำาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้อง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรียกร้องให้  กสท  และบริษัทฯร่วมกันชำาระค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) 

อันได้แก่ (1) ค่าเสียหายจากค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลง Postpaid และ Prepaid Card โดยคำานวณนับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 

2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน และ (2) ค่าเสียหายจาก 

ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลง Postpaid และ Prepaid Card ที่มีจำานวนครึ่งหนึ่งของผลประโยชน์ตอบแทนที่ กสท ได้รับจาก 

บริษัทฯโดยคำานวณนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (วันฟ้อง) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยในอัตรา 

ร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นจำานวนที่ทีโอทีเรียกร้องให้บริษัทฯรับผิดจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯได้รับแจ้งเมื่อ 

วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ว่าทีโอทีได้แก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำานวนค่าเสียหายพร้อมภาษี 

มูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยจากจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 113,319 ล้านบาทเป็นจำานวน 245,638 ล้านบาท (คำานวณถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557)                   

ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในคดีไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

 5) แม้ว่า กทช.จะได้มีคำาชี้ขาดข้อพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้   ทีโอทีเข้าเจรจาเพื่อทำาสัญญาเชื่อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบริษัทฯ และเลขาธิการ กทช. ได้ออกมาตรการบังคับทางปกครอง (ค่าปรับทางปกครอง

ในอัตราวันละ 20,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคำาสั่งของเลขาธิการ กทช. ครบถ้วน) บังคับให้ ทีโอที เข้าทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกับบริษัทฯให้แล้วเสร็จ แต่ทีโอทีก็ยังมิได้เข้าทำาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯจนถึงปัจจุบัน โดยทีโอทีได้ฟ้องร้อง

ต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลเพิกถอนคำาชี้ขาดของ กทช. และมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กทช. ดังกล่าว และเมื่อ 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษา (คดีหมายเลขดำาเลขที่ 1033/2553 และคดีหมายเลขแดงที่ 1178/2555) ให ้

ยกคำาฟ้องของทีโอทีโดยเห็นว่าคำาสั่งดังกล่าวเป็นคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทีโอทีไม่เห็นด้วยกับคำาพิพากษาของศาลปกครองกลางจึงได้

ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อว่า บริษัทฯไม่มีภาระที่จะต้องชำาระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายใน 

อตัราคา่เชือ่มโยงโครงขา่ย (Access Charge) ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงเดมิทัง้สองฉบบั เนือ่งจากขอ้ตกลงดงักลา่วไมเ่ปน็ไปตามกฎหมายในปจัจบุนั 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย) และบริษัทฯได้มีหนังสือบอกเลิกข้อตกลงเดิมแล้ว ดังนั้นผู้บริหารของ 

บรษิทัฯเชือ่วา่ผลสรปุของขอ้พพิาทและกระบวนการยตุธิรรมในอนาคต ไมน่า่จะสง่ผลกระทบอยา่งมสีาระสำาคญัตอ่ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 

  ผลกระทบสุทธิ (ก่อนภาษีเงินได้) จากการที่บริษัทฯหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายตามข้อตกลงเดิม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 18 

พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทำาให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 68,357 ล้านบาท

  ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะหยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 แล้วก็ตาม บริษัทฯ ได้

บันทึกสำารองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลสรุปของข้อพิพาทหรือกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้นไว้ในบัญชีจำานวนหนึ่งตาม

ที่เห็นว่าเหมาะสม



174 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

34. ข้อพิพาททางการค้าที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาให้ดำาเนินการให้
บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ (สัญญาสัมปทาน)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีข้อพิพาทหลายคดีซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯภายใต้สัญญาสัมปทานที่สำาคัญดังนี้ 

  (ก) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการที่ได้รับจากบริษัท ดิจิตอล โฟน 

จำากัด (“DPC”) จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

  ในปี 2545 กสท ได้แจ้งให้บริษัทฯทราบว่า กสท จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการที่บริษัทฯได้รับจาก DPC 

จากการที่บริษัทฯได้ให้ DPC ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และได้ทำาหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2546 แจ้งให้

บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศดังกล่าวให้แก่ กสท เป็น

จำานวน 477 ล้านบาท 

  ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยเรียกให้บริษัทฯชำาระเงินพร้อมเบี้ยปรับสำาหรับ 

ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าบริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศคำานวณถึงวันที่ยื่นข้อพิพาทรวมทั้งสิ้น 

692 ล้านบาท และได้เรียกให้บริษัทฯชำาระเงินค่าปรับจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนครบถ้วน

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้รับคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแจ้งว่าคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ยกคำาเสนอข้อพิพาทของ 

กสท ต่อมา บริษัทฯได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ว่า กสท ได้ฟ้องร้องเพิกถอนคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง  

ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจึงยังคงตั้งสำารองผลประโยชน์ตอบแทนจำานวนหนึ่งไว้

ในงบการเงิน

 (ข) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับวิธีการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อันเกิดจากส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 กสท ได้ทำาหนังสือแจ้งให้บริษัทฯทราบว่า วิธีการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทน

ของบริษัทฯนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯได้รับอนุมัติส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจากทีโอทีนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบให้ผลประโยชน์

ตอบแทนที่บริษัทฯต้องนำาส่งให้แก่ กสท ตำ่าไปเป็นจำานวน 448 ล้านบาท (คำานวณตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2539 ถึงวันที่ 15 กันยายน  

2547) อย่างไรก็ดี บริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯได้ใช้วิธีการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนตามแนวทางที่เคยได้รับแจ้งจาก กสท ดังนั้น บริษัทฯ 

จึงมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายดังกล่าวไว้ในงบการเงิน เนื่องจากเห็นว่ามีการชำาระเงินถูกต้องแล้ว

  ในปี 2550 กสท จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทน พร้อมเบี้ยปรับรวมเป็นเงิน 749  

ล้านบาทจากบริษัทฯ ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า 

คำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสำาคัญ 

  ในปี 2554 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทเพื่อเรียกให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 16 ในเรื่องเดียวกันนี้อีกเป็น

จำานวน 16 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ให้ยกข้อ 

เรียกร้องที่ กสท ขอให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากส่วนลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายสำาหรับปีสัมปทานที่ 16  

ต่อมาบริษัทฯได้รับแจ้งว่า กสท ได้ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 

บริษัทฯเชื่อว่าคำาพิพากษาของศาลปกครองกลางจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ค) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทน 

เพิ่มเติมในปีสัมปทานที่ 12 ถึงปีสัมปทานที่ 16 จำานวน 16,887 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมเป็นเงินจำานวนทั้งหมดประมาณ 23,164 

ล้านบาท โดยคำาร้องเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวมิได้อ้างถึงสาเหตุที่บริษัทฯนำาส่งผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน (บริษัทฯ 

คาดว่าจำานวนเงินที่เรียกร้องดังกล่าวเป็นเรื่องของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่บริษัทฯ ได้ชำาระให้แก่กรมสรรพสามิตไปและนำามาหักออก 

จากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนำาส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรัฐมนตรี และตามหนังสือของ กสท)

  อย่างไรก็ดี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำาชี้ขาด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ให้บริษัทฯ ชนะคดีและยกคำาเสนอข้อพิพาทของ กสท ทั้งหมด 

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ยื่นคำาร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ซึ่งต่อมา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่พิพาท อย่างไรก็ตาม กสท มีสิทธิ

อุทธรณ์คำาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษา
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 (ง) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯ

ได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯทั้งก่อนและหลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการ

เชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับ

  ในปี 2549 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 11 ถึง 

ปีสัมปทานที่ 14 จากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้ 

โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทฯก่อนประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายมีผลใช้บังคับเป็นจำานวน 14 ล้านบาท 

  ซึ่งต่อมาในปี 2553 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทาน 

ที่ 15 ในเรื่องเดียวกันนี้อีกเป็นจำานวน 4 ล้านบาท ในปี 2554 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้

บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในปีสัมปทานที่ 16 (16 กันยายน 2549 - 15 

กันยายน 2550) ที่ขาดไปรวมทุกคดีเป็นจำานวนประมาณ 4,026 ล้านบาท พร้อมชำาระเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้าง

ชำาระ เนื่องจากบริษัทฯคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหว่างรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯ 

ได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ แต่ กสท เรียกร้อง

ให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นทั้งหมดโดย 

ไม่ให้นำารายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหักออก

  ในปี 2555 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับ

รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำาหรับปีสัมปทานที่ 17 เป็นจำานวน 3,860 ล้านบาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ และในปี 2556 กสท ได้ยื่น

คำาเสนอข้อพิพาทเป็นอีกคดีหนึ่งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับรายได้ 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำาหรับปีสัมปทานที่ 18 เป็นจำานวน 3,340 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับ 

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาด ให้ยกข้อเรียกร้องที่ กสท ขอให้บริษัทฯ 

ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขดำาที่ 90/2554 (หมายเลขแดง

ที่ 75/2557) สำาหรับปีสัมปทานที่ 16 เป็นจำานวนเงิน 4 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทฯได้รับแจ้งว่า กสท ได้ยื่นคำาร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

  นอกจากนี้ ในปี 2558 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สำาหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำาหรับปีสัมปทานที่ 19 เป็นจำานวน 3,667 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ และผลประโยชน์

ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำาหรับปีสัมปทานที่ 20 เป็นจำานวน 3,914 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมที่ กสท เรียกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน เนื่องจากจากความเห็น

ของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่า บริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กสท 

ตามที่ กสท เรียกร้อง ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าคำาวินิจฉัย

ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (จ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับการส่งมอบเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศ (Towers) ที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วให้แก่ 

กสท ตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศ

และอุปกรณ์เสาอากาศที่ติดตั้งและเปิดให้บริการแล้วจำานวน 121 ต้นให้แก่ กสท ในปี 2552 กสท ได้เพิ่มจำานวนเสาอากาศและอุปกรณ์ 

เสาอากาศที่เรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบจากจำานวน 121 ต้น เป็นจำานวน 3,873 ต้น และในปี 2555 กสท ได้เพิ่มจำานวนเสาอากาศและ

อุปกรณ์เสาอากาศจากจำานวน 3,873 ต้น เป็นจำานวน 4,968 ต้น หากไม่สามารถส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ได้ให้บริษัทฯชำาระค่าเสียหายแทน 

เป็นเงินรวมเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 2,392 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 กสท ได้ยื่นคำาฟ้องต่อศาลปกครองกลาง  

เรียกร้องให้บริษัทฯส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์เสาโครงเหล็กเพิ่มเติมอีก 696 ต้น หรือรวมเป็นมูลค่าความเสียหายตามฟ้องจำานวนทั้งสิ้น 

351 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ย) 

  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 บริษัทฯได้รับแจ้งว่า กสท ได้แก้ไขเพิ่มเติมคำาเสนอข้อพิพาทโดยเรียกร้องให้บริษัทฯ ส่งมอบและ 

โอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศอีกจำานวน 48 ต้น หากไม่สามารถส่งมอบได้ให้บริษัทฯชำาระค่าเสียหายแทนเป็นเงินอีก

จำานวน 20 ล้านบาท ส่วนประเด็นอื่น ๆ ในข้อพิพาทไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
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  บริษัทฯเห็นว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศพิพาทมิได้เป็นเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน แต่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและอุปกรณ์พิพาท

ให้แก่ กสท แต่อย่างใด ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาล ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า 

คำาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคำาพิพากษาของศาลปกครองกลางไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯ

 (ฉ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเสริม (Content) 

ของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้

  ในปี 2550 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจำานวน

ประมาณ 24 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 13 และ 14 (ระหว่าง 16 กันยายน 

2546 - 15 กันยายน 2548) ไม่ครบถ้วน เนื่องจากบริษัทฯได้หักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการเสริมของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers)  

ออกจากรายได้ก่อนการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก กสท ซึ่งตามสัญญาสัมปทานห้ามมิให้หักค่าใช้จ่าย ซึ่งต่อมา  

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาดให้บริษัทฯชำาระเงินจำานวนประมาณ 24 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันยื่นเสนอข้อพิพาท (28 ธันวาคม 2550) จนกว่าจะชำาระเสร็จสิ้น ซึ่งบริษัทฯ 

ได้ยื่นคำาร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  

ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษายกคำาร้องของบริษัทฯ

  ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯได้พิจารณาคำาชี้ขาด คำาพิพากษา และมีความเห็นทางกฎหมายถึงความเชื่อมั่นในข้อต่อสู้ทั้งประเด็น 

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายว่า บริษัทฯไม่ควรที่จะต้องรับผิดชอบในผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจากการให้

บริการเสริม (Content) ของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้ในปีสัมปทานที่ 13 และ 14 ดังกล่าว

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นในเหตุผลและข้อต่อสู้ในการอุทธรณ์ทั้งในประเด็น 

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว โดยบริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอเพิกถอนคำาชี้ขาดและคำาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครอง

สูงสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 

  ในปี 2553 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม

สำาหรับปีสัมปทานที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 18 อีกรวมเป็นจำานวน 338 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ ต่อมา ในปี 2558 กสท ได้ยื่นคำาเสนอ 

ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 19 และปีสัมปทานที่ 20 

เป็นจำานวน 153 ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรับ รวมทั้งสิ้น กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทาน 

ที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 20 เป็นจำานวนเงิน 491 ล้านบาท โดยข้อพิพาทสำาหรับปีสัมปทานที่ 15 ถึงปีสัมปทานที่ 20 มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

ข้อพิพาทสำาหรับปีสัมปทานที่ 13 และ 14 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นข้อพิพาทสำาหรับ

ปีสัมปทานที่ 16)

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาดเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขดำาที่ 90/2554 

(หมายเลขแดงที่ 75/2557) ให้บริษัทฯชำาระเงินตามที่ กสท เรียกร้องสำาหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 จำานวน

ประมาณ 96 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จนกว่าจะชำาระ 

เสร็จสิ้น

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าคำาชี้ขาดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง

และกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้ยื่นคำาร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อขอเพิกถอนคำาชี้ขาด

อนุญาโตตุลาการสำาหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 อนึ่ง คำาชี้ขาดในข้อพิพาทดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะ

ข้อพิพาทเท่านั้น โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพันต่อข้อพิพาทอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมอันเกิดจากการหักค่าใช้จ่ายจาก 

การให้บริการเสริม (Content) ของผู้ให้บริการเสริม (Content Providers) ออกจากรายได้ข้างต้นเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 491 ล้านบาท  

(ไม่รวมดอกเบี้ย) ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่า ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวทั้งหมดไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

รายได้จากการให้บริการอันจะนำามาเป็นฐานในการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า

ผลของข้อพิพาทดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
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รายงานประจำาปี 2558 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

  (ช) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับรายได้บริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Service Revenue) ระบบ

บริการใจดีให้ยืม

  ในปี 2553 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปี

สัมปทานที่ 15 จำานวนประมาณ 23 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯ นำารายได้จากบริการบัตรเติมเงิน (Prepaid Service Revenue) 

ระบบใจดีให้ยืมมาคำานวณผลประโยชน์จากบริการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กสท และบริษัทฯ ได้ยอมรับและถือปฏิบัติกันมา

ตั้งแต่เริ่มสัญญาสัมปทาน 

  ในปี 2554 ถึงปี 2556 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม 

ของปีสัมปทานที่ 16 ถึงปีสัมปทานที่ 18 อีกประมาณ 295 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ ต่อมา ในปี 2558 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 19 และปีสัมปทานที่ 20 เป็นจำานวน 58  

ล้านบาทพร้อมทั้งเบี้ยปรบั รวมทั้งสิ้น กสท เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับปีสัมปทานที่ 16 ถึงปีสัมปทานที ่

20 เป็นจำานวนเงิน 353 ล้านบาท โดยข้อพิพาทสำาหรับปีสัมปทานที่ 16 ถึงปีสัมปทานที่ 20 มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อพิพาทสำาหรับสัมปทาน

ที่ 15 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นข้อพิพาทสำาหรับปีสัมปทานที่ 16)

     อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการโดยมติเสียงข้างมากได้มีคำาชี้ขาดเฉพาะข้อพิพาทหมายเลขดำาที่ 90/2554 

(หมายเลขแดงที่ 57/2557) ให้บริษัทฯชำาระเงินตามที่ กสท. เรียกร้องสำาหรับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 16 จำานวน

ประมาณ 51 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันที่ 14 ธันวาคม 2550 จนกว่าจะชำาระ 

เสร็จสิ้น 

  จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าคำาชี้ขาดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง

และกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงได้ยื่นคำาร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อขอเพิกถอนคำาชี้ขาด

อนญุาโตตลุาการสำาหรบัผลประโยชนต์อบแทนเพิม่เตมิของปสีมัปทานที ่16  อนึง่ คำาชีข้าดในคดดีงักลา่วมผีลทางกฎหมายเฉพาะคดเีทา่นัน้ 

โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพันต่อคดีพิพาทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น  

353 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จาก 

การให้บริการอันจะนำามาเป็นฐานในการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของ 

ข้อพิพาทดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

  (ซ) ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำาหรับค่าบริการที่ลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียน  

(สำาหรับการโทรศัพท์ภายในประเทศ) ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

  ในปี 2549 ถึงปี 2558 กสท ได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจำานวนรวมกัน

ประมาณ 52 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ โดยอ้างว่าบริษัทฯได้ชำาระผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทานที่ 11 ถึง ปีสัมปทานที่ 18 ไม่ครบถ้วน 

เนื่องจากบริษัทฯได้หักหนี้เสียกรณีลูกค้าปลอมแปลงเอกสารจดทะเบียนออกจากรายได้ก่อนการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท 

ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น  

52 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนข้างต้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จาก 

การให้บริการอันจะนำามาเป็นฐานในการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท อีกทั้ง กสท ก็ได้เคยยกเว้นไม่เรียกเก็บผลประโยชน์

ตอบแทนจากรายได้ค่าใช้บริการอันเกิดจากการปลอมแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าผลของข้อพิพาทดังกล่าว

ไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ฌ) ข้อพิพาทอื่นเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน

  นอกเหนือจากข้อพิพาทตามที่กล่าวข้างต้น ในระหว่างปี 2552 - 2556 กสท ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องอีกหลายคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯชำาระผลประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 263 ล้านบาท ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้

กระบวนการอนุญาโตตุลาการและศาล
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่ได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายที่ กสท เรียกเก็บเพิ่มเติมข้างต้นเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น  

263 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ กสท เรียกร้องมาไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

รายได้จากการให้บริการอันจะนำามาเป็นฐานในการคำานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท และฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่าผลของ

ข้อพิพาทดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

 (ญ) หนังสือจาก กสท ให้ปฏิบัติตามข้อ 14.8 ข้อ 2.1 และข้อสัญญาอื่นๆของสัญญาสัมปทาน

        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก กสท แจ้งว่าบริษัทฯไม่ปฎิบัติตามข้อสัญญาที่เกี่ยวกับข้อห้ามการแข่งขันตาม 

ข้อ 14.8 ของสัญญาสัมปทาน (หนังสือ 14.8) และได้แจ้งให้บริษัทฯดำาเนินการแก้ไข  และต่อมา กสท ได้ส่งหนังสือเป็นรายเดือนขอให้ 

บริษัทฯระงับการที่ผู้ใช้บริการของบริษัทฯโอนย้ายไปยัง ดีแทค ไตรเน็ต และเรียกร้องค่าเสียหายโดยหากนับค่าเสียหายระหว่างเดือน 

กันยายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 16,468 ล้านบาท รวมทั้งได้กล่าวอ้างในหนังสือฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2557 ว่าบริษัทฯ

ปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทานในข้อ 14.8 และ ข้อ 2.1 เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาให้ดำาเนินการฯ และยังได้อ้างอีกว่าบริษัทฯ ชำาระ 

ผลประโยชน์ตอบแทนไม่ครบถ้วน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34 (ง)) อีกทั้งอ้างว่าบริษัทฯ 

ผิดสัญญาสัมปทานในข้ออื่นๆ โดยหากบริษัทฯไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2557 กสท จะใช้

สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อไป และขอสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายด้วย

     ต่อมา กสท ส่งหนังสือลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 9 กันยายน 2557 และวันที่ 23 กันยายน 2557 แจ้งว่าบริษัทฯ ไม่ปฎิบัติตามข้อสัญญา

ที่เกี่ยวกับข้อห้ามการแข่งขันตามข้อ 14.8 และข้อสัญญาอื่นๆ ของสัญญาสัมปทาน รวมทั้งสร้างความเสียหายให้แก่ กสท ด้วยการให้การ

สนับสนุนทางการเงินแก่ดีแทค ไตรเน็ต เข้าถือหุ้นในดีแทค ไตรเน็ต และโอนย้ายผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ไปยังดีแทค ไตรเน็ต กสท แจ้งอีก

ว่าจะนำากรณีดังกล่าวเสนอเป็นข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยืนยันกลับไปยัง กสท ตามหนังสือ

ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ว่าบริษัทฯไม่ได้ผิดสัญญาให้ดำาเนินการฯ และ กสท ไม่มีสิทธิ 

บอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด โดยในการดำาเนินการทุกขั้นตอน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสิ้น 

ข้อกล่าวอ้างของ กสท ที่ว่าบริษัทฯทำาผิดสัญญาสัมปทานข้ออื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่เป็นข้อพิทาทที่ยังไม่เป็นที่ยุติและยังคงอยู่ในขั้นตอน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองที่ กสท ควรรอผลคดีให้ถึงที่สุดก่อน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

ต่าง ๆ ที่บริษัทฯพึงมีตามสัญญาสัมปทานและตามกฎหมายทุกประการ โดยไม่ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการสละสิทธิ์หรือการสละ 

เงื่อนเวลาใด ๆ ที่บริษัทฯ พึงมีตามสัญญาสัมปทานหรือตามกฎหมายทั้งสิ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มิได้บันทึกค่าเสียหายตามที่ กสท เรียกร้อง เนื่องจากเมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย 

ของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าการกระทำาของบริษัทฯ สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานและกฎหมายทุกประการ กสท ไม่อาจ 

อ้างเหตุที่ระบุไว้ในหนังสือของ กสท ดังกล่าวข้างต้น เพื่อบอกเลิกสัญญาสัมปทานกับบริษัทฯได้โดยชอบด้วยกฎหมายและบริษัทฯ 

ย่อมมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ตามกฎหมายและสัญญาสัมปทานทุกประการ

 (ฎ) คดีฟ้องร้องระหว่าง ดีแทค ไตรเน็ต และ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทาน

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับคำาฟ้องที่ กสท ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่าดีแทค ไตรเน็ต ได้ทำาละเมิดต่อ  

กสท ด้วยการนำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตไปเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์

โทรคมนาคมที่มีไว้ใช้สำาหรับให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าตามสัญญาให้ดำาเนินการฯ ของบริษัทฯ กสท จึงเรียกร้องให้ดีแทค  

ไตรเน็ต รื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์ออกไปและห้ามมิให้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ ์

ตามสัญญาให้ดำาเนินการฯ ของบริษัทฯ รวมทั้ง เรียกร้องให้ดีแทค ไตรเน็ต ชดใช้ค่าเสียหายแก่ กสท เป็นเงินเดือนละ 42 ล้านบาท (ซึ่ง 

ภายหลังแก้ไขเพิ่มเติมคำาฟ้องเป็นเดือนละ 44 ล้านบาท) นับถัดจากวันยื่นฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะดำาเนินการรื้อถอนอุปกรณ์โทรคมนาคม

ของดีแทค ไตรเน็ตออกจากเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาให้ดำาเนินการของบริษัทฯ 

     นอกจากนี้ กสท ได้ขอให้ศาลมีคำาสั่งกำาหนดให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างการพิจารณาคดีโดยห้ามมิ

ให้ดีแทค ไตรเน็ต นำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz ไปติดตั้ง เชื่อมต่อ หรือใช้ร่วมกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญา

สัมปทานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ศาลปกครองกลางมีคำาสั่งยกคำาขอให้ศาลกำาหนดวิธีการชั่วคราวของ กสท

                  จากการพจิารณาความเหน็ของทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัยอ่ย ฝา่ยบรหิารของบรษิทัยอ่ยเหน็วา่การตดิตัง้เครือ่งและอปุกรณโ์ทรคมนาคม

สำาหรับคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นการกระทำาไปโดยการเข้าทำาสัญญา

การใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมรว่มกนัและสญัญาการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมตอ่กนั ซึง่เปน็ไปตามสทิธแิละหนา้ทีท่ีม่อียูต่ามกฎหมาย

และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องทุกประการ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำาการละเมิดต่อ กสท
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35. ข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯและ กสท เกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม

 ตามที่บริษัทฯ และ กสท มีข้อโต้แย้งกันตั้งแต่ปี 2556 เรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.1 ของสัญญาสัมปทานเกี่ยวกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญา

สัมปทานตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 (ญ)  เนื่องจากบริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ย่านความถี่ 2.1 GHz ของดีแทค 

ไตรเน็ต บนเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน กสท จึงขอให้บริษัทฯรื้อถอนอุปกรณ์ย่านความถี่ 2.1 GHz ออกจากเครื่องและอุปกรณ์ตาม

สัญญาสัมปทานภายในกำาหนดเวลา 15 วัน หากพ้นกำาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กสท จะเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

 ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กสท ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ 

ปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทานข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ด้วยการนำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานไปให้ดีแทค ไตรเน็ตร่วมใช้เพื่อ 

ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตกับเครื่องและ 

อุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทาน กสท จึงเรียกร้องให้บริษัทฯรื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าวของดีแทค ไตรเน็ต หรือ 

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นที่ติดตั้งและเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทานออกไป และให้ชดใช้ค่าเสียหายจำานวน

ประมาณ 658 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หากไม่รื้อถอน กสท ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายรายเดือนประมาณเดือนละ 44 ล้านบาท 

นับถัดจากวันยื่นคำาเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะดำาเนินการรื้อถอนเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ย่านความถี่ 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ต ออกจากเครื่องและอุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน นอกจากนั้น กสท ยังห้ามมิให้บริษัทฯนำาเครื่อง

และอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานไปให้ดีแทคไตรเน็ต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นใช้ร่วมโดยการติดตั้งและหรือ 

เชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมสำาหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ของผู้ให้บริการดังกล่าวกับเครื่องและ 

อุปกรณ์ตามสัญญาสัมปทาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กสท เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ

อนุญาโตตุลาการ

 บริษัทฯได้รับคำาสั่งศาลปกครองกลางให้บริษัทฯไปให้ถ้อยคำาต่อศาลในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณาคำาร้องของ กสท ที่ขอให้ศาลม ี

คำาสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ กสท ในระหว่างการดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ด้วยการขอให้ศาลมีคำาสั่งห้ามมิให ้

บริษัทฯ นำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz  

หรือไปให้ดีแทค ไตรเน็ตหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นใช้ร่วมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง

ต่อมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำาคัดค้านคำาร้องดังกล่าวของ กสท  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตามลำาดับ ซึ่งเมื่อวันที่  20 

พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับคำาสั่งศาลปกครองกลางกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 

โดยศาลปกครองได้มีคำาสั่งตามคำาขอของ กสท ห้ามมิให้บริษัทฯ ดำาเนินการนำาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้มาจากการจัดหาและจัดสร้าง

ตามสญัญาใหด้ำาเนนิการ ไปใชโ้ดยการตดิตัง้หรอืเชือ่มตอ่เครือ่งอปุกรณโ์ทรคมนาคมยา่นความถี ่2.1 GHz หรอืไปใหด้แีทค ไตรเนต็หรอืผูใ้หบ้รกิาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นใช้ร่วมโดยการติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2.1 GHz ของดีแทค ไตรเน็ตหรือ              

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นจนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคำาชี้ขาดหรือศาลจะมีคำาสั่งเปลี่ยนแปลงเป็น 

อย่างอื่น เนื่องจากคำาสั่งกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการมีผลใช้บังคับในทันที บริษัทฯ จึง

ระงับการติดตั้งและหรือเชื่อมต่อกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมบนย่านความถี่ 2.1 GHz เข้ากับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้มาจาก

การจัดหาและจัดสร้างตามสัญญาให้ดำาเนินการ

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ เห็นว่าการให้ดีแทค ไตรเน็ตและผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมกับเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบริษัทฯ เป็นการกระทำาตามวิธีการตามสัญญาการใช้โครงสร้าง 

พืน้ฐานโทรคมนาคมร่วมกนัและสญัญาการใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมตอ่กนั ซึง่การกระทำาดงักลา่วเปน็ไปตามสทิธิและหนา้ที่ทีม่อียูต่ามกฎหมาย

และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องทุกประการ คำาสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าวอาจมีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯและผู้ประกอบ

การรายอื่นซึ่งเป็นคู่สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันกับบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้อุทธรณ์คำาสั่งศาลปกครองกลางกรณีขอใช้ 

วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ เมื่อวันที่  

21 สิงหาคม 2558 บริษัทฯและ กสท ได้ทำาบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯและ กสท ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามบันทึกข้อตกลง

และร่วมกันยื่นคำาร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อยกเลิกคำาสั่งศาลปกครองกรณีขอใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทาง

อนุญาโตตุลาการ ต่อมา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดมีคำาสั่งกลับคำาสั่งของศาลปกครองกลางโดยยกคำาขอให้ศาลมีคำาสั่ง

ให้ใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ขณะดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มิได้บันทึกค่าเสียหายตามที่ กสท เรียกร้อง เนื่องจากเมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของ 

บริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าการกระทำาของบริษัทฯ สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานและกฎหมายทุกประการ และเชื่อว่าบริษัทฯ 

มีสิทธิให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเข้าร่วมใช้โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้ตามกฎหมายและตามสัญญาสัมปทาน 

 



180 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

รายงานประจำาปี 2558

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

36. ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม
ที่สำาคัญบางประการ

36.1 การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เรียกโดยย่อว่า “กสทช.”) ซึ่งถูกจัดตั้งโดยผลของ พรบ. 

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เป็นองค์กร 

กำากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ ซึ่งได้มีการ 

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554

 ทั้งนี้ กสทช. มีอำานาจออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อกำากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกำาหนดโครงสร้างและอัตราค่าบริการ  

การกำาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่าง ๆ  อาจมีผลกระทบในเชิงลบ

ต่อบริษัทฯในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการดำาเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพตลาด 

 อย่างไรก็ตาม การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามสัญญาสัมปทานของบริษัทฯจะครบกำาหนดการให้บริการในวันที่ 15 กันยายน 2561 และ  

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz ของบริษัทย่อยจะสิ้นสุดในวันที่ 6 ธันวาคม 2570 ดังนั้น กระบวนการ 

ในการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้มีเพียงพอและมีต้นทุนการได้มาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมี 

ความสำาคัญอย่างมากต่อบริษัทและบริษัทย่อยในการดำาเนินธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน และส่งผลต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต 

รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมที่มากพอที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

36.2 ภาระต้นทุนของบริษัทฯในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการบางรายยังไม่ชัดเจน 

 ตาม พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเชื่อมต่อจะต้องทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมต่อกัน ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้เจรจาตกลงเข้าทำาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีโอที 

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ตามข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายซึ่งทำาขึ้นในปี 2537 และ 2544 ซึ่งภายใต้สัญญาดังกล่าว  ทีโอทีกำาหนดให้บริษัทฯ

ตอ้งชำาระคา่เชือ่มโยงโครงขา่ย (Access Charge) ในอตัราคงทีต่อ่เลขหมายตอ่เดอืนและอตัรารอ้ยละตามราคาหนา้บตัรสำาหรบัลกูคา้ระบบเตมิเงนิ  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ประกอบการ รวมทั้งบริษัทฯต้องดำาเนินโดยสอดคล้องกับ พรบ.การประกอบกิจการ

โทรคมนาคมและประกาศ กทช. ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย บริษัทฯเห็นว่าค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ซึ่งทีโอทีกำาหนดขึ้นตาม

กฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไปเนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และประกาศ กทช. ว่า

ด้วยการเชื่อมต่อโครงข่าย 

36.3 ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาสัมปทานกับ กสท

 สัญญาสัมปทานกำาหนดให้บริษัทฯมีภาระที่ต้องชำาระผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการให้แก่กสท ปัจจุบัน กสท ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ 

บริษัทฯภายใต้สัญญาสัมปทาน ได้แปรสภาพเป็นผู้ประกอบการซึ่งแข่งขันกับบริษัทในกิจการโทรคมนาคม ระยะเวลาการดำาเนินการภายใต้

สัญญาร่วมการงานของผู้ประกอบการรายอื่นสิ้นอายุก่อนระยะเวลาการดำาเนินการตามสัญญาสัมปทานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ประกอบการรายอื่นที่

สามารถประกอบกจิการตอ่ไปไดใ้นฐานะผูร้บัใบอนญุาต อาจมภีาระตน้ทนุทีน่อ้ยกวา่จำานวนผลประโยชนต์อบแทนทีบ่รษิทัฯตอ้งชำาระใหแ้กก่สท 

ตามสัญญาสัมปทาน และอาจทำาให้บริษัทฯอยู่ในฐานะเสียเปรียบทางการแข่งขันซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

36.4 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานครั้งที่ 3

 สืบเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 292/2550) ที่ได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้ง 

ของบริษัทฯ ไม่ได้ดำาเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  

(“พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ”) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งยังคงมีผลใช้บังคับ

อยู่ แต่ กสท จะต้องดำาเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ (กล่าวคือ กสท ต้องเสนอคณะกรรมการประสานงานตาม 

มาตรา 22 พิจารณาและนำาความเห็นของคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ดังกล่าวประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) และ 

เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาตอ่ไป โดยใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาถงึผลกระทบ และความเหมาะสม โดยคำานงึถงึประโยชนข์องรฐั และประโยชน์

สาธารณะ 
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ต่อมาคณะกรรมการประสานงานตามมาตรา 22 ได้ให้ความเห็นเบื้องต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“กระทรวงฯ”)  

โดยไม่รับรองเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานครั้งที่ 3 ในประเด็นเรื่องการปรับลดผลประโยชน์ตอบแทน 

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของ พรบ. 

ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ตามที่กระทรวงฯ เสนอ ซึ่งกระทรวงฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทนจาก

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงาน (“คณะกรรมการฯ”) เพื่อทบทวนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

สัมปทานครั้งที่ 3

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการฯ ว่าคณะกรรมการฯ ไม่อาจพิจารณาข้อเสนอของ

บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานได้ เนื่องจากข้อเสนอนั้น เกินกว่าอำานาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเห็นควรส่งเรื่องให้ กสทช. ใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบัน พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ได้ถูกยกเลิกและมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ

รัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อบังคับใช้แทน อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวและบริษัทฯก็ไม่ทราบได้ว่ากฎหมายใหม่จะส่ง 

ผลกระทบใดต่อเรื่องนี้ และคณะรัฐมนตรีจะมีข้อสรุปในการดำาเนินการต่อไปอย่างไร หรือจะใช้ดุลพินิจอย่างไร ในขณะนี้บริษัทฯ จึงยังไม่ 

สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครั้งได้กระทำาขึ้นโดยสุจริต และหากมีการกระทำาใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ 

พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ กรณีดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดจากการกระทำาของบริษัทฯ

36.5 ความเสี่ยงจากข้อกำาหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯอยู่ภายใต้ข้อจำากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

(“พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) 

 การฝ่าฝืนสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือบอกเลิกสัญญาร่วมการงาน 

และส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ 

 อย่างไรก็ตาม มาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กำาหนดว่าหากบริษัทใดมีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 ของ

ทุนทั้งหมดของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทไทย 

 จากข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ มีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น  

บริษัทฯ จึงถือเป็นบริษัทไทยตามความในมาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยเมื่อเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯได้รับ

หนังสือยืนยันจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพรบ.นี้ ยืนยันว่าบริษัทฯเป็นบริษัทไทยตามมาตรา 4 แห่ง พรบ. การ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 นอกจากนี้ บริษัทฯเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทำาให้บริษัทฯอาจมีความเสี่ยงดังกล่าวในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เนื่องจาก พรบ. การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว แม้ว่าจะมีการใช้บังคับมากว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีแนวคำาพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์ใน 

เรื่องที่เกี่ยวกับการถือหุ้นแทนหรือ “นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บริษัทฯสามารถ 

นำามาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ 

 จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าวทำาให้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 

บริษัทแห่งหนึ่งได้ยื่นข้อกล่าวหากับสำานักงานตำารวจแห่งชาติให้ดำาเนินคดีอาญากับบริษัทฯ (รวมทั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นบางรายของบริษัทฯ และ

กรรมการของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งกรณี 

ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯรายหนึ่ง (ซึ่ง 

ถือหุ้นบริษัทฯจำานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวหาว่า บริษัทฯเป็น “คนต่างด้าว” 

ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และได้มีคำาร้องขอให้ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนสิทธิในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่ง 

ทั้งสองคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานตำารวจแห่งชาติและศาล
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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน)

 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษา โดยศาลปกครองกลางไม่มีอำานาจในการเพิกถอนสิทธิในการประกอบกิจการ 

ของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองได้มีคำาสั่งให้ กสทช. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนดโดยให้พิจารณาว่าบริษัทฯ กระทำาการฝ่าฝืน

ข้อห้ามหรือมีการกระทำาที่ลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวหรือไม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด บริษัทฯ และ กสทช. ได้

อุทธรณ์คำาพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

 เมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้เข้าข่ายเป็นบริษัทที่กระทำาการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือมีการ 

กระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำาโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 อันจะมีผลทำาให้บริษัทฯ 

เสียสิทธิในการประกอบกิจการ

 บริษัทฯยังคงเชื่อมั่นว่าบริษัทฯมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้องครบถ้วน  

อย่างไรก็ดี หากท้ายที่สุด บริษัทฯถูกตัดสิน (โดยคำาพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้ว) ว่าไม่มีสถานะเป็นบริษัทไทยตาม พรบ. การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข อาจถือเป็นเหตุให้ กสท บอกเลิกสัญญา

ร่วมการงาน หรือ กสทช. ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัทย่อยได้ 

36.6 ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ

ครอบงำากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงำากิจการได้กำาหนดว่า “การครอบงำากิจการ” หมายถึง “การ

มีอำานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำาหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำาเนินงาน การ 

แต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต 

หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดย (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข) การมีอำานาจควบคุมคะแนน

เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ (ค) การแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด” 

 บริษัทฯเห็นว่า 

 (ก)  ณ วันที่ กสทช. มีประกาศครอบงำากิจการนั้น ประกาศครอบงำากิจการดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับกับบริษัทฯที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานอยู่ก่อน 

และได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 305 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับวรรคแรกแห่งมาตรา 80 ของ 

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากบริษัทฯไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซึ่งความเห็น

ของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯก็สอดคล้องกับความเห็นของบริษัทฯดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากประกาศครอบงำากิจการได้ประกาศ 

ใช้บังคับแล้ว บริษัทฯจึงได้จัดทำาหนังสือกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ 

ครอบงำากิจการ และได้ยื่นต่อ กสทช. ตามที่ประกาศครอบงำากิจการกำาหนดเรียบร้อยแล้ว และ 

 (ข)  สำาหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ (กล่าวคือ ดีแทค ไตรเน็ต) ในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ได้จัดทำาหนังสือกำาหนดข้อห้ามการกระทำาที่มีลักษณะเป็นการครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ

ครอบงำากิจการ และได้ยื่นต่อ กสทช. ตามที่ประกาศครอบงำากิจการกำาหนดแล้ว 

 อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของบริษัทฯตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากแนวทางคำาอธิบายที่ กสทช. ชี้แจงใน 

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับประกาศครอบงำากิจการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำานิยาม “การครอบงำากิจการ” ในปี 2555 นั้น  

บริษัทฯเห็นว่า บริษัทฯและดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่ถูกครอบงำากิจการโดยคนต่างด้าวตามคำานิยาม “การครอบงำากิจการ”  

ภายใต้ประกาศครอบงำากิจการ อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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37. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานได้รับและ 

สอบทานอย่างสมำ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

 (1)   ส่วนงานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการที่เกี่ยวข้อง

 (2)   ส่วนงานจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ 

จัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจาก 

การดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมใน 

งบการเงิน

 ข้อมูลรายได้ กำาไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  

มีดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

  การให้บริการ การจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม

 รายได้

 รายได้จากลูกค้าภายนอก 71,858,443 15,411,055 87,269,498

 รวมรายได้ 71,858,443 15,411,055 87,269,498

 ผลการดำาเนินงาน       

 กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนงาน 26,708,787 (1,960,863) 24,747,924

 รายได้อื่น   784,065

 ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (6,446,459)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (10,256,461)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (1,384,314)

 กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,444,755

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (1,556,614)

 กำาไรสำาหรับปี   5,888,141

 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน     

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน     

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและ     

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 28,618,616 - 28,618,616
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 (หน่วย: พันบาท)

  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

  การให้บริการ การจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม

 รายได้

 รายได้จากลูกค้าภายนอก 75,011,676 15,142,772 90,154,448

 รวมรายได้ 75,011,676 15,142,772 90,154,448

 ผลการดำาเนินงาน       

 กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนงาน 29,677,207 (909,547) 28,767,660

 รายได้อื่น   713,977

 ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   (6,246,039)

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (8,624,097)

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (1,336,866)

 กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   13,274,635

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (2,550,743)

 กำาไรสำาหรับปี   10,723,892

 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

  การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและ 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 17,703,087 - 17,703,087

 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

     (หน่วย: พันบาท)

  การให้บริการ การจำาหน่ายเครื่องโทรศัพท์  สินทรัพย์

 สินทรัพย์ของส่วนงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และชุดเลขหมาย รวมส่วนงาน ที่ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 86,695,279 3,976,180 90,671,459 20,293,953 110,965,412

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 86,375,311 4,559,287 90,934,598 15,491,505 106,426,103

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น 

การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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38. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย

เงินที่พนักงานเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ทั้งนี้เงินสะสม

ของพนักงาน เงินสมทบส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำากัด ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนประมาณ 104 ล้านบาท (2557: 97 ล้านบาท)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

39.1 การจ่ายเงินปันผล

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสม ณ สิ้นปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท ทั้งนี้การเสนอดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้  

จ่ายเงินปันผลไปแล้วรวมในอัตราหุ้นละ 2.41 บาทในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

39.2  สัญญาวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้าทำาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยสาระสำาคัญของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้

 วงเงินสินเชื่อ     :   3,000 ล้านบาท 

 อัตราดอกเบี้ย       :    BIBOR บวกส่วนเพิ่ม (ส่วนเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา)

 กำาหนดชำาระดอกเบี้ย     :  ทุก 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

 กำาหนดชำาระคืนเงินต้น     :   5 งวด ทุกงวด 12 เดือน เริ่มชำาระงวดแรกในเดือนมกราคม 2562

 ภายใต้สัญญาสินเชื่อเงินกู้ยืมข้างต้นระบุให้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ ในสัญญา เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินให้เป็น

ไปตามอัตราที่กำาหนดในสัญญาและการนำาสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกัน การห้ามให้กู้ยืมหรือคำ้าประกัน ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ

40. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
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คำานิยาม

เทคโนโลยี 3G : เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3

เทคโนโลยี 4G : เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 4

ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (เอซี) : ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชำาระให้แก่ทีโอทีเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายกับโครงข่ายโทรคมนาคม

   ของทีโอที (Access Charge)

เอไอเอส : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

เอดับบลิวเอ็น  : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด

ARPU  : รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือน (Average Revenue per User)

แบนด์วิดท์ : ความกว้างของคลื่นความถี่

BMA : พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

BTO : สร้าง-โอน-ดำาเนินการ

กสท : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย)

CAPEX : เงินลงทุน

CDR : บันทึกรายละเอียดการใช้งาน (Call Detail Record)

CDP : The Central Depository (Pte) Limited

สัญญาร่วมการงาน : สัญญาให้ดำาเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ระหว่าง กสท กับ บริษัท 

   (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ดีพีซี : บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด

ดีทีเอ็น, ดีแทค ไตรเน็ต : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด

EDGE : Enhanced Data-Rates for GSM Evolution

FFO to total debt : กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานหารด้วยหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว : พระราชบัญญัติการประกอบกิจการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

กระแสเงินสด : EBITDA ลบด้วยเงินลงทุน

GB : กิกะไบต์หรือหนึ่งพันล้านไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล

GPRS : General Packet Radio Service

GSM : Global System for Mobile Communications

GHz : กิกะเฮิรตซ์  เป็นหน่วยวัดคลื่นความถี่

HSPA : High Speed Package Access, ชื่อเรียกเทคโนโลยี 3G

IMEI : International Mobile Equipment Identity

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ไอซี) : ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ชำาระให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

   (Interconnection Charge)

IMT : กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications

IVR : ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response System)

LTE : Long-Term Evolution, ชื่อเรียกเทคโนโลยี 4G

MB : เมกะไบต์หรือหนึ่งล้านไบต์ เป็นหน่วยวัดปริมาณข้อมูล

MHz : เมกะเฮิรตซ์หรือหนึ่งล้านเฮิรตซ์ เป็นหน่วยวัดความถี่

MMS : บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย (Multimedia Messaging Service)

บริการคงสิทธิเลขหมาย (MNP) : บริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถขอให้ผู้ให้บริการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน

   ไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

MOU  : ปริมาณการใช้งานนาทีต่อเลขหมายต่อเดือน (Minute of Use )
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ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ : ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (Mobile Virtual Network Operator)

แบบเสมือน (MVNO)

กสช. : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

   คลื่นความถี่และกำากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

กสทช. : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

   ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

   วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

พ.ร.บ. กสทช. : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

   และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

กทช. : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับกิจการ

   วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

จำานวนลูกค้าเพิ่ม : จำานวนลูกค้าใหม่สุทธิที่หักด้วยจำานวนลูกค้าที่ออกจากระบบ

เงินกู้สุทธิ  : เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดหรือเทียบเท่า

อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : เงินกู้สุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อ EBITDA : เงินกู้สุทธิหารด้วย EBITDA

ในเครือข่าย - นอกเครือข่าย : การใช้งานโทรศัพท์โดยโทรไปยังเลขหมายของผู้ให้บริการรายเดียวกัน - เลขหมายของผู้ให้บริการรายอื่น

    (On net - Off net)

ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงาน (OPEX) : ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ด้านการตลาด 

   และบริหารจัดการทั่วไป

PCN 1800 : ระบบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในคลื่นความถี่ 1800  

Penetration Rate : อัตราส่วนจำานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม

QoQ : ไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

บัตรเติมเงิน : บัตรเติมเงินค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน

ก.ล.ต. : สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลท. : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ : Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)

ซิมการ์ด : Subscriber Identity Module card

สมาร์ทโฟน : โทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติการทำางานเทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์

SMS : บริการรับส่งข้อความตัวอักษร (Short Message Service)

คลื่นความถี่ (Spectrum) : คลื่นความถี่ที่ใช้สำาหรับให้บริการโทรคมนาคม

ชุดเลขหมาย : ชุดอุปกรณ์เพื่อเริ่มใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ซิมการ์ด และเลขหมายโทรศัพท์ (Starter Kit)

ทีโอที : บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) (เดิมคือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย)

ทรูมูฟ : บริษัท ทรู มูฟ จำากัด

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ยูคอม : บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

VAS : บริการเสริม (Value Added Service)

VOIP : Voice over Internet Protocol

WiFi, Wi-Fi : ไวไฟ (Wireless Fidelity) เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สายประเภทหนึ่ง

YoY : ปีปัจจุบันเทียบกับปีที่แล้ว
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