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เสรมิสรา้งประเทศไทยให้แข็งแกรง่ 
ยืนหยัดในทุกสถานการณ์
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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
จุดมุ่งหมายของเรา
จุดเด่นทางการเงินและด้านการดำาเนินงาน
คณะกรรมการบรษิัทและคณะผูบ้รหิารบรษิัท 

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
โครงสรา้งและการดำาเนินงานของกลุม่บรษิัท
การบรหิารจัดการความเส่ียง
การขับเคลือ่นธรุกิจเพือ่ความยัง่ยืน
การวเิคราะห์และคำาอธบิายของฝ่ายจัดการ
ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสำาคัญอืน่ 

การกํากับดแูลกิจการ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
โครงสรา้งการกำากับดูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญเกีย่วกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร พนักงานและอืน่ๆ
รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกัน

งบการเงนิ

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อํานาจควบคุม ผูท้ี่ ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 
และการเงนิ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทําบัญชีและเลขานุการบรษิัท 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทยอ่ย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหัวหนา้งานกํากับดแูลการปฏิบัติงานของบรษิัท 
(compliance)   

ทรพัย์สินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรพัย์สิน 

นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของคณะกรรมชุดยอ่ยอื่น ๆ  



อนาคตทีย่ืดหยุ่น
สารจากประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

ปี 2563 นั้นนำามาซึง่ความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ อย่างลกึซึ้ง และ
ทำาให้เราเข้าใจถึงความสำาคัญของความยืดหยุ่น (resilience) 
ของบรกิารโทรคมนาคม ในสังคมไทย ธุรกิจและวิถีการทำางาน 
ของดีแทคน้ันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็กวา่ที่เคยประสบตลอด
สามทศวรรษของการดำาเนนิงาน ศนูย์บรกิารและรา้นคา้ของดแีทค
ต้องหยุดให้บรกิารเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ และผู้คนจำานวน
มากได้ปรบัเปลี่ยนมาทำางานจากที่บ้าน ขณะที่นักท่องเที่ยวนั้น 
ลดจำานวนลงในพรบิตา และประชากรไทยและแรงงานต่างด้าว
หลายลา้นคนก็หลัง่ไหลกลบัภมูลิำาเนา แต่การระบาดของโควดิ-19 
(COVID-19) กย็งัชว่ยเรง่ใหเ้กดิการใชง้านชอ่งทางดจิทิลัในระดบั
ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มากอ่น อนัเนือ่งมาจากมาตรการการเวน้ระยะหา่ง
ทางสังคม ผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมอย่างดีแทค จึงมีบทบาทใน
ฐานะบริการพ้ืนฐานที่มีความจำาเป็นยิ่งยวดในการขับเคลื่อน
กจิกรรมทางสังคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยใหเ้ดนิหนา้ตอ่ไป
อย่างมีประสิทธภิาพและปลอดภัย

การท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง
จุดมุ่งหมายของเราในการ “เชือ่มต่อทกุคนกับทกุส่ิงทีส่ำาคญั และ
เสรมิสรา้งสังคมไทยให้แข็งแกรง่” จึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน
กวา่ที่เคยเป็นมา ในยามที่อาคารสำานักงานต่าง ๆ  ในย่านธรุกิจ
ต้องปิดตัวลงชั่วคราว ลกูค้าของดีแทคก็เปลีย่นมาใช้การประชุม
ในรูปแบบออนไลน์แทน โดยส่วนใหญ่การใช้งานนั้นเกิดขึ้นในย่าน
อยู่อาศัย ขณะที่แอปพลิเคชันส่ังอาหารออนไลน์นั้นช่วยต่อ 
ลมหายใจให้กับรา้นอาหารภายใต้คำาส่ังล็อกดาวน์ และในยามที่
พรมแดนถกูปดิและกจิกรรมตา่ง ๆ  ถกูยกเลกิ การโทรหาเพือ่นและ
ครอบครวัจึงเป็นเครือ่งสรา้งกำาลงัใจชั้นดี

การทวคีวามสำาคัญของบรกิารต่าง ๆ ของดีแทคนั้น ยิ่งเป็นแรง
ผลักดันให้เรายิ่งต้องดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบและ 
ต้ังอยู่บนหลักจรยิธรรม ความแข็งแกรง่ยืดหยุ่นของเราน้ันจึง 
ยดึโยงกบัการทำาในส่ิงทีถ่กูตอ้งตอ่สังคม ลกูคา้ และพนักงานของ
เรา และเพื่อเป็นการสนับสนุนหลักดีแทคธรรมาภิบาล (dtac’s 
Code of Conduct) เราไดเ้ปดิตวัหลกัสูตรอบรมตา่ง ๆ  เพือ่สรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการคอร์รปัชันทุกรูปแบบ การนำา
ข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในทางที่ผิด และการโจมตีทางไซเบอรแ์ละ
การรัว่ไหลของข้อมูลในโลกออฟไลน์

‘ชาเลนเจอร’์ ผูร้บัฟังเสยีงของลูกคา้
ในแง่ของความปลอดภยั การปฏบัิตงิานแบบไรสั้มผสั (touch-
free) น้ันกลายเป็นอกีรากฐานสำาคญัในการมอบบรกิารทีย่ดืหยุน่ 
ดแีทคไดม้อบบรกิารโทรฟร ีอนิเทอรเ์นต็ฟร ีและประกนัโควดิ-19 
เพือ่ใหก้ารสนบัสนนุลกูคา้ของเราในชว่งทีม่กีารลอ็กดาวน์ครัง้แรก 
แตดี่แทคกพ็ยายามมุง่เนน้ไปทีก่ารใชง้านชอ่งทางดจิทัิลมากทีสุ่ด 
เพือ่ให้ลกูค้าของเราสามารถเข้าถึงบรกิารของเราได้ทุกทีแ่ละทุก
เวลาในระยะยาว



ทั้งนี้ เราประสบความสำาเรจ็ในการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัล 
ของดีแทคแอป เราได้ต่อยอดบรกิารดีแทครวีอร์ดสำาหรบัลูกค้า
ระบบเติมเงินผา่นการเปิดตัว dtac coins ซึง่ลกูค้าจะได้รบัรางวลั
ทุกๆ ครัง้ทีใ่ช้จ่ายผา่นแอปพลเิคชัน คลา้ยกับการเลน่เกม เรายังได้
เดินหน้าปรบัปรุงอัลกอรทิึมของเรา ซึ่งใช้เทคโนโลยี machine 
learning ในการมอบคำาแนะนำาให้กับลูกค้า อันเป็นที่มาของยอด
ขายแพ็กเกจเสรมิที่เพิ่มข้ึนเกือบครึง่ของเรา และทำาให้ดีแทคแอป
สามารถรกัษาอันดับในฐานะแอปพลเิคชันผู้ให้บรกิารเครอืข่ายที่มี
อตัราผูใ้ช้งานสูงสุด

แต่ความสรา้งสรรค์ของดีแทคนั้นไม่ได้จำากัดอยู่แค่ช่องทางดิจิทัล
เท่านั้น ในยามทีข่้อมูลการใช้งานเครอืข่ายของเราแสดงให้เห็นการ
อพยพกลบัภมูลิำาเนาของประชากรในกรุงเทพฯ ในระดบัทีไ่ม่เคยเกดิ
ขึ้นมาก่อน ทีมงานฝ่ายขายของเราจึงต้องปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การเข้าถึงลกูค้าในระดบัภมูภิาค และไดพ้ฒันาชอ่งทางการขายของ
เรา โดยรว่มกับรา้นค้าในตลาด สถานีบรกิารนำ้ามัน และรา้นสะดวก
ซื้อรายย่อย เพือ่ให้ลกูค้าของเรายังคงเข้าถึงบรกิารของเราได้

เครอืข่ายทีมุ่ง่เน้นคณุคา่
นอกจากเรือ่งชอ่งทางการจดัจำาหน่ายแลว้ การย้ายถิน่ฐานของผูค้น
จำานวนมากและความตอ้งการใชง้านดาตา้ทีเ่พิม่ขึน้กา้วกระโดดนัน้ 
ยังสรา้งความท้าทายให้ดีแทคในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การ
ขยายเทคโนโลย ีMassive MIMO และโครงขา่ย TDD อยา่งตอ่เนือ่ง 
ทำาใหเ้ราสามารถขยายขดีความสามารถในการใชง้าน 3 เทา่ในพ้ืนที่
ที่มีการใช้งานหนาแน่นทั่วประเทศ และอุปกรณ์ส่ือสารที่ลูกค้า 
ส่วนใหญใ่ชง้านกร็องรบักับเทคโนโลยีดงักลา่วอยู่แลว้

อกีหวัข้อใหญ่ของป ี2563 น้ันหนไีม่พ้นเรือ่ง 5G ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 
เราไดป้ระมลูคลืน่ 26 GHz จำานวน 200 MHz และเป็นผูใ้หบ้รกิาร
รายแรกที่นำาเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้ท้ังในเชิงพาณิชย์และ
อตุสาหกรรม เราได้ทำางานใกลช้ดิกบัผูน้ำาในภาคอตุสาหกรรม ในการ
บุกเบิกโซลูชัน 5G สำาหรับใช้งานกับกล้องตรวจการอัจฉริยะ 
การขนส่ง และมาตรอจัฉรยิะ (smart metering) อนัเป็นหัวใจสำาคญั
ของเมืองอจัฉรยิะหรอืสมารท์ซติีที้ข่บัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย ี5G และ
ในไตรมาสที ่4 เรายังได้เปิดใช้งาน 5G บนคลืน่ย่านความถี ่ 700 
MHz อีกด้วย เพื่อรบัประกันว่าเราจะสามารถให้บรกิารได้อย่าง
ครอบคลมุและมีประสิทธภิาพทัว่ประเทศ

เราเดนิหนา้พฒันาเครอืขา่ย 4G และ 5G โดยอาศยัประสบการณ์
ของลกูค้าและการวเิคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ ่(big data) เพือ่ระบุ
พืน้ทีก่ารขยายเสาสัญญาณทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้าของเรามาก
ทีสุ่ด กลยทุธก์ารทำางานแบบขบัเคลือ่นดว้ยขอ้มูลและมุง่เนน้คณุคา่
นี้เอง ทำาให้เครือข่ายของเราเป็นเครือข่ายที่มีความเร็วในการ

ดาวน์โหลดสูงสุดในปีน้ี จากการจัดอันดับของเวบ็ไซต์อิสระหลาย 
แห่งซ่ึงทำาการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต สะท้อนความ 
มปีระสิทธผิลของกลยทุธข์องเรา

การลดความซับซ้อนของกระบวนการท�างานและสร้างองค์กร 
ยคุใหม่
เมือ่สังคมเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ดังเช่นในปี 2563 เรา
ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำางานของเราให้สอดรับกับความ
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ในประเทศไทย ดีแทคเป็นองค์กรขนาด
ใหญ่แห่งแรกและแห่งเดียวที่ประกาศให้การทำางานแบบยืดหยุ่น 
(flexible work) นัน้คงอยู่ถาวร อนัเป็นส่วนหนึง่ของจุดมุง่หมาย
ของเราในการมอบอสิระและอำานาจในการตัดสินใจให้สมาชิกในทีม 
ภายใตว้ธิกีารบรหิารงานแบบ ‘tight-loose-tight’ ของดแีทค คอื
การชดัเจนในเรือ่งความคาดหวงั ยดืหยุน่ในวธิกีารทีพ่นักงานใชใ้น
การบรรลเุปา้หมาย และชดัเจนในเรือ่งหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

การเปลีย่นแปลงเหลา่นีน้ำาไปสู่แผนการอืน่ๆ ในการเพิม่พนูศกัยภาพ
ภายในองค์กร และการทบทวนสมรรถนะหลกั (core competency) 
ขององค์กร โดยเรากำาลงัฝึกใหผู้บั้งคบับัญชาทำางานเสมอืนเป็นโคช้ 
และพนักงานระดับหัวหน้าสามารถสรา้งสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง 
(individual contributor) นอกจากน้ี เรายงัสนบัสนุนใหพ้นักงาน
ทกุคนนำาเทคโนโลยี ‘ออโตเมชนั (automation)’ มาใชใ้นการทำางาน
ทีเ่ป็นกจิวตัรหรอืตอ้งทำาซำา้ๆ และมีเป้าหมายทีจ่ะนำาระบบออโตเมชนั
เขา้มาทำางานเหลา่นีท้ัง้หมดภายในป ี2566 

เชน่เดียวกบัปีทีผ่า่นมา ซึง่เราไดป้ระกาศความรว่มมือกบัอรีคิสันใน
ดา้นหน่วยปฏบิติัการด้านโครงขา่ยลำา้สมยั ในป ี2563 ดีแทคและเทค 
มาฮนิดรา้ (Tech Mahindra) ไดร้ว่มเป็นพนัธมิตรในการยกระดบั
ระบบปฏบัิติการเทคโนโลยสีารสนเทศ การรว่มงานกับองค์กรแถว
หนา้ของโลกทำาใหด้แีทคสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยทีีล่ำา้สมยัไดต้อ่เนือ่ง 
และทำาใหเ้ราสามารถมุง่เนน้ไปทีก่ารดแูลลกูคา้มากยิง่ขึน้

Better Together
โลกของเราได้เปลี่ยนแปลงแล้วโดยส้ินเชิง แต่ดีแทคเองก็เปิดรบั
ความเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และเตรยีมพรอ้มในการก้าวไปสู่
ความสำาเรจ็ในปี 2564 ดีแทคไม่เคยหยุดเชื่อมต่อทุกคนกับสิ่งที่
สำาคัญที่สุดและมุ่งสรา้งสังคมไทยให้แข็งแกรง่ และเราจะบรรลจุุด
มุ่งหมายของเราทั้งสองข้อนี้ไม่ได้เลย หากปราศจากการสนับสนุน
ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 
ภาครฐั ขอขอบคุณทีใ่ห้ความไวว้างใจในดีแทคอย่างต่อเนือ่ง

บุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ

ชารดั เมห์โรทรา
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
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เชือ่มต่อทุกคนกับทุกส่ิงทีส่ำาคัญทีสุ่ด 
และมุ่งสรา้งสังคมไทยให้แข็งแกรง่

บรกิารโทรคมนาคมเป็นความต้องการพื้นฐานและเป็นเสมือนเส้นเลอืดใหญ่ที่หลอ่เลีย้งสังคมยุคปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา
กวา่ 30 ปี ดีแทคได้ส่งมอบบรกิารโทรคมนาคมแก่ลกูค้า เพือ่ใช้ในการทำางาน รบัชมความบันเทิงรูปแบบต่างๆ และในการ
ตดิต่อส่ือสาร เราส่งมอบบรกิารของเราผา่นวธิกีารทีป่ลอดภยั นา่เชือ่ถอื และมีประสิทธภิาพ เพือ่สนบัสนนุการเปลีย่นผา่น

สู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย  

จุดมุ่งหมายของเรา
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ยึดหลักการดําเนินธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สังคม
กลยุทธ์ของเราตั้งอยู่บนหลักการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านวิธีการที่เราดำาเนินธุรกิจและบรหิารจัดการ 
สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิของเรา เรามุง่มัน่ทีจ่ะทำาในส่ิงทีถ่กูตอ้งดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง เพือ่ยกระดับมาตรฐานการดำาเนินธรุกจิในประเทศไทย 
เราใหค้วามสำาคญักบัส่ิงแวดลอ้ม การจดัการกบัขอ้มลูของลกูคา้ด้วยความรบัผดิชอบ และใหก้ารสนบัสนนุการเปลีย่นผา่นสู่เศรษฐกจิดจิทิลั
ของประเทศ

‘ชาเลนเจอร’์ ผูร้บัฟัง
เสียงลกูค้า

เรายึดความต้องการของลูกค้าเป็น
หลักเสมอ พร้อมทั้งเดินหน้าสร้าง
ความประทับใจให้กับลกูค้าผา่นราคาที่
คุม้คา่ บรกิารทีต่อบโจทย์ ชอ่งทางการ
จัดจำาหน่ายทีเ่ข้าถึง และสัญญาณทีด่ี 
เราสรา้งความแตกต่างในตลาดผ่าน
การนำาเสนอโซลชูนัใหม่ๆ  ทีส่รา้งสรรค์ 
และมากกว่าเทคโนโลยี เพื่อให้การ
สนบัสนนุลกูค้าของเราในชวีติประจำาวนั

เครอืข่ายทีมุ่่งเน้นคุณค่า

เราจะไม่หยุดพัฒนาเครือข่ายของ
เราด้วยเทคโนโลยีและโซลูชันต่างๆ 
เ พื่อมอบส่ิงที่สำ าคัญที่ สุดสำ าหรับ
ลกูคา้ กลา่วคือ ความเรว็โครงขา่ยและ 
ความครอบคลุมของสัญญาณที่ดี  
ยิง่ขึน้ กระบวนการทำางานทีข่บัเคลือ่น
ด้วยข้อมูลนั้นช่วยให้ เรารู้ว่าต้อง 
มุ่งพัฒนาไปที่จุดใด เพื่อให้สามารถ
ยกระดับประสบการณ์การใช้งานของ
ลกูคา้มากทีสุ่ด 

ลดความซับซ้อนของ
กระบวนการทำางานและสรา้ง

องค์กรยุคใหม่
ในส่วนของธรุกจิหลกั (core business)  
เราเดินหนา้ลดความซบัซอ้นของกระบวนการ
ทำางานและปรับเปลี่ยนวิถีการทำางานให้
สอดคลอ้งกบัยุคสมัยทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ
บคุลากร การเพิม่ประสิทธภิาพกระบวนการ
ทำางาน และการสรา้งภาวะผูน้ำาทีต่อบกับ
องค์กร เพือ่ส่งมอบความเรว็และประสิทธภิาพ
สูงสุดสำาหรบัลกูค้าของเรา

กลยุทธ์
Must-Win Battles และการสรา้งรากฐานที่เขม้แข็ง

Must-Win
Battle 

Must-Win
Battle 

Must-Win
Battle 1 2 3



จุดเด่นทางการเงิน

* EBITDA ก่อนรายการพิเศษอื่น ๆ

** อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ตั้งแต่ปี 2562 มีการรวมหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS16

*** ณ วันทําการสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทิน

(หน่วย:  ลา้นบาท)

2561 2562 2563
ผลการดําเนินงาน
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท์
รายไดร้วมจากการขายและการใหบ้รกิาร
กําไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และคา่ตัดจาํหนา่ย* 
(EBITDA)
กําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิท

65,325
75,290
28,391

(4,369)

63,333
81,167
30,417

5,422

59,993
78,818
30,193

5,107
งบดุล
สินทรพัย์รวม
หน้ีสินรวม
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

150,958
129,028

21,930

167,258
142,292
24,966

174,280
149,965

24,315
อตัราส่วนทางการเงนิ
อตัรากําไร EBITDA margin
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
อตัราหนีสิ้นสุทธติอ่ EBITDA **

37.7%
-17.1%

1.2

37.5%
23.1%

2.1

38.3%
20.7%

2.3
ขอ้มลูหลักทรพัย์
จํานวนหุ้น (ลา้นหุ้น)
กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
ราคาต่อหุ้น (บาท)***

2,368
(1.85)
43.25

2,368
2.29

53.25

2,368
2.16

33.25

* ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย โดยเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในแต่ละปี

** สถานีฐานที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งรวมถึงที่ยังอยู่ภายใต้กระบวนการขอใบอนุญาต และที่อยู่ภายใต้คลื่นพันธมิตรทีโอที

จุดเด่นด้านการดําเนินงาน
จํานวนสถานีฐาน 
(พนัสถานี)**

 สถานีฐาน 3G  สถานีฐาน 4G

256325622561

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมาย* 
(บาทตอ่เดอืน)

2563

252 

25622561

242
247

สัดส่วนของผูใ้ชส้มารท์โฟน
(% ของผูใ้ชบ้รกิารรวม)

2563

88%78%

2561

85%

2562

ปรมิาณการใชง้านขอ้มลู
(GB ตอ่เดอืน ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร)

18.3

11.1

8.3

256325622561

37.0
43.6

49.5
37.9

51.3

37.3

จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร 
(ล้านราย)

 ระบบเติมเงิน (ลา้นราย)

 ระบบรายเดือน (ลา้นราย)

2563 18.9
2562 20.6

2561 21.2
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(EBITDA)
กําไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษัิท

65,325
75,290
28,391

(4,369)

63,333
81,167
30,417

5,422

59,993
78,818
30,193

5,107
งบดุล
สินทรพัย์รวม
หน้ีสินรวม
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม

150,958
129,028

21,930

167,258
142,292
24,966

174,280
149,965

24,315
อตัราส่วนทางการเงนิ
อตัรากําไร EBITDA margin
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
อตัราหน้ีสินสุทธติอ่ EBITDA **

37.7%
-17.1%

1.2

37.5%
23.1%

2.1

38.3%
20.7%

2.3
ขอ้มลูหลักทรพัย์
จํานวนหุ้น (ลา้นหุ้น)
กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
ราคาต่อหุ้น (บาท)***

2,368
(1.85)
43.25

2,368
2.29

53.25

2,368
2.16

33.25

* ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย โดยเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในแต่ละปี

** สถานีฐานที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งรวมถึงที่ยังอยู่ภายใต้กระบวนการขอใบอนุญาต และที่อยู่ภายใต้คลื่นพันธมิตรทีโอที

จุดเด่นด้านการดําเนินงาน
จํานวนสถานีฐาน 
(พนัสถานี)**

 สถานีฐาน 3G  สถานีฐาน 4G

256325622561

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เลขหมาย* 
(บาทตอ่เดอืน)

2563

252 

25622561

242
247

สัดส่วนของผูใ้ชส้มารท์โฟน
(% ของผูใ้ชบ้รกิารรวม)

2563

88%78%

2561

85%

2562

ปรมิาณการใชง้านขอ้มลู
(GB ตอ่เดอืน ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร)

18.3

11.1

8.3

256325622561

37.0
43.6

49.5
37.9

51.3

37.3

จํานวนผูใ้ชบ้รกิาร 
(ล้านราย)

 ระบบเติมเงิน (ลา้นราย)

 ระบบรายเดือน (ลา้นราย)

2563 18.9
2562 20.6

2561 21.2





อัตราการใชง้านสมารท์โฟน
ณ เดือนธนัวาคม 2563

อัตราการใชง้านดาตา้ที่เพิม่ขึ้น
ในปี 2563 ผา่นแอปพลิเคชันประชุม

ทางไกลที่ไดร้บัความนิยมสูงสุด

อัตราการใชง้านดาตา้
ที่เพิม่ขึ้นตั้งแตปี่ 2562 ถึง 2563

ชารดั เมหโ์รทรา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“ปี 2563 เป็นปีที่ยากล�าบากส�าหรับลูกค้าของเรา ดีแทคจึงได้มอบ
อนิเทอรเ์น็ตฟรแีละค่าโทรฟรใีหก้บัลกูค้า แต่เราไมห่ยดุแค่นัน้ เรายังไดพั้ฒนา
บรกิารใหม่ๆ  ในการชว่ยลดภาระค่าใชจ้า่ยในชวิีตประจ�าวนั นบัตัง้แตก่ารมอบ
ประกันโควิด-19 ฟรีไปจนถึงคูปองส่วนลดค่ายาและบริการส่งอาหาร  
ซึ่งเรียบง่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ และเข้าถึงได้จากทุกที่ นี่คือวิถีของดีแทค  
วิถีของบริการใจดี”

หัวใจของดีแทค
ทีดี่แทค เราขับเคลือ่นด้วยจุดมุง่หมายทีจ่ะเชือ่มตอ่ลกูค้าของเรากบัทกุส่ิงทีส่ำาคญั
และเสรมิสรา้งสังคมไทยให้แข็งแกรง่ผ่านบรกิารการเชื่อมต่อและบรกิารดิจิทัล
ใหม่ๆ  เราดแูลลกูคา้ของเราดว้ยหัวใจ ผา่นการพฒันาบรกิารทีร่องรบัความตอ้งการ
ในชีวติประจำาวนัของลกูค้า ราคาจับตอ้งได ้และใชง้านสะดวก นีค่อืวธิกีารทีเ่ราทำาให้
บรกิารการเชือ่มต่อมือถือกลายเป็นรากฐานความยืดหยุ่น (resilience) ของเรา





“โครงข่ายของดีแทคเติบโตต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ทั้งในแง่ความครอบคลุมของ
สัญญาณและขีดความสามารถ เทคโนโลยี Massive MIMO ท�าให้เราสามารถ
ขยายขีดความสามารถในการใช้งาน 3 เท่าในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นทั่ว
ประเทศ ขณะที่การบุกเบิกเทคโนโลยี 5G บนคลื่น mmWave นั้นเป็นรากฐาน
ส�าคัญของเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ในอนาคต” 

“ด้วยกลยุทธ์ของดีแทคในการสร้างเครือข่ายส�าหรับคนไทยทุกคน ไม่ว่าลูกค้า
จะอยู่ที่ไหน หรือใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารใดก็ตาม ท�าให้ดีแทคต้องมอบบริการ
ผา่นชอ่งทางใหม่ๆ  ดแีทคไดใ้ชค้วามสรา้งสรรค์ในการพฒันาชอ่งทางการจดัจ�า
หน่ายใหม่ๆ ในช่วงล็อกดาวน์ ซ่ึงการเข้าถึงศูนย์บริการและร้านค้าของดีแทค 
น้ันมีข้อจ�ากัด และมีการหลั่งไหลกลับภูมิล�าเนาของประชากรจ�านวนมาก อาทิ 
ร้านขายของช�า สถานีบริการน�้ามัน ร้านค้าในตลาด ร้านขายยา รวมถึง 
เพจเฟซบุ๊กร้านค้าของเรา และช่องทางไลน์ ท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ 
ของดีแทคได้ทุกที่ๆ พวกเขาต้องการเรามากที่สุด”

ประเทศ ตนักุรานันท ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี

ทิพยรตัน ์แกว้ศรงีาม 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขาย

เชือ่มต่อคุณทุกที ่
ในป ี2563 ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัการยา้ยถิน่ฐานของประชากรในระดบัทีไ่มเ่คย
เกิดขึ้นมาก่อน แรงงานจากต่างจังหวดันั้นเดินทางกลบัภูมิลำาเนา พนักงานบรษิัท
ในย่านใจกลางเมืองต้องปรบัเปลีย่นมาทำางานจากทีบ่้านในย่านชานเมือง อนัเป็น
ช่วงเวลาเดียวกับทีจ่ำานวนนักท่องเทีย่วนั้นหดตัวลง และแรงงานต่างด้าวนั้นหลัง่
ไหลกลบับ้าน ดีแทคตอบรบัปัญหานี้ด้วยการเพิม่จำานวนเสาสัญญาณทัว่ประเทศ 
เพื่อรองรบัพฤติกรรมการใช้งานที่เปลีย่นไป และเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายให้
เราสามารถมอบบรกิารไดต้อ่เนือ่งภายใต้การเวน้ระยะหา่งทางสังคมในยคุวถิใีหม่

อัตราการใชง้านดาตา้ที่เพิม่ขึ้น
ในตา่งจงัหวัดและพืน้ที่อยูอ่าศัย

เมื่อเทียบกับยา่นใจกลางกรุงเทพฯ 
ในชว่งล็อกดาวน์ ในระหว่างเดือนมีนาคม

ถึงเมษายน 2563

ความเรว็ในการดาวน์โหลดของโครงขา่ย
ดีแทค เม่ือเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ๆ 
จากการจดัอนัดับประสบการณ์ใชง้าน

เครอืขา่ยมอืถอืโดย OpenSignal 
ในปี 2563

ขดีความสามารถโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้
จากการขยายเทคโนโลยี 

Massive MIMO และ TDD 
ในพืน้ทีท่ีม่กีารใชง้านหนาแนน่





การชว่ยใหล้กูค้าของเราสามารถใชช้วีติในยคุดจิทิลันัน้ ไดก้ลายเป็นส่ิงทีเ่กีย่วเนือ่ง
กบัประเดน็สุขภาพและการสรา้งความแขง็แกรง่ยดืหยุน่ในด้านเศรษฐกจิในป ี2563 
ดีแทคได้พัฒนาระบบนิเวศของบรกิารบนดีแทคแอปและช่องทางออนไลน์ เพื่อ
ดึงลกูค้าของเรา นับตั้งแต่ผู้ใช้งานระบบเติมเงิน ไปจนถึงลกูค้า SME ให้คุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อมดิจิทัล (digital environment) มากขึ้น ในฐานะผู้ให้บรกิาร
โทรคมนาคม เราถือวา่การลดความเหลือ่มล้ำาทางดิจิทัลในสังคมไทยนั้นเป็นความ
รบัผดิชอบหลกัของเรา

“ลูกค้าของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปี 2563 เช่นเดียวกับดีแทคเอง เรา
คือผู้ให้บริการเครือข่ายรายแรกในประเทศไทยที่เข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทาง  
TikTok และ Facebook LIVE เราไดย้กระดบัระบบนเิวศดจิทิลัของเราดว้ยบรกิาร
ดีแทครีวอร์ดส�าหรับลูกค้าระบบเติมเงิน การเปิดตัว dtac Coins และ
ประสบการณ์รูปแบบใหม่ในการเลือกซื้อเบอร์มงคลออนไลน์ ลูกค้าสามารถ
สัมผัสประสบการณ์การใช้งานบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ 
และดีแทคนั้นพร้อมให้การสนับสนุน”

“ในปีซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายส�าหรับภาคธุรกิจไทยนี้ ดีแทคยังคงเดินหน้า
มอบบรกิารโซลชูนัทีเ่รยีบงา่ย ไรก้งัวล เพือ่ชว่ยใหอ้งค์กรและธรุกจิ SME สามารถ
มุ่งเน้นไปท่ีประสทิธภิาพการท�างานไดอ้ยา่งเต็มที ่เราพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุตา่งๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยธุรกิจ SME ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากบริการการสื่อสาร 
ไปจนถงึการมอบบรกิารโซลูชนัคลาวด์ทีช่ว่ยใหผู้ป้ระกอบการก้าวสูค่วามส�าเรจ็
ในโลกดิจิทัลแห่งอนาคต”

ฮาว ร ิเรน็
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด

ราจีฟ บาวา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ

ประสบการณ์การใชง้าน
ทีมุ่ง่เนน้ลกูคา้เป็นหลกั

เปอรเ์ซ็นต์ของตัวแทนขายดีแทค
ที่ใชง้านแอปพลิเคชัน dtac One 

ในการใหบ้รกิารลกูคา้

ประสิทธภิาพที่เหนือกวา่ของขอ้เสนอสินคา้
และบรกิารที่ใชป้ญัญาประดิษฐ์
เป็นตัวขับเคลื่อน เมื่อเทียบกับ

ขอ้เสนอทั่วไป

อัตราการเติบโตของผูใ้ชง้านดีแทค
แอปรายเดือน เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีกอ่น

91%

x3





ชีวติในยุควถิีใหม่
การแพร่ระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญยิ่งของบริการ
โทรคมนาคม ในการสรา้งความยืดหยุ่น (resilience) ให้กับสังคมในยามที่เกิด
ภัยพิบัติหรอืวกิฤตสุขภาพ ความสามารถในการให้บรกิารได้อย่างต่อเนือ่งภายใต้
สถานการณ์ที่ท้าทาย เป็นเครือ่งพิสูจน์วา่ดีแทคมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลือ่น
กจิกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ในฐานะผูน้ำาการทำางานแบบ
ยืดหยุ่น ดีแทคยังแสดงให้เห็นวา่การทำางานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธภิาพไป
ควบคู่กันนั้นสามารถทำาได้ พนักงานของดีแทคนั้นแสดงความพึงพอใจในระดับสูง
ในการทำางานจากทีบ้่าน และผูบ้งัคบับัญชาเองกไ็มเ่ห็นผลกระทบต่อผลติภาพของ
ทมีแตอ่ย่างใด วธิกีารทำางานรูปแบบใหมน่ีจ้ะเอือ้ตอ่การเปลีย่นผา่นสู่องค์กรดจิทัิล
ของดีแทค และช่วยให้เราสามารถทำางานได้เรว็และใกลช้ิดลกูค้าของเรามากยิง่ขึ้น

“ในประเทศไทย ดีแทคเป็นองค์กรขนาดใหญ่แห่งแรกและแห่งเดียวที่ประกาศใช้
การท�างานแบบยืดหยุ่นอย่างถาวร นี่คือส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของเราในการ
สรา้งทมีทีม่อี�านาจและอสิระในการตัดสินใจมากขึน้ เพือ่ใหส้ามารถเขา้ไปใกลช้ดิ
กบัลกูคา้และตอบสนองความตอ้งการของลกูค้าไดร้วดเรว็ย่ิงขึน้ ในอนาคต คน
ที่ขยับตัวได้เร็วนั้นได้เปรียบกว่า”

“ปี 2563 ท�าให้ทุกคนที่ดีแทคยิ่งมุ่งมั่นกับจุดมุ่งหมายของเราในการเชื่อมต่อ
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกค้า อันเป็นเครื่องสะท้อนชัดเจนยิ่งว่า
บทบาทของพวกเราน้ันมีความส�าคัญเพียงใดต่อสังคมไทย และการท�าธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบนั้นเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่ง
ยืดหยุ่นในการรับมือเหตุการณ์ท้าทายในอนาคตให้กับดีแทค”

นาฎฤด ีอาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบุคคล

มารคุ์ส แอดอุรทุสซัน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กร

เปอรเ์ซ็นต์ของพนักงานดีแทคที่ใชวิ้ถี
การทํางานแบบยืดหยุน่

ความมุง่ม่ันของดีแทคในการลดขยะ
ฝงักลบเป็นศนูย์ภายในปี 2565

เป้าหมายในการนําระบบออโตเมชันมาใช้
กับกระบวนการที่ตอ้งซ้ําๆ เป็นกิจวัตร 

หรอืมีกฎชัดเจน (rule-based) ภายใน
องค์กรใหไ้ดภ้ายในปี 2566





คณะกรรมการบรษิัทและ
คณะผูบ้รหิารบรษิัท
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คณะกรรมการบรษิัท

1

2

7

8

9

10

3

4

5

6

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ

นายเยอเกน้ ครสิเตยีน อาเรน้ท ์โรสทรปิ
รองประธานคณะกรรมการ

นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการอสิระ 

นายสตเีฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม
กรรมการอสิระ 

นางชนัญญารกัษ ์เพช็รร์ตัน์
กรรมการอสิระ

นางทเูน ่รปิเปล
กรรมการ

นายราเกซ เจน
กรรมการ

นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอสิระ

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์
กรรมการ

นายโทมัส อเล็กซานเดอร ์ไทโฮลด์
กรรมการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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รายงานประจำาปี  256321

1

2

3

4

1

3

คณะผู้บรหิารบรษัิท นายสิรวิชญ์ กลับดี 
รกัษาการรองประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารกลุม่การเงิน

นายราจฟี บาวา
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ธรุกิจ

2

4

นายลารส์ มารคุ์ส แอดอุรทุสซัน
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
กลุม่กิจการองค์กร

นางสาวทิพยรตัน์ แกว้ศรงีาม
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่งานขาย
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5

6

8

7

7

5 นายชารดั เมห์โรทรา 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

นายประเทศ ตันกุรานันท์
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่เทคโนโลยี

6

8

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บุคคล

นายฮาว ร ิเรน็
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การตลาด
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โครงสรา้งและ
การดำาเนินงานกลุม่บรษิัท



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 24

1. โครงสรา้งและการดําเนินงานกลุม่บรษิัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) หรอื ดีแทค เป็นหนึง่ในผูน้ําการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นประเทศไทย โดยบรษิัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทให้บรกิารโทรคมนาคมด้วยโครงข่ายเทคโนโลยี 4G 3G และ 2G ทีค่รอบคลมุซึง่ช่วยให้
ลกูค้าสามารถใช้บรกิารอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สูง บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นประเทศ บรกิารข้ามแดนอตัโนมัต ิ(International Roaming) 
และบรกิารโทรศพัท์ทางไกล (International Direct Dialing หรอื IDD) ทําให้ลกูค้าสามารถติดต่อถึงกันได้อย่างทัว่ถึงและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารไดอ้ย่างรวดเรว็ ดแีทคใหบ้รกิารโทรคมนาคมดว้ยเทคโนโลย ี4G โดยใชค้ลืน่ความถีย่า่น 1800 MHz คลืน่ความถีย่า่น 2100 MHz 
และคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz รว่มกับคลืน่ความถีย่่าน 2300 MHz บนความรว่มมือกับบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรอื ทีโอที ในขณะ
ทีใ่ห้บรกิารโทรคมนาคมเทคโนโลยี 3G โดยใช้คลืน่ความถี ่2100 MHz รว่มกับความถี ่850 MHz (ซึง่จะถูกเปลีย่นเป็นคลืน่ความถี ่900 
MHz อย่างชา้ทีสุ่ดภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามทีไ่ดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรอื กสทช.) และให้บรกิารโทรคมนาคมเทคโนโลยี 2G โดยใช้คลืน่ความถี ่1800 MHz ทั้งนี้ บรษิัทและบรษิัท ดีแทค 
ไตรเนต็ จาํกดัให้บรกิารภายใต้แบรนด์ ดแีทค ซึง่มฐีานลกูค้าผูใ้ชบ้รกิาร ณ ส้ินป ีพ.ศ. 2563 อยูป่ระมาณ 18.9 ลา้นเลขหมายทัว่ประเทศไทย 
โดยเป็นลกูค้าในระบบรายเดือนประมาณ 6.1 ลา้นเลขหมาย และลกูค้าในระบบเติมเงินประมาณ 12.8 ลา้นเลขหมาย 

ในปี พ.ศ. 2561 บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด หรอื ดีแทค ไตรเน็ต ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท และบรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด ซึง่เป็นบรษิัท
ทีด่ีแทค ไตรเน็ต ถือหุ้นรอ้ยละ 99.99  ได้เข้าทําข้อตกลงกับทีโอที ในการให้บรกิารไรส้ายแบบโรมมิง่บนคลืน่ความถี ่2300 MHz เพือ่ให้
บรกิาร 4G ควบคู่ไปกับการให้บรกิารด้วยคลืน่ความถี ่2100 MHz โดยข้อตกลงความรว่มมือกับ ทีโอที จะส้ินสุดลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2568 และดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 2100 MHz จาก กสทช. เมือ่ปี พ.ศ. 2555 ซึง่ใบอนุญาตดังกลา่วจะ
หมดอายุในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2570 นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้ารว่มและเป็นผูช้นะการประมูลคลืน่ความถี ่1800 MHz และ 900 
MHz ซึง่จดัขึ้นโดย กสทช. และได้รบัใบอนญุาตให้ใชค้ลืน่ความถีย่า่น 1800 MHz และ 900 MHz ดงักลา่วเมือ่ป ีพ.ศ. 2561 ซึง่ใบอนญุาต
ดังกลา่วจะหมดอายุในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2576

ในเดือนมิถุนายน 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัการจัดสรรคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz ซึง่จัดสรรโดย กสทช. โดยต่อมาในเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวโดยเริ่มเปิดใช้บางพ้ืนที่ เริ่มต้นจากในบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดีแทค ไตรเน็ต ยังได้เข้ารว่มและเป็นผู้ชนะการประมูลคลืน่
ความถี่ย่าน 26 กิกะเฮริตซ์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กสทช. และได้รบัใบอนุญาตคลืน่ความถี่ย่าน 26 กิกะเฮริตซ์ ดังกลา่วในเดือนเดียวกัน ซึ่งใบ
อนุญาตดังกลา่วจะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2578

นอกจากน้ี บริษัทได้ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งการจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมกับบริการ
โทรคมนาคมของบรษัิทช่วยให้ลูกค้าได้รบับรกิารที่ครบวงจรและได้รบัโปรโมชั่นที่มีความคุ้มค่าและหลากหลาย เช่น การได้รบัส่วนลด
ค่าอุปกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นที่เมื่อลูกค้าสมัครใช้บรกิารรายเดือนของดีแทค เป็นต้น ทั้งน้ี การนําเสนอโปรโมชั่นรว่มกับอุปกรณ์โทรศพัท์
เคลือ่นที่มีส่วนช่วยบรษัิทในการเพิ่มจํานวนผู้ใช้งานสมารท์โฟน รวมทั้งสรา้งฐานลกูค้าใหม่และรกัษาฐานลกูค้าเดิมอกีด้วย โดย ณ ส้ินปี 
พ.ศ. 2563 บรษิทัมฐีานลกูค้าทีใ่ช้อปุกรณ์สมารท์โฟน อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 87.5 ของฐานลกูค้าทั้งหมด เพิม่ขึ้นจากเดมิซึง่อยูท่ีป่ระมาณ
รอ้ยละ 85 เมื่อปี 2562 ในขณะที่รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์และชุดเลขหมายมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 8.9 ของ
รายได้รวมของบรษิัท

บรษิัทมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมเติมและปรบัปรุงการนําเสนอสินค้าและบรกิารผ่านช่องทางการให้บรกิารแบบดิจิทัลมากขึ้น นอกจากนี้ การที่
บรษิทัไดป้รบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชช้วีติในแบบดจิทิลัยงัจะช่วยสนบัสนนุประเทศไทยในการเปลีย่นผา่นสู่ยคุดจิิทลั
อกีด้วย ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการอาํนวยความสะดวกและช่วยสรา้งความความสัมพันธ์ระหวา่งลกูค้ากับบรษิัทได้มากยิง่ขึ้น
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1.1.1 วสัิยทัศน์และกลยุทธ์ของบรษิัท

วิสัยทัศน์ของบรษิัท
เชือ่มต่อทุกคนกับทุกส่ิงทีสํ่าคัญทีสุ่ดและมุ่งสรา้งสังคมไทยให้แข็งแกรง่

กลยุทธ์
• พัฒนาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

เรามุง่มัน่ทีจ่ะเติบโตและสรา้งรายไดโ้ดยการมอบประสบการณ์ความเรว็สูงทรงประสิทธภิาพตอ่ตลาดวงกวา้ง และบรษิทั
ยังคงรกัษาจุดยืนในการเป็นผู้ให้บรกิารโครงข่ายมือถือที่มีความเรยีบง่าย ซื่อสัตย์ และเป็นมิตรต่อผู้ใช้ อีกทั้งสรา้ง
ประสบการณ์การบรกิารอย่างไรร้อยต่อด้วยการผลกัดันช่องทางการขายและจัดจําหน่ายทั้งหมด (Omni Channel) 
ด้วยการพัฒนาระบบบรหิารจัดการทางดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น แม้วา่จะมีหลายเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากโรคระบาดทั่ว
โลกตลอดปี พ.ศ. 2563 บรษิัทก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและสังคมกับทุกส่ิงที่สําคัญที่สุด 
นัน่ก็คือ ผา่นระบบการเชือ่มต่อทีเ่ชือ่ถือได้และบรกิารต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลกูค้าในการใช้ชีวติประจําวนั นอกจากนี้ 
เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสบการณ์ออนไลน์และการเชื่อมต่อและปฏิสัมพันธ์กับลกูค้าผ่านช่องทางดิจิทัลและการ
เสนอเนื้อหาเฉพาะบุคคลที่ตอบโจทย์ลกูค้าผ่านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artifi cial Intelligence) ทั้งหมดน้ีจะช่วยให้
บรษิัทสามารถรกัษาฐานลูกค้าและดึงดูดลูกค้าในระบบเติมเงินและขยายการเติบโตของฐานลูกค้าระบบรายเดือนและ
ลกูค้ากลุม่ธรุกิจได้

• เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เครือข่าย

บรษิัทมุ่งมั่นเสรมิสรา้งเครอืข่ายให้แข็งแกรง่เพื่อรองรบัพฤติกรรมการใช้ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ตลอดปี พ.ศ. 2563 
บรษิทัไม่เคยหยุดพัฒนาระบบเครอืขา่ย บรษิทัคอยตดิตามทาํความเข้าใจความต้องการของตลาดในขณะเดยีวกันก็เริม่
ดาํเนนิการพัฒนาไปสู่ระบบ 5G บรษิทัไดว้างแผนเกีย่วกับประสิทธภิาพของเครอืขา่ยโดยครอบคลมุคลืน่ความถีต่ํา่ กลาง 
และสูง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพและความครอบคลุมของเครอืข่ายมีมากเพียงพอสําหรบัประชากรทั่วประเทศ ณ 
ส้ินปี พ.ศ. 2563 บรษิัทมีจํานวนสถานีฐานภายใต้เทคโนโลยี TDD มากกวา่ 20,000 สถานีฐาน ซึง่รองรบัการใช้งาน 
4G ความเรว็สูงบนคลืน่ 2300 MHz บนความรว่มมือกับทีโอที นอกจากนี้ ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี 2563 บรษิัทยังได้
พัฒนาสถานีฐานทัว่ประเทศให้รองรบัความจุได้มากขึ้นผา่นการติดตั้งอปุกรณ์เทคโนโลยี Massive MIMO และในช่วง
ครึง่หลงัของปี พ.ศ. 2563 บรษิัทได้เริม่ขยายเครอืข่ายในย่านความถีต่ํ่าบนคลืน่ความถี ่700 MHz และ 900 MHz ซึง่
คลืน่เหลา่นีจ้ะชว่ยพัฒนาความครอบคลมุเพ่ิมเตมิไปอกีในเขตชนบทและในบรเิวณภายในอาคาร ในส่วนของคลืน่ความถี่
สูงนั้น ดีแทค ไตรเน็ต ได้ประมูลคลืน่ 26 GHz ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และได้จัดแสดงการใช้งาน 5G บนคลืน่
ความถีด่ังกลา่วในสถานทีต่่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที ่3 ของปี 2563 คลืน่ความถี ่26 GHz นี้จะช่วยให้บรษิัทเดินหน้า
พัฒนากลยุทธ์ 5G ผา่นการสํารวจการใช้งานจรงิ ผา่นการใช้คลืน่ความถีสู่งรว่มกับพันธมิตรทางธรุกิจตามทีไ่ด้มีการ
เปิดเผยสู่สาธารณะในช่วงไตรมาสที ่4 ทีผ่า่นมา

• เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต

การพัฒนาอย่างต่อเนือ่งทีผ่า่นมาของบรษิทัประกอบไปด้วยการลดความซบัซ้อนและเพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ในขณะที่บรษิัทมุ่งเน้นมอบประสบการณ์การใช้บรกิารที่ราบรืน่ไรกั้งวลแก่ลกูค้า บรษัิทยังดําเนินงานเพือ่ให้ความมั่นใจ
วา่ธรุกิจมีการเติบโตทีย่ัง่ยืนในระยะยาว แผนการปฏิบัติการต่าง ๆ ของบรษิัทครอบคลมุไปถึงการปรบัปรุงองค์กรและ
รูปแบบการดําเนินงานให้ทันสมัย การเพิม่ระบบอตัโนมัติ (automation) การเพิม่ขีดความสามารถ การเพิม่พันธมิตร
ทางธรุกิจและเปลีย่นผา่นไปสู่ดจิติอลในวงกวา้งขึน้ รวมไปถงึการบรหิารจดัการตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยอยา่งมปีระสิทธภิาพ
สูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าเราให้ความสําคัญกับลูกค้า เราต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ในการมอบบรกิารแก่ลูกค้าวงกว้างทั่วประเทศ บรษัิทจึงสรา้งองค์กรที่มีรูปแบบการดําเนินงานแบบ
ลดลาํดบัขั้น (lean) เพือ่ทีจ่ะเพิม่ความแขง็แกรง่ และคงความยืดหยุน่ในการปรบัตวัและกา้วไปขา้งหนา้ท่ามกลางสภาพ
การบรหิารธรุกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็     
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1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีสํ่าคัญในปี พ.ศ. 2563

มกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

สิงหาคม 2563

กันยายน 2563

บรษิัทได้ทําให้โปรแกรมสรา้งความภักดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Loyalty Program) 
“dtac Reward” เข้าถึงผูใ้ช้บรกิารได้มากขึ้นและออกแคมเปญ “ตามใจปากทุกวนัศกุร”์ เพือ่
ให้ผูใ้ช้บรกิารได้รบัสิทธปิระโยชน์ทุกสัปดาห์

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ชนะการประมูลคลืน่ความถี ่26 GHz ซึง่อยู่ในช่วงคลืน่ความถี ่
26.8 – 27.0 GHz จํานวน 2 ลอ็ต รวมทั้งหมดเท่ากับ 200 MHz และได้รบัใบอนุญาต
ให้ใช้คลืน่ความถีต่ั้งแต่วนัที ่24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัทได้นําเสนอประกันภัย COVID-19 ให้แก่ลูกค้าดีแทคทุกคน แสดงถึงการเล็งเห็น
ความต้องการเรง่ด่วนของลกูค้าจากการระบาดของโรคระบาด

บรษิัทนําเสนอนวัตกรรมสําหรบัชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยผสมผสานกับข้อเสนอ
ของ Happy@Home ให้กับผู้ใช้บรกิารท้ังแบบเติมเงินและรายเดือนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการทํางาน/เรยีน/เลน่จากที่บ้าน บรษิัทเป็นผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมรายแรกที่มี
บัญชี TikTok ของตนเอง บรษิัทเปิดตัวไลน์สติกเกอร ์“น้องตัวดี” (ไอคอนใหม่ของแบรนด์) 
ซึง่มียอดดาวน์โหลดมากกวา่ 1 ลา้นดาวน์โหลด

บรษิัทเป็นผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมรายแรกในประเทศไทยที่นําเสนอบรกิาร dtac callMe 
VDO วดีีโอรอสายให้แก่ผูใ้ช้บรกิารดีแทค 

บรษิัทได้รบัอนุญาตจาก กสทช ในการขยายเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ 850 MHz จาก
เดิมทีส้ิ่นสุดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ให้เป็น 6 เดือนหลงัจากทีบ่รษิัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ทําการติดตั้งเครือ่งกรองสัญญาณแลว้เสรจ็ ทั้งนี้ ไม่เกินวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

บรษิัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบรษัิทประจําปี 2563 ผ่านส่ืออิเลกทรอนิกส์ตาม
พระราชกําหนดวา่ด้วยการประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

บรษิทัประกาศความมุ่งมัน่สู่เป้าหมาย Zero Landfi ll ภายในปี พ.ศ. 2565 ด้วยแผนกิจกรรม
และแผนการรเิริม่ในด้านการบรหิารจัดการเครอืข่ายและการกําจัดขยะอิเล็คทรอนิกส์ทั่ว
ประเทศ

บรษัิทเปิดตัวข้อเสนอดีแทคเติมเงิน 3ดี - ราคาดี สัญญาณดี และบรกิารใจดี ซึ่งรวมเป็น 
11 บรกิารใจดี ตั้งแต่บรกิารใจดีให้ยืมจนถึงบรกิารใจดีช่วยค่ายา

บรษิัทเปิดตัว dtac Business สําหรบัลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ที่มุ่งเน้นให้ข้อเสนอให้ลูกค้าไร้
ความกังวล (worry-free solution) ซึ่งประกอบไปด้วย ซิมการด์ IoT และคลาวด์โซลชูั่น 
SmartConnect
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ตุลาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ธันวาคม 2563

บรษัิทประกาศเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจรว่มกับ บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยี 5G บนเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EECi) 
บนคลืน่ 26 GHz (mm Wave) ของดีแทค ไตรเน็ต 

บรษิัทเปิดตัว dtac Reward coin ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ dtac Reward เพือ่ช่วยสรา้งความ
ความสัมพันธ์ระหวา่งลูกค้ากับบรษัิทให้แข็งแกรง่ยิ่งขึ้น ผ่านการทําธรุกรรมที่กําหนดผ่าน
แอปและกิจกรรมการเลน่เกมต่าง ๆ และการแลกของรางวลัผา่นทางช่องทางดิจิทัล

บริษัทเปิดตัวการจัดแสดง 5G โซลูชันอัจฉริยะบริหารจัดการนํ้าและพลังงานอัจฉริยะ 
รว่มกับดับบลวิเอชเอ กรุป๊ (WHA Group) สําหรบัผูป้ระกอบการนิคมอตุสาหกรรมและเขต
ประกอบการอตุสาหกรรมของดับบลวิเอชเอ

บรษิทัและยาราประเทศไทย เปิดตวั Kaset Go แอปพลเิคชนับนมือถือทีเ่ชือ่มตอ่เกษตรกรเข้า
กับข้อมูลเชิงลกึทีเ่ชือ่ถือได้และเรยีลไทม์ทีต่รวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการเกษตร

บรษิัทประกาศเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจรว่มกับบรษัิท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) เพื่อนํา
เทคโนโลยี 5G บนคลืน่ 26 GHz ด้วยรูปแบบ 5G โซลชูันบรหิารพลงังานระบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ 
(IoT) เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานตู้สวติช์บอรด์ไฟฟ้า 

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่700 MHz โดย กสทช. 

รางวัลที่ไดร้บัในปี พ.ศ. 2563

• รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเรจ็ ในด้านส่ิงแวดลอ้ม จากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

• หุ้นยัง่ยืนประจําปี 2563 (Thailand Sustainability Investment 2020) จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• 3 รางวลัจาก SMARTIES APAC Awards ประจําปี พ.ศ. 2563 จาก Mobile Marketing Association ได้แก่ เหรยีญ
ทองด้าน Most Engaging Mobile Creative เหรยีญทองด้าน Mobile Audio/Voice และเหรยีญเงินด้าน Mobile 
Gaming, Gamifi cation & E-Sports 

1.1.3 การใช้เงนิระดมทุนตามวตัถปุระสงค์ทีแ่จ้งในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายสนอขายตราสารทนุหรอืตราสารหนี ้

N/A

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คํามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาต

ของสํานักงาน (ถ้ามี) และ/หรอืเงือ่นไขการรบัหลกัทรพัย์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ (ถ้ามี) 

N/A
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1.1.5 ข้อมูลบรษิัท

ชื่อ: บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จาํกัด (มหาชน)

สัญลักษณ์: DTAC

เลขที่จดทะเบียน: 0107538000037

หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ทุนจดทะเบียน: THB 4,744,161,260 (จาํนวนหุน้สามัญ 2,372,080,630 ที่ราคา 2 บาทตอ่หุน้)

ทุนจดทะเบียนชําระแลว้: THB 4,735,622,000 (จาํนวนหุน้สามัญ 2,367,811,000 ที่ราคา 2 บาทตอ่หุน้)

ที่อยู:่ เลขที่ 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอรโ์ทรศัพท์: (66 2) 202 8000

เว็บไซต์: www.dtac.co.th

1.2 ลกัษณะธุรกจิ
1.2.1 โครงสรา้งรายได้

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีโครงสรา้งรายได้ใน 3 ปีทีผ่า่นมาดังนี้ 

ระยะเวลา ส้ินสุด 31 ธนัวาคม

2561 2562 2563*

ลา้นบาท           % ลา้นบาท            % ลา้นบาท         %

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร
รายได้จากการให้บรกิารหลกั
รายได้จากการจําหน่ายเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย
รายได้จากการดําเนินงานอืน่

65,325
7,769
2,196

86.8
10.3
2.9

63,333
8,629
9,206

78.0
10.6
11.3

59,993
6,980
11,845

76.1
8.9

15.0

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 75,290 100 81,167 100  78,818 100

   

*(ตัวเลขจากป ี2562 เปน็ Post-TFRS 15&16)
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1.2.2 ข้อมูลด้านผลติภัณฑ์

(1) ผลิตภัณฑ์/บริการ และนวัตกรรมทางธุรกิจ

บรษิัทเป็นหนึ่งในผู้นําการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยบรษัิทและบรษัิทย่อยของบรษัิทนําเสนอบรกิารโทรคมนาคมที่
หลากหลาย อาทเิชน่ บรกิารอนิเทอรเ์นต็ผา่นอปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นที ่(Mobile Internet), บรกิารเสียง (Voice), บรกิารรบัส่งข้อความ 
(SMS/MMS) และบรกิารเสรมิอืน่ ๆ ซึง่ดําเนินการรว่มกับผูใ้ห้บรกิารเสรมิต่าง ๆ เช่น บรกิารเสียงเรยีกเข้าและดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นต้น 
บรษัิทโดยบรษิัทย่อยของบรษิัทยังให้บรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศและบรกิารข้ามแดนอัตโนมัติท้ังแก่ลูกค้าของดีแทคที่นําโทรศพัท์
เคลือ่นทีไ่ปใชง้านในตา่งประเทศและลกูค้าของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นตา่งประเทศทีเ่ลอืกใช้โครงข่ายของดีแทคระหวา่งพํานกัอยู่ใน
ประเทศไทย รวมทัง้ไดด้าํเนนิธรุกจิจดัจาํหนา่ยอปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายใตแ้บรนด์ชัน้นาํระดับโลกต่าง ๆ  ซึง่ชว่ยส่งเสรมิการใชบ้รกิาร
โทรศพัท์เคลือ่นทีข่องดีแทคและสามารถให้บรกิารลกูค้าได้อย่างครบวงจร

ดแีทคไดส้รา้งสรรค์แพค็เกจคา่บรกิารและนาํเสนอโปรโมชัน่ทีห่ลากหลายเพือ่ใหล้กูค้าสามารถเลอืกใชไ้ดต้รงกับความตอ้งการมากทีสุ่ด เชน่ 
แพ็คเกจที่ผนวกบรกิารอนิเทอรเ์น็ตและบรกิารเสียงเข้าด้วยกัน แพ็คเกจบรกิารเสียงอย่างเดียว แพ็คเกจบรกิารอนิเทอรเ์น็ตอย่างเดียว 
หรอืโปรโมชัน่ทีล่กูค้าซื้ออปุกรณ์โทรศพัท์พรอ้มแพ็คเกจค่าบรกิารซึง่ให้ความคุ้มค่ากับลกูค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ดีแทคได้นําเสนอแพ็คเกจ
เสรมิเพิม่เติมจากแพ็คเกจหลกัทีล่กูค้าใช้งานอยู่ประจําเพือ่ให้ลกูค้าสามารถปรบัแต่งการใช้งานและเพิม่ความคลอ่งตัวให้กับลกูค้าในแต่ละ
สถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น เช่น แพ็คเกจเพ่ิมปรมิาณการใช้อนิเทอรเ์น็ตที่มีให้ลกูค้าเลอืกทั้งแบบรายวนั ไปจนถึง 365 วนั รวมถึงบรกิาร
เสรมิอืน่ ๆ ทีช่่วยรองรบัความต้องการใหม่ ๆ ในการใช้สิทธพิิเศษซึง่ลกูค้ามองวา่จะสามารถจับต้องและใช้ได้ในการใช้ชีวติประจําวนั ไม่วา่
จะเป็นการรวมประกันภัยต่าง ๆ และคูปองรา้นขายยาต่าง ๆ ไปกับแพ็คเกจ

ดีแทคนําเสนอแพ็คเกจบรกิารใหม่ ๆ ให้กับลกูค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบกับสภาพความต้องการในตลาดที่เปลีย่นไป โดยเฉพาะการ
เกดิขึน้ของโรคระบาดซึง่ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคสู่วถีิใหม่ในชว่งปีทีผ่า่นมา ทัง้นี ้ดีแทคได้เรง่การเปลีย่นแปลง
ด้านดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ขึ้น ไม่วา่จะเป็นการพัฒนาประสบการณ์ออนไลน์ของลกูค้าจากการนําเสนอเนื้อหารายบุคคลและการทํา
บรกิารต่าง ๆ ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น นอกจากนี้ บรกิาร “Finn Mobile”  ก็ยังคอยนําเสนอบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
ในขณะเดียวกันบรษัิทก็พัฒนาแอปพลเิคชัน “dtac App” เพือ่เพิ่มความสะดวกแก่ลกูค้า และพัฒนาแอปพลเิคชัน “dtac One” สําหรบั
รา้นค้าเพื่อให้การจัดจําหน่ายมีการบรหิารจัดการเป็นระบบดิจิทัลซึ่งช่วยให้ดีแทคมีประสิทธภิาพสูงขึ้นรวมทั้งสามารถนําเสนอบรกิารได้
เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับลกูค้าแตล่ะรายมากข้ึน นอกจากนี ้ดีแทคได้นาํเสนอเทคโนโลยกีารส่ือสารทีท่นัสมัย อาทเิชน่ VoLTE (Voice over 
LTE) และ VoWiFi (Voice over WiFi, WiFi Calling) ซึง่ช่วยให้ลกูค้าสามารถใช้งานโทรศพัท์ได้หลายแบบในเครือ่งเดียวกัน เพือ่ให้ลกูค้า
ได้รบัประสบการณ์ใช้งานทีด่ีและเพิม่ความเชือ่มัน่ของลกูค้าทีม่ีต่อผลติภัณฑ์คุณภาพของบรษิัท

บรษิัทมีช่องทางการให้บรกิารและจําหน่ายสินค้าทีห่ลากหลายซึง่นอกจากการให้บรกิารผา่นศนูย์บรกิารของดีแทคซึง่มีอยู่ทัว่ประเทศไทย
แลว้ บรษิัทได้พัฒนาช่องทางการขายและให้บรกิารลกูค้าทีม่ีความเป็นดิจิทัลเพิม่มากขึ้น เช่น แอปพลเิคชัน “dtac app” และเวบ็ไซต์ของ
บรษิัท www.dtac.co.th ทีเ่พิ่มความสะดวกกับลกูค้าในการเช็คยอดใช้งาน ซ้ือแพ็คเกจเสรมิ สมัครบรกิารเสรมิ ชําระค่าบรกิาร รบัสิทธิ
ดแีทครวีอรด์ ตลอดจนใชบ้รกิารใจดผีา่นทางหนา้จอสมารท์โฟน บรษิทัทาํการประชาสัมพนัธบ์รกิารและผลติภณัฑ์ของบรษัิทในหลายชอ่ง
ทาง ตัง้แตส่ื่อประชาสัมพันธท์ีม่อียูท่ัว่ไป ทางส่ืออืน่ ๆ  ผา่นทางรา้นคา้และตวัแทนจาํหน่าย ไปจนถึงชอ่งทางดิจทิลัตา่ง ๆ  เชน่ ทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิัท www.dtac.co.th ทาง dtac app หรอืทางสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook YouTube และ Instagram การใช้ช่องทางดิจิทัล
จะทําให้ลกูค้าได้สัมผสัประสบการณ์ทีม่ีความสะดวกสบาย มีประสิทธภิาพและเสรมิภาพลกัษณ์ของบรษิัทในการเป็นแบรนด์ดิจิทัลชั้นนํา

ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563 บรษิัทให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีด้่วยเทคโนโลยี 4G 3G และ 2G ผา่นคลืน่ความถีย่่าน 2300 MHz (ภายใต้ความรว่ม
มือกับทีโอที) 2100 MHz 1800 MHz และ 850 MHz และ 700 MHz ซึง่รองรบัการใช้งานของลกูค้ากวา่ 18.9 ลา้นเลขหมาย โดยข้อมูล
เกีย่วกับจํานวนผูใ้ช้บรกิารและรายได้เฉลีย่ต่อเลขหมายโดยไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายของบรษิัทในระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา มีดังนี้



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 30

ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม

2561 2562 2563

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร (หนว่ย : ลา้นเลขหมาย)
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน

6.1
15.1

6.4
14.2

6.1
12.8

รวม 21.2 20.6 18.9

2561 2562* 2563*

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายตอ่เดอืนโดยไมร่วมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ย (หนว่ย : บาท)
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน

532
142

549
137

518
128

รวม 242 247 252

*(ตัวเลขจากป ี2562 เปน็ Post-TFRS 15&16)

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
การให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่ของดีแทคสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลกัตามกลุม่ลกูค้า ได้แก่ บรกิารระบบรายเดือน บรกิาร
ระบบเติมเงิน และบรกิารลกูค้าธรุกิจ (B2B) ซึง่มีรายละเอยีดดังนี้

ก) บริการระบบรายเดือน 

บรกิารระบบรายเดอืนคอืบรกิารทีล่กูคา้สามารถเลอืกใชแ้พ็คเกจบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีต่า่ง ๆ  โดยมีลกัษณะเฉพาะคอืลกูคา้สามารถ
ใช้บรกิารก่อนแล้วจึงชําระค่าบรกิารเมื่อครบกําหนดรอบเดือน ทั้งน้ี ลูกค้าที่ต้องการใช้บรกิารในระบบรายเดือนจะต้องทําการ
จดทะเบยีนโดยกรอกแบบสัญญาขอใช้บรกิาร พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานแสดงตนพรอ้มแจ้งทีอ่ยู่สําหรบัจดัส่งใบแจ้งหน้ีค่าบรกิาร 

จากผลกระทบของโรคระบาด ฐานลกูค้าในระบบรายเดือนลดลงเลก็น้อยในไตรมาส 2 และ 3 และกลบัมาเติบโตอกีครัง้ในไตรมาส 4 
ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม บรษิัทให้ความสําคัญต่อการมอบประสบการณ์ทีด่ีแก่ลกูค้า โดยนําเสนอบรกิารทีม่ีความรวดเรว็และมี
คุณภาพผา่นเครอืข่ายทีม่ีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ดีแทคยึดลกูค้าเป็นศนูย์กลางเวลานําเสนอผลติภัณฑ์และบรกิาร โดยออกแบบ
ใหเ้ขา้ใจงา่ย งา่ยตอ่การใชง้าน และใหล้กูคา้ใชง้านได้อยา่งไรก้งัวล ในป ีพ.ศ. 2563 บรษิทันาํเสนอแคมเปญใหม ่ๆ  ทีต่อบโจทย์ความ
ต้องการลกูค้าในด้านบรกิารข้างเคียงทีต่รงใจตลาด ซึง่ประกอบไปด้วย การเปิดตัวประกันภัยทีร่วมไปกับแพ็คเกจต่าง ๆ และเบอร์
มงคงออกแบบให้กับลกูค้าแต่ละคน ซ่ึงสามารถดึงดูดลกูค้าได้มากถึง 3.7 เท่าของจํานวนลกูค้าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ นับตั้งแต่
ไตรมาส 4 ของปี 2563 ดีแทคเป็นอนัดับต้น ๆ ในการค้นหาเบอรม์งคลใน google

เนื่องด้วยวิถีชีวิตของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากการล็อคดาวน์ในเดือนมีนาคมและมีความ
ต้องการเฉพาะตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น บรษิัทจึงได้นําเสนอชุดผลิตภัณฑ์ Happy@Home รวมถึงนําเสนอแพ็คเกจและบรกิารเสรมิที่
เน้นอินเตอรเ์น็ตโดยผนวกเข้ากับบรกิารการส่ือสารและความบันเทิงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกัน Covid-19 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า นอกจากนี้ ประสิทธภิาพของช่องทางดิจิทัลยังมีความสําคัญในช่วงระยะเวลาการลอ็คดาวน์ บรษัิทจึงได้ปรบั
เปลีย่นกิจกรรมส่วนใหญ่ไปไวบ้นแอปพลเิคชัน dtac แทน โดย รอ้ยละ 77 ของบรกิารเสรมิบนระบบรายเดือนถูกเปิดใช้งานผ่าน
แอปพลเิคชันและรอ้ยละ 70 ของการชําระค่าบรกิารถูกชําระผา่นช่องทางแบบไรสั้มผสัจนถึงส้ินปี
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บรษิัทได้นําเสนอแคมเปญที่น่าดึงดูดอย่างต่อเนื่อง โดยนําเสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้าสามารถซื้อสมารท์โฟนได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
จาํนวนสูงลว่งหนา้ ทัง้นี ้เพือ่ผลกัดนัใหม้กีารใช้สมารท์โฟนมากข้ึนด้วยวธิทีีส่มเหตุสมผล ซึง่รวมถึงการเสนอแทบ็เลต็ไปยงักลุม่ลกูคา้
ต่าง ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการทีเ่พิม่ขึ้นจากการทํางานจากทีบ้่าน การเรยีนทีบ้่าน และความต้องการความบันเทิง ในช่วงครึง่
หลงัของป ีเพือ่เป็นการเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดสมารท์โฟน บรษัิทได้เปิดตวัสมารท์โฟนในราคาทีจั่บต้องได้ และในไตรมาส 4 ปี 2563 
บรษิัทได้ประกาศเปิดตัวข้อเสนอ iPhone 12 ที่โดดเด่นที่สุดสําหรบัลกูค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มจํานวนอปุกรณ์รองรบั 5G ในตลาดเพื่อ
เตรยีมพรอ้มสําหรบัการเปิดตวั 5G เชงิพาณชิย์ทีกํ่าลงัจะมาถึง นอกจากนี ้บรษัิทยงัได้เปิดตวัแพคเกจครอบครวัทีเ่น้นอนิเตอรเ์นต็
เป็นหลกั เพือ่มาช่วยเพิม่อปุกรณ์ 5G รองรบัลกูค้าในอนาคตทีจ่ะนําเครอืข่าย 5G มาใช้ 

บรษิทัยงัดแูลลกูค้าดว้ยการลงทนุในโปรแกรมสรา้งความภกัดรีะหวา่งลกูค้ากบัแบรนด์ (Loyalty Program) ด้วยสิทธพิิเศษสําหรบั
ไลฟ์สไตล์ทีห่ลากหลายเพือ่ช่วยให้บรษิัทรกัษากลุม่ลกูค้าต่าง ๆ ไวไ้ด้  ตลอดปี พ.ศ. 2563 บรษิัทได้พัฒนาสิทธพิิเศษต่าง ๆ ให้ตรง
กับพฤติกรรมของลกูค้าที่เปลีย่นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการระบาดใหญ่ที่ทําให้เกิดชีวติวถิีใหม่ (New Normal) ซึ่งก่อให้เกิด
การปรบัตัวสู่ดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ บรษิัทเห็นถึงการเคลมสิทธพิิเศษผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตข้ึนถึง 4 เท่า ซึ่งเป็นผล
มาจากจํานวนสิทธปิระโยชน์ทีม่ีความหลากหลายมากขึ้นประกอบกับการใช้ชีวติของลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป นอกจากนี้  ในไตรมาส 4 ของ
ปี 2563 บรษิัทยังได้เปิดตัว dtac Reward coin ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ dtac Reward เพือ่ดึงดูดให้ลกูค้าทําธรุกรรมและแลกของ
รางวลัผา่นช่องทางดิจิทัลมากยิง่ขึ้น

ข) บริการระบบเติมเงิน

บรกิารระบบเติมเงินคือบรกิารทีล่กูค้าจะต้องทําการเติมเงินเข้าไปในซิมการด์หรอืเบอรโ์ทรศพัท์ให้เพียงพอก่อนจะใช้งาน ทั้งนี้ ผูใ้ช้
บรกิารระบบเตมิเงินตอ้งทําการลงทะเบียนแสดงตนตามขัน้ตอนทีกํ่าหนดดว้ย ซึง่วธิกีารเตมิเงนิในปจัจุบันมหีลากหลายช่องทาง เชน่ 
แอปพลเิคชัน dtac ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (mobile banking) ช่องทางชําระเงินดิจิทัล เติมเงินผา่นทางรา้นค้าทีเ่ป็นตัวแทน 
เป็นต้น โดยข้อดขีองบรกิารระบบเตมิเงินคือ ลกูค้าไมต้่องกงัวลเกีย่วกบัการชาํระคา่บรกิารตามใบแจ้งหนีท้กุเดอืนอยา่งลกูค้าระบบ
รายเดือนโดยลกูคา้ระบบเตมิเงินสามารถควบคุมคา่ใชจ้า่ยไดโ้ดยเติมเงินตามจํานวนทีต่อ้งการและใชบ้รกิารไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งตราบ
เท่าทีย่ังมีจํานวนเงินและระยะเวลาการใช้งานเหลอือยู่ 

ท่ามกลางการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในตลาดระบบเตมิเงนิและสภาวะเศรษฐกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบอยา่งตอ่เนือ่ง บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาฐาน
ลกูค้าระบบเตมิเงนิ โดยนาํเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารขา้งเคียงตา่ง ๆ  ทีต่อบโจทย์ความตอ้งการของตลาดทีเ่ปลีย่นไป โดยยงัคงนํา
เสนอโปรโมชัน่และสิทธพิิเศษต่าง ๆ ทีแ่ข่งขันได้ บรษิัทเปิดตัวบรกิารข้างเคียงใหม่ ๆ เพือ่ส่งเสรมิคุณค่าทีล่กูค้าควรได้รบัและสรา้ง
ความสัมพันธก์บัลกูคา้ ไมว่า่จะเป็นการนาํเสนอเกมส์ Free Fire เฉพาะลกูคา้ดีแทคเทา่นัน้ ไปจนถึงประกันชนิดตา่ง ๆ  รวมถึงประกนั 
COVID-19 ดว้ย ในราคาทีล่กูคา้คนไทยส่วนใหญแ่ละลกูคา้ตา่งดา้วทีย่งัคงอยูใ่นประเทศไทยจบัตอ้งได ้ในปทีีผ่า่นมา บรษิทัส่งเสรมิ
บรกิารใจดีซึง่รวมถึงคูปองซื้อยาและได้ทําให้บรกิารใจดีเหลา่นี้เข้าถึงลกูค้าได้ผา่นทางแอปพลเิคชัน dtac เพือ่ให้ประสบการณ์การ
ใช้งานทีด่ีและสะดวกยิง่ขึ้น 

ปีน้ีนับเป็นปีที่มีความท้าทายสูงเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ซึ่งกระทบกลุม่ลกูค้าที่บรษัิทเป็นผู้นํา ซึ่ง
ได้แก่  นักท่องเทีย่วและแรงงานต่างด้าว เมือ่เทียบกับปีก่อน ๆ ทีผ่า่นมาจะเห็นวา่ดีแทคเป็นผูน้ําในการนําเสนอซิมและแพ็คเกจเติม
เงินให้ลูกค้าสองกลุ่มนี้ ดังนั้น บรษิัทเห็นถึงผลกระทบโดยตรงจากการหายไปของนักท่องเที่ยวซ่ึงเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสแรกของ
ปีเมื่อโรคระบาดเริม่ที่จะแพรก่ระจาย การปิดพรมแดนเพื่อป้องกันโรคระบาดและการหยุดชะงักของการท่องเที่ยวระหวา่งประเทศ
ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวหายไปจนเหลอืเกือบศนูย์ในเวลาที่เหลอืตลอดทั้งปี ส่งผลให้บรษัิทสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวที่
หายไปอย่างมีนัยสําคัญในปีนี้ นอกจากนั้น สถานการณ์ปิดเมืองซึ่งนับเป็นช่วงวกิฤตในไตรมาสที่สอง ส่งผลให้แรงงานต่างด้าว
เดินทางออกจากประเทศและออกจากเครอืข่ายเนื่องจากธรุกิจจํานวนมากได้ปิดตัวลง แม้วา่แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งได้กลับมา
หลงัจากสถานการณ์คลีค่ลายในเดือนต่อมา จํานวนแรงงานต่างด้าวทีก่ลบัมาใช้บรกิารบนเครอืข่ายก็ยังไม่เท่ากับช่วงก่อนเกิดโรค
ระบาด อยา่งไรกต็าม บรษิทัได้เดนิหนา้มอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่กีย่วข้องตา่ง ๆ  แกก่ลุม่ลกูคา้ชาวไทยในวงกวา้งทัว่ประเทศ โดย
มุ่งเน้นนําเสนอบรกิารเสรมิที่ให้สิทธพิิเศษต่อลกูค้าดีแทคในการใข้ชีวติประจําวนั โดยคํานึงถึงความต้องการของลกูค้าชาวไทยที่มี
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิทีย่ดืเยือ้ และมุง่เน้นสรรหาพนัธมิตรกบัภาคธรุกจิกลุม่ตา่ง ๆ  เพือ่เพิม่ชอ่งทางการกระจายผลติภัณฑ์
ให้เข้าสู่มือลกูค้าง่ายขึ้น เพือ่ให้ลกูค้าสามารถใช้สิทธปิระโยชน์ได้อย่างเต็มทีแ่ละทัว่ถึงทั้งประเทศ
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ค)      บริการลูกค้าธุรกิจ

นอกจากบรกิารระบบรายเดือนและบรกิารระบบเติมเงินที่บรษิัทให้บรกิารกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้บรโิภคแล้ว บรษัิทยังให้บรกิารแก่
กลุ่มลูกค้าธุรกิจด้วย แต่ยังถือได้ว่ามีส่วนแบ่งตลาดเป็นจํานวนน้อยอยู่ โดยจะเป็นการให้บรกิารระบบรายเดือน รวมถึงบรกิาร
อืน่ ๆ เช่น การจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นที ่บรกิารส่งข้อความส้ันถึงผูร้บัเป็นจํานวนมาก (bulk SMS) และบรกิารซิมสําหรบั
อปุกรณ์ IoT เป็นต้น

ในไตรมาส 3 บรษิัทเปิดตัวดีแทคสําหรบักลุม่ธรุกิจองค์กร หรอื dtac Business เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการลกูค้าให้ดียิง่ขึ้น เน้น
ความเข้าใจลกูค้ามากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาต่าง ๆ ที่ธรุกิจพบจากการรวบรวมข้อเสนอแนะจากธรุกิจและเจ้าของกิจการจํานวนกวา่
หลายรอ้ยราย โรคระบาดทีเ่กิดขึ้นส่งผลกระทบถาวรต่อวธิกีารดําเนินงานของหลาย ๆ ธรุกิจ ซึง่ทําให้ความต้องการตลาดเปลีย่น
ไป เจ้าของธรุกิจประสบกับความกดดันที่ต้องจัดหาวธิกีารส่ือสารให้แก่พนักงาน จัดหาคลาวด์ให้พนักงานสามารถทํางานรว่มกัน
โดยคงการรกัษาข้อมูลให้ปลอดภัย และทําให้การปฏิบัติงานเป็นระบบดิจิทัลมากข้ึน บรษิัทจึงได้นําเสนอ worry-free ซิม โซลชูั่น 
IoT และคลาวด์โซลชูัน่ SmartConnect ซึง่ทั้งหมดนี้ได้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ หลกัสําคัญในการเปิดตัวผลติภัณฑ์ใหม่เหลา่
นี้คือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดําเนินธรุกิจ ด้วยบรกิารทีม่ีความเรยีบง่าย ไรก้ังวลและโปรง่ใส ทําให้ลกูค้าไรก้ังวลด้วยกลไกที่
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และช่องทางบรกิารทางดิจิทัลทีพ่รัง่พรอ้ม 

นอกจากการแบ่งผลติภัณฑ์และบรกิารของบรษิัทในลกัษณะดังกลา่วข้างต้นแลว้ ผลติภัณฑ์และบรกิารของบรษิัทยังสามารถแบ่ง
ประเภทตามลกัษณะของบรกิารและสินค้าได้ดังนี้

ง) บริการหลัก (Core Service)

บรกิารหลกัประกอบดว้ย บรกิารเสียงและขอ้มูล ไดแ้ก่ บรกิารตดิต่อส่ือสารโดยการสนทนาผา่นโทรศพัท์ของลกูคา้ไปยงัเบอรโ์ทรศพัท์
ปลายทางท้ังทีอ่ยูภ่ายในโครงขา่ยของดีแทคหรอืไปยังเบอรโ์ทรศพัท์ทีอ่ยู่โครงข่ายอืน่ บรกิารใชง้านอนิเทอรเ์นต็ บรกิารส่งขอ้ความ
ทั้งรูปแบบทีเ่ป็น Short Messaging Service (SMS) และส่งข้อความในรูปแบบภาพเสียง Multimedia Messaging Service 
(MMS) และบรกิารดิจิทัลหรอืคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่น บรกิารเสียงรอสาย บรกิารคอนเทนต์ด้านข่าวสารหรอืความบันเทิงต่าง ๆ 
เป็นตน้ ทัง้นี ้รายไดจ้ากบรกิารหลกัมสัีดส่วนสูงทีสุ่ดของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารไม่รวมคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยในรอบ 3 ปีทีผ่า่นมาดงัน้ี

*(ตัวเลขจากปี 2562 เป็น Post-TFRS 15&16)

จ) บริการระหว่างประเทศ

บรกิารระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่บรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ(International Roaming) ซึง่ใหบ้รกิารแกล่กูคา้ของดแีทคเมือ่เดินทางไป
ใช้งานในต่างประเทศ (Outbound) และให้บรกิารแก่ผูใ้ช้งานโทรศพัท์เคลือ่นทีจ่ากต่างประเทศซึง่เดินทางมายังประเทศไทยและใช้
งานโครงข่ายของดีแทค (Inbound) และบรกิารโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ (IDD) ทีใ่ห้ลกูค้าของดีแทคสามารถโทรออกต่างประเทศ
โดยตรงผา่นโทรศพัท์เคลือ่นที่

สําหรบับรกิารโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ บรษิัทให้บรกิารผ่านบรษัิท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทที่ได้รบัใบ
อนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมในการใหบ้รกิารโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ โดยไดเ้ปดิใหบ้รกิารโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ
ผา่นรหัส “004” ไปยังปลายทางในหลายประเทศ

ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม

2561 2562* 2563*

รายได้จากบรกิารหลกั (ลา้นบาท)
รายได้จากบรกิารหลกัคดิเป็นรอ้ยละของรายได้รวมจากการให้บรกิารไม่รวม
ค่าเชือ่มต่อโครงข่าย

58,796
   93.1

57,974
   94.7

56,711
97.1



รายงานประจำาปี  256333

สําหรบับรกิารข้ามแดนอัตโนมัติ ลูกค้าของดีแทคท้ังในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินเมื่อเดินทางไปต่างประเทศจะสามารถใช้
โทรศพัท์เคลือ่นทีผ่า่นเครอืข่ายผูร้ว่มให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นต่างประเทศทั้งบรกิารเสียงและบรกิารข้อมูล และมีแพ็กเกจหรอื
โปรโมชัน่ต่าง ๆ ให้เลอืก เช่น แพ็กเกจ Non-stop Data Roaming หรอื ซิม Go! อนิเตอร ์อย่างไรก็ตาม ปีนี้เป็นปีทีท้่าทายสําหรบั
การให้บรกิารระหวา่งประเทศเนือ่งจากผลกระทบจากโรคระบาด ซึง่ส่งผลให้มีมาตรการห้ามเดินทางข้ามประเทศเกือบตลอดทั้งปี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม

2561 2562* 2563*

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอตัโนมัติ (ลา้นบาท) 
รายได้จากบรกิารข้ามแดนอตัโนมัติคิดเป็นรอ้ยละของ
รายได้รวมจากการให้บรกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย

1,127
 1.8

831
 1.4

274
0.5

            *(ตัวเลขจากป ี2562 เปน็ Post-TFRS 15&16)

ฉ) การจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

บรษิัทจัดจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นที่ในหลากหลายระดับราคาจากแบรนด์ดังต่าง ๆ โดยได้นําเสนอผลติภัณฑ์รุน่ใหม่อย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากทีสุ่ด ทั้งนี้ การจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นทีย่ังเป็นอกีปัจจัยหนึง่
ทีช่่วยสนับสนุนการใช้งานอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคในประเทศไทยและช่วยเพิม่ฐานลกูค้าโดยเฉพาะบรกิารในระบบรายเดือน
 
บรษิทัไดน้าํเสนอกจิกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเพือ่ชว่ยใหล้กูค้าสามารถเขา้ถึงอปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นทีโ่ดยเฉพาะอย่าง
ยิง่อปุกรณ์ประเภทสมารท์โฟน เชน่ การซือ้ผอ่นอปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นทีผ่า่นบัตรเครดติดว้ยอตัราดอกเบีย้ 0% หรอืการจาํหนา่ย
เครือ่งอปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นทีพ่รอ้มแพ็คเกจการใช้งานในระบบรายเดือนซึง่ให้ส่วนลดกับลกูค้าในรูปแบบต่าง ๆ 

อปุกรณ์สมารท์โฟนเป็นเครือ่งมือหนึง่ทีผู่ใ้หบ้รกิารต่างใชเ้พือ่สรา้งฐานลกูคา้ใหม่และรกัษาฐานลกูคา้เดิมท่ามกลางสภาวะการแขง่ขนั
ซึง่อยู่ในระดับสูง ในปี 2563 นี้ บรษิัทยังคงใช้ความระมัดระวงัในการให้ส่วนลดค่าเครือ่งในตลาดบรกิารระบบรายเดือน โดยคํานึง
ให้อยู่ในระดับสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม บรษิัทเห็นถึงระดับรายได้จากการขายที่น้อยลงกวา่ปีที่ผ่านมา อนัเป็นผลมาจากความ
ระมัดระวงัการใช้จ่ายของลกูค้าจากสภาวะเศรษฐกิจทีถ่ดถอย

การให้บริการลูกค้า

การให้บรกิารแก่ลกูค้าของบรษิัทเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้บรษัิทแตกต่างจากคู่แข่งขัน ดังนั้น บรษัิทจึงยังคงเน้นการ
เข้าใจความรูสึ้กของลูกค้า โดยยังคงรกัษาจุดยืนในความเรยีบง่าย ซื่อสัตย์ และเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ในขณะที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบ
ประสบการณ์ทีด่ีทีสุ่ดแก่ลกูค้า โดยบรษิัทมุ่งให้บรกิารลกูค้าผา่นรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ง ดังนี้

ก) Call Center

Call Center ทําหน้าที่ให้คําแนะนําการใช้บรกิารใหม่ ๆ ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาการใช้บรกิาร เปลีย่นแปลงประเภทการใช้
บรกิาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้บรกิาร รบัแจ้งปัญหาการใช้บรกิารโครงข่ายและปัญหาอืน่ ๆ รวมทั้งรบัแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จาก
ลกูค้า โดยสามารถให้บรกิารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า เป็นต้น ทั้งนี้ลกูค้าสามารถ
ติดต่อ Call Center ทีห่มายเลข 1678 ได้ทั้งจากโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละโทรศพัท์พื้นฐานตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนัไม่มีวนัหยุด รวมทั้ง
สามารถติดต่อผา่นเวบ็ไซต์ของบรษิัท อเีมล์ หรอืทางสังคมออนไลน์ ได้เช่นกัน
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บรษิัทตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งต่อเป้าหมายการให้บรกิารที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า จึงได้นํากลยุทธ์การให้บรกิารลูกค้าเป็นกลุ่ม
ย่อยมาปรบัใช้ โดยจัดแบ่งพนักงานให้บรกิารออกเป็นกลุ่มเพื่อให้บรกิารและสรา้งความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและรองรบั
ความต้องการของลกูค้าได้ตรงจุดมากย่ิงขึน้ อาท ิลกูค้าระบบรายเดือน ลกูค้าระบบเตมิเงิน ลกูค้าทีส่นใจบรกิารเสรมิตา่ง ๆ  เป็นต้น
นอกจากนี้ บรษัิทยังได้พัฒนาระบบโทรศพัท์อตัโนมัติ (Interactive Voice Response System) และแอปพลเิคชัน ซึ่งจะทําให้
ผู้ใช้บรกิารที่ติดต่อมายัง Call Center สามารถทํารายการบางประเภทได้ด้วยตนเองจากระบบอัตโนมัติที่ได้ตั้งไว้โดยไม่ต้อง
ผ่านพนักงาน เช่น การตั้งค่าโทรศพัท์เพื่อใช้บรกิารอินเทอรเ์น็ตและการสมัครบรกิารข้อมูลต่าง ๆ หรอืสามารถทํารายการผ่าน
ทางดแีทคแอปพลเิคชนัได้ดว้ยตนเอง และเพือ่เป็นการตอบสนองการให้บรกิารลกูค้าไดอ้ยา่งรวดเรว็ บรษัิทได้นาํระบบปญัญาประดษิฐ์ 
(Artifi cial Intelligence) และแชทบอท (Chat Bot) มาช่วยเพิม่ประสิทธภิาพในการใหบ้รกิารลกูคา้อกีดว้ย รวมทัง้บรษิทัไดสํ้ารวจ
ความพึงพอใจของลกูค้าและแจง้ขอ้มลูระหวา่งลกูค้ารอสายพนกังานเพือ่เพิม่ความสะดวกให้กับลกูคา้ในการใช้บรกิาร Call Center 
มากยิง่ข้ึน ท้ังนี ้บรษิทัมีการพัฒนาผลติภณัฑ์และบรกิารใหม ่ๆ  เพิม่ขึน้อกีอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่จะเนน้การให้บรกิารทีท่าํให้ลกูคา้ใชบ้รกิาร
ได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพมากยิง่ขึ้น

 ข) ศูนย์บริการ

บรษิัทมีการพัฒนาศนูย์บรกิารให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งปรบัปรุงศนูย์บรกิารให้มีความ
ทันสมัย บรษิัทได้พัฒนาศนูย์บรกิารเพื่อสรา้งประสบการณ์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ซึ่งลูกค้าจะได้รบัประโยชน์และความสะดวกในการใช้
บรกิาร รบัคําแนะนําและบรกิารหลังการขายที่รวดเรว็จากพนักงานที่ได้รบัการฝึกอบรมมาอย่างดี นอกจากนี้ บรษิัทได้ใช้ NPS 
หรอื Net Promoter Score เป็นตัววดัค่าแนวโน้มทีล่กูค้าอยากจะแนะนําบรษิัทให้กับเพือ่นหรอืคนรอบข้าง เพือ่ช่วยให้บรษิัทเข้าใจ
ถึงความต้องการของลกูค้าได้อย่างแท้จรงิ เพือ่พัฒนาการให้บรกิารและวธิกีารทํางานของพนักงาน Call Center และดีแทคฮอลล์
ทั่วประเทศ ซึ่งจะทําให้ลูกค้ารกัและรูสึ้กผูกพันกับบรษิัทมากยิ่งขึ้น จนทําให้ลูกค้าแนะนําให้คนรอบข้างมาใช้บรกิารของบรษัิท 
ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับฟังปัญหา แก้ไขปัญหา และติดตามผล โดยจะมีการส่งต่อข้อมูลและ
ความคิดเหน็ตา่ง ๆ  ของลกูคา้ไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และนําปัญหามาวเิคราะห์หาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ พรอ้มทัง้หาแนวทางการแกไ้ข
อย่างเป็นระบบ ซึง่จะทําให้บรษิัทสามารถเข้าใจและดูแลลกูค้าของบรษิัทได้อย่างต่อเนือ่งและตรงใจมากทีสุ่ดไม่วา่พฤติกรรมการใช้
งานของลกูค้าจะเปลีย่นแปลงไปเช่นไร

ค) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management, CRM)

เนื่องจากปัจจุบันอตัราส่วนผู้ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่ต่อประชากรรวมอยู่ในระดับสูงมาก การบรหิารความสัมพันธ์ที่ดีกับลกูค้า
จึงมีบทบาทสําคัญมากข้ึน โดยบรษิัทมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อรกัษาฐานลูกค้าที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดยนอกเหนือจากการนําเสนอ
โปรโมชัน่จูงใจและแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ แลว้ บรษิัทมีโครงการสรา้งความสัมพันธ์กับลกูค้าโดยผา่นกิจกรรมดีแทครวีอรด์ 
(dtac reward) เพือ่มอบสิทธพิิเศษให้ลกูค้าของดีแทคในกลุม่ต่าง ๆ เช่น ส่วนลดในการซื้อสินค้า เป็นต้น บรษิัทได้พัฒนาโครงการ 
ดีแทค รวีอรด์ โดยเพิ่มสิทธปิระโยชน์ให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้ามากขึ้น ทั้งลกูค้าระบบรายเดือนและลกูค้าระบบเติมเงิน รวมทั้งแบ่ง
ดแีทครวีอรด์เป็นระดบัเริม่ต้น (Welcome) เงิน (Silver) ทอง (Gold) และแพลทตนัิมบล ู(Platinum Blue) เพือ่ใหล้กูคา้ของดีแทค
ไดร้บัสิทธปิระโยชน์และประสบการณ์พิเศษในทกุ ๆ  วนั จากพนัธมติรทัว่ประเทศผา่นชอ่งทางปกตแิละชอ่งทางดิจทิลั จากสถานการณ์
โรคระบาดทัว่โลกทีส่่งผลตอ่การปดิเมืองและการเปลีย่นพฤตกิรรมลกูคา้ในปทีีผ่า่นมา ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิรเิริม่ของบรษัิททีจ่ะ
ทาํให้การเสนอขายครอบคลมุและแขง็แกรง่มากขึน้สําหรบัชอ่งทางออนไลน์ นอกจากน้ี ในไตรสาม 4 ของปี 2563 บรษิทัฯ ได้นาํเสนอ 
dtac Reward coin ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ dtac Reward เพือ่ดึงดูดลกูค้าให้ทําธรุกรรมและแลกรางวลัทางช่องทางดิจิทัลมากขึ้น

ในป ีพ.ศ. 2563 บรษัิทเปิดตวั “บรกิารใจด”ี อกีครัง้ ซึง่นาํเสนอถงึ 11 บรกิารใจด ีไม่วา่จะเป็นบรกิารเช็คยอดเงนิ โอนเงนิ หรอื บรกิาร
คูปองรา้นขายยา บรกิารเหล่านี้ตอบโจทย์ตลาดประชากรไทยในวงกวา้งทั่วประเทศด้วยสิทธปิระโยชน์ที่ตรงใจกับความต้องการ
ในชีวติประจําวนัของลกูค้า 
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การพัฒนาด้านโครงข่าย
ข้อมูลเกีย่วกับสถานีโครงข่ายในช่วง 3 ปีทีผ่า่นมามีดังนี้

ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม*

2561 2562 2563

จํานวนสถานีฐานของ 2G-1800 MHz
จํานวนสถานีฐานของ 3G-850 MHz
จํานวนสถานีฐานของ 3G-2100 MHz
จํานวนสถานีฐานของ 4G-700 MHz
จํานวนสถานีฐานของ 4G-2100 MHz
จํานวนสถานีฐานของ 4G-1800 MHz
จํานวนสถานีฐานของ 4G-2300 MHz*

10,695
12,833
24,189

0
24,049

6,868
12,685

10,576
12,471

25,444
0

25,409
6,758

17,376

10,490
11,030

26,272
2,441

26,251
2,200

20,402

** สถานีฐานทีต่ิดตั้งแลว้ ซึง่รวมถึงทีย่ังอยู่ภายใต้กระบวนการขอใบอนุญาตและทีอ่ยู่ภายใต้คลืน่พันธมิตรทีโอที

ณ ส้ินปี พ.ศ. 2563 ดีแทคมีจํานวนสถานีฐานเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการขยายโครงข่าย 4G ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มความ
ตอ่เนือ่งบนโครงขา่ยคลืน่ความถี ่2100 MHz และการขยายโครงขา่ย 4G บนคลืน่ความถี ่2300 MHz ภายใตค้วามรว่มมอืกบั ทีโอท ี
ในไตรมาส 4 ของปี 2563 ดีแทค ไตรเน็ต เริม่สรา้งโครงข่ายคลืน่ความถี่ 700 MHz และได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่เมื่อ
วนัที ่24 ธนัวาคม 2563  

การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย

ก) กิจกรรมทางการตลาด

บรษิัทใช้ชื่อ “ดีแทค” (dtac) เป็นชื่อทางการค้าซึ่งเป็นชื่อที่ได้รบัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางในประเทศไทย บรษัิทเป็นผู้รเิริม่นํา
เสนอนวตักรรมต่าง ๆ ด้านการตลาด รวมถึงการเปิดตัวผลติภัณฑ์ บรกิาร และรายการส่งเสรมิการขายใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่ง โดย
กิจกรรมทางการตลาดนับเป็นกลยุทธ์สําคัญที่จะส่ือสารให้ลกูค้ารบัทราบและเข้าใจในบรกิารต่าง ๆ ที่บรษัิทนําเสนอและตระหนัก
วา่บรษิัทเป็นส่วนหนึ่งของธรุกิจและการดําเนินชีวติของลกูค้า กิจกรรมทางการตลาดนอกเหนือจากการเปิดตัวผลติภัณฑ์แลว้ยัง
ประกอบด้วยกจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งตาํแหนง่ทางการตลาด ภาพลกัษณ์ขององค์กร และกจิกรรมเพือ่สังคม โดยบรษิทัทาํการสํารวจ
ตลาดอย่างต่อเนือ่งเพือ่ใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่จะชว่ยใหก้ารจดัทํากจิกรรมทางการตลาดมีประสิทธภิาพและสรา้งความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกูค้าได้มากยิง่ขึ้น

บรษิทัจดักจิกรรมทางการตลาดกับรา้นคา้ตวัแทนจาํหนา่ยเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารเพือ่ใหร้า้นคา้และตวัแทนจาํหนา่ยเขา้ใจถึง
นวตักรรมต่าง ๆ ด้านการบรกิาร และกลยุทธ์ด้านราคา รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายของบรษิัท นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทีต่ัวแทน
ของบรษิัทไปเยี่ยมรา้นค้าเพื่อรบัฟังข้อคิดเห็นและตรวจสอบการดําเนินงานและการให้บรกิารกับลกูค้าของรา้นค้าแต่ละรายเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บรกิารของบรษิัท

ข) ช่องทางการจัดจําหน่าย

บรษิัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างต่อเนื่องด้วยระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางานให้สูงข้ึน 
ซึง่รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายให้ใช้งานง่าย และพัฒนาแอปพลเิคชันสําหรบัมือถือ dtac ONE สําหรบัตัวแทนจําหน่าย การ
ใชแ้ชทบอท (chatbot) เพือ่ชว่ยเพิม่ความพงึพอใจลกูค้ามากขึน้ และการนําเสนอเกม (gamifi cation) สําหรบัรา้นค้าเพือ่เพิม่ความ
ผกูพันธ์ต่อแบรนด์ดีแทคให้มากขึ้น แอปพลเิคชันสําหรบัมือถือ dtac ONE นับเป็นแพลตฟอรม์ทางดิจิทัลหลกัสําหรบัการขาย จัด
จําหน่ายสินค้า และการบรกิาร ซึง่ช่วยนําเสนอมูลค่าให้ตัวแทนผูข้ายรายย่อย และในขณะเดียวกันช่วยบรษิัทในการสรรหาพื้นที ่ ๆ 
ยังมีโอกาสพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพให้มากขึ้นได้ แพลตฟอรม์ดิจิทัลนี้ให้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ช่วยตัวแทนจําหน่ายในการ
นําเสนอผลติภัณฑ์และบรกิารทีอ่อกแบบมาเฉพาะบุคคล หรอืเฉพาะกลุม่ ซึง่ช่วยลดเวลาในการนําเสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด และ
เพิม่ประสิทธภิาพในการส่ือสารกับตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้า  
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(1) ดีแทคฮอลล์

เป็นช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าและให้บรกิารทีค่รบวงจร บรษัิทตั้งใจทีจ่ะเพิ่มประสบการณ์การเลอืกซ้ือสินค้าและการให้
บรกิารใหก้บัลกูค้า จงึจดัรา้นใหล้กูคา้ไดสั้มผสัและทดลองใชง้านสมารท์โฟนรุน่ใหมก่อ่นตัดสินใจซื้อ การเปลีย่นแปลงการให้
บรกิารโดยการนํา Tablet มาใช้เพือ่สรา้งประสบการณ์การให้บรกิารทีแ่ตกต่าง รวมถึงการอาํนวยความสะดวกแก่ลกูค้าที่
เขา้มารบับรกิารด้วยระบบจองคิวก่อนมารบับรกิารทีส่าขา และจดัตัง้ตูร้บัชาํระอตัโนมตั ิ(Payment kiosk) เพือ่อาํนวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการทําธรุกรรมด้วยตนเอง (self-service) โดยเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
เป็นหลกั

(2) ดีแทคเซ็นเตอร์

บรษิทัมีรา้นดแีทคเซ็นเตอรท์ัว่ประเทศไทย ซึง่ประกอบไปด้วยรา้นทีบ่รหิารงานเอง และรา้นทีบ่รหิารงานโดยตวัแทนจาํหน่าย
ภายใต้เครือ่งหมายการค้าดีแทค ดีแทคเซ็นเตอรเ์ป็นช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทีม่ีขนาดเลก็กวา่และให้บรกิารคลา้ยกับ
ดีแทคฮอลล์ อาทิเช่น จําหน่ายโทรศพัท์มือถือ ให้บรกิารรบัจดทะเบียนรายเดือน ให้บรกิารเกีย่วกับการบรกิารต่าง ๆ  และเป็น
ผูใ้ห้บรกิารรบัชําระค่าบรกิาร ในปี พ.ศ. 2563 บรษิัทยังคงเดินหน้าพัฒนาการให้บรกิารเพือ่อาํนวยความสะดวกให้กับลกูค้า
ทีต่้องการทําธรุกรรมด้วยตนเองมากขึ้น

(3) ตัวแทนจําหน่ายขนาดเลก็ “บลชู็อป”

บรษิัทได้คัดเลือกรา้นค้าปลีกที่มีความพรอ้มเพื่อให้เป็นรา้นค้าที่สามารถจําหน่ายสินค้าและให้บรกิารต่าง ๆ ของบรษัิท 
โดยรา้นค้าเหลา่นี้กระจายตัวอยู่ตามอาํเภอหลกั ทัว่ประเทศเพือ่ตอบสนองต่อการขยายตัวของลกูค้าดีแทคในอนาคต

(4) ตัวแทนจําหน่ายดีแทครายย่อย

บรษิัทมีตัวแทนจําหน่ายกระจายตัวอยู่ทัว่ประเทศ โดยมีทั้งรา้นค้ารายย่อยทีข่ายซิมการด์และรา้นค้าปลกีทีข่ายสินค้าดีแทค
เติมเงิน โดยช่องทางนี้ เป็นช่องทางที่ สําคัญและทําให้สินค้ามีความพร้อมในการจัดจําหน่าย สามารถเข้าถึงได้ 
และอาํนวยความสะดวกให้กับลกูค้าของดีแทค

(5) รา้นตัวแทนจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคม ธรุกิจค้าปลกีแบบทันสมัย และตัวแทนจําหน่ายสินค้าผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์

บรษิัทจําหน่ายสินค้าและบรกิารที่หลากหลาย อาทิเช่น ซิมการ์ด การชําระค่าบรกิารรายเดือน การเติมเงินมือถือ หรอื
การจําหน่ายแพ็คเกจเสรมิ โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

5.1)   รา้นตัวแทนจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคม เช่น CSCi และ IT City เป็นต้น

5.2)  รา้นธรุกิจค้าปลกีแบบทันสมัยและรา้นสะดวกซื้อ เช่น บิ๊กซี แฟมิลีม่ารท์ เซเวน่อเีลฟเวน่ เป็นต้น

5.3) ตัวแทนจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บุญเติม เติมสบาย แอร์เพย์ Line Pay และ 

  Lazada เป็นต้น

สําหรบัช่องทางการจัดจําหน่ายนี้ มีทั้งรูปแบบรา้นค้าทีม่ีเจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิาร (human assisted outlet) และรูปแบบการ
ให้บรกิารผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ (self-service) นอกจากนี้ บรษัิทยังมีเจ้าหน้าที่การขายของเราเองในรา้นค้าที่เป็น
รา้นตัวแทนจําหน่ายสินค้าโทรคมนาคม และรา้นค้าขายอปุกรณ์มือถือ เพือ่ให้บรกิารและให้คําแนะนําลกูค้าอกีด้วย
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(6) ธนาคาร

บรษิทัมคีวามสัมพนัธอ์นัดกีบัธนาคารรายใหญห่ลายแห่งในประเทศไทยเพือ่ให้บรกิาร การเตมิเงนิมือถอื การจาํหนา่ยแพค็เกจ
เสรมิ และการชําระค่าบรกิารรายเดือนให้กับลูกค้าของเรา บรกิารเหล่าน้ีให้บรกิารผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์มือถือ 
(Mobile Banking Application) ตู้เอทีเอม็ บรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต (Internet Banking) และสาขาของธนาคาร 
และจากความรว่มมืออันดีระหว่างบรษิัทและธนาคารต่าง ๆ ทําให้เราส่งมอบบรกิารที่สะดวกสบายให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
ในปี 2563 นี้ บรษิัทได้พัฒนาระบบดีแทคแอปพลิเคชันสําหรบัโทรศพัท์มือถือให้เชื่อมต่อกับบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์
มือถือ (Mobile Banking Application) ของหลาย ๆ ธนาคารได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายและ
ประสบการณ์การใช้งานดีแทคแอปพลเิคชันทีด่ียิง่ขึ้นไปอกี 

(7) การจัดจําหน่ายทางตรง

บรษิัทมีทีมงานจัดจําหน่ายตรง (dtac direct sales) เพือ่นําเสนอสินค้าและบรกิารทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือนให้
เขา้ถงึลกูค้าโดยตรง โดยจุดประสงค์ของชอ่งทางการจดัจาํหนา่ยตรงเพือ่เพิม่ความสะดวกให้แกล่กูค้าในการซือ้สินค้าและใช้
บรกิารของบรษิัท โดยทีมงานดังกลา่วจะเข้าไปขายสินค้าและให้บรกิารในพ้ืนที่ที่รา้นค้าปลกีอาจเข้าไม่ถึง และเพื่อให้บรกิาร
กับลกูค้าเฉพาะกลุม่ทีต่้องการทีมงานทีม่ีทักษะเฉพาะ

(8) ดีแทคแอปพลเิคชัน (dtac application) และรา้นค้าดีแทคออนไลน์ (dtac online store)

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าดีแทคและสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นสําหรบัการทําธุรกรรมบน
โทรศพัท์มือถือและช่องทางออนไลน์ทีใ่ช้งานได้ง่าย และพรอ้มไปด้วยเนื้อหาส่วนบุคคลและฟังชัน่เกมส์ต่างๆ เป็นต้น ดีแทค
ได้พัฒนาดีแทค แอปพลิเคชันและรา้นค้าดีแทคออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบบรกิารที่รวดเรว็และครอบคลุมสําหรบั
ทั้งลกูค้าระบบเติมเงินและระบบรายเดือนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบรษัิทได้มีการพัฒนาศกัยภาพในการให้บรกิารลกูค้าใน
แบบเฉพาะบุคคลมากขึ้นผ่านการเสนอโปรโมชั่นและดีแทครวีอรด์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน ในปี 2563 บรษัิทมีอัตรา
ผู้ใช้งานดีแทคแอปพลิเคชันต่อเดือน (Monthly Active User หรอื MAU) เติบโตกวา่ 40% โดยมีอัตราผู้ใช้งานดีแทค
แอปพลเิคชันต่อเดือนทีเ่ป็นผูใ้ช้บรกิารดีแทคระบบเติมเงินเติบโต 100%

(2) ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน

ก) ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่    

ในปัจจุบันตลาดการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีม่ีผูป้ระกอบการหลกั 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู และบรษิัท และมีผูใ้ห้บรกิารรายย่อย
เชน่ ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีบ่นโครงขา่ยเสมือน (Mobile Virtual Network Operator) โดยบรษิทัให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่
ภายใต้ชื่อทางการค้า “ดีแทค” (dtac) ด้วยนโยบายการนําเสนอนวตักรรมด้านผลติภัณฑ์และบรกิารที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ช้บรกิาร

ในการให้บรกิารด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยน้ัน ในช่วงแรก ผูป้ระกอบการเอกชนมส่ีวนรว่มในการให้บรกิารด้านการส่ือสาร โดย
เป็นการให้บรกิารภายใต้สัญญารว่มการงานกับรฐัวสิาหกิจสองแห่ง ซึ่งปัจจุบันได้แปลงสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจํากัดแล้ว ได้แก่ 
ทโีอท ี(เดมิคอื องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย) และ กสท (เดมิคือ การส่ือสารแหง่ประเทศไทย) ทัง้นี ้เพือ่ใหร้ฐัวสิาหกจิทัง้สองแหง่
นัน้สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการดา้นโทรคมนาคมและการใหบ้รกิารดา้นการส่ือสารไรส้ายทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศได ้สัญญารว่ม
การงานดังกลา่วมีลกัษณะการดําเนินการแบบ “สรา้ง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) โดยผูป้ระกอบการเอกชน
ในฐานะผูร้บัสัมปทานจะเป็นผูล้งทนุสรา้งโครงขา่ยพรอ้มกบัโอนกรรมสิทธใินอปุกรณ์โครงขา่ยภายใต้สัญญารว่มการงานเหลา่น้ัน
ใหแ้กห่นว่ยงานเจา้ของสัมปทาน โดยหนว่ยงานเจา้ของสัมปทานใหสิ้ทธแิกผู่ป้ระกอบการเอกชนในการใชอ้ปุกรณ์โครงขา่ยเหลา่นัน้
ตลอดอายุสัญญารว่มการงานแต่เพียงผู้เดียว และมีสิทธดํิาเนินกิจการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่แก่ประชาชนโดยต้องชําระส่วน
แบ่งรายได้ให้กับหน่วยงานเจ้าของสัมปทานเพือ่แลกเปลีย่นกับสิทธใินการใช้คลืน่ความถีท่ีไ่ด้รบัการจัดสรร
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บรษิัทเริม่ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่ในประเทศไทยในย่านความถี่ 800 MHz (หรอืคลืน่ความถี่ 850 MHz) และในย่านความถี่ 
1800 MHz โดยบรษิัทได้รบัสัมปทานจาก กสท ในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นระยะเวลา 27 ปี ภายใต้สัญญารว่มการงาน
ในรูปแบบของสัญญา “สรา้ง-โอน-ดําเนินการ” (Build-Transfer-Operate) ซึง่สัญญารว่มการงานดังกลา่วส้ินสุดลงแลว้ในปี 
พ.ศ. 2561 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 กสทช. ได้ดําเนินการจัดสรรคลืน่ความถีย่่าน 2100 MHz ด้วยวธิกีารประมูลซึง่ผูใ้ห้บรกิารหลกั
ทั้ง 3 รายซึง่รวมถึงบรษิัทย่อยของบรษิัทเป็นหนึง่ในผูช้นะการประมูลคลืน่ความถีแ่ละได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 2100 
MHz เพือ่ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่ได้เปิดบรกิารโทรคมนาคมด้วยคลืน่ความถีย่่าน 2100 MHz ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้น
มา นอกจากน้ี กสทช. ได้ดาํเนนิการจดัสรรคลืน่ความถีย่า่น 1800 MHz ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 และคลืน่ความถีย่า่น 900 MHz 
ในปี พ.ศ.2559 ด้วยวธิกีารประมูล ส่งผลให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ทคโนโลยี 4G เติบโตอย่างรวดเรว็ในช่วงปีทีผ่า่นมา

ในปี พ.ศ. 2561 บรษิัทย่อยของบรษิัท ได้ลงนามในข้อตกลงกับ ทีโอที ในการให้บรกิารไรส้ายบนคลืน่ความถี ่2300 MHz ซึง่เปิดให้
บรกิารเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา และเป็นผูช้นะการประมูลคลืน่ความถีแ่ละได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่
ความถีย่่าน 1800 MHz และ 900 MHz  เพือ่ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่เปิดให้บรกิารเชิงพาณิชย์แลว้ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยในส่วนของใบอนุญาตคลืน่ความถีย่่าน 900 MHz นั้น ปัจจุบันบรษิัทย่อยของบรษิัทยังคงให้บรกิารบน
คลืน่ความถีย่่าน 850 MHz ภายใต้ข้อกําหนดในใบอนุญาตทีผ่อ่นผนัให้ใช้เป็นคลืน่ความถี ่850 MHz ต่อได้จนถึง 6 เดือนหลงัจาก
ที ่กสท. ดําเนินการติดตั้งอปุกรณ์กรองสัญญาณเสรจ็ หรอืภายในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 บรษิัทย่อยของบรษิัทได้รบัการจัดสรรคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz ซึง่จัดสรรโดย กสทช. 
โดยได้รบัใบอนุญาตในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งบรษัิทได้เริม่เปิดการใช้งานแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร และโดยรอบ และ
บางพื้นทีใ่นภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

บรษิทัยอ่ยของบรษัิทยงัไดเ้ขา้รว่มและเป็นผูช้นะการประมูลคลืน่ความถีย่า่น 26 กกิะเฮริตซ์ ซึง่จดัขึน้โดย กสทช. ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2563 และไดร้บัใบอนญุาตคลืน่ความถีย่่าน 26 กกิะเฮริตซ์ ดงักลา่วในเดอืนเดยีวกนั ซึง่ใบอนญุาตดงักลา่วจะหมดอายุในเดอืน
กุมภาพันธ์ 2578 ในไตรมาส 3 ทีผ่า่นมา ดีแทค ไตรเน็ตได้เปิดตัวการแสดงการใช้ 5G เป็นบางพื้นที ่และการแสดงการใช้เทคโนโลยี 
5G ในรูปแบบอืน่ ๆ  ผา่นความรว่มมือกบัพันธมิตรทางอตุสหกรรมตา่ง ๆ  ตวัอยา่งเชน่ บรษิทัประกาศเปิดตวัพันธมติรรว่มกบั ปตท. 
ในเดือนตุลาคมทีผ่า่นมาเพือ่ทดลองการใช้งานเทคโนโลยีบนคอนเซปเมืองอจัฉรยิะ (smart city) ประกอบไปด้วยการใช้งานกลอ้ง
ตรวจจบัอจัฉรยิะ (smart surveillance) และการใชง้านบรกิารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ไรส้ายแบบประจาํที ่(fi xed wireless access, 
FWA) และอืน่ ๆ อกีมากมาย

ข) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมอตุสาหกรรมโทรคมนาคมมีการแขง่ขนัสูงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่ลกูค้าระบบเตมิเงนิทีแ่ขง่ขนัเพือ่เพ่ิมจาํนวนลกูค้าดว้ย
แพ็คเกจใช้เน็ตแบบไม่จํากัด ด้วยราคาและวธิกีารแข่งขันอย่างเข้มข้นหลายแบบในหลาย ๆ พื้นที ่ผลกระทบทางเศรษฐกิจทีย่ืดเยื้อ
นําไปสู่การแข่งขันทีรุ่นแรงขึ้นในขณะทีก่ารเติบโตของ ARPU โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่ลกูค้าระบบเติมเงินยังคงเป็นความท้าทาย
ภายใต้แรงกดดันจากการระมัดระวงัการใช้จ่ายของลกูค้า

แม้วา่ราคาประมูลคลื่นความถี่อยู่ในอัตราที่สูงและสภาพการแข่งขันยังคงรุนแรง ตลาดโทรคมนาคมของไทยยังคงเป็นธรุกิจที่มี
กาํไร ในป ีพ.ศ. 2563 บรษิทัม ีEBITDA เพิม่สูงขึน้ ทา่มกลางแรงกดดันดา้นรายไดจ้ากสภาพเศรษฐกิจ ซึง่เป็นผลมาจากเสถียรภาพ
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบกับขีดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเครอืข่ายที่ดีขึ้นและอยู่ในระดับคงตัวหลัง
จากแผนกลยุทธ์ปรบัปรุงธรุกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา นอกจากนั้น ดีแทคยังเดินหน้าขยายเครอืข่ายคลืน่ความถี ่2300 
MHz (ภายใต้สัญญาพันธมิตรกับทีโอที) อย่างต่อเนือ่ง โดยมีการติดตั้งสถานีฐาน TDD ใหม่เพิม่ให้ถึงจํานนกวา่ 20,000 สถานี
ฐานภายในส้ินปีทีผ่า่นมา โดยในครึง่หลงัของปี เครอืข่าย 2300 MHz ได้ถูกอพัเกรดเครอืข่ายด้วยการติดตั้งเทคโนโลยี massive 
MIMO เพือ่ขยายความจุของเครอืข่ายเพือ่มอบประสบการณ์ high-speed ทีร่วดเรว็เรว็แก่ลกูค้าวงกวา้งทัว่ประเทศ นอกจากนั้น 
บรษิัทยังเดินหน้าพัฒนาการให้บรกิารลกูค้า การขายและช่องทางการจัดจําหน่าย และระบบการวเิคราะห์ข้อมูล (Data analytics) 
เพือ่นําเสนอข้อเสนอทีต่อบโจทย์ลกูค้าแบบเฉพาะบุคคลให้ดียิง่ขึ้นไปอกีตลอดปีทีผ่า่นมา
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ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดีแทค ไตรเน็ต เป็นผู้ให้บรกิารเจ้าแรกที่ได้รบัใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 700 MHz โดยคลื่นย่าน
ความถีต่ํ่านี้จะช่วยเพิม่ความครอบคลมุของสัญญาณเทคโนโลยี 4G ได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเมือ่รวมกับแผนการของบรษิัท
สําหรบัปี พ.ศ. 2564 ทีจ่ะปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ทีใ่ช้กับคลืน่ความถี ่850 MHz เป็น 900 MHz ซึง่จะทําไปพรอ้มกับการขยายคลืน่
ความถีท่ั้งย่าน 700 MHz จะทําให้ความครอบคลมุสัญญาณเพิม่ขึ้นในบรเิวณพื้นทีต่่างจังหวดัและประสบการณ์การใช้งานภายใน
อาคารให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ การเริม่ขยายสถานีฐานของคลืน่ 700 MHz จะเริม่ขึ้นอย่างเต็มตัวในต้นปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะให้
บรกิารประสบการณ์เทคโนโลยี 5G บนเขตพื้นทีเ่มืองทีสํ่าคัญ ทั้งนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เริม่การเดินทางไปสู่การให้บรกิาร 5G ผา่น
ความรว่มมือกับพันธมิตรทางอุตสหกรรมหลายกลุ่ม โดยรว่มกันศกึษาและทดลองใช้ 5G ผ่านบนคลื่น 26 GHz ในบรเิวณเขต
นวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi) สําหรบัการใชง้านภายใตค้อนเซปเมืองอจัฉรยิะ ประกอบไปดว้ยการทดลอง
การใช้งานหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น เรือ่งกลอ้งตรวจจับอจัฉรยิะ (smart surveillance) การใช้งานบรกิารเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต
ไรส้ายแบบประจําที ่(fixed wireless access, FWA) ไปจนถึงโซลชูัน่บรหิารการใช้นํ้า และบรหิารพลงังานระบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ โดย
นอกจากนั้นแลว้ การติดตั้ง massive MIMO และอปุกรณ์สถานีฐานสําหรบัคลืน่ 700 MHz และ 900 MHz ลว้นเป็นอปุกรณ์ที่
พรอ้มสําหรบัเทคโนโลยี 5G

โอกาสและความท้าทายทีอ่าจเป็นปัจจัยสําคัญอย่างมากต่อผลการดําเนินงานของบรษิัทในปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

• แม้วา่จะเห็นความท้าทายจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทีย่ืดเยื้อและการแข่งขันทีดุ่เดือด บรษิัทยังคงให้ความสําคัญ
ต่อการขยายฐานลกูค้าด้วยผลติภัณฑ์และบรกิารเสรมิต่าง ๆ ที่ตรงใจลกูค้า ประกอบกับคลืน่สัญญาณที่แข็งแกรง่ข้ึน 
โดยเฉพาะความครอบคลมุของเครอืข่ายทีจ่ะเพิม่ขึ้นจากคลืน่ 700 MHz และ 900 MHz  โดยบรษิัทวดัการเติบโตของ
ผู้ใช้บรกิารที่ใช้งานด้วยความถี่อย่างน้อยทุกเดือน (monthly active user) เพื่อเป็นการวดัการเติบโตของฐานลกูค้า
ทีย่ัง่ยืน

• โรคระบาดส่งผลต่อการปรบัตัวเข้าสู่การใช้ชีวติบนวถิีใหม่ ซึง่เป็นโลกทีก่ารใช้งานดิจิทัลมีบทบาททีสํ่าคัญขึ้นสําหรบัการ
ใช้ชีวติประจําวนัของผูบ้รโิภค บรษิัทต้องการเป็นผูน้ําดิจิทัลทีม่ีลกูค้าเป็นศนูย์กลางในขณะเดียวกันกับการควา้โอกาสใน
การสรา้งรายได้จากการให้บรกิารอนิเตอรเ์น็ต การนําดิจิทัลมาใช้ไม่ได้ให้ประโยชน์ในแง่การปฏิสัมพันธ์กับลกูค้าเท่านั้น 
แตร่วมไปถึงการปฏิบตังิานให้มีประสิทธภิาพมากขึน้ บรษิทัมุ่งม่ันทีจ่ะขบัเคลือ่นประสิทธภิาพการดาํเนนิงานผา่นการเพิม่
ประสิทธภิาพในแง่โครงสรา้งเพือ่การเติบโตในระยะยาว

• บรษิัทได้เริม่การเดินทางไปสู่เทคโนโลยี 5G ไม่เพียงแค่การเริม่ให้บรกิาร 5G ในเขตพ้ืนที่จํานวนหนึ่งโดยใช้คลืน่ความถี่
ย่าน 700 MHz เท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นการใช้คลืน่ความถีย่่าน 26 GHz ในการทํางานรว่มกับพันธมิตรทางอตุสาหกรรม
ต่าง ๆ เพือ่ทดลองการใช้งานจรงิบนเทคโนโลยี 5G เพือ่ค้นหาการใช้งานเชิงพาณิชย์สําหรบัลกูค้าและองค์กรต่าง ๆ 

ดว้ยการปรบัปรุงและพัฒนาเครอืข่ายของดแีทค ปรบัปรุงการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ และสรา้งความผกูพนัระหวา่งแบรนด์และลกูคา้ที่
แขง็แกรง่ การเรง่ปรบัเปลีย่นองค์กรสู่ดจิิทลั ตลอดจนรูปแบบการบรหิารดําเนนิงานทีพ่รอ้มต่อการปรบัตัวนาํมาซึง่ขดีประสิทธภิาพ
ทีสู่งขึ้นท่ามกลางภาวะตลาดทีไ่ม่แน่นอน บรษิัทมัน่ใจวา่บรษิัทจะสามารถเติบโตไปพรอ้มกับตลาด บรษิัทมัน่ใจในความแข็งแรงของ
แบรนด์ สภาวะทางการเงินทีแ่ข็งแกรง่ และแผนการเดินทางสู่เทคโนโลยี 5G ด้วยวธิทีีม่ัน่คงเพือ่เปิดประสบการณ์นวตักรรมใหม่ๆ 
จะทําให้บรษิัทเดินทางไปสู่การเติบโตระยะยาวอย่างยัง่ยืน 
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ก) คลื่นความถี่

บรษิัทใช้คลืน่ความถีใ่นการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่ซึง่ความถีท่ีบ่รษิัทใช้งานในปัจจุบันมีดังนี้ 

• คลืน่ความถีย่่าน 1800 MHz ซึง่ปัจจุบันใช้สําหรบัให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ทคโนโลยี 4G และ 2G ทั้งนี้ คลืน่ความถี่
ย่าน 1800 MHz ดังกลา่วได้เปลีย่นการให้บรกิารจากภายใต้สัญญาสัมปทานระหวา่งบรษิัทกับ กสท ซึ่งส้ินสุดลงใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เป็นใบอนุญาตจาก กสทช. โดยบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เป็น
ผู้ได้รบัใบอนุญาตดังกลา่วหลงัจากเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 โดยใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี ซึง่จะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2576

• คลืน่ความถีย่่าน 850 MHz ซึง่ปัจจุบันใช้สําหรบัการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ทคโนโลยี 3G ทั้งนี้ คลืน่ความถีย่่าน 
850 MHz ดังกลา่วเดิมอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานระหวา่งบรษิัทกับ กสท ซึ่งส้ินสุดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
หลงัจากนั้น บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เป็นผูไ้ด้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 900 
MHz โดยใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี จาก กสทช. หลังจากเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งใบ
อนญุาตจะส้ินสุดในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2576 โดยภายใต้เงือ่นไขการประมลูเกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาคลืน่รบกวน บรษัิท
ได้รบัสิทธใินการใช้คลืน่ความถีด่ังกลา่วไปอกี 2 ปี ภายใต้ย่านความถี ่850 MHz เดิม จากนั้นจะต้องเปลีย่นไปใช้ความถี่
ในย่าน 900 MHz แทน ในไตรมาสที ่2 ของปี 2563 บรษิัทได้รบัการอนุญาตเพิม่เติมจาก กสทช ให้ใช้คลืน่ 850 MHz 
ต่ออกี 6 เดือนหลงัจากที ่กสท ติดตั้งเครือ่งกรองสัญญาณแลว้เสรจ็ หรอืภายในวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

• คลืน่ความถีย่่าน 2100 MHz ซึง่ปจัจุบนัใช้สําหรบัการใหบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ทคโนโลยี 3G และ 4G ทัง้น้ี คลืน่ความถี่
ย่าน 2100 MHz อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตจาก กสทช. โดยบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท 
เป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตดังกล่าวภายหลังจากเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยใบอนุญาตมีอายุ 
15 ปี ซึง่จะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2570

• คลืน่ความถี่ย่าน 2300 MHz ของทีโอทีซึ่งปัจจุบันใช้สําหรบัการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่เทคโนโลยี 4G โดยบรษิัท
ย่อยของบรษิัทได้เข้าทําสัญญาการใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศ (Roaming Agreement) 
กับทีโอที โดยตกลงใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศบนโครงข่ายย่าน 2300 MHz (โรมมิง่) ของ
ทีโอที ซึง่ทีโอที ได้รบัอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 2300 MHz จาก กสทช. สัญญาการใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์
เคลือ่นทีภ่ายในประเทศระหวา่งดีแทค ไตรเน็ต และทีโอที จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2568

• ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัการจัดสรรคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz ในปี พ.ศ. 2562 และได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่น
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึง่บรษิัทได้เริม่เปิดสัญญาณในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และพื้นทีบ่างส่วนในเขต
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพือ่ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ทคโนโลยี 4G

• ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้ารว่มและเป็นผูช้นะการประมูลคลืน่ความถีย่่าน 26 GHz ซึง่จัดขึ้นโดย กสทช. ในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 และได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 26 GHz ดังกลา่วในเดือนเดียวกัน ซึง่ใบอนุญาตดังกลา่วจะหมด
อายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2578 ดีแทค ไตรเน็ต ยังไม่ได้เปิดให้บรกิารเชิงพาณิชย์บนคลืน่ 26 GHz ในปี 2563 แต่ใช้คลืน่
ดังกลา่วเพือ่ทดลองและจัดแสดงการใช้เทคโนโลยี 5G รว่มกับพันธมิตรทางอตุสาหกรรมต่าง ๆ
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ข) การจัดหาอุปกรณ์โครงข่าย

บรษิัทมีผู้จัดหาอปุกรณ์ (Supplier) ด้านโครงข่ายรายใหญ่ ซ่ึงเป็นผู้ผลติอปุกรณ์โทรคมนาคมระดับโลกเป็นผู้จัดหาอปุกรณ์ซึ่ง
ช่วยยกระดับประสิทธภิาพการทํางานของโครงข่ายดีแทครวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งาน
ของลูกค้าด้านการรบัส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ บรษิัทให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบรกิารโดยเฉพาะความสามารถ
ในการรองรบัจํานวนลูกค้าของโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยบรษัิทมีหน่วยงานที่ดําเนินการวางแผน จัดหา และดูแลอุปกรณ์
โครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีข่องบรษิัทเพือ่ขยายความสามารถในการรองรบัจํานวนผูใ้ช้บรกิารและขยายพื้นทีก่ารให้บรกิารโทรศพัท์
เคลือ่นทีใ่ห้มากขึ้น

ค) การจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

การจดัจาํหนา่ยโทรศพัท์เคลือ่นทีเ่ป็นเครือ่งมอืทางการตลาดในการสรา้งสรรค์ข้อเสนอหรอืแคมเปญตา่ง ๆ  เพือ่สรา้งฐานลกูค้าใหม่
หรอืรกัษาฐานลกูค้าเดมิ รวมทัง้เป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ชบ้รกิารและสนับสนนุบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีซ่ึ่งเป็นบรกิารหลกั
ของบรษิัท บรษิัทจึงได้รว่มมือกับผูผ้ลติอปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บรนด์ชั้นนําระดับโลก ในการนําเสนอผลติภัณฑ์หลากหลายรุน่ 
หลายระดับราคา เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน เพือ่ให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงอปุกรณ์ทีร่องรบัเทคโนโลยี 
3G และ 4G ได้อย่างสะดวก

ง) การจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม

ในการจัดหาเลขหมายโทรคมนาคม ดีแทค ไตรเน็ต จะต้องยืน่คําขอรบัการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมต่อ กสทช. โดยภายหลงั
จากทีบ่รษัิทไดร้บัการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจาก กสทช. แลว้ ดีแทค ไตรเนต็ มีหนา้ทีต้่องแจง้ใหผู้ร้บัใบอนุญาตรายอืน่ทราบ
ถึงเลขหมายโทรคมนาคมทีไ่ด้รบัการจัดสรรจาก กสทช. เพือ่ให้ผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่ดําเนินการให้เลขหมายโทรคมนาคมสามารถ
ติดต่อกันได้ในทุกโครงข่าย นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าทีต่้องชําระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอตัรา
ตามที ่กสทช. กําหนด

จ) คอนเทนต์ (Content)

บรษิทัไดร้ว่มมือกบัพนัธมติรผูพ้ฒันาดจิิทลัคอนเทนต์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในการนาํเสนอบรกิารดิจทิลัคอนเทนต์ตา่ง ๆ  ให้
ลกูค้าสนองตอบการใช้ชีวติในยุคดิจิทัล ซึง่ดิจิทัลคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่น บรกิารด้านเพลง วดีีโอ เกมส์ บรกิารดาวน์โหลดเสียงเพลง
รอสาย บรกิารขา่วดว่น เป็นต้น โดยบรษิทัจะเป็นผูเ้ก็บรายได้จากผูใ้ชแ้ละนาํมาแบ่งให้กับผูพั้ฒนาดิจิทลัคอนเทนต์ตามทีไ่ด้ตกลงกนั 
นอกจากนี้ บรษิัทได้ส่งเสรมิให้เกิดบรกิารดิจิทัลคอนเทนต์ใหม่ ๆ ผา่นการรว่มมือกับบรษิัทสรา้งคอนเทนต์ต่าง ๆ

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอยีดของทรพัย์สินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจปรากฎตามเอกสารแนบ 4 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 
One Report) นี้

(5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี
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1.3 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บรษิทั
1.3.1   โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุม่บรษิัท

บรษิัทเป็นหนึ่งในผู้นําธรุกิจการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่ในประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2532 ประกอบธรุกิจให้บรกิารโทรคมนาคม 
รวมถึงให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่และให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบ Wi-Fi

ในเดือนธนัวาคม 2555 บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด “ดีแทค ไตรเน็ต” (เดิมชือ่ บรษิัท ดีแทค เนทเวอรค์ จํากัด) ซึง่เป็นบรษิัทย่อย
ของบรษิัท ได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2100 MHz และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
เป็นเวลา 15 ปี จาก กสทช. เพือ่ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่

ในป ี2561 เทเลแอสเสท ซึง่เป็นบรษิทัที ่ดแีทค ไตรเนต็ ถอืหุ้นรอ้ยละ 99.99 พรอ้มกบั ดแีทค ไตรเนต็ ได้ลงนามในสัญญาเชา่เครือ่ง
และอปุกรณ์โทรคมนาคม และสัญญาการใช้บรกิารข้ามโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศระบบ 2300 MHz กบั บมจ. ทีโอท ี
อย่างเป็นทางการเรยีบรอ้ย เพือ่เปิดให้บรกิาร 4G LTE-TDD คลืน่ 2300 MHz บนแบนด์วดิท์ทีก่วา้งทีสุ่ดถึง 60 MHz 

บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด
(99.99%)

อยู่ระหว่างชําระบัญชี

บริษัท เพย์สบาย จํากัด
(99.99%)

อยู่ระหว่างชําระบัญชี

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
(99.99%)

บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
(99.99%)

บริษัท เวิลด์โฟน ช็อป จํากัด 
(99.99%)

อยู่ระหว่างชําระบัญชี

บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตร ี
จํากัด (มหาชน) 

(99.81%)
อยู่ระหว่างชําระบัญชี

บริษัท ดีแทค แอ็คเซเลเรท จํากัด  (99.99%)

บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด (99.99%)     
อยู่ระหว่างชําระบัญชี

บริษัท เทเลแอสเสท จํากัด. (99.99%)
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ในเดือนธนัวาคม 2561 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัใบอนุญาตคลืน่ความถีท่ั้งย่าน 900 MHz และย่าน 1800 MHz จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในเดือนมิถุนายน 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัการ
จัดสรรคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz จาก กสทช. และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดีแทค ไตรเน็ต ยังชนะการประมูลคลืน่ความถีย่่าน 
26 GHz ทําให้บรษัิทสามารถให้บรกิารได้บนคลืน่ความถีค่รบทกุยา่นความถี ่ทัง้คลืน่ความถีต่ํา่ คลืน่ความถีก่ลางและความถีสู่ง โดย
สามารถให้บรกิารบนคลืน่ช่วงดาวน์โหลดจํานวนมากสุดถึง 330 MHz

ณ ส้ินปี 2563 บรษัิทฯ มีบรษิัทย่อยท้ังส้ิน 9 บรษิัท และถือหุ้นในบรษิัทรว่ม (ตามนิยามที่กําหนดไว้ในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) จํานวน 2 บรษิัท ได้แก่ (1) บรษิัท ยูไนเต็ด ดิสทรบิิวชัน่ บิซซิเนส จํากัด (หรอื 
ยูดี) และ (2) บรษิัท ศนูย์ให้บรกิารคงสิทธเิลขหมายโทรศพัท์ จํากัด* 

ทั้งนี้ระหวา่งปี 2563 มีบรษิัทย่อยชําระบัญชีเสรจ็ส้ินแล้ว จํานวน 1 บรษัิทได้แก่ บรษัิท อิสเทิรน์ บิช จํากัด บรษัิทยังคงมุ่งมั่น
ในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่และลงทุนในบรษิัทย่อย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดําเนินธรุกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่และ
การบรหิารจัดการทรพัย์สินของบรษิัทเป็นหลกั นอกจากนั้น บรษิัทยังเน้นการลงทุนในกิจการที่สามารถสรา้งมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ของบรษิัทในระยะยาวได้

หมายเหตุ * บรษิัทไม่ได้มีอทิธพิลอย่างมีนัยสําคัญเหนือกิจการนี้ ดังนั้น กิจการนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นบรษิัทรว่มตามทีแ่สดงในงบการเงินของบรษิัท

ข้อมูลสรุปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บรษิัท ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ลา้นบาท)
ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ท่ีถือ(%)

จาํนวนหุน้
ทั้งหมด

บรษิัท ดีแทค 
บรอดแบนด์ จํากัด

เลขที ่319 อาคารจัตุรสั
จามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ +66 2202 
8000
เลขทะเบียนบรษิัท 
0105549034424

ระหวา่งชําระบัญชี 175 หุ้นสามัญ 99.99 1,750,000

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด

เลขที ่319 อาคารจัตุรสั
จามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ +66 2202 
8000
เลขทะเบียนบรษิัท 
0105549034548

ให้บรกิารโทรคมนาคม 1,160 หุ้นสามัญ 99.99 11,600,000

บรษิัท ดีแทค แอค็เซ
เลเรท จํากัด

เลขที ่319 อาคารจัตุรสั
จามจุร ีชั้น 2 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ +66 2202 
8000
เลขทะเบียนบรษิัท 
0105557065767

ลงทนุและใหก้ารสนบัสนุน
แก่บริษัท Start-up ใน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ

15 หุ้นสามัญ 99.99
(ผา่นบรษิัท

ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

150,000

บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล 
มีเดีย จํากัด

เลขที ่319 อาคารจัตุรสั
จามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ +66 2202 
8000
เลขทะเบียนบรษิัท 
0105549034467

ระหวา่งชําระบัญชี 100 หุ้นสามัญ 99.99
(ผา่นบรษิัท

ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

1,000,000
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บรษิัท ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ลา้นบาท)
ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ท่ีถือ(%)

จาํนวนหุน้
ทั้งหมด

บรษิัท เทเลแอสเสท 
จํากัด

เลขที ่319 อาคารจัตุรสั
จามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ +66 2202 
8000
เลขทะเบียนบรษิัท 
0105559061246

ให้เช่าเครือ่งมือและ
อปุกรณ์โทรคมนาคม

300 หุ้นสามัญ 99.99
(ผา่นบรษิัท

ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

3,000,000

บรษิัท เพย์สบาย 
จํากัด

เลขที ่319 อาคารจัตุรสั
จามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ +66 2202 
8000
เลขทะเบียนบรษิัท 
0125547001804

ระหวา่งชําระบัญชี 200 หุ้นสามัญ 99.99 2,000,000

บรษิัท แทค 
พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด

เลขที ่319 อาคารจัตุรสั
จามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ +66 2202 
8000
เลขทะเบียนบรษิัท 
0105539049038

บรหิารสินทรพัย์ 1 หุ้นสามัญ 99.99 100,000

บรษิัท ยูไนเต็ด คอม
มูนิเกชัน่ อนิดัสตร ี
จํากัด (มหาชน)

เลขที ่319 อาคารจัตุรสั
จามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ +66 2202 
8000
เลขทะเบียนบรษิัท 
0107536000871

ระหวา่งชําระบัญชี 313.55 หุ้นสามัญ 99.81 434,668,207

บรษิัท เวลิด์โฟน ช็อป 
จํากัด

เลขที ่319 อาคารจัตุรสั
จามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท์ +66 2202 
8000
เลขทะเบียนบรษิัท 
0105539069969

ระหวา่งชําระบัญชี 450 หุ้นสามัญ 99.99 4,500,000

บรษิัท ยูไนเต็ด ดิส
ทรบิิวชัน่บิซซิเนส 
จํากัด*
(ยูดี)

เลขที ่499 หมู่ที ่3 
อาคารเบญจจินดา ถนน
กําแพงเพชร 6 แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศพัท์ +66 2953 2222
โทรสาร +66 2953 1269
เลขทะเบียนบรษิัท 
0105545040951

จัดจําหน่ายโทรศพัท์
เคลือ่นที ่ซิมการด์
บัตรเติมเงิน และ

อปุกรณ์ เสรมิต่าง ๆ

200 หุ้นสามัญ 25 20,000,000
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1.3.2  บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทรว่มเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีม่ีสิทธอิอกเสียงของ

บรษิัท

หุ้นรอ้ยละ 75 ของบรษิัท ยูไนเต็ด ดิสทรบิิวชัน่บิซซิเนส จํากัด (“ยูดี”) ถือโดย บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด แม้วา่ บรษิัท เบญจจินดา 
โฮลดิง้ จาํกดั ซึง่เป็นบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้กบับรษิทัได้ถอืหุน้ในยดีูรอ้ยละ 75 นัน้อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 
แต่อย่างไรก็ดี บรษิัทเห็นวา่โครงสรา้งการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบรษัิท เนื่องจากบรษิัทไม่ได้มุ่งเน้นในการเป็น
ผู้จําหน่ายชุดเลขหมายและบัตรเติมเงินให้แก่ผู้ใช้บรกิารโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบรษิัทในการจัดการบรหิารสินค้าคงคลัง 
รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้า (Logistics) และการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ อนึ่ง บรษัิทมีมาตรการป้องกันการถ่ายเททางผลประโยชน์และ
ขั้นตอนในการควบคุมรายการระหวา่งกันอย่างรดักุม เป็นไปตามกฎเกณฑ์เรือ่งการเข้าทํารายการระหวา่งกันของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

ทั้งนี้ ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด มีรายชือ่ผูถ้ือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

นายบุญชัย เบญจรงคกุล   รอ้ยละ 40.00
นายวชิัย เบญจรงคกุล   รอ้ยละ 30.00
นางวรรณา จิรกิติ    รอ้ยละ 15.00
นายสมชาย เบญจรงคกุล   รอ้ยละ  15.00

1.3.3  ความสัมพันธ์กับกลุม่ธรุกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี

บรษิัท ที่ตั้งสํานักงาน ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(ลา้นบาท)
ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ท่ีถือ(%)

จาํนวนหุน้
ทั้งหมด

บรษิัท ศนูย์ให้บรกิาร 
คงสิทธเิลขหมาย
โทรศพัท์ จํากัด

98 อาคารสาทร สแควร ์
ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ ห้องเลขที ่
403 ชั้นที ่4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500
โทรศพัท์ +66 2108 1544
โทรสาร +66 2108 1544
เลขทะเบียนบรษิัท 
0115553001471

บรกิารระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกลางประสาน

งานการโอนย้ายผูใ้ห้บรกิาร
โทรคมนาคมเพือ่การคง
สิทธเิลขหมายโทรศพัท์

2 หุ้นสามัญ 20
(โดยบรษิัทและผา่น

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด)

20,000
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1.3.4  ผูถ้ือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชือ่ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดับแรก มีดังนี้
(ข้อมูลตามทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2563)

ลําดับที่ ชื่อ จาํนวนหุน้ รอ้ยละ

1 TELENOR ASIA PTE LTD 1,009,172,497 42.62

2 บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด 531,001,300 22.43

3 บรษิัท ไทยเอน็วดีีอาร ์จํากัด 200,048,490 8.45

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

5 สํานักงานประกันสังคม 66,713,500 2.82

6 STATE STREET EUROPE LIMITED 28,879,421 1.22

7 กองทุนเปิด กรุงศรหีุ้นระยะยาวปันผล 14,524,100 0.61

8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 13,304,220 0.56

9 นายวรีวฒัน์ ชุติเชษฐพงศ์ 9,533,600 0.40

10
กองทุนสํารองเลีย้งชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ซึง่จดทะเบียนแลว้
9,483,800 0.40

หมายเหตุ (1) บรษิทั เทเลนอร ์เอเชยี พีทอี ีแอลทดี ีเป็นบรษัิทยอ่ยของ Telenor ASA ซึง่ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทั
อืน่ (Holding Company)

(2) บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบรษิัทอืน่ (Holding Company) มีรายชือ่
ผูถ้ือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ณ วนัที ่24 เมษายน 2563 ดังนี้

  บรษิัท บีซีทีเอน็ โฮลดิ้ง จํากัด     รอ้ยละ 51.00
  เทเลนอร ์เซ้าท์ อสีต์ เอเชีย อนิเวสเม้นท์ พีทีอ ีลมิิเต็ด รอ้ยละ 49.00
  เทเลนอร ์      รอ้ยละ 0.00

(3) บรษิัท บีซีทีเอ็น โฮลด้ิง จํากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบรษัิทอื่น (Holding Company) มีรายชื่อ
ผูถ้ือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท บีซีทีเอน็ โฮลดิ้ง จํากัด ณ วนัที ่5 ตุลาคม 2563 ดังนี้

  บรษิัท บีซีทีเอน็ อนิโนเวชัน่ จํากัด    รอ้ยละ 51.00
  เทเลนอร ์เซ้าท์ อสีต์ เอเชีย อนิเวสเม้นท์ พีทีอ ีลมิิเต็ด รอ้ยละ 49.00
  เทเลนอร ์      รอ้ยละ 0.00

(4) บรษิัท บีซีทีเอน็ อนิโนเวชัน่ จํากัด ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบรษิัทอืน่ (Holding Company) มีรายชือ่
ผูถ้ือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บรษิัท บีซีทีเอน็ อนิโนเวชัน่ จํากัด ณ วนัที ่24 เมษายน 2563 ดังนี้

  บรษิัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จํากัด    รอ้ยละ 51.00
  เทเลนอร ์เซ้าท์ อสีต์ เอเชีย อนิเวสเม้นท์ พีทีอ ีลมิิเต็ด รอ้ยละ 49.00
  เทเลนอร ์      รอ้ยละ 0.00
(5) บรษิัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จํากัด ประกอบธรุกิจโดยการถือหุ้นในบรษิัทอืน่ (Holding Company) มีรายชือ่ผูถ้ือหุ้น

และสัดส่วนการถือหุ้นใน บรษิัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จํากัด ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 ดังนี้
  นายวชิัย เบญจรงคกุล     รอ้ยละ 64.88
  นายบุญชัย เบญจรงคกุล     รอ้ยละ 20.12
  นายสมชาย เบญจรงคกุล     รอ้ยละ 15.00
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(2)  ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (เฉพาะกรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(holding company) เท่านั้น)

N/A

(3)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders’ agreement)

- None

1.4    จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแลว้

1.4.1    หุ้นสามัญ

บรษัิทมีทุนจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท ทุนที่ออกจําหน่ายและเรยีกชําระแล้ว 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จํานวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 2 บาท โดยมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

1.4.2   บรษิัทมีหุ้นประเภทอืน่ทีม่ีสิทธหิรอืเงือ่นไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี

1.4.3  ณ วนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 บรษิัท ไทยเอ็นวดีีอาร ์ จํากัด ถือหุ้นสามัญของบรษิัทจํานวน 200,048,490 หุ้น หรอืคิดเป็น
รอ้ยละ 8.45 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบรษิัท โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวดีีอารจ์ะได้รบัสิทธปิระโยชน์ทาง
การเงิน (Financial Benefi t) เสมือนลงทุนในหุ้นของบรษิัททุกประการไม่วา่จะเป็นเงินปันผล สิทธใินการจองซื้อหุ้นเพิม่ทุน หรอื
ใบสําคัญแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธใินการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ทั้งนี้ บรษิัท ไทย
เอ็นวีดีอาร ์ จํากัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการ
เพิกถอนหลกัทรพัย์ออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

1.5    การออกหลกัทรพัย์อ่ืน

- ไม่มี
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1.6    นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล

“บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธขิองบรษิัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธรุกิจ
ของบรษิัทในอนาคต โดยบรษิัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึง่ปี”

คณะกรรมการบรษิัทสามารถนําเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจําปีแต่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 
สําหรบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบรษิัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หากเห็นวา่บรษิัทสามารถ
ดํารงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดําเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมี
หน้าทีแ่จ้งให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นรบัทราบในการประชุมผูถ้ือหุ้นครัง้ถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นสามัญนั้น คณะกรรมการบรษิัทจะคํานึงถึงปัจจัยหลายประการ ดังนี้

• ผลการดําเนินงานของบรษิัท สภาพคลอ่ง กระแสเงินสดหมุนเวยีน และสถานะการเงินของบรษิัท

• แผนการดําเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน

• ปัจจัยอืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บรษิัทยังอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทีก่ําหนดให้บรษิัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบรษิัทยังมีผล
ขาดทุนสะสมอยู่ แม้วา่บรษิัทจะมีกําไรสุทธสํิาหรบัปีนั้น ๆ ก็ตาม และ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ยังกําหนดให้บรษิัทสํารอง
เงินตามกฎหมายในจํานวนรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธใินแต่ละปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกวา่เงินสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวน
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย้อนหลงั 3 ปี มีดังนี้

2561 2562 2563

อตัรากําไรสุทธติ่อหุ้น (บาท)
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหวา่งกาล
เงินปันผลประจําปี
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล รวมเงินปันผลระหวา่งกาล

0.63
1.01
1.01

-
161%

3.83
2.87
2.87

-
75%

2.99
0.87
0.87
2.12*
100%

หมายเหตุ * การจ่ายเงินปันผลประจําปีต้องได้รบัการอนุมัติจากผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2564

บรษิทัย่อยของบรษัิทมนีโยบายจะจา่ยเงนิปนัผล หากบรษัิทยอ่ยดังกลา่วเห็นวา่สามารถดํารงเงินลงทนุหมุนเวยีนทีใ่ชใ้นการดําเนนิการได้
อย่างเพียงพอภายหลงัการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ในระหวา่งปี 2563 ดีแทค ไตรเน็ต และบรษัิท แทค พรอ็พเพอรต้ี์ จํากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บรษัิท 
เป็นจํานวนเงิน 1,995 ลา้นบาท และ 173 ลา้นบาท ตามลาํดับ
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การบรหิาร
จดัการความเส่ียง

2. การบรหิารจัดการความเส่ียง

2.1 นโยบายและแผนการบรหิารความเส่ียง

นโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษิทัได้มกีารกาํหนดประเดน็สําคญัๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียง รวมถงึบทบาท
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กําหนดกรอบการทาํงานการบรหิารความเส่ียงและเครือ่งมอืสนบัสนนุ กาํหนดกระบวนการในการระบคุวามเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง การจดัการความเส่ียง และการรายงาน

นโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทนัน้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ระบ ุประเมิน และจัดการความเส่ียงทีไ่ด้คาดการณ์ไวใ้นเชงิรุกมีประสิทธภิาพ 
และเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของบรษิทั การบรหิารความเส่ียงจะชว่ยให้บรษิทัสามารถดาํเนนิงานให้บรรลจุุดมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ที่
ตอ้งการไดโ้ดยการบรหิารความเส่ียงแบบองค์รวมทัว่ท้ังองค์กรเชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงค์ทีเ่กีย่วขอ้งรกัษาความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบั
ไดจ้ดัการกบัภยัคกุคามทีสํ่าคญัและใช้ประโยชน์ทีโ่อกาสทีสํ่าคญั

คณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทั มกีารพจิารณาความเส่ียงทีสํ่าคญัของบรษิทัและมาตรการลดความเส่ียงเป็นประจาํทกุไตรมาส

2.2 ปจัจยัความเส่ียงตอ่การดําเนินธรุกิจของบรษิทั

ปัจจัยความเส่ียงซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย มีดังนี้

2.2.1 ความเส่ียงตอ่การดําเนินธุรกิจทั้งในปจัจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้นใหม ่(Emerging Risks)

1 ) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรฐัหรอืหน่วยงานกํากับดูแล

ก. การเปล่ียนแปลงกฎหมายและการบังคับใชก้ฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารและกํากับดแูลคล่ืนความถี่ 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กสทช. อยู่ระหวา่งการดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละ
กํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2562 ซึง่จะส่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการคลืน่ความถีใ่นประเดน็สําคัญ อาทิเชน่ แกไ้ขขอ้จาํกดัการใชค้ลืน่ความถี ่จากเดมิทีอ่นญุาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ถูกจํากัดให้เป็นการอนุญาตเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคม 
ด้านใดด้านหนึ่งเท่าน้ัน มาเป็นอนุญาตให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลืน่ความถีท่ีไ่ด้รบัอนุญาตได้ และกําหนดให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่
ได้ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงน้ี จะส่งเสรมิให้เกิดการควบรวม (Convergence) ระหวา่งกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
กระจายเสียงมากยิง่ข้ึน และอาจส่งผลกระทบความสามารถในการแข่งขันของบรษิทัทีใ่ห้บรกิารโทรคมนาคมไรส้ายเป็นหลกั
เพียงด้านเดียว
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2. การบรหิารจัดการความเส่ียง

2.1 นโยบายและแผนการบรหิารความเส่ียง

นโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษิทัได้มีการกาํหนดประเด็นสําคญัๆ ทีเ่กีย่วกับการจดัโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียง รวมถึงบทบาท
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ กาํหนดกรอบการทาํงานการบรหิารความเส่ียงและเครือ่งมอืสนบัสนุน กาํหนดกระบวนการในการระบคุวามเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง การจดัการความเส่ียง และการรายงาน

นโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทนัน้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงทีไ่ด้คาดการณ์ไวใ้นเชงิรุกมีประสิทธภิาพ 
และเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของบรษิทั การบรหิารความเส่ียงจะชว่ยให้บรษัิทสามารถดําเนนิงานให้บรรลจุุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ที่
ตอ้งการไดโ้ดยการบรหิารความเส่ียงแบบองค์รวมทัว่ท้ังองค์กรเชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงค์ทีเ่กีย่วขอ้งรกัษาความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบั
ไดจ้ดัการกบัภยัคกุคามทีสํ่าคญัและใชป้ระโยชน์ทีโ่อกาสทีสํ่าคญั

คณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทั มกีารพจิารณาความเส่ียงทีสํ่าคญัของบรษัิทและมาตรการลดความเส่ียงเป็นประจาํทกุไตรมาส

2.2 ปจัจยัความเส่ียงตอ่การดําเนินธรุกิจของบรษิทั

ปัจจัยความเส่ียงซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย มีดังนี้

2.2.1 ความเส่ียงตอ่การดําเนินธุรกิจทั้งในปจัจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้นใหม ่(Emerging Risks)

1 ) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรฐัหรอืหน่วยงานกํากับดูแล

ก. การเปล่ียนแปลงกฎหมายและการบังคับใชก้ฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารและกํากับดแูลคล่ืนความถี่ 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กสทช. อยู่ระหวา่งการดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละ
กํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2562 ซึง่จะส่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการคลืน่ความถีใ่นประเด็นสําคัญ อาทิเชน่ แกไ้ขขอ้จาํกัดการใชค้ลืน่ความถี ่จากเดิมทีอ่นญุาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ถูกจํากัดให้เป็นการอนุญาตเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคม 
ด้านใดด้านหนึ่งเท่าน้ัน มาเป็นอนุญาตให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลืน่ความถีท่ีไ่ด้รบัอนุญาตได้ และกําหนดให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่
ได้ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งเสรมิให้เกิดการควบรวม (Convergence) ระหวา่งกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
กระจายเสียงมากยิง่ข้ึน และอาจส่งผลกระทบความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิททีใ่ห้บรกิารโทรคมนาคมไรส้ายเป็นหลกั
เพียงด้านเดียว
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2 ) ความเส่ียงทางการตลาด

ก. กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแขง่ขันสูงและมีความออ่นไหวตอ่การแขง่ขันดา้นราคา
ธุรกิจให้บรกิารโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อ
การแข่งขันด้านราคาเนื่องจากมีผู้ใช้บรกิารที่มีซิมการด์ใช้งานอยู่แล้วจํานวนมาก ส่งผลให้มีข้อจํากัดในการจะดึงดูดผู้ใช้
บรกิารรายใหม่ อกีทั้งปรมิาณการใช้ข้อมูลและการเข้าถึงสมารท์โฟนในปัจจุบันก็มีปรมิาณสูง จึงมีข้อจํากัดในการที่จะเพิ่ม
รายได้จากการใช้งานเสียงและข้อมูลจากทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการโทรศพัท์เคลือ่นทีย่งัแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงในการนาํเสนอเทคโนโลยทีีล่ํา้สมยักวา่ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร 
รวมท้ังนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหมเ่พือ่ดึงดูงใจและรกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิาร ผลจากการเปลีย่นถ่ายเทคโนโลยจีาก 4G ไป
สู่ 5G ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในแง่ของความครอบคลมุของพื้นที่การให้บรกิารเทคโนโลยี 5G คุณภาพของเครอืข่ายและ
ความสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร ตลอดจนการนาํเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหมจ่ากความรว่มมอื
กบัพันธมติรทางธรุกจิในอตุสาหกรรมอืน่เพือ่สนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารในราคาทีแ่ข่งขนัได้ ซึง่หากบรษัิทไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินธรุกิจและ
โอกาสทางธรุกิจของบรษิัทได้

อย่างไรก็ตาม บรษิัทมีแผนในการจัดการความเส่ียงดังกลา่ว โดยการขยายพื้นทีก่ารให้บรกิารโครงข่าย และการจัดหาคลืน่
ความถีใ่ห้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารเพือ่มอบประสบการณ์ทีด่ีกวา่
ของการใช้บรกิารในทุกพื้นทีอ่ย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ บรษิัทมีแผนในการขยายฐานลกูค้าควบคู่กับการรกัษาฐานลกูค้าเดิม 
โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บรกิารในราคาที่คุ้มค่า และพัฒนา
นวตักรรมต่าง ๆ  โดยรว่มมือกับพันธมิตรธรุกิจเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการทํางานและอาํนวยความสะดวกในชีวติประจําวนั
ของผูใ้ช้บรกิาร

ข. ความเส่ียงเกี่ยวกับรายไดจ้ากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย (อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ อัตราการ
วา่งงานสูงขึ้น และการบรโิภคตํ่าลง) และโอกาสการระบาดของ COVID-19 รอบใหม ่
การระบาดของ COVID-19 ทําใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีถ่ดถอยและส่งผลกระทบตอ่ความตอ้งการบรโิภคสินคา้ 
ระดบัความเชือ่มัน่ตอ่การใชจ้า่ยของผูใ้ชบ้รกิารทีล่ดลง เกดิความออ่นไหวตอ่ราคาสินคา้มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยังส่งผลใหจ้าํนวน
ผู้ใช้บรกิารที่เป็นแรงงานต่างชาติและจํานวนผู้ใช้บรกิารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยดัง
กลา่วส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ยอดขายเครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง รวมถงึอตัราการยกเลกิ
การใช้บรกิารทีเ่พิม่มากยิง่ขึ้น

บรษัิทมแีผนในการจัดการความเส่ียงดังกลา่วโดยการกระตุน้ให้ฐานลกูค้าเดิมทัง้แบบรายเดือนและเตมิเงินเพ่ิมการงานและ
การใช้จ่าย ผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่าแก่ลูกค้า บริษัทยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าไทย 
เพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแรงงานต่างชาติ และลดความเส่ียงที่เกิดจากผลกระทบของ
การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในอนาคต

3 ) ความเส่ียงเกีย่วกับการดําเนินธรุกิจ

ก. ความเส่ียงจากความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ปรมิาณของข้อมูลเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันกับการอัตราการส่งต่อข้อมูลของบรษิัทผ่านระบบออนไลน์
 อกีทัง้การทีเ่ครอืข่ายมอืถอืมกีารเชือ่มตอ่ทุกส่ิงทกุอยา่ง (IoT) เข้าดว้ยกันไมว่า่จะเป็นแทบ็เลต็ สมารท์โฟน ตูเ้อทเีอม็ เซน็เซอร์
และอื่น  ๆ  ทํา ให้ เกิดการพึ่งพากันเพิ่มขึ้นอย่างทวี คูณ บริษัทได้ เชื่อมต่อระบบสารสนเทศไปยังอุปกรณ์ที่
หลากหลายมากขึน้และไมส่ามารถควบคุมความปลอดภยัของข้อมลูโดยตรงได้ การคกุคามทางไซเบอรจ์งึอยู่ในภาวะทีม่คีวาม
เส่ียงสูง เพือ่เป็นการรบัมือกับการคุกคามทางไซเบอรท์ีม่ีสูงขึ้น ดีแทค ไตรเน็ตได้ดําเนินการพัฒนาโครงข่ายทางระบบการ
ปอ้งกนั พฒันาระบบความปลอดภยั รวมถงึการพฒันา ศนูย์ปฏบัิตกิารดา้นความปลอดภยั (Security Operation Center) 
อย่างต่อเนือ่ง อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงจากความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศก็ยังเป็นปัจจยัหนึง่ซึง่อาจกระทบ
ต่อการดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัท

นอกจากน้ี ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บรษิัทให้ความสําคัญเพื่อให้แน่ใจวา่การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลทัง้หมดนัน้ถกูต้องตามกฎหมาย (พระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่ขอ้กฎหมายทีสํ่าคญั
จะมีผลบังคับใช้ในวนัที ่1 มิถุนายน 2564) อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากความต้องการและความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพิ่มข้ึนดังที่ได้กล่าวไปแล้วน้ัน บรษัิทและบรษัิทย่อยของบรษัิทจึงให้คํามั่นสัญญาวา่จะรกัษาความโปรง่ใสของ
เจา้ของข้อมลู (ลกูค้า) ผา่นการแจ้งและขอความยนิยอมจากลกูค้าสําหรบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีอ่าจแตกตา่งไป
จากวตัถปุระสงค์เดิม (บรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน) การเกบ็รวบรวมความยนิยอมจากลกูค้าได้ถกูวางแผนและนาํมาปรบัใช้
ในทกุชอ่งทางการขายเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้อยา่งถกูตอ้งกอ่นทีม่กีารประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล
ของลกูค้าทีแ่ตกต่างไปจากวตัถุประสงค์หลกั 

ข. ความเส่ียงจากการรบกวนกันของคล่ืนความถี่
คลืน่ความถีย่่าน 890-895/935-940 MHz (หรอืคลืน่ความถีย่า่น 900 MHz) ทีด่แีทค ไตรเนต็ ชนะการประมลูจากการ
ประมูลในวนัที ่28 ตุลาคม 2561 นั้นเป็นช่วงคลืน่ทีม่ีพื้นทีก่ันชนหรอืการด์แบนด์ (Guard Band) ไม่มากนัก จึงอาจทําให้
เกิดปัญหาคลืน่รบกวนกันได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นแลว้ย่อมจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บรกิารคลืน่ความถี่ย่าน 900 MHz 
แม้วา่ผู้รบัใบอนุญาตแต่ละรายจะมีหน้าที่ที่จะต้องติดต้ังระบบป้องกันคลืน่สัญญาณรบกวน (filters) ของตนเอง รวมถึง
รว่มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่ แต่หากผู้รบัใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามก็เป็น
อํานาจหน้าที่ของ กสทช. ในการจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของคลื่นดังกล่าว ทั้งนี้ ดีแทค 
ไตรเน็ต ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาดังกลา่วที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจวา่จะสามารถบรหิาร
จัดการคลื่น 900 MHz ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ดี หากปัญหาการรบกวนของ
คลื่นความถี่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทและอาจกระทบต่อการ
ดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัท
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2 ) ความเส่ียงทางการตลาด

ก. กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแขง่ขันสูงและมีความออ่นไหวตอ่การแขง่ขันดา้นราคา
ธุรกิจให้บรกิารโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อ
การแข่งขันด้านราคาเนื่องจากมีผู้ใช้บรกิารที่มีซิมการด์ใช้งานอยู่แล้วจํานวนมาก ส่งผลให้มีข้อจํากัดในการจะดึงดูดผู้ใช้
บรกิารรายใหม่ อกีทั้งปรมิาณการใช้ข้อมูลและการเข้าถึงสมารท์โฟนในปัจจุบันก็มีปรมิาณสูง จึงมีข้อจํากัดในการที่จะเพิ่ม
รายได้จากการใช้งานเสียงและข้อมูลจากทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการโทรศพัท์เคลือ่นทีย่งัแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงในการนาํเสนอเทคโนโลยทีีล่ํา้สมัยกวา่ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร 
รวมท้ังนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่เพือ่ดึงดูงใจและรกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิาร ผลจากการเปลีย่นถา่ยเทคโนโลยีจาก 4G ไป
สู่ 5G ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในแง่ของความครอบคลมุของพื้นที่การให้บรกิารเทคโนโลยี 5G คุณภาพของเครอืข่ายและ
ความสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร ตลอดจนการนาํเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหมจ่ากความรว่มมอื
กับพันธมิตรทางธรุกิจในอตุสาหกรรมอืน่เพือ่สนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารในราคาทีแ่ข่งขนัได้ ซึง่หากบรษิทัไมส่ามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินธรุกิจและ
โอกาสทางธรุกิจของบรษิัทได้

อย่างไรก็ตาม บรษิัทมีแผนในการจัดการความเส่ียงดังกลา่ว โดยการขยายพื้นทีก่ารให้บรกิารโครงข่าย และการจัดหาคลืน่
ความถีใ่ห้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารเพือ่มอบประสบการณ์ทีด่ีกวา่
ของการใช้บรกิารในทุกพื้นทีอ่ย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ บรษิัทมีแผนในการขยายฐานลกูค้าควบคู่กับการรกัษาฐานลกูค้าเดิม 
โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บรกิารในราคาที่คุ้มค่า และพัฒนา
นวตักรรมต่าง ๆ  โดยรว่มมือกับพันธมิตรธรุกิจเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการทํางานและอาํนวยความสะดวกในชีวติประจําวนั
ของผูใ้ช้บรกิาร

ข. ความเส่ียงเกี่ยวกับรายไดจ้ากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย (อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ อัตราการ
วา่งงานสูงขึ้น และการบรโิภคตํ่าลง) และโอกาสการระบาดของ COVID-19 รอบใหม ่
การระบาดของ COVID-19 ทําใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีถ่ดถอยและส่งผลกระทบตอ่ความตอ้งการบรโิภคสินคา้ 
ระดบัความเชือ่มัน่ตอ่การใชจ้า่ยของผูใ้ชบ้รกิารทีล่ดลง เกดิความออ่นไหวต่อราคาสินคา้มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยังส่งผลใหจ้าํนวน
ผู้ใช้บรกิารที่เป็นแรงงานต่างชาติและจํานวนผู้ใช้บรกิารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยดัง
กลา่วส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ยอดขายเครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง รวมถงึอตัราการยกเลกิ
การใช้บรกิารทีเ่พิม่มากยิง่ขึ้น

บรษัิทมีแผนในการจัดการความเส่ียงดังกลา่วโดยการกระตุน้ให้ฐานลกูค้าเดมิทัง้แบบรายเดอืนและเตมิเงนิเพิม่การงานและ
การใช้จ่าย ผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่าแก่ลูกค้า บริษัทยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าไทย 
เพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแรงงานต่างชาติ และลดความเส่ียงที่เกิดจากผลกระทบของ
การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในอนาคต

3 ) ความเส่ียงเกีย่วกับการดําเนินธรุกิจ

ก. ความเส่ียงจากความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ปรมิาณของข้อมูลเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันกับการอัตราการส่งต่อข้อมูลของบรษัิทผ่านระบบออนไลน์
 อกีทัง้การทีเ่ครอืขา่ยมือถอืมีการเชือ่มตอ่ทุกส่ิงทกุอยา่ง (IoT) เข้าดว้ยกันไมว่า่จะเป็นแทบ็เลต็ สมารท์โฟน ตูเ้อทเีอม็ เซน็เซอร์
และอื่น  ๆ  ทํา ให้ เกิดการพึ่งพากันเพิ่มขึ้นอย่างทวี คูณ บริษัทได้ เชื่อมต่อระบบสารสนเทศไปยังอุปกรณ์ที่
หลากหลายมากขึน้และไมส่ามารถควบคมุความปลอดภยัของข้อมูลโดยตรงได้ การคกุคามทางไซเบอรจึ์งอยู่ในภาวะทีม่คีวาม
เส่ียงสูง เพือ่เป็นการรบัมือกับการคุกคามทางไซเบอรท์ีม่ีสูงขึ้น ดีแทค ไตรเน็ตได้ดําเนินการพัฒนาโครงข่ายทางระบบการ
ปอ้งกนั พฒันาระบบความปลอดภัย รวมถงึการพัฒนา ศนูย์ปฏบัิตกิารดา้นความปลอดภยั (Security Operation Center) 
อยา่งตอ่เนือ่ง อย่างไรกต็าม ความเส่ียงจากความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศกยั็งเป็นปัจจยัหนึง่ซึง่อาจกระทบ
ต่อการดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัท

นอกจากน้ี ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บรษิัทให้ความสําคัญเพื่อให้แน่ใจวา่การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลทัง้หมดนัน้ถกูต้องตามกฎหมาย (พระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่ขอ้กฎหมายทีสํ่าคญั
จะมีผลบังคับใช้ในวนัที ่1 มิถุนายน 2564) อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากความต้องการและความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น บรษิัทและบรษิัทย่อยของบรษิัทจึงให้คํามั่นสัญญาวา่จะรกัษาความโปรง่ใสของ
เจา้ของข้อมลู (ลกูค้า) ผา่นการแจ้งและขอความยนิยอมจากลกูค้าสําหรบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีอ่าจแตกตา่งไป
จากวตัถปุระสงค์เดิม (บรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน) การเกบ็รวบรวมความยนิยอมจากลกูค้าได้ถกูวางแผนและนาํมาปรบัใช้
ในทกุชอ่งทางการขายเพือ่ใหมั้น่ใจวา่จะไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้อยา่งถกูตอ้งกอ่นทีม่กีารประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล
ของลกูค้าทีแ่ตกต่างไปจากวตัถุประสงค์หลกั 

ข. ความเส่ียงจากการรบกวนกันของคลื่นความถ่ี
คลืน่ความถีย่่าน 890-895/935-940 MHz (หรอืคลืน่ความถีย่า่น 900 MHz) ทีดี่แทค ไตรเนต็ ชนะการประมูลจากการ
ประมูลในวนัที ่28 ตุลาคม 2561 นั้นเป็นช่วงคลืน่ทีม่ีพื้นทีก่ันชนหรอืการด์แบนด์ (Guard Band) ไม่มากนัก จึงอาจทําให้
เกิดปัญหาคลืน่รบกวนกันได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นแลว้ย่อมจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บรกิารคลืน่ความถี่ย่าน 900 MHz 
แม้วา่ผู้รบัใบอนุญาตแต่ละรายจะมีหน้าที่ที่จะต้องติดตั้งระบบป้องกันคลืน่สัญญาณรบกวน (filters) ของตนเอง รวมถึง
รว่มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่ แต่หากผู้รบัใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามก็เป็น
อํานาจหน้าที่ของ กสทช. ในการจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของคลื่นดังกล่าว ทั้งน้ี ดีแทค 
ไตรเน็ต ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาดังกลา่วที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจวา่จะสามารถบรหิาร
จัดการคลื่น 900 MHz ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ดี หากปัญหาการรบกวนของ
คลื่นความถี่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทและอาจกระทบต่อการ
ดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัท
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ค. ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ยและระบบสําคัญอ่ืน ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การให้
บรกิาร
บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ตระหนักถึงความเส่ียงต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและ
ระบบสําคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ดังนั้น บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต จึงได้มีการเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาแผนเพือ่รองรบัเหตุฉุกเฉินและการหยุดชะงักของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและระบบสําคัญอืน่ ๆ 
อย่างต่อเนือ่ง

บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดทําระบบการบรหิารจัดการโครงข่าย (Network Management System) ควบคุมและ
กําหนดขั้นตอนการบํารุงรกัษาโครงข่ายและ อปุกรณ์ เพื่อให้โครงข่ายและอปุกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สามารถให้บรกิาร
ด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธภิาพโดยเฉพาะอย่างย่ิง บรกิารเสียงและบรกิารข้อมูล และได้ปรบัปรุงระบบ
เครอืข่ายส่งสัญญาณสํารองให้ดีขึ้นโดยการเพ่ิมการส่ือสัญญาณด้วยเส้นใยนําแสงและเครอืข่ายระบบส่ือสัญญาณแสง
หลายช่องแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ทีม่ีประสิทธภิาพสูง รวมถึงได้จัดทําและพัฒนา
แผนรองรบัการหยุดชะงักของระบบทีสํ่าคัญอืน่ ๆ  เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บค่าบรกิาร และการให้บรกิาร
ลกูค้า เพือ่ให้สามารถดําเนินการและให้บรกิารลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ยังได้กําหนดแผน
สํารองเพือ่รองรบัเหตุฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลมุถึงการลงทุน เพ่ิมเติมในอปุกรณ์สําคัญและระบบป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ระบบ
ป้องกันเพลงิไหม้ และ ระบบควบคุมการใช้งานโครงข่ายและอปุกรณ์แบบ Real Time โดยบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดให้
มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้พนักงานตระหนักถึง หน้าที่ความรบัผิดชอบขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึง
มีการทดสอบแผนรองรบัต่าง ๆ อย่างเข้มงวด

นอกจากน้ี บรษิทัและดแีทค ไตรเนต็ ได้ทาํสัญญาประกันภัยเพือ่คุม้ครองกรณีทีเ่กิดเหตุทาํให้โครงขา่ยและอปุกรณ์ของบรษิทั
ได้รบัความเสียหายเพือ่ลดผลกระทบของปัจจัยความเส่ียงดังกลา่วทีจ่ะมีต่อบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต

ง. การตอ้งพึง่พาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับโครงขา่ยโทรคมนาคม
ดีแทค ไตรเน็ต ต้องให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีผ่า่นอปุกรณ์โทรคมนาคมทีม่ีความสลบัซับซ้อนซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์
เคลื่อนที่และสถานีฐาน 2G/3G/4G/5G  ทั่วประเทศ ดังนั้น ความสําเรจ็ของธุรกิจของบรษัิทและของดีแทค ไตรเน็ต 
(ซึ่งมีการใช้สถานีฐานรว่มกันกับบรษิัทในการให้บรกิารบนคลืน่ 2300 MHz ของทีโอที) จึงขึ้นอยู่กับการบํารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อย่างมีประสิทธภิาพ

ปัจจุบันบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้วา่จ้างบุคคลภายนอกเพือ่ให้บรกิารบํารุงรกัษาและซ่อมแซมอปุกรณ์ของสถานีฐานและ
ระบบเครอืข่ายส่งสัญญาณบางส่วน ผู้ให้บรกิารเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง
สมํา่เสมอเพือ่ใหแ้นใ่จไดว้า่การใหบ้รกิารตรงตามมาตรฐานทีก่าํหนด หากบคุคลภายนอกไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีต่ามสัญญา
ได้หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความเรว็ของการ
ให้บรกิารของบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต เพือ่รกัษาคุณภาพในการให้บรกิาร บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต อาจเปลีย่นผูใ้ห้บรกิาร
ถึงแม้วา่จะทําให้ต้นทุนการดําเนินการสูงขึ้นก็ตาม

นอกจากนี้ การให้บรกิารโทรคมนาคมของดีแทค ไตรเน็ต ต้องเช่าใช้โครงข่ายพื้นที่เป็นของ กสท และต้องโรมมิ่งบน
โครงข่ายคลืน่ความถี ่2300 MHz ของทโีอที ปญัหาการบรกิารจดัการโครงขา่ยโทรคมนาคมเหลา่นีโ้ดยคูสั่ญญาอาจกระทบ
ต่อการดําเนินธรุกิจ สถานะทางการเงินและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัทได้

จ. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ
บรษิัทมีรายได้หลกัเป็นสกุลเงินบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหลกัส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากซื้อเครือ่งมือและอปุกรณ์
ซึง่บรษิัทได้ตกลงกับคู่ค้าในการชําระค่าเครือ่งมือและอปุกรณ์เป็นสกุลเงินบาท

สําหรบัความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศในส่วนที่เหลอื บรษิัทได้นํารายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้
บรกิารข้ามแดนอตัโนมัติมาบรหิารให้สอดคลอ้งกับรายจ่ายทีเ่กิดขึ้น (Natural Hedge) และเข้าทําธรุกรรมป้องกันความ
เส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่นตามทีเ่ห็นสมควร

ฉ. ผูถื้อหุน้รายใหญอ่าจมีอิทธพิลตอ่การดําเนินการตัดสินใจตา่ง ๆ ของบรษิัท
เทเลนอร ์เอเชียและบรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ต่างเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 
65.05 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบรษิัท (ข้อมูล ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2563)

อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 2555 โดยกลุ่ม
เบญจรงคกุล ซึง่เป็นผูก้่อตั้งบรษิัทได้เข้ามาถือหุ้นในบรษิัทผา่นการถือหุ้นในบรษิัท ไทยเทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด โดยถือหุ้นทั้ง
ส้ินรอ้ยละ 51 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของ บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด

ดังน้ัน เทเลนอร์ เอเชียและบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบรษิัท เวน้แต่กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนเนื่องจากบุคคลดังกล่าว
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรอืมีส่วนได้เสียในเรือ่งดังกลา่ว

ช. ความเส่ียงดา้นหว่งโซอุ่ปทานจากการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาประกาศใหบ้รษิทัผูจ้าํหนา่ยอุปกรณ์โทรคมนาคม
ใหแ้กบ่รษิัทอยูใ่นรายช่ือกิจการท่ีจาํกัดการซ้ือขายเทคโนโลยี
บรษัิท รวมถึงบรษัิทย่อย ดีแทค็ ไตรเน็ต และ เทเลแอสเสท ใชอ้ปุกรณ์เครอืข่ายวทิยุของบรษัิทผูจ้าํหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม
รายหนึง่ในพืน้ทีภ่าคใตเ้พือ่การขยายและพัฒนาเครอืข่าย รวมไปถึงอปุกรณ์ประเภทอืน่ๆ เพือ่การขายและใหบ้รกิารแกล่กูคา้ 
ซึง่นับต้ังแต่ในเดือนพฤษภาคม 2562 บรษิทัผูจ้าํหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมดงักลา่วถกูระบชุือ่อยูใ่นรายนามนติบิคุคลของ
สํานักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย (Bureau of Industry and Security หรอื  BIS) ของกระทรวงพาณิชย์
สหรฐัอเมรกิาวา่ดว้ยการจาํกดั การส่งออก การส่งออกซ้ํา และเคลือ่นย้าย (ภายในสหรฐัอเมรกิา) ผลติภัณฑ์ตามการควบคุม
และกฎระเบยีบการบรหิารการส่งออก (Export Administration Regulations หรอื EAR) โดยไมม่ใีบอนุญาตทัว่ไปชัว่คราว 
(Temporary General License)

ด้วยเหตุดังกลา่ว หากบรษิัททีจ่ะทําธรุกรรมใด ๆ กับบรษิัทผู้จําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วจะต้องมีการขอใบ
อนุญาตทั่วไปชั่วคราว (Temporary General License หรอื “TGL”) จากสํานักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
(Bureau of Industry and Security หรอื  BIS) ในการทําธรุกรรม ทั้งนี้ ระยะเวลาผอ่นผนัตามใบอนุญาตดังกลา่วได้ส้ิน
อายุลงแล้วในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จึงอาจกระทบต่อความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร ์
ชิปประมวลผล และการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับบริษัท ในระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้ง
เครอืข่าย / อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์อืน่ๆ เช่น โทรศพัท์ อปุกรณรบัสัญญาณเครอืข่าย (“CPE”) ฯลฯ 

แม้ทางบรษิัทผู้จําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วจะแจ้งวา่ได้มีการสํารองช้ินส่วนอปุกรณ์ต่าง ๆ เหลา่นั้นให้เพียง
พอและไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบเป็นระยะเวลา 5 ปี สําหรบัช้ินส่วนอะไหล ่ และสํารองอปุกรณ์ใหม่ที่จะส่งมอบไวเ้ป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ในขณะเดียวกัน บรษิัทผูจ้ําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่วก็มองหาทางเลอืกอืน่เพิม่เติมเพือ่ทีจ่ะไม่
ได้รบัผลกระทบตามการควบคุมและกฎระเบียบการบรหิารการส่งออก (EAR) ของสหรฐัอเมรกิาแลว้ อย่างไรก็ตาม บรษิัท
ไม่พบว่ามีแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ทางบรษิัทผู้จําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว
แจ้งมาได้
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ค. ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ยและระบบสําคัญอื่น ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การให้
บรกิาร
บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ตระหนักถึงความเส่ียงต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและ
ระบบสําคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ดังนั้น บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต จึงได้มีการเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาแผนเพือ่รองรบัเหตุฉุกเฉินและการหยุดชะงักของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและระบบสําคัญอืน่ ๆ 
อย่างต่อเนือ่ง

บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดทําระบบการบรหิารจัดการโครงข่าย (Network Management System) ควบคุมและ
กําหนดขั้นตอนการบํารุงรกัษาโครงข่ายและ อปุกรณ์ เพื่อให้โครงข่ายและอปุกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สามารถให้บรกิาร
ด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธภิาพโดยเฉพาะอย่างย่ิง บรกิารเสียงและบรกิารข้อมูล และได้ปรบัปรุงระบบ
เครอืข่ายส่งสัญญาณสํารองให้ดีขึ้นโดยการเพ่ิมการส่ือสัญญาณด้วยเส้นใยนําแสงและเครอืข่ายระบบส่ือสัญญาณแสง
หลายช่องแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ทีม่ีประสิทธภิาพสูง รวมถึงได้จัดทําและพัฒนา
แผนรองรบัการหยุดชะงักของระบบทีสํ่าคัญอืน่ ๆ  เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บค่าบรกิาร และการให้บรกิาร
ลกูค้า เพือ่ให้สามารถดําเนินการและให้บรกิารลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ยังได้กําหนดแผน
สํารองเพือ่รองรบัเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงครอบคลมุถึงการลงทุน เพ่ิมเติมในอปุกรณ์สําคัญและระบบป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ระบบ
ป้องกันเพลงิไหม้ และ ระบบควบคุมการใช้งานโครงข่ายและอปุกรณ์แบบ Real Time โดยบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดให้
มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้พนักงานตระหนักถึง หน้าที่ความรบัผิดชอบขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึง
มีการทดสอบแผนรองรบัต่าง ๆ อย่างเข้มงวด

นอกจากน้ี บรษัิทและดีแทค ไตรเนต็ ได้ทาํสัญญาประกันภยัเพือ่คุม้ครองกรณีทีเ่กดิเหตุทาํให้โครงขา่ยและอปุกรณ์ของบรษิทั
ได้รบัความเสียหายเพือ่ลดผลกระทบของปัจจัยความเส่ียงดังกลา่วทีจ่ะมีต่อบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต

ง. การตอ้งพึง่พาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับโครงขา่ยโทรคมนาคม
ดีแทค ไตรเน็ต ต้องให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีผ่า่นอปุกรณ์โทรคมนาคมทีม่ีความสลบัซับซ้อนซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์
เคลื่อนที่และสถานีฐาน 2G/3G/4G/5G  ทั่วประเทศ ดังนั้น ความสําเรจ็ของธุรกิจของบรษิัทและของดีแทค ไตรเน็ต 
(ซึ่งมีการใช้สถานีฐานรว่มกันกับบรษิัทในการให้บรกิารบนคลืน่ 2300 MHz ของทีโอที) จึงขึ้นอยู่กับการบํารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อย่างมีประสิทธภิาพ

ปัจจุบันบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้วา่จ้างบุคคลภายนอกเพือ่ให้บรกิารบํารุงรกัษาและซ่อมแซมอปุกรณ์ของสถานีฐานและ
ระบบเครอืข่ายส่งสัญญาณบางส่วน ผู้ให้บรกิารเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง
สมํา่เสมอเพือ่ใหแ้นใ่จไดว้า่การให้บรกิารตรงตามมาตรฐานทีก่าํหนด หากบคุคลภายนอกไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีต่ามสัญญา
ได้หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความเรว็ของการ
ให้บรกิารของบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต เพือ่รกัษาคุณภาพในการให้บรกิาร บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต อาจเปลีย่นผูใ้ห้บรกิาร
ถึงแม้วา่จะทําให้ต้นทุนการดําเนินการสูงขึ้นก็ตาม

นอกจากนี้ การให้บรกิารโทรคมนาคมของดีแทค ไตรเน็ต ต้องเช่าใช้โครงข่ายพ้ืนที่เป็นของ กสท และต้องโรมมิ่งบน
โครงข่ายคลืน่ความถี ่2300 MHz ของทโีอที ปญัหาการบรกิารจดัการโครงขา่ยโทรคมนาคมเหลา่นีโ้ดยคูสั่ญญาอาจกระทบ
ต่อการดําเนินธรุกิจ สถานะทางการเงินและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัทได้

จ. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ
บรษิัทมีรายได้หลกัเป็นสกุลเงินบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหลกัส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากซื้อเครือ่งมือและอปุกรณ์
ซึง่บรษิัทได้ตกลงกับคู่ค้าในการชําระค่าเครือ่งมือและอปุกรณ์เป็นสกุลเงินบาท

สําหรบัความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศในส่วนที่เหลอื บรษิัทได้นํารายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้
บรกิารข้ามแดนอตัโนมัติมาบรหิารให้สอดคลอ้งกับรายจ่ายทีเ่กิดขึ้น (Natural Hedge) และเข้าทําธรุกรรมป้องกันความ
เส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่นตามทีเ่ห็นสมควร

ฉ. ผูถื้อหุน้รายใหญอ่าจมีอิทธพิลตอ่การดําเนินการตัดสินใจตา่ง ๆ ของบรษิัท
เทเลนอร ์เอเชียและบรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ต่างเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 
65.05 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบรษิัท (ข้อมูล ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2563)

อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 2555 โดยกลุ่ม
เบญจรงคกุล ซึง่เป็นผูก้่อตั้งบรษิัทได้เข้ามาถือหุ้นในบรษิัทผา่นการถือหุ้นในบรษิัท ไทยเทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด โดยถือหุ้นทั้ง
ส้ินรอ้ยละ 51 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของ บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด

ดังน้ัน เทเลนอร์ เอเชียและบริษัท ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จํากัด (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบรษิัท เวน้แต่กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนเนื่องจากบุคคลดังกล่าว
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรอืมีส่วนได้เสียในเรือ่งดังกลา่ว

ช. ความเส่ียงดา้นหว่งโซอุ่ปทานจากการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาประกาศใหบ้รษิทัผูจ้าํหนา่ยอุปกรณ์โทรคมนาคม
ใหแ้กบ่รษิัทอยูใ่นรายชื่อกิจการที่จาํกัดการซื้อขายเทคโนโลยี
บรษัิท รวมถึงบรษัิทยอ่ย ดีแทค็ ไตรเน็ต และ เทเลแอสเสท ใชอ้ปุกรณ์เครอืขา่ยวทิยุของบรษิทัผูจ้าํหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม
รายหนึง่ในพ้ืนทีภ่าคใตเ้พือ่การขยายและพัฒนาเครอืขา่ย รวมไปถงึอปุกรณ์ประเภทอืน่ๆ เพือ่การขายและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 
ซึง่นบัต้ังแตใ่นเดอืนพฤษภาคม 2562 บรษิทัผูจ้าํหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่วถูกระบุชือ่อยูใ่นรายนามนติบุิคคลของ
สํานักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย (Bureau of Industry and Security หรอื  BIS) ของกระทรวงพาณิชย์
สหรฐัอเมรกิาวา่ดว้ยการจาํกดั การส่งออก การส่งออกซ้ํา และเคลือ่นย้าย (ภายในสหรฐัอเมรกิา) ผลติภณัฑ์ตามการควบคุม
และกฎระเบยีบการบรหิารการส่งออก (Export Administration Regulations หรอื EAR) โดยไม่มีใบอนญุาตทัว่ไปชัว่คราว 
(Temporary General License)

ด้วยเหตุดังกลา่ว หากบรษิัททีจ่ะทําธรุกรรมใด ๆ กับบรษัิทผู้จําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วจะต้องมีการขอใบ
อนุญาตทั่วไปชั่วคราว (Temporary General License หรอื “TGL”) จากสํานักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
(Bureau of Industry and Security หรอื  BIS) ในการทําธรุกรรม ทั้งนี้ ระยะเวลาผอ่นผนัตามใบอนุญาตดังกลา่วได้ส้ิน
อายุลงแล้วในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จึงอาจกระทบต่อความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร ์
ชิปประมวลผล และการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับบริษัท ในระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้ง
เครอืข่าย / อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์อืน่ๆ เช่น โทรศพัท์ อปุกรณรบัสัญญาณเครอืข่าย (“CPE”) ฯลฯ 

แม้ทางบรษิัทผู้จําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วจะแจ้งวา่ได้มีการสํารองช้ินส่วนอปุกรณ์ต่าง ๆ เหลา่นั้นให้เพียง
พอและไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบเป็นระยะเวลา 5 ปี สําหรบัช้ินส่วนอะไหล ่ และสํารองอปุกรณ์ใหม่ที่จะส่งมอบไวเ้ป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ในขณะเดียวกัน บรษิัทผูจ้ําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่วก็มองหาทางเลอืกอืน่เพิม่เติมเพือ่ทีจ่ะไม่
ได้รบัผลกระทบตามการควบคุมและกฎระเบียบการบรหิารการส่งออก (EAR) ของสหรฐัอเมรกิาแลว้ อย่างไรก็ตาม บรษิัท
ไม่พบว่ามีแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ทางบรษิัทผู้จําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว
แจ้งมาได้
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เพือ่ลดความเส่ียงนี ้ปจัจุบนั บรษิทั ได้มกีารออกใบส่ังซือ้อปุกรณ์และชืน้ส่วนอะไหลเ่พือ่มาเกบ็สํารองไวใ้นคลงัสินคา้ใหเ้พียง
พอต่อความต้องการแลว้ รวมถึงมีแผนการจัดซ้ืออปุกรณ์ที่ชัดเจนสําหรบัปี 2564 ตามแนวทางในการปรบัปรุงโครงข่าย 
นอกจากนี้ บรษัิทผู้จําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วได้มีการออกจดหมายยืนยันเป็นลายลกัษณ์อักษรถึงความ
พรอ้มในการผลติของอปุกรณ์และอะไหลสํ่าหรบัปี 2564 มายังบรษิัทแลว้เช่นกัน

2.2.2 ความเส่ียงตอ่การลงทุนของผูถ้ือหลักทรพัย์
1 ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

กฎหมายหลกั ๆ ซึง่กําหนดข้อจํากัดเกีย่วกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไว ้ได้แก่

• ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน) 
ถือครองที่ดินเว้นแต่จะได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย สําหรบัคนต่างด้าวที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รบัอนุญาตจะต้อง
จําหน่ายทีด่ินดังกลา่วภายในระยะเวลาทีก่ําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนัและไม่เกิน 1 ปี

• พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว ซึง่มีบทบัญญัตห้ิามมิให้ “คนตา่งด้าว” (ตามคาํนิยามทีกํ่าหนดไวใ้น พ.ร.บ. 
การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธรุกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารส่ือสารโทรคมนาคม เวน้แต่
จะได้รบัอนุญาตจากอธบิดีกรมพัฒนาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

• พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่มีบทบัญญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามทีก่ําหนดไวใ้น พ.ร.บ. 
การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่องและแบบทีส่าม

การฝา่ฝนืสัดส่วนการถอืหุ้นของคนตา่งด้าวอาจส่งผลให้มกีารยกเลกิใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมหรอืบอกเลกิสัญญา
รว่มการงานและส่งผลให้บรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

บรษิทัเชือ่วา่บรษิทัมิได้เป็น “คนตา่งด้าว” ตามคํานยิามทีก่าํหนดไวใ้น พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง

บรษัิทเหน็วา่รฐับาลไมม่นีโยบายทีช่ดัเจนในเรือ่งการตคีวามและการใชบั้งคับ พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้วในเรือ่งที่
เกีย่วกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ทําให้บรษิัทต้องเผชิญกับความเส่ียงดังกลา่วในการประกอบกิจการของบรษิัท เนือ่งจาก 
พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวแม้วา่จะมีการใช้บังคับมากกวา่ 20 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเรือ่ง
ทีเ่กีย่วกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว เพือ่ให้บรษิัทสามารถนํา
มาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับหรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทและ
บรษิัทย่อยได้

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรือ่งการตีความและการใช้บังคับ พ.ร.บ.การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวดังกลา่ว ทําให้เมือ่วนัที ่
14 มิถุนายน 2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งยื่นข้อกลา่วหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับ
บรษิัท (รวมทั้งกรรมการ ผูถ้ือหุ้นบางรายของบรษิัท และกรรมการของผูถ้ือหุ้นดังกลา่ว) โดยกลา่วหาวา่บรษิัทประกอบกิจการ
โทรคมนาคมฝา่ฝนื พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว และวนัที ่22 กันยายน 2554 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยรายหนึง่ของบรษิทั 
(ซึ่งถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่าบริษัทเป็น 
“คนตา่งดา้ว” ตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว ซึง่ทัง้สองกรณดัีงกลา่วยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของหนว่ยงาน
รฐัและศาลปกครองสูงสุด

บรษิัทยังคงเชื่อว่าบรษัิทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างไรก็ดี หากท้ายทีสุ่ดบรษิัทถูกตัดสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึง่ถึงทีสุ่ดแลว้) วา่ไม่มีสถานะเป็นบรษิัทไทย
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกลา่วไม่ได้รบัการแก้ไข 
กสทช อาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ของดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นเหตุให้บรษิัทและ/หรอืดีแทค 
ไตรเน็ต ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้

2 ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง การกาํหนดข้อหา้มการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2555 
(“ประกาศครอบงํากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงํากิจการ ได้กําหนดว่า 
“การครอบงาํกิจการ” หมายถึง การทีค่นต่างด้าวมีอาํนาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการกําหนดนโยบายการบรหิารจดัการกิจการ
โทรคมนาคมของผูข้อรบัใบอนุญาต โดยการถือหุ้นทีม่ีสิทธอิอกเสียงตั้งแต่กึง่หนึง่ของจํานวนสิทธอิอกเสียงทั้งหมด ในเรือ่งนี้ 
บรษิัทมีความเห็นวา่บรษิัท มิได้ดําเนินการใด ๆ ทีข่ัดแย้งกับประกาศครอบงํากิจการ รวมถึงบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ตยังได้จัดทํา
หนงัสือรบัรองยืน่ตอ่ กสทช. เมือ่มหีน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนดวา่ บรษิทัและดแีทค ไตรเนต็ จะปฏบิตัติามประกาศครอบงาํกจิการ 
ทั้งนี้ บรษิัทเป็นเพียงผูร้บัใบอนุญาตการให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบทีห่นึง่มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบรษัิทตามที่ระบุข้างต้น และสําหรบักรณีของดีแทค ไตรเน็ต น้ัน 
ยังมีความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี 
ตามแนวทางคําอธบิายที ่กสทช. ชีแ้จงตอ่ประชาชนในการรบัฟงัความคิดเหน็สาธารณะเกีย่วกับความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์
ของประกาศครอบงาํกจิการและโดยเฉพาะอย่างยิง่คาํนิยาม “การครอบงาํกจิการ” ในป ี2555 นั้น ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั
ได้ให้ความเห็นว่า บรษัิทและดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบรษิัทที่ถูกครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม 
“การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. อย่างไรก็ดี ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการครอบงํา
กจิการโดยคนตา่งดา้วอาจส่งผลกระทบอย่างมนียัสําคญัตอ่การดาํเนนิธรุกิจและโอกาสทางธรุกจิของบรษิทัและดีแทค ไตรเนต็

3 ) ความเส่ียงอนัเนือ่งมาจากข้อพิพาทเกีย่วกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและข้อพิพาทเกีย่วกับส่วนแบ่งรายได้

นโยบายของรฐับาลยังไม่มีความแน่นอนเกีย่วกับการเรยีกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรบับรกิารโทรคมนาคม เมือ่วนัที ่11 มกราคม 
2551 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งให้บรษิัท ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทาน
ที ่12 ถึง 16 เพิม่เติมพรอ้มเบี้ยปรบัและภาษีมูลค่าเพิม่ รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 23,164 ลา้นบาท เนือ่งจากในช่วงปีสัมปทาน
ดังกล่าว บรษิัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหัก ออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้อง
นาํส่งใหแ้ก่ กสท ตามมติของคณะรฐัมนตร ีและตามหนงัสือของ กสท และเมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการ
ได้มีคําชี้ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบรษิัทได้ชําระหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท 
เสรจ็ส้ินแล้วและหน้ีทั้งหมดดังกล่าวได้ระงับไปแล้ว ต่อมา กสท โต้แย้งคําวนิิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางซึ่งศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและยกคํารอ้งของ กสท ปัจจุบันคดี
ดังกลา่วอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

บรษิัทมีข้อพิพาทกับ กสท เกีย่วกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจากรายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หลงัจาก
ที่ได้มีประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ออกมาใช้บังคับในปี 2549 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง
การคิดคํานวณค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทําให้บรษิัทได้รบัค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่าย
จากผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมบางรายทีเ่ข้ามาใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมของบรษิทั จากเหตุดงักลา่ว ทาํใหเ้กดิข้อพพิาทระหวา่ง
บรษิัทกับ กสท วา่ค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าวจะถูกนํามาคํานวณในส่วนแบ่งรายได้ที่บรษัิทต้องชําระแก่ 
กสท ตามสัญญาสัมปทานหรอืไม่

ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาทจากการประกอบกิจการโดยสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นจํานวน 6 คดี โดย 3 คดี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และในอกี 1 คดี คณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคํารอ้งของ กสท ในปัจจุบัน 
คาํชีข้าดท้ังหมดอยู่ภายใต้คาํรอ้งขอเพิกถอนคาํชีข้าดข้อพพิาทต่อศาลปกครองกลาง และข้อพพิาทอกี 2 คดยีงัอยูใ่นการพจิารณา
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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เพือ่ลดความเส่ียงนี ้ปจัจุบนั บรษิทั ได้มกีารออกใบส่ังซือ้อปุกรณ์และชืน้ส่วนอะไหลเ่พือ่มาเกบ็สํารองไวใ้นคลงัสินคา้ใหเ้พยีง
พอต่อความต้องการแลว้ รวมถึงมีแผนการจัดซ้ืออปุกรณ์ที่ชัดเจนสําหรบัปี 2564 ตามแนวทางในการปรบัปรุงโครงข่าย 
นอกจากนี้ บรษัิทผู้จําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วได้มีการออกจดหมายยืนยันเป็นลายลกัษณ์อักษรถึงความ
พรอ้มในการผลติของอปุกรณ์และอะไหลสํ่าหรบัปี 2564 มายังบรษิัทแลว้เช่นกัน

2.2.2 ความเส่ียงตอ่การลงทุนของผูถ้ือหลักทรพัย์
1 ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

กฎหมายหลกั ๆ ซึง่กําหนดข้อจํากัดเกีย่วกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไว ้ได้แก่

• ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน) 
ถือครองที่ดินเว้นแต่จะได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย สําหรบัคนต่างด้าวที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รบัอนุญาตจะต้อง
จําหน่ายทีด่ินดังกลา่วภายในระยะเวลาทีก่ําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนัและไม่เกิน 1 ปี

• พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว ซึง่มีบทบัญญัตห้ิามมิให้ “คนตา่งด้าว” (ตามคาํนิยามทีก่าํหนดไวใ้น พ.ร.บ. 
การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธรุกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารส่ือสารโทรคมนาคม เวน้แต่
จะได้รบัอนุญาตจากอธบิดีกรมพัฒนาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

• พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่มีบทบัญญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามทีก่ําหนดไวใ้น พ.ร.บ. 
การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่องและแบบทีส่าม

การฝา่ฝนืสัดส่วนการถอืหุ้นของคนตา่งด้าวอาจส่งผลให้มกีารยกเลกิใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมหรอืบอกเลกิสัญญา
รว่มการงานและส่งผลให้บรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

บรษิทัเชือ่วา่บรษิทัมิได้เป็น “คนตา่งด้าว” ตามคํานยิามทีก่าํหนดไวใ้น พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง

บรษัิทเห็นวา่รฐับาลไม่มีนโยบายทีช่ดัเจนในเรือ่งการตคีวามและการใชบ้งัคับ พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนต่างดา้วในเรือ่งที่
เกีย่วกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ทําให้บรษิัทต้องเผชิญกับความเส่ียงดังกลา่วในการประกอบกิจการของบรษิัท เนือ่งจาก 
พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวแม้วา่จะมีการใช้บังคับมากกวา่ 20 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเรือ่ง
ทีเ่กีย่วกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว เพือ่ให้บรษิัทสามารถนํา
มาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับหรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทและ
บรษิัทย่อยได้

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรือ่งการตีความและการใช้บังคับ พ.ร.บ.การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวดังกลา่ว ทําให้เมือ่วนัที ่
14 มิถุนายน 2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งยื่นข้อกลา่วหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับ
บรษิัท (รวมทั้งกรรมการ ผูถ้ือหุ้นบางรายของบรษิัท และกรรมการของผูถ้ือหุ้นดังกลา่ว) โดยกลา่วหาวา่บรษิัทประกอบกิจการ
โทรคมนาคมฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว และวนัที ่22 กนัยายน 2554 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยรายหน่ึงของบรษิทั 
(ซึ่งถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่าบริษัทเป็น 
“คนตา่งดา้ว” ตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว ซึง่ทัง้สองกรณดีงักลา่วยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของหนว่ยงาน
รฐัและศาลปกครองสูงสุด

บรษิัทยังคงเชื่อว่าบรษัิทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างไรก็ดี หากท้ายทีสุ่ดบรษิัทถูกตัดสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึง่ถึงทีสุ่ดแลว้) วา่ไม่มีสถานะเป็นบรษิัทไทย
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกลา่วไม่ได้รบัการแก้ไข 
กสทช อาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ของดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นเหตุให้บรษิัทและ/หรอืดีแทค 
ไตรเน็ต ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้

2 ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง การกาํหนดข้อหา้มการกระทําทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2555 
(“ประกาศครอบงํากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงํากิจการ ได้กําหนดว่า 
“การครอบงํากจิการ” หมายถงึ การทีค่นต่างด้าวมีอาํนาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการกาํหนดนโยบายการบรหิารจดัการกิจการ
โทรคมนาคมของผูข้อรบัใบอนุญาต โดยการถือหุ้นทีม่ีสิทธอิอกเสียงตั้งแต่กึง่หนึง่ของจํานวนสิทธอิอกเสียงทั้งหมด ในเรือ่งนี้ 
บรษิัทมีความเห็นวา่บรษิัท มิได้ดําเนินการใด ๆ ทีข่ัดแย้งกับประกาศครอบงํากิจการ รวมถึงบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ตยังได้จัดทํา
หนังสือรบัรองยืน่ตอ่ กสทช. เมือ่มีหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกําหนดวา่ บรษัิทและดีแทค ไตรเนต็ จะปฏบัิตติามประกาศครอบงาํกจิการ 
ทั้งนี้ บรษิัทเป็นเพียงผูร้บัใบอนุญาตการให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบทีห่นึง่มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบรษิัทตามที่ระบุข้างต้น และสําหรบักรณีของดีแทค ไตรเน็ต นั้น 
ยังมีความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี 
ตามแนวทางคําอธบิายที ่กสทช. ชีแ้จงตอ่ประชาชนในการรบัฟงัความคิดเห็นสาธารณะเกีย่วกับความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์
ของประกาศครอบงํากจิการและโดยเฉพาะอย่างยิง่คํานยิาม “การครอบงาํกจิการ” ในป ี2555 นั้น ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั
ได้ให้ความเห็นว่า บรษัิทและดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบรษิัทที่ถูกครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม 
“การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. อย่างไรก็ดี ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการครอบงํา
กจิการโดยคนตา่งดา้วอาจส่งผลกระทบอย่างมนียัสําคญัตอ่การดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษัิทและดีแทค ไตรเนต็

3 ) ความเส่ียงอนัเนือ่งมาจากข้อพิพาทเกีย่วกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและข้อพิพาทเกีย่วกับส่วนแบ่งรายได้

นโยบายของรฐับาลยังไม่มีความแน่นอนเกีย่วกับการเรยีกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรบับรกิารโทรคมนาคม เมือ่วนัที ่11 มกราคม 
2551 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งให้บรษัิท ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทาน
ที ่12 ถึง 16 เพิม่เติมพรอ้มเบี้ยปรบัและภาษีมูลค่าเพิม่ รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 23,164 ลา้นบาท เนือ่งจากในช่วงปีสัมปทาน
ดังกล่าว บรษิัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหัก ออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้อง
นําส่งใหแ้ก่ กสท ตามมติของคณะรฐัมนตร ีและตามหนงัสือของ กสท และเมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการ
ได้มีคําชี้ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบรษัิทได้ชําระหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท 
เสรจ็ส้ินแล้วและหนี้ทั้งหมดดังกล่าวได้ระงับไปแล้ว ต่อมา กสท โต้แย้งคําวนิิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางซึ่งศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและยกคํารอ้งของ กสท ปัจจุบันคดี
ดังกลา่วอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

บรษิัทมีข้อพิพาทกับ กสท เกีย่วกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจากรายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หลงัจาก
ที่ได้มีประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ออกมาใช้บังคับในปี 2549 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง
การคิดคํานวณค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทําให้บรษิัทได้รบัค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่าย
จากผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมบางรายทีเ่ข้ามาใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมของบรษัิท จากเหตดัุงกลา่ว ทาํใหเ้กิดข้อพิพาทระหวา่ง
บรษิัทกับ กสท วา่ค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าวจะถูกนํามาคํานวณในส่วนแบ่งรายได้ที่บรษัิทต้องชําระแก่ 
กสท ตามสัญญาสัมปทานหรอืไม่

ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาทจากการประกอบกิจการโดยสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นจํานวน 6 คดี โดย 3 คดี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และในอกี 1 คดี คณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคํารอ้งของ กสท ในปัจจุบัน 
คาํชีข้าดท้ังหมดอยู่ภายใต้คาํรอ้งขอเพิกถอนคาํชีข้าดข้อพิพาทต่อศาลปกครองกลาง และข้อพิพาทอกี 2 คดียงัอยูใ่นการพิจารณา
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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4 ) ความเส่ียงจากคดีแบบกลุม่จากการคิดค่าบรกิารแบบปัดเศษ 

บรษัิทและบรษิัทย่อยมีความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินจากการฟ้องรอ้งคดีแบบ
กลุม่ บรษัิทและดแีทค ไตรเนต็ ถกูฟ้องรอ้งตอ่ศาลแพ่งในคดแีบบกลุม่โดยถกูกลา่วอา้งในเรือ่งการคดิคา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่
แบบปัดเศษวนิาทีให้เป็นนาที (ปัดเศษ) ไม่ถูกต้อง และกระทําผดิต่อข้อกําหนดในสัญญาทีท่ําไวก้ับลกูค้า และขัดกับประกาศของ 
กสทช. บรษัิทและดีแทค ไตรเน็ตถูกเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการใช้บรกิารที่เกิดข้ึนในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน 2559 จนถึง
เดือนกรกฎาคม 2561 พรอ้มทั้งดอกเบี้ย จากความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายของบรษิัท ฝ่ายบรหิารของบรษิัทเชือ่วา่บรษิัทได้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องแลว้และไม่มีหน้าทีต่้องชําระค่าเสียหายตามทีถู่กเรยีกรอ้ง   

5 ) ความเส่ียงจากการข้อพิพาทต่าง ๆ

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงข้อพิพาทกับ กสท ที่เคยเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับบรษิัท โดยข้อพิพาทดังกลา่ว
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งหากบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยแพ้ข้อพิพาทอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย
สําคัญต่อธรุกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบรษิัทได้

2.2.3 ความเส่ียงตอ่การลงทุนในหลักทรพัย์ตา่งประเทศ (กรณีผูอ้อกหลักทรพัย์เป็นบรษิัทตา่งประเทศ)

N/A
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4 ) ความเส่ียงจากคดีแบบกลุม่จากการคิดค่าบรกิารแบบปัดเศษ 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินจากการฟ้องรอ้งคดีแบบ
กลุม่ บรษิทัและดแีทค ไตรเนต็ ถกูฟอ้งรอ้งตอ่ศาลแพ่งในคดแีบบกลุม่โดยถกูกลา่วอา้งในเรือ่งการคดิคา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่
แบบปัดเศษวนิาทีให้เป็นนาที (ปัดเศษ) ไม่ถูกต้อง และกระทําผดิต่อข้อกําหนดในสัญญาทีท่ําไวก้ับลกูค้า และขัดกับประกาศของ 
กสทช. บรษัิทและดีแทค ไตรเน็ตถูกเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการใช้บรกิารที่เกิดข้ึนในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน 2559 จนถึง
เดือนกรกฎาคม 2561 พรอ้มทั้งดอกเบี้ย จากความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายของบรษิัท ฝ่ายบรหิารของบรษิัทเชือ่วา่บรษิัทได้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องแลว้และไม่มีหน้าทีต่้องชําระค่าเสียหายตามทีถู่กเรยีกรอ้ง   

5 ) ความเส่ียงจากการข้อพิพาทต่าง ๆ

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงข้อพิพาทกับ กสท ที่เคยเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับบรษิัท โดยข้อพิพาทดังกลา่ว
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งหากบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยแพ้ข้อพิพาทอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย
สําคัญต่อธรุกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบรษิัทได้

2.2.3 ความเส่ียงตอ่การลงทุนในหลักทรพัย์ตา่งประเทศ (กรณีผูอ้อกหลักทรพัย์เป็นบรษิัทตา่งประเทศ)

N/A
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การขับเคลือ่นธรุกิจ
เพือ่ความยัง่ยืน
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3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความย่ังยืน

บริษัทได้จัดทํานโยบายการดําเนินการด้านความยั่งยืนโดยใช้มาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(UN Global Compact) ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธมินษุยชน (UN Universal Declaration of Human Rights) และ อนุสัญญาหลกั
ขององค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO Core Conventions) เป็นต้น นอกจากนี้ บรษิัทยังได้ศกึษาประเด็นด้านความยัง่ยืนทีสํ่าคัญกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ได้อย่างแท้จรงิ โดยมีเป้าหมายในการดําเนินนโยบายดังนี้

• เพือ่ให้ประเด็นด้านความยัง่ยืนครอบคลมุทั้งกระบวนการดําเนินธรุกิจของบรษิัท
• เพือ่ให้เกิดการดําเนินธรุกิจอย่างมีความรบัผดิชอบและความโปรง่ใส
• เพือ่ให้การดําเนินธรุกิจหลกัสรา้งผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมสูงสุด
• เพือ่ให้มีการประเมินความเส่ียงและโอกาสทีเ่กีย่วข้องกับความยัง่ยืนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม
• เพือ่ให้มีการรายงานความก้าวหน้าการบรหิารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นความยัง่ยืน

การดําเนินธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ (Responsible Business)

บรษิทัมกีารระบคุวามเส่ียงและขยายผลกระทบเชงิบวกสู่สังคมอยา่งเป็นระบบ โดยมุง่หวงัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นตา่งๆ ในระดบัสากล
และสอดคล้องกับประเด็นความท้าทายต่างๆ ธรุกิจโทรคมนาคม บรษิัทมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธภิาพแก่มาตรการสรา้งความโปรง่ใสและ
การต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชนัในการดาํเนนิธรุกจิอยา่งต่อเนือ่ง รวมถึงการนาํเรือ่งสิทธมินษุยชนเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของหลกัการทาํงานใน 
‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ และในห่วงโซ่อปุทานด้วยเช่นกัน นอกจากน้ี บรษิัทยังมีการประเมินบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะที่เป็นธรุกิจ
โทรคมนาคม เพือ่เพิม่โอกาสและการมส่ีวนรว่มในกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทย รวมถงึการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์
ฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์โรคระบาดทัว่โลก เป็นต้น นอกเหนือไปจากเพียงการดําเนินงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

สรา้งไทยใหแ้กรง่ (Empower Societies)

วสัิยทัศน์ของบรษิัท “เชื่อมต่อทุกคนกับทุกส่ิงที่สําคัญที่สุด และมุ่งสรา้งสังคมไทยให้แข็งแกรง่” สะท้อนความตั้งใจจรงิและความมุ่งม่ัน
ทุม่เทความเชีย่วชาญด้านเทคโนโลยดิีจทิลั นวตักรรม องค์ความรู ้ทรพัยากรต่างๆ ในการยกระดบัสังคมไทยในมิตติา่งๆ โดยเฉพาะการลด
ความเหลื่อมลํ้า และการยกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจของประเทศไทย ในการลดความเหลื่อมลํ้า บรษิัทดําเนินงานตามกรอบ 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติข้อที่ 10 “ลดความเหลื่อมลํ้าภายในและระหว่างประเทศ” (UN Sustainable 
Development Goals #10 Reduced Inequalities) นอกจากนี้ บรษิัทยังใช้หลกัการ “สรา้งคุณค่ารว่ม” (Creating Shared Value 
: CSV) เพือ่เพิ่มประสิทธภิาพการดําเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งช่วยให้บรษัิทสามารถเข้าใจและเข้าถึงปัญหาความต้องการทีแ่ท้จรงิของ
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย และช่วยใหเ้กดิการสรา้งแนวทางความรว่มมือและการระดมทรพัยากรเพือ่แกป้ญัหาในระยะยาวไดอ้ย่างตรงจุดมากขึน้

3. การขับเคลือ่นธรุกิจเพือ่ความยัง่ยืน
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3.2 การจดัการผลกระทบตอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สียในหว่งโซคุ่ณคา่ของธรุกจิ

3.2.1 หว่งโซคุ่ณคา่ของธุรกิจ

ในฐานะทีเ่ป็นหนึง่ในผูน้าํดา้นโทรคมนาคมของประเทศไทย บรษัิทจงึเนน้ทีก่ารพัฒนาเทคโนโลยีและกําลงัคนเพือ่รกัษาความสามารถทางการ
แขง่ขัน และสรา้งคณุคา่สูงสุดแกผู่บ้รโิภคและสังคม ดว้ยเปา้หมายสําคัญในป ีพ.ศ. 2563 ในการเพิม่ผลประกอบการและการรกัษาตาํแหน่ง
ทางการตลาดควบคู่ไปกับการสรา้งสังคมดิจิทัลสําหรบัทุกคน (digital inclusion) บรษิัทจึงมีการรเิริม่สรา้งผลติภัณฑ์และบรกิารใหม่ๆ 
รวมถึงการสรา้งพันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรา้งโอกาสทางธรุกิจ ในปี 2563 ที่ผ่านมาบรษัิทไม่มีการเปลีย่นแปลงกระบวนการ
ในห่วงโซ่อปุทาน

กิจกรรมหลัก

การจดัหาคลื่นสัญญาณ

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์

การขยายโครงขา่ย
สัญญาณ

การบรหิารหว่งโซอุ่ปทาน
อยา่งย่ังยืน

การตลาดและการขาย

การดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม

การบรกิารหลังการขาย

การสรา้งสังคมดิจทิัล
สําหรบัทุกคน

กิจกรรมสนับสนุน

3.2.2 การวิเคราะห์ผูม้ีส่วนไดเ้สียในหว่งโซคุ่ณคา่ของธุรกิจ

เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจของบรษิัทได้สรา้งคุณค่าและประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างแท้จรงิตามหลักปฏิบัติใน
นโยบายด้านความยัง่ยืน บรษิัทจึงได้ระบุกลุม่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุม่ ซึง่ลว้นเกีย่วข้องกับการดําเนินงานขององค์กร ได้แก่ ผูถ้ือหุ้นและ
นักลงทุน พนักงาน ชุมชนและสังคม ลูกค้า บริษัทคู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกํากับดูแล โดยบริษัทได้กําหนดสิทธิของ
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่ไวด้้วย

บรษิัทได้มีวิธีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเริม่จากการระบุประเด็นสําคัญทางธุรกิจ (Materiality) และประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งภายในและภายนอกบรษิัท ซึง่ถือเป็นกระบวนการทีสํ่าคัญทีจ่ะช่วยสรา้งความเชือ่มัน่และความมัน่คง
แก่บรษิัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบรษัิทในระยะยาว ซึ่งรวมไปถึงการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่ได้รบัการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
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ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พนักงาน

รูปแบบการสารสัมพนัธ์/
จาํนวนครัง้/ความถี่

• สํารวจความผกูพันของพนักงานทีม่ีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ปีละ 1 ครัง้
• สํารวจความคิดเห็นพนักงานเกีย่วกับวฒันธรรมองค์กร (Culture Survey) ทุก 2 ปี
• จดัตัง้ dtac People Council หรอื สภาผูแ้ทนพนักงาน โดยการเลอืกตัง้ทกุ 2 ป ีเพือ่เป็นผูแ้ทนของ

พนักงานส่วนต่างๆ ในการรบัฟังความคิดเห็น ปัญหา ฯลฯ เกีย่วกับสวสัดิการ ความปลอดภัย และ
ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัชวีติการทาํงาน และนาํประเดน็ตา่งๆ หารอืกบักลุม่บคุคล เพือ่หาข้อแกไ้ข เดอืน
ละ 1 ครัง้

• เปดิให้พนกังานได้แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะในเรือ่งการดาํเนนิธรุกจิและประเดน็อืน่ๆ ในการ
ประชุมพนักงาน (employee townhall) และในช่องทางการส่ือสารอืน่ๆ เช่น OpenTalk เป็นต้น

ความคาดหวัง/ขอ้กังวล • การบรหิารจัดการและการให้ความช่วยเหลอืในภาวะการแพรร่ะบาดเชื้อไวรสั COVID-19
• การบรหิารการเปลีย่นแปลง
• การพัฒนาศกัยภาพทีจ่ําเป็นต่อการทํางาน และความก้าวหน้าในอาชีพ
• ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธภิาพและเป็นธรรม
• ผลตอบแทน สวสัดิการ และความปลอดภัยของพนักงาน

รูปแบบการสารสัมพนัธ์/
จาํนวนครัง้/ความถี่

• การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 
• การประชุมทางโทรศพัท์เพือ่แถลงผลประกอบการประจําไตรมาส
• ประชุม Roadshow หรอื Conference เพือ่พบผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน
• การประชุมกับนักลงทุน หรอืประชุม teleconference 
• เวบ็ไซต์ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้ปรบัปรุงข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ
• ติดต่อกับนักลงทุนเป็นประจําทุกวนัทางโทรศพัท์และ e-mail

ความคาดหวัง/ขอ้กังวล • การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
• การเปิดเผยข้อมูลทีถู่กต้อง ตรงต่อเวลา ในหลากหลายช่องทางทีเ่ข้าถึงง่าย
• มีผลการดําเนินงานทีเ่ติบโต สรา้งผลกําไรให้แก่ผูถ้ือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอ

การปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย • ปฏิบัติตามแนวทางและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลกั
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

• ดําเนินงานตามแนวธรรมาภิบาล และรบัผดิชอบต่อสังคม
• มีการลงทุนเพือ่สรา้งความเจรญิเติบโต
• ดําเนินการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย
• มีช่องทางสําหรบัการเปิดเผยข้อมูลและส่ือสารกับผูถ้ือหุ้นและนักลงทุนทีห่ลากหลาย
• เข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow หรอื Conference เพือ่พบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศอย่างสมํ่าเสมอ

ผลสําเรจ็ • จัดประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัที ่31 สิงหาคม 2563
• มีการจัดประชุมผูถ้ือหุ้นและ roadshow นักลงทุนจํานวน 15 ครัง้
• จัดประชุมนักลงทุนหรอืประชุมแบบ teleconference จํานวน 78 ครัง้
• บรษิัทได้รบัคัดเลอืกให้อยู่ในดรรชนีหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment Index 

(THSI Index) โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3
• บรษิัทได้รบัเลอืกให้อยู่ในดรรชนี ESG100 for Sustainable Investment โดยสถาบันไทยพัฒน์
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การปฏิบัติตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย • ส่ือสารเป้าหมาย กลยุทธ์ และผลการดําเนินงานของบรษิัทไปสู่พนักงานในทุกระดับ
• ส่งเสรมิการพัฒนาศกัยภาพ ทักษะ ความรูใ้ห้แก่พนักงาน โดยมีช่องทางการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกับ

พฤติกรรมของพนักงาน และมีหัวข้อการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย
• ส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพแก่พนักงานโดยพัฒนาการประเมินผลการดําเนินงานที่มี

ประสิทธภิาพ ช่วยให้พนักงานสามารถสะท้อนความสามารถของตนเอง และวางแผนการเรยีนรูเ้พือ่
เพิม่ทกัษะทีจ่าํเป็นในการมุง่ไปสู่เป้าหมายทางอาชพีของตนเอง รวมไปถึงการใช้เครือ่งมือการวางแผน
และบรหิารทรพัยากรมนุษย์ทีม่ีประสิทธภิาพ

• กาํหนดนโยบาย กลยุทธ ์และหลกัเกณฑ์การพจิารณาเกีย่วกับการบรหิารผลตอบแทน สวสัดิการ และ
สิทธปิระโยชน์ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด หรอืมากกวา่ทีก่ฎหมายกาํหนด และสามารถแขง่ขนัใน
ตลาดได้

• การให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอตัราทีเ่หมาะสม ตรงเวลา
• การเลอืกตั้ง “สภาผู้แทนพนักงาน” เพื่อเป็นส่ือกลางในการสะท้อนปัญหาและความคิดเห็นระหวา่ง

พนักงานและบรษิัท
• ดําเนินงานตามนโยบายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั

ผลสําเรจ็ • จดัทาํประกนัสุขภาพ COVID-19 เพิม่เตมิใหแ้กพ่นกังานทกุคนทัง้พนักงานประจาํและพนกังานสัญญา
จ้าง โดยรว่มมือกับโรงพยาบาลในคู่สัญญาประกันสุขภาพในการตรวจหาเชื้อไวรสัโคโรนาสําหรบั
พนักงานทีม่ีความเส่ียง โดยบรษิัทดูแลค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน

• ไดใ้หเ้งนิชว่ยเหลอืพเิศษแกพ่นกังานทัง้พนกังานประจําและสัญญาจ้าง เพือ่บรรเทาภาระทางการเงนิ
ทีเ่กิดขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์การแพรร่ะบาดเชื้อไวรสัโคโรนา

• จํานวนพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรและมีความสามารถในการสร้างผลลัพธ์สูงประจําปี
พ.ศ. 2563 คือ รอ้ยละ 79 เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 จากปี พ.ศ. 2562

• พนกังานทกุคนได้เขา้สู่กระบวนการประเมนิผลการทาํงานเพือ่กาํหนดคา่ตอบแทน การปรบัตาํแหนง่ 
ฯลฯ

• จัดแคมเปญ 40-Hour Challenge เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศกัยภาพในการทํางานตามหัวข้อที่
ตนเองสนใจ โดยในปี 2563 พนักงานเข้าเรยีนเฉลีย่ประมาณ 80 ชัว่โมงต่อคน

• สภาพนักงานสามารถจัดการประชุมจํานวน 8 ครัง้รว่มกับพนักงานในภูมิภาคต่างๆ ได้ตามแผนงาน 
และได้ดําเนินการร่วมกับผู้แทนของนายจ้างในการปรับปรุงการเข้าถึงสวัสดิการของพนักงาน
อย่างทัว่ถึง

รูปแบบการสารสัมพนัธ์/
จาํนวนครัง้/ความถี่

• การลงพื้นที่เพื่อพูดคุยทําความเข้าใจในประเด็นเรื่องความปลอดภัย เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
การก่อสร้างเสาสัญญาณ เป็นต้น และประเด็นอื่นๆ ที่ชุมชนให้ความสนใจตามแผนการขยาย
โครงข่ายเสาสัญญาณ

• การดาํเนินโครงการ Smart Farmer เพือ่สรา้งศกัยภาพแกเ่กษตรกรในประเทศในการประกอบอาชพี 
สรา้งรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวติอย่างยัง่ยืน

• การดาํเนนิการโครงการ Safe Internet เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้ม(ecosystem) ทีป่ลอดภัยสําหรบั
เด็กและเยาวชนในการใช้อนิเทอรเ์นต

• การจัดกิจกรรมเพื่อให้หน่วยงานภาคประชาสังคม ภาคการศกึษา และส่ือสารมวลชนได้แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และรว่มสรา้งองค์ความรูใ้นประเด็นต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

• การเข้ารว่มเป็นพันธมิตรหรอืเครอืข่ายต่างๆ ทีมี่เปา้หมายในการส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน

ความคาดหวัง/ขอ้กังวล • การมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 
COVID-19

• ความปลอดภัยต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินงานขององค์กร เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
เสาสัญญาณ การก่อสรา้งเสาสัญญาณ เป็นต้น

ชุมชนและสังคม
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• การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่กําหนดโดยหน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในการดําเนินงานของบรษัิทในระดับชุมชน เช่น 
การก่อสรา้งเสาสัญญาณ เป็นต้น

• การทํางานรว่มกับหน่วยงานภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ในประเด็นที่
เกีย่วข้องกับการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการลดความเหลือ่มลํา้ เพือ่แกป้ญัหาดา้นเศรษฐกจิ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม

• การมีส่วนรว่มในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ดว้ยการนําความเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยีดจิทิลั 
การส่ือสาร และทรพัยากรรูปแบบอืน่ๆ ของบรษิัทมาสรา้งประโยชน์และคุณค่าแก่สาธารณะและ
กลุม่ผูด้้อยโอกาส

การปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย • ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 และกฎระเบยีบของหนว่ยงานภาครฐัทัง้ใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอย่างเครง่ครดั ในการสรา้งความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Field) ความปลอดภัย และประเด็นอืน่ ๆ ที่
เกีย่วข้องกับการก่อสรา้งเสาสัญญาและการขยายโครงข่าย

• จัดต้ังคณะทํางาน EMF เพื่อควบคุมดูแลกระบวนการก่อสรา้งและติดต้ังเสาสัญญาณทั้งหมด 
เพือ่ให้มัน่ใจวา่ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องดําเนินงานถูกต้องตามขั้นตอน

• ดาํเนินงานโครงการ Smart Farmer โดยมเีป้าหมายเพือ่การสรา้งศกัยภาพแกเ่กษตรกรรายยอ่ย
ด้วยการเพิม่การเข้าถึงและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

• ดําเนินงานโครงการ Safe Internet โดยมุ่งที่การสรา้งสภาพแวดลอ้ม (ecosystem) เพื่อให้
การใช้อนิเทอรเ์นตของเด็กและเยาวชนไทยมีความปลอดภัย

• ประเมินผลกระทบของการดําเนินธรุกิจทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
• ดาํเนนิการสรา้งความสัมพันธแ์ละเครอืขา่ยกบัหน่วยงานภาคประชาสังคมอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเนน้

หน่วยงานทีด่ําเนินงานในประเด็นด้านความเหลือ่มลํา้ ความปลอดภัย เป็นต้น

ผลสําเรจ็ • ลงพ้ืนที่ เพื่อทําความเข้าใจในประเด็นเรื่องความปลอดภัย เช่น สนามแม่ เหล็กไฟฟ้า 
การก่อสรา้งเสาสัญญาณ เป็นต้น และประเด็นอืน่ๆ ทีชุ่มชนให้ความสนใจ จํานวน 400 ครัง้

• รว่มมือกับมูลนิธชิยัพฒันา และศนูย์เทคโนโลยแีละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ(เนคเทค-สวทช.) สรา้ง
โซลชูัน่ IoT เพือ่บรหิารจัดการโรงเรอืนเห็ดหลนิจือในโครงการศกึษาวจิัยและพัฒนาเกษตรกรรม
บนพื้นทีสู่งโดยมูลนิธชิัยพัฒนา เพือ่เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรผูป้ลกูเห็ดหลนิจือต่อไป

• โครงการ Safe Internet เข้าถึงเด็กและเยาวชนกว่า 200,987 คนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การจัดค่าย Young Safe Internet Leaders Camp และ การอบรมนักเรยีนเรือ่งภัยรา้ยในโลก
ออนไลน์ เป็นต้น

• จัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จํานวน 178,189.83 กิโลกรมัเพื่อนําไปรไีซเคิลทั้งหมด และเก็บ
โทรศพัท์มอืถอืและอปุกรณ์เสรมิได้ 35,992 ชิ้น และนาํไปใช้ซํ้าหรอืรไีซเคลิอยา่งถกูวธิไีด้ทั้งหมด 
โดยเทียบเท่าลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได้ 9,918,708.12 กิโลคารบ์อน

• ให้การสนับสนนุการขยายโครงข่ายและเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งาน และบรกิารต่างๆ รวมถงึการ
ขยายสถานีฐาน และซ่อมบํารุงกรณีฉุกเฉินในพื้นทีสํ่าคัญ เช่น โรงพยาบาล ศนูย์ช่วยเหลอื สถานี
ตาํรวจ หนว่ยงานราชการสําคญั และใหค้วามสําคญักบัการใชง้านสําหรบัผูป้ฏบัิติงานแนวหนา้ที่
ช่วยเหลอืผูป้่วยโควดิ-19 เช่น แพทย์ พยาบาล และบุคคลากรด้านการแพทย์ 

• แนะนําเรือ่งที่ต้องรูท้ี่จะทําให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอรท์ี่เพ่ิมขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่
ทุกคนกําลงัตีน่ตระหนกกบัโรคโควดิ-19 ซึง่คนทีจ่ะป้องกนัไดด้ทีีสุ่ดกค็อืตวัเอง โดยจะตอ้งสังเกต
และรูจ้ักรูปแบบการหลอกลวงต่างๆ ในโลกออนไลน์
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รูปแบบการสารสัมพนัธ์/
จาํนวนครัง้/ความถี่

• การประเมินเรื่อง “หลักการดําเนินธุรกิจของผู้จัดหาตามที่ผู้ซื้อกําหนด” โดยใช้รูปแบบ 
Self-Assessment Questionnaire (SAQ) ปีละ 1 ครัง้ โดยมีเป้าหมายในการประเมินบรษิัท
คู่ค้ารอ้ยละ 15 ในปีพ.ศ. 2563

• การประเมินความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมก่อนที่จะเข้ามาเป็นบรษิัทผู้จัดหาสินค้าและ
บรกิาร โดยมีเป้าหมายประเมินผูจ้ัดหาสินค้าและบรกิารรายใหม่ได้ทั้งหมด

• การเข้าเยี่ยมชมบรษิัทคู่ค้าที่สถานประกอบการ รวมไปถึงสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น เสาสัญญาณ 
เป็นต้น เป็นประจําโดยมีเป้าหมายดําเนินการจํานวน 900 ครัง้

• จดัประชุมและอบรมใหค้วามรูใ้นเรือ่งหลกัปฏบัิตขิองบรษัิทคูค่า้ใหแ้ก่บรษิทัคูค่า้และผูร้บัเหมาเดอืน
ละ 1 ครัง้ โดยมีเป้าหมายดําเนินการ 3,500 ชัว่โมงในปี 2563

• จัดประชุมสําหรบับรษัิทคู่ค้าที่ให้บรกิารเกี่ยวกับการบํารุงรกัษาเสาสัญญาณ เพื่อให้ความรูด้้าน
ความปลอดภัย สิทธแิรงงาน และประเด็นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง และเพือ่แลกเปลีย่นความคิดเห็นเพือ่
ปรบัปรุงการทํางานรว่มกันระหวา่บรษิัทคู่ค้าและดีแทคให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น

ความคาดหวัง/ขอ้กังวล • การบรหิารจัดการและการให้ความช่วยเหลอืในภาวะการแพรร่ะบาดเชื้อไวรสั COVID-19
• การปฏิบัติต่อบรษิัทคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม
• กระบวนการจัดซื้อทีโ่ปรง่ใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
• การรกัษาความลบั ข้อมูลทางการค้า เช่น แนวคิด ผลติภัณฑ์ ฯลฯ
• ความรูค้วามเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตาม “หลักการดําเนินธุรกิจของผู้จัดหาตามที่ผู้ซื้อ

กําหนด” เช่น เรือ่งความปลอดภัย อาชีวอนามัย มาตรฐานด้านแรงงานรวมถึงรือ่งนโยบายต่อ
ต้านการทุจรติ

• สนับสนุนโรงพยาบาลศริริาช ในโครงการ “ดีแทครว่มแรงใจ Fight COVID-19” โดยนําทีมคอล
เซ็นเตอรท์ีม่ากประสบการณ์ดูแลลกูกค้ามือถือมากกวา่วนัละหมืน่ราย เข้ารว่มดูแลจัดการระบบ
เชือ่มต่อดจิทิลักบัผูป้ว่ยต่อเนือ่งของโรงพยาบาล ให้รกัษาผา่นทางแอปพลเิคชนั Siriraj Connect 
ด้วยการระดมส่ง SMS และ MMS  พรอ้มเพิม่ระบบ IVR หรอืระบบเสียงตอบรบัอตัโนมัติ และใน
ขณะเดียวกันได้จัดสรรเจ้าหน้าที่บรกิารลกูค้า ทีมงานคอลเซ็นเตอร ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการ
ส่ือสาร โทรติดต่อผูป้่วยตามทีส่่ง SMS เพือ่ช่วยอธบิายแนะนําผูป้่วยทีอ่าจไม่มีความถนัดในการ
ใช้แอปฯ ช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผูป้่วย รวมถึงรบัสายและอธบิายให้ผูท้ีใ่ช้แอปฯไม่เป็น ทั้งนี้
เพือ่สรา้งประโยชน์ให้โรงพยาบาลศริริาชในการรกัษาพยาบาลและติดตามผูป่้วย รวมถงึให้ผูป้ว่ย
และญาตเิข้าถงึแอปพลเิคชนั เพือ่พบแพทย์ ทําการรกัษา และรบัยาได้อยา่งต่อเนือ่ง เพือ่ยกระดบั
คุณภาพชีวติในช่วงวกิฤตโรคระบาด พรอ้มทั้งเพือ่ประโยชน์ ในการเฝ้าระวงั ป้องกัน และ ควบคุม
โรคติดต่ออนัตราย โดยจากดีแทคพบวา่กลุม่ผู้สูงอายุ (บุคคลที่อายุมากกวา่ 50 ปีขึ้นไป) จะมี
ความเข้าใจและพรอ้มที่เรยีนรู ้ และเข้าถึงการใช้บรกิารทางดิจิทัล ที่อาจต้องใช้เวลานานเพิ่มเป็น 
2 – 3 เท่า

• สนับสนุนเบอรโ์ทรสายด่วน เรยีงหมายเลข 4 หลกัสุดท้ายให้จดจําได้ง่ายขึ้น 063-474-0061 
ถึง 0065 พรอ้มค่าโทรฟรใีห้กับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่กําลงัรบัมือการโทรเข้ามา
ปรึกษา ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มากข้ึน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควดิ-19 เพือ่ให้บรกิารแกป่ระชาชนทีเ่ผชญิกบัวกิฤตการณ์นี ้และเป็นการชว่ยลดความเส่ียงจาก
การติดเชื้อจากโรงพยาบาล โดยให้บรกิาร ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้อยู่ในภาวะเส่ียงที่ต้องกักตัว และ
ประชาชนทัว่ไป เพือ่ลดการแพรร่ะบาดโควดิ-19

• มอบซิมเน็ตที่สามารถใช้งานอนิเทอรเ์น็ตไม่จํากัด นาน 14 วนั ให้คนไทยที่เดินทางกลบัจากต่าง
ประเทศ ได้ใช้ติดต่อส่ือสารถึงครอบครวั และคนรกั ในช่วงที่ต้องอยู่ในพื้นที่กักกันโรคแห่งรฐั 
เพือ่สังเกตอาการในช่วง 14 วนั ภายใต้การดูแลของภาครฐั หรอื State Quarantine

ผู้จัดหาสินค้าและบริการ
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การปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย • ในช่วงวกิฤติการแพรร่ะบาดเชื้อไวรสั COVID-19 ได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการตรวจประเมิน และ
อบรมเรือ่งการทาํงานอยา่งปลอดภยัเพือ่ให้มัน่ใจวา่บรษัิทคู่ค้าและผูร้บัเหมารายยอ่ยยงัคงมกีาร
ดําเนินการและปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับ SCP

• การปฏิบัติตามนโยบายในการปฏิบัติต่อบรษิัทคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
• การปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็น

มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้บรษิัทคู่ค้ามีความเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบรษิัทคู่ค้า 
พรอ้มทั้งมีการชี้แจงนโยบายการแข่งขันประดวกราคาอย่างชัดเจน

• การปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรษัิทคู่ค้าปฏิบัติตาม “หลักการดําเนินธุรกิจของผู้จัดหาตามที่
ผูซ้ือ้กําหนด” ในเรือ่งต่างๆ เชน่ แรงงาน สุขภาพอนามัย ความปลอดภยั การรกัษาความปลอดภัย 
ส่ิงแวดลอ้ม และการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั เป็นตน้ โดยกําหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดยีวกนั
ของดีแทค ซึง่เป็นมาตรฐานทีไ่ด้รบัการยอมรบัในนานาประเทศ

• ดาํเนินงานโดยใหค้วามสําคญัตอ่การเคารพสิทธใินทรพัย์สินทางปญัญาของบรษิทัคูค่า้และบคุคล
อืน่ โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผูบ้รกิาร พนักงานและบุคคลอืน่ใดทีก่ระทําในนามของบรษิัท หลกี
เลีย่งการลว่งละเมิดสิทธใินทรพัย์สินทางปัญญาของบรษิัทคู่ค้าและบุคคลอืน่ ตามทีก่ําหนดไวใ้น 
“ดีแทคธรรมาภิบาล”

• การเยี่ยมชมสถาประกอบการของบรษิัทคู่ค้าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการประกอบธรุกิจและสรา้งความมัน่คงอย่างยัง่ยืนแก่บรษิัทคู่ค้า

ผลสําเรจ็ • จัดการประเมินเรือ่งการปฏิบัติตาม “หลกัการดําเนินธรุกิจของผูจ้ัดหาตามทีผู่ซ้ื้อกําหนด” แบบ 
SAQ โดยมีบรษิัทผูจ้ัดหารอ้ยละ 15 เข้ารว่ม

• อบรมบคุลากรจาํนวน 3,809 คน จากบรษัิทคูค้่าจาํนวน 211 บรษิทั เกีย่วกับการปฏิบติังานอย่าง
ปลอดภัย และประเด็นอืน่ๆ ในหลกัปฏิบัติสําหรบัคู่ค้า คิดเป็น 4,277 ชัว่โมง

• บรษิัทคู่ค้าได้รบัการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัย ด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน 
การต่อต้านทุจรติ และด้านส่ิงแวดลอ้ม โดยการเข้าเยี่ยมชมบรษิัทคู่ค้าที่สถานประกอบการหรอื
สถานทีป่ฏิบัติงาน จํานวน 928 ครัง้

• พบการไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสําหรบับรษัิทผู้จัดหาสินค้าและบรกิาร (SCP) ในประเด็นใหญ่
จํานวน 97 กรณี ได้รบัการแก้ไขแลว้ทุกกรณี และในประเด็นเลก็จํานวน 110 กรณี ได้รบัการแก้ไข
แลว้ 109 กรณี

ลูกค้า

รูปแบบการสารสัมพนัธ์/
จาํนวนครัง้/ความถี่

• มชีอ่งทางการบรกิารเพือ่รองรบัการติดต่อจาดลกูคา้ผา่นสํานกังานบรกิารลกูคา้ ไดแ้ก ่dtac hall 
และ dtac center จํานวน 430 แห่งทัว่ประเทศ

• การประเมินประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพและเสียรภาพของสัญญาณ 
หรอื Network Net Promoter Score (Network NPS)

• การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบรกิารและพนักงานที่ให้บรกิารหลังจากที่ได้รบั
บรกิารผา่นช่องทาง dtac hall, dtac center, call center 1678 และ *777, dtac app และ
ช่องทางออนไลน์อืน่ๆ โดยใช้การวดัคะแนนรูปแบบ Customer Satisfaction Score (CSAT) ให้
ได้รอ้ยละ 95 ในปีพ.ศ. 2563

• มีช่องทางการบรกิารลกูค้า call center หมายเลข 1678 และหมายเลข *777 ตลอด 24 ชัว่โมง
• มีช่องทางการติดต่อในรูปแบบดิจิทัลผา่นทาง dtac app, www.dtac.co.th, อเีมล และสังคม

ออนไลน์ เช่น Facebook LINE และ webboard ต่างๆ เช่น www.pantip.com เป็นต้น
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รูปแบบการสารสัมพนัธ์/
จาํนวนครัง้/ความถี่

• รว่มกิจกรรมหรอืสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครฐั
• พบปะ หารอื ประสานความสัมพันธ์
• เปิดบ้านให้เยีย่มชมกิจการ
• เป็นตัวแทนในการทํางานร่วมในรูปแบบของคณะทํางานในฐานะเป็นผู้เขี่ยวชาญและเป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในอตุสาหกรรมธรุกิจโทรคมนาคม

ความคาดหวัง/ขอ้กังวล • เสรมิสรา้งความสัมพันธ์ ขยายความสัมพันธ์ และรกัษาความสัมพันธ์ในทุกระดับอย่างเท่าเทียม
และโปรง่ใส่ เพือ่สนับสนุนการทํางานด้านต่างๆ ของภาครฐัให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น

• ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของภาครฐัเพื่อมุ่งไปสู่ Thailand 4.0 โดยใช้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบรษิัท

หน่วยงานภาครัฐ

ความคาดหวัง/ขอ้กังวล • การให้บรกิารอย่างต่อเนือ่งในสถานการณ์การแพรร่ะบาดเชื้อไวรสั COVID-19
• คุณภาพของบรกิารปละการให้บรกิารของพนักงาน ตลอดจนคุณภาพของสัญญาณโทรศพัท์ใน

การใช้บรกิารแบบ voice และ data
• การพัฒนาการให้บรกิารทางช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพ รวดเรว็ ตรงกับ

ปัญหาและความต้องการ
• มี package สินค้าทีห่ลากหลาย เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ในราคาทีเ่ป็นธรรม
• การมมีาตรการการรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลส่วนตัวของลกูค้า และการไม่ละเมิดขอ้มูลส่วน

ตัวของลกูค้า

การปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย • ให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างต่อเนื่อง ดูแลด้านโครงข่ายและขยายสัญญาณมือถือเพื่อเตรยีมพรอ้ม
รองรบัการใชอ้นิเทอรเ์นต็ทีบ่า้นสอดคลอ้งกบัมาตรการลอ็คดาวน์ นโยบายทาํงานจากทีบ่า้นของ
องค์กรต่างๆ

• ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร ในการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
บนพื้นฐานของความเคารพและความเป็นมืออาชีพตามหลกัการ “Customer Centricity”

• การปฏิบตัติามนโยบายขององค์กร ในเรือ่งการปกปอ้งคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้อยา่ง
เครง่ครดั โดยกาํหนดให้การดําเนนิงานเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทาํด้วยความระมัดระวงั 
รอบคอบ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไวเ้ท่านั้น การดําเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้
จาํกดัเพยีงเทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่วตัถปุระสงค์ในการปฏบัิติงาน การดูแลลกูคา้อยา่งมีประสิทธภิาพ และ
การดําเนินงานกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทีเ่กีย่วข้องและได้รบัการยินยอมจากลกูค้าแลว้เท่านั้น

• มีการพัฒนาและปรบัปรุงระบบและช่องทางการให้การบรกิารแก่ลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้การ
บรกิารมีประสิทธภิาพ และสามารถแก้ปัญหาให้ลกูค้าได้อย่างรวดเรว็อยู่เสมอ ด้วยการใช้ข้อมูล
ความพึงพอใจ และคําแนะนําจากลกูค้า

• มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพและทักษะที่จําเป็นแก่พนักงานเพื่อให้บรกิารแก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี 
Artificial Intelligence (AI) ควบคู่ไปกับทักษะด้านอืน่ๆ เช่น การเพิม่ service mind เป็นต้น

ผลสําเรจ็ • การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบรกิารและพนักงานที่ให้บรกิารหลังจากที่ได้รบั
บรกิารผา่นชอ่งทางตา่งๆ โดยใชก้ารวดัคะแนนรูปแบบ Customer Satisfaction Score (CSAT) 
ได้รอ้ยละ 47 โดยผลความพึงพอใจต่อบรกิารคือรอ้ยละ 95

• จํานวนข้อรอ้งเรยีนจากลกูค้าในเรือ่งทัว่ไปลดลงรอ้ยละ 13
• ให้ความช่วยเหลอืลกูค้าทั้ง 20.6 ล้านราย ท้ังแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน ภายใต้แคมเปญ 

Happy@Home
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รูปแบบการสารสัมพนัธ์/
จาํนวนครัง้/ความถี่

• นําเสนอแนวทางการออกกฎเกณฑ์กํากับดูแลโดยยึดแนวทางปฏิบัติ Best Practice
• รว่มประชุมกับหนว่ยงานกาํกบัดแูลเพือ่ให้ความเหน็หรอืเสนอแนะผลกระทบจากกฎเกณฑ์ต่อธรุกจิ
• รว่มเป็นคณะทํางานของหน่วยงานกํากับดูแลในการออกกฏเกณฑ์ทีม่ีความสําคัญ
• รว่มในขั้นตอนการออกกฎเกณฑ์กํากับดูแลตั้งแต่การเสนอแนะความเห็น การรว่มในการประชุม

เฉพาะกลุม่ และรว่มในการรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ความคาดหวัง/ขอ้กังวล • ดําเนินธรุกิจทีเ่ป็นไปตามกฎเกณฑ์กํากับดูแล (Regulatory Compliance) อย่างเครง่ครดั
• การจดัทํารายงานผลการดําเนนิการ การดาํเนนิธรุกจิ เพือ่เป็นขอ้มลูสําหรบัหนว่ยงานกาํกบัดูแล

ใช้ประโยชน์ในการวางแผนกํากับดูแลหรอืจัดทําผลกระทบจากกฎเกณฑ์กํากับดูแล
• ให้ข้อมูลหน่วยงานกํากับดูแลในกรณีทีก่ฎเกณฑ์กํากับดูแลมีผลกระทบเชิงลบต่อการให้บรกิาร

การปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย • ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานกํากับดูแลและหน่วยราชการอื่นเพื่อปรบัปรุงทัศนียภาพจาก
สายส่ือสาร

• รว่มกับหน่วยงานกํากับดูแลในการให้ความช่วยเหลอืในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน
• รว่มกับหน่วยงานกํากับดูแลในการจัดเตรยีมอปุกรณ์ส่ือสารเพือ่สนับสนุนงานพิธสํีาคัญ

ผลสําเรจ็ • ได้รบัคลืน่ 26 GHz จํานวน 200 MHz จากการประมูลคลนืแบบ Multi-Band โดยกสทช.
• ได้รบัการอนุมัติให้เพิม่ระยะเวลาการใช้คลืน่ 850 MHz ได้และได้รบัใบอนุญาตการใช้คลืน่ 700 

MHz ก่อนกําหนด
• ได้รบัอนุมัติจากกสทช.ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนซิมการด์ทางออนไลน์และแบบที่ลูกค้าสามารถ

ลงทะเบียนได้เอง

หน่วยงานกํากับดูแล

การปฏิบัติตอ่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย • ปฎบิตัติามนโยบายขององค์กรในการดํารงไว้ซึง่ความรว่มมอื และความสัมพันธท์ีดี่ระหวา่งองค์กร
• มีส่วนรว่มในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับประเด็นทางธรุกิจและอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม
• สนบัสนุนการสรา้ง Thailand 4.0 โดยภาครฐั ซึง่รวมถึงนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนาํเทคโนโลยี

ดจิทิลัมาใช้ในการเพิม่ประสิทธภิาพในการให้บรกิารประชาชน และนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการเพิม่
ความเทา่เทยีมในการเขา้ถงึเทคโนโลยเีพือ่การสรา้งรายไดแ้ละเพิม่คุณภาพชวีติผา่นโครงการเนต็
อาสา

ผลสําเรจ็ • สนับสนุนภาครฐัในการดําเนินนโยบายสรา้งสังคมดิจิทัลสําหรบัทุกคนและลดความเหลือ่มลํ้าใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยการดําเนินโครงการเน็ตอาสา ให้ความรูเ้กีย่วกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เบื้องต้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติแก่ประชาชนในระดับรากหญ้าจํานวน 2,000 ราย และเพิ่มทักษะ
การประกอบธรุกิจแก่ผูป้ระกอบการรายย่อยจํานวน 6,000 ราย

• สรา้งความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครฐัเพือ่ส่งเสรมิกิจกรรมการพฒันาสังคมและชว่ยเหลอืกลุม่
เปราะบาง อาทิ รว่มมือกับสถาบันเพือ่การยุติธรรมอบรมทักษะการประกอบอาชีพแก่นักโทษ และ
รว่มมือกับธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อจัดอบรมเรือ่ง
การใช้เครือ่งการบรหิารทุนทรพัย์ออนไลน์
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3.3 การจดัการดา้นความย่ังยืนในมติส่ิิงแวดลอ้ม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นส่ิงแวดลอ้ม

บรษิทัถอืวา่การดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหนึง่ของหลกัการดาํเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ และได้กาํหนดให้เรือ่งการดแูลรกัษา
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายด้านความยัง่ยืนเพือ่เป็นทิศทางในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้

1. ประเมินกระบวนการดําเนินธรุกิจทีอ่าจก่อให้เกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยู่เสมอ

2. พัฒนาระบบ Environment Management System (EMS) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงาน
ด้านส่ิงแวดลอ้มขององค์กร โดยนําข้อมูลทีไ่ด้รบัมาวางแผนและปรบัปรุงการดําเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้ม

3. สรา้งความรว่มมือกับผูม้ีส่วนได้เสียและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขยายผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้ม

จากการประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม บรษิัทได้ระบุประเด็นที่อาจสรา้งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินธรุกิจ
ของบรษิัทคือ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะทั่วไป และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศ (climate change) โดยบรษิัทได้จัดทําหลกัปฏิบัติเพือ่จัดการกับประเด็นเหลา่นี้ ได้แก่

• หลกัปฏิบัติการประเมินความเส่ียงและการจัดการส่ิงแวดลอ้ม

• หลกัปฏิบัติการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์และการรไีซเคิล

• หลกัปฏิบัติการจัดทํากลยุทธ์เพือ่บรรเทาการเปลีย่นแปลงทางภูมิอากาศ

3.3.2 ผลการดําเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ในปีพ.ศ. 2563 บรษิัทมีการดําเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มทีสํ่าคัญ ได้แก่ “โครงการทิ้งให้ดี” มีเป้าหมายสูงสุดคือ สรา้งกระบวนการจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธภิาพและไม่มีการฝังกลบเลย (zero landfill) ภายในปีพ.ศ. 2565 อีกทั้งให้ความสําคัญกับการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพเพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการดําเนินธรุกิจให้เหลอืเพียงรอ้ยละ 30-50 ภายในปีพ.ศ. 2573

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

บรษิัทตระหนักดีว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมที่มีนัยสําคัญในกระบวนการดําเนินธุรกิจของดีแทค จึงได้ประเมิน
กระบวนการธรุกิจพบวา่ ขยะอเิลก็ทรอนิกส์มากจาก 3 ส่วนหลกั ได้แก่ โครงข่ายเสาสัญญาณ สํานักงาน และศนูย์บรกิาร โดยบรษิัทตั้ง
เป้าหมายให้ขยะอเิลก็ทรอนิกส์ทีเ่กิดจากธรุกิจของดีแทคต้องเข้าสู่กระบวนการกําจัดอย่างเหมาะสมทั้งหมด และไม่มีการฝังกลบภายในปี 
พ.ศ. 2565

สําหรบัขยะอเิลก็ทรอนิกส์ที่เกิดจากโครงข่ายสัญญาณของดีแทค ได้มีการสรา้งกระบวนการจัดการขยะอเิลก็ทรอนิกส์เพื่อลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มให้มีประสิทธภิาพสูงสุด จัดทําเกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกผู้ให้บรกิารคัดแยกและรไีซเคิลขยะอเิลก็ทรอนิกส์ที่บังคับใช้ทั่ว
ทั้งองค์กรโดย ‘หน่วยงานความยั่งยืน’ และ ‘หน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้าง’ สําหรบัทุกหน่วยงานในกระบวนการดําเนินธุรกิจของดีแทคที่มี
การสรา้งขยะอเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่ให้มัน่ใจวา่ขยะอเิลก็ทรอนิกส์ทีเ่กิดจากดีแทคจะได้รบัการจัดเก็บ ขนส่ง คัดแยก และรไีซเคิลอย่างถูกต้อง
เหมาะสมโดยผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รบัใบอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมอย่างถูกต้อง
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นอกจากการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการธรุกจิภายในแลว้ บรษัิทยงัขยายการจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส์ภายนอกภายใต้โครงการ 
“ทิ้งให้ดี” โดยบรษัิทจะรวบรวมเก็บขยะอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งซากมือถือ แบตเตอรีเ่ส่ือมสภาพ อุปกรณ์เสรมิต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้วจากลกูค้ามา
รไีซเคิลด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม เพือ่ไม่ให้ส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม บรษิัทยังได้กระจายตู้ “ทิ้งให้ดีขยะอเิลก็ทรอนิกส์” ที ่dtac hall 51 สาขา
ทั่วประเทศ และตามจุดรบัต่างๆ ของพารท์เนอรดี์แทค โดยขยะอเิลก็ทรอนิกส์เหลา่น้ีจะถูกนําไปคัดแยก จัดเก็บ กําจัด หรอืรไีซเคิลอย่าง
ถกูวธิ ีเชน่การนาํไปสกดัเป็นโลหะมีคา่ ถอืเป็นการชว่ยอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใิห้ไม่ตอ้งเกดิการสกัดโลหะใหมจ่ากการขดุเหมอืงแร ่และ
ช่วยลดคารบ์อนฟุตปรนิท์อกีทางหนึง่ด้วย โดยการรไีซเคิลมือถือ 1 เครือ่งนั้น เทียบเท่ากับการลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้ถึง 
12.585 กิโลคารบ์อนต่อเครือ่ง

โดยในปี พ.ศ. 2563 ดีแทคจัดเก็บขยะอเิลก็ทรอนิกส์ได้จํานวน 178,189.83 กิโลกรมัเพือ่นําไปรไีซเคิลทั้งหมด และเก็บโทรศพัท์มือถือและ
อปุกรณ์เสรมิได้ 35,992 ชิน้ และนําไปใช้ซํา้หรอืรไีซเคิลอยา่งถกูวธิไีด้ทัง้หมด โดยเทยีบเท่าลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได้ 9,918,708.12 
กิโลคารบ์อน ใช้วธิกีารคํานวณของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและองค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก

ขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอยเป็นประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้มที่สําคัญของบรษัิทในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการสรา้งขยะมูลฝอยจากสํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานในภูมิภาครวมกันมากถึง 281 ตัน หรอื 37 กิโลกรมัต่อพนักงานหนึง่คน ในปี พ.ศ. 2562 และบรษิัทยังไม่มีการจัดการ
ขยะเหลา่นี้อย่างมีประสิทธภิาพ บรษิัทจึงตั้งเป้าหมายลดปรมิาณขยะมูลฝอยจากสํานักงานให้ได้รอ้ยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยใช้
วธิกีารปรบัปรุงวธิกีารคัดเลอืกผูใ้ห้บรกิารกําจัดขยะทีม่ีศกัยภาพในการนําขยะเข้าสู่กระบวนการกําจัดอย่างเหมาะสม มีประสิทธภิาพ ไม่มี
การฝังกลบ และให้ความรูแ้ก่พนักงานเรือ่งการคัดแยกขยะอย่างต่อเนือ่ง

ประเภทขยะ จาํนวนท่ีเก็บได ้(กก.) วิธกีําจดัขยะ

ขยะทัว่ไป 49,868.80 ฝังกลบ 100 เปอรเ์ซ็นต์

เศษอาหาร 806 นําไปผลติอาหารสัตว์ 100 เปอรเ์ซ็นต์

ขยะกระดาษ 2,472.40 รไีซเคิล 100 เปอรเ์ซ็นต์

ขยะทีส่ามารถนําไปรไีซเคิลได้ 3,763.5 รไีซเคิล 100 เปอรเ์ซ็นต์

ขยะทีน่ําไปสรา้งพลงังานแบบ 
Refuse-Derived Fuel

305.80 นําไปสรา้งพลงังานแบบ Refuse-Derived Fuel 100 เปอรเ์ซ็นต์

การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

จากการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มทีอ่าจเกิดจากบรษิัท หรอื Environmental Management System (EMS) บรษิัทพบวา่การ
ใช้พลงังานไฟฟ้าคือหนึ่งในประเด็นสําคัญ โดยเฉพาะในโครงข่ายสัญญาณ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 90 เปอรเ์ซ็นต์ของการใช้พลงังานไฟฟ้า
ทั้งหมดของบรษิัท และเป็นประเด็นทีส่รา้งผลกระทบต่อการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลง
 
บรษัิทตระหนักถึงผลกระทบต่อการดําเนินธรุกิจที่เกิดจากภาวะภูมิอากาศเปลีย่นแปลง ไม่วา่จะเป็นความเสียหายต่อโครงข่ายสัญญาณ 
โครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและระดับนํ้าทะเลทีสู่งขึ้น ไปจนถึงการกํากับดูแลในประเด็น
ดังกลา่วทีอ่าจเกิดขึ้น เช่น การจ่ายภาษีนํ้ามัน ภาษีคารบ์อน และการลงทุนเพือ่พลงังานหมุนเวยีน ซึง่ทั้งหมดนี้ลว้นส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การดําเนินธรุกิจของบรษิัท
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บรษิัทจึงจัดทําแผนกลยุทธ์เพือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กิดจากการใช้พลงังานไฟฟ้าให้ได้ 30-50 เปอรเ์ซ็นต์ภายในปีพ.ศ. 2573 
โดยใช้ข้อมูลจากปีพ.ศ. 2563 เป็นปีฐาน และได้นําหลกัการ Science-Based Target Initiative (SBTi) มาใช้ในการคํานวณเป้าหมาย 
และเป็นไปตามโรดแมพของ GSMA ในการส่งเสรมิให้อตุสาหกรรมโทรคมนาคมทัว่โลกได้มีแนวทางลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก

3.4 การจดัการความย่ังยืนในมติสัิงคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดา้นสังคม 

ในด้านการพฒันาสังคม บรษิทัมุ่งม่ันสรา้งคณุคา่ในการดาํเนินธรุกจิและสรา้งผลประโยชน์ให้แกผู่ม้ส่ีวนได้เสีย บรษิทัได้นาํโครงการตา่ง ๆ  
มาปฎิบัติโดยได้มุ่งเน้นการแสดงออกถึงความพยายามส่งเสรมิการเคารพสิทธมินุษยชนและการเข้าถึงเทคโนโลยี

3.4.2 ผลการดําเนินงานดา้นสังคม

สิทธิมนุษยชน

บรษิัทสนับสนุนการเคารพสิทธมินุษยชนตามทีป่ระกาศใช้ในนานาประเทศ ซึง่ ได้แก่ UN Guiding Principles on Business Human 
Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, หลกัการ Children’s Rights and Business Principles รวมถึง
ปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติวา่ด้วยสิทธมินุษยชน

บรษิทัมกีารประเมินและสอบทานเพือ่ค้นหาจุดเปราะบางและความเส่ียงในประเด็นด้านสิทธมินษุยชน ซึง่ทาํใหบ้รษัิทตอ้งมีการศกึษาประเดน็
ดังกลา่วในระยะยาว การจัดทําแผนเพือ่ปรบัปรุงกระบวนการดําเนินธรุกิจ รวมถึงการส่ือสารกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมํ่าเสมอ บรษิัท
กาํหนดให้มกีารประเมินและสอบทานเรือ่งสิทธมินษุยชนทกุ 2 ป ีรวมถงึดาํเนนิกจิกรรมให้ความรูแ้กพ่นกังานในประเดน็ด้านสิทธมินษุยชน
ทีเ่กีย่วข้องกับเนื้องาน

พนักงานและแรงงาน

บรษิัทมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักการ International Labour Organizations’ Eight Fundamental Conventions 
โดยนโยบายดังกลา่วมีประเด็นสําคัญดังนี้

• บรษิัทจะไม่มีการจ้างงานแรงงานทีอ่ายุตํ่ากวา่ทีก่ฎหมายกําหนด ไม่วา่จะเป็นรูปแบบงานประจํา (permanent) หรอืสัญญา
จ้าง (fixed term)

• บรษิทัตอ่ตา้นการใชแ้รงงานทีถู่กบงัคับ หรอืแรงงานทีต่อ้งทาํงานเพือ่ชดใชห้น้ี พนักงานทกุคนมสิีทธิต์ดัสินใจลาออกจากงาน
ได้อย่างอสิระหลงัจากทีแ่จ้งบรษิัทตามระยะเวลาทีก่ําหนด

• บรษิัทให้ความเคารพต่อสิทธิใ์นการรวมกลุม่และการรว่มเจรจาต่อรอง (collective bargaining) ของพนักงาน และให้สิทธิ์
พนักงานในการเลอืกผูแ้ทน (representatives) ทีม่ีศกัยภาพในการปกป้องการใช้สิทธิแ์ละสวสัดิการของพนักงาน

• บรษิัทจะไม่มีการเลอืกปฏิบัติแก่ผูแ้ทนทีไ่ด้รบัเลอืกจากสภาผูแ้ทนพนักงานตามกระบวนการทีถู่กต้อง เป็นทางการ และเป็นไป
ตามกฎหมาย

• บรษิัทจะกําหนดชัว่โมงการทํางานในแต่ละวนัให้เหมาะสม และมีระยะเวลาเพียงพอสําหรบัการพักผอ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แรงงาน
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บรษิัทกําหนดให้หลักปฏิบัติเรือ่งความเท่าเทียมเป็นพื้นฐานสําคัญในการจ้างงานและการบรหิารทรพัยากร โดยกระบวนการสรรหาและ
จ้างงานจะต้องมีความโปรง่ใส ไม่เลอืกปฏิบัติ ให้โอกาสผูส้มัครทุกคนอย่างเท่าเทียมตามทีไ่ด้ระบุไวใ้น “ดีแทคธรรมาภิบาล” ตําแหน่งงาน
ใดทีว่า่งลงและยงัไมม่ผีูสื้บทอดตาํแหนง่ จะต้องมีการประกาศสรรหาทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั กระบวนการสรรหาจะต้องมุง่ไปสู่ความ
หลากหลายและเป็นไปตามกฎหมาย และจะต้องคัดเลือกผู้สมัครจากประสบการณ์การทํางานและความสามารถ รวมไปถึงทัศนคติและ
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร พนักงานทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆ ที่จะนําไปสู่
ความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทียม และได้รบัการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม

ในด้านการดูแลพนักงานและแรงงาน บรษิัทมีการดําเนินงานด้านพนักงานทีสํ่าคัญ ดังต่อไปนี้

(1) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน

ในปี พ.ศ. 2563 ดีแทคเน้นเรือ่งการทํางานทีบ้่าน หรอื work from home โดยมีการให้ความรูเ้รือ่งและทักษะการใช้เครือ่งมือ
ส่ือสารและการทาํงานแบบออนไลน์ และการดแูลรกัษาสุขภาพกายและจติใจเมือ่ต้องปรบัเปลีย่นวธิกีารทาํงานอยา่งกระทนัหนั 
มีการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานเพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการสรา้งผลิตภาพ 
(productivity) อย่างสมํ่าเสมอ ในปี พ.ศ. 2563 บรษิัทไม่มีเหตุการณ์สูญเสียทีเ่กีย่วข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในพนักงาน สถิติ LTIF และอตัรา LTICO เป็นศนูย์

(2) การฝึกอบรมพนักงาน

ดแีทคดําเนนิโครงการ 40-Hour Challenge ต่อเนือ่งมาเป็นปทีี ่3 ซึง่เป็นการส่งเสรมิใหพ้นกังานได้เรยีนรูเ้พือ่ทบทวนทกัษะ
และเพิม่ทักษะทางช่องทางออนไลน์ให้ได้อย่างน้อย 40 ชัว่โมง พนักงานแต่ละคนสามารถเลอืกเรยีนคอรส์หรอืเนื้อหาทีต่นเอง
สนใจและเป็นประโยชน์ในการทํางานจาก dtac academy และแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ชั้นนําอย่าง Linkedin 
Learning และ Coursera เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2563 พนักงานจํานวน 3,187 คนเข้าเรยีนออนไลน์รวมทั้งส้ิน 289,835 
ชัว่โมง หรอืประมาณ 83 ชัว่โมงต่อพนักงาน 1 คน

(3) การสํารวจความผกูพนัของพนักงานที่มีตอ่องค์กร

ดีแทคจัดทําการประเมินความผกูพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ปีละ 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 
2563 มพีนกังานเขา้รว่มการประเมนิทัง้ส้ิน 3,238 คน คดิเป็น 96 เปอรเ์ซน็ต์ โดยมผีลการประเมินคือ พนักงาน 79 เปอรเ์ซน็ต์
อยู่ในกลุม่ที่รูสึ้กวา่ได้รบัการสนับสนุนให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธภิาพและมีความผูกพันกับบรษัิท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ถึง 3 เปอรเ์ซ็นต์

(4) การดแูลพนักงานในชว่งการแพรร่ะบาดเชื้อไวรสัโควิด-19

นอกจากการเตรยีมความพรอ้มระบบและวธิกีารทํางานทีบ้่านสําหรบัพนกังานเพือ่เป็นการรกัษามาตรการ social distancing 
แลว้ บรษิัทยังได้ดูแลพนักงานโดย

1. ได้ให้เงินช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานทั้งพนักงานประจําและสัญญาจ้าง จํานวน 4,000 บาท เพื่อบรรเทาภาระ
ทางการเงินทีเ่กิดขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์การแพรร่ะบาดเชื้อไวรสัโคโรนา

2. จัดทําประกันสุขภาพ COVID-19 เพิม่เติมให้แก่พนักงานทุกคนทั้งพนักงานประจําและพนักงานสัญญาจ้าง
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ลูกค้า

ลกูค้าเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียกลุม่ทีม่คีวามสําคญัเป็นอยา่งยิง่ทีบ่รษัิทต้องการให้ไดร้บัความพึงพอใจและประสบการณ์สูงสุดจากสินค้าและ
บรกิาร สําหรบัดีแทค ทุกความเห็น ความพึงพอใจ ปัญหา ความต้องการ และพฤติกรรมของลกูค้าลว้นเป็นวตัุดิบสําคัญในการกําหนด
ทิศทางการลงทุนและการบรหิารงานในทุกๆ ด้านของธรุกิจ

บรษิทัได้ใช้เครือ่งมอืหลากหลายเพือ่ใชใ้นการวดัผลความพึงพอใจและประสบการณ์การใชบ้รกิารของลกูค้า ไม่วา่จะเป็นการศกึษาวจิยั การ
สํารวจความคิดเห็น และการติดต่อสานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ  นอกจากน้ี บรษิัทยังได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญที่ศกึษาผลการประเมิน
ปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจของลกูค้าอย่างละเอยีด และจัดทําแนวทางเพือ่ปรบัปรุงธรุกิจและบรกิารอย่างเรง่ด่วน

นอกจากนี้ บรษิัทคํานึงถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลกูค้าในการดําเนินธรุกิจอย่างเครง่ครดัเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และรกัษาสิทธขิั้นพื้น
ฐานของผูบ้รโิภค และไดก้าํหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล พนักงานทกุคนตอ้งใหค้วามสําคัญกบัเรือ่งการ
รกัษาข้อมูลความลับของลูกค้าในการทํางานทุกเรือ่งเป็นอันดับแรก พรอ้มกันน้ีบรษัิทยังได้ปรบัปรุงมาตรฐานและการดําเนินนโยบาย
ด้านการคุ้มครองส่วนบุคคล

(1) การปกป้องรกัษาขอ้มลูส่วนตัวของลกูคา้

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 บรษิทัได้ปรบัปรุงมาตรฐานการคุม้ครองข้อมูลส่วนตวัของลกูค้าให้ตรงตามข้อบังคับตามมาตรฐานสากล
ฉบับใหม่ คือ General Data Protection Regulation (GDPR)  จุดเด่นของ GDPR คือ การรกัษาสมดุลระหวา่งการ
ส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัลและหลกัการสิทธมินุษยชนขั้นพื้นฐาน 

นอกจากนี้ บรษิัทยังได้มีการปรบัปรุงหลักปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ซึง่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2564 ด้วย โดยบรษิัทมีการดําเนินงานปรบัปรุงขั้นตอนการดําเนินงานที่
สําคัญเพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกลา่ว ต่อไปนี้

• การให้บรกิารลกูค้า

• การทํางานรว่มกับคู่ค้าทางธรุกิจ

• ความปลอดภัยทางไซเบอร ์(cybersecurity)

• การประเมินความเส่ียงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

• ระบบการจัดเก็บคํายินยอมของลกูค้าและอายุการใช้งานข้อมูล

บรษิัทได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้มั่นในว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รบัการปกป้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานและกฎหมาย และได้จัดตั้ง ‘หน่วยงานการปกป้องรกัษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า’ เพื่อทําหน้าที่บังคับใช้
นโยบาย อบรมให้ความรู ้ดูแลความเส่ียงและประเมินผลกระทบ พรอ้มทั้งปรบัปรุงขั้นตอนการปกป้องรกัษาข้อมูลส่วนตัวของ
ลกูค้าให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันและความเส่ียงทีเ่กิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ

(2) การปกป้องสิทธขิองลกูคา้ดว้ยกระบวนการประเมินคําขอจากหนว่ยงานภาครฐั 

บรษิัทได้จัดทําเกณฑ์การพิจารณาและกระบวนการจัดการคําสั่งขอจากหน่วยงานภาครฐั หรอื Authority Request และ
บงัคับใชภ้ายในองค์กรอย่างเครง่ครดั ซึง่เกณฑ์พิจารณาดังกลา่วจะอยูบ่นพ้ืนฐานของกฎหมายของประเทศไทยและหลกัสิทธิ
มนุษยชน เมื่อได้รบัคําส่ังจากหน่วยงานภาครฐั บรษัิทจะมีการประเมินวา่คําสั่งดังกล่าวกระทําการโดยหน่วยงานที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายหรอืไม่ หากไม่มีการรบัรองทางกฎหมาย บรษิัทจะไม่ดําเนินการตามคําส่ังนั้น ๆ
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ในปีพ.ศ. 2563 บรษิัทได้ดําเนินการตามคําส่ังจากหน่วยงานภาครฐั ดังต่อไปนี้

• คําส่ังขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลกูค้า จํานวน 14,946 คําส่ัง

• คําส่ังห้ามเข้าถึงเนื้อหาในอนิเทอรเ์น็ต จํานวน 352 คําส่ัง

• คําส่ังให้ปิดเสาสัญญาณ จํานวน 0 คําส่ัง

• คําส่ังให้เผยพรข่้อมูลของหน่วยงานภาครฐั จํานวน 5 คําส่ัง

ชุมชนและสังคม

บรษิทักาํหนดกลุม่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนและสังคม ไดแ้ก ่ชุมชนทีมี่การตดิตัง้เสาสัญญาณของบรษัิท ผูบ้รโิภค และสังคม
โดยรวม และมีการดําเนินงานดังต่อไปนี้

(1) การขยายโครงขา่ยอยา่งมีความรบัผิดชอบ
การติดตัง้เสาจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสัน้อาจเพิม่ความเส่ียงทีจ่ะสรา้งผลกระทบดา้นลบตอ่ชุมชนได ้ดังนัน้ ดีแทคจงึใหค้วาม
สําคัญกับการทํางานรว่มกับชุมชนอย่างเครง่ครดั เพื่อให้มั่นใจวา่การติดตั้งเสาของดีแทคจะเป็นไปตามมาตรฐาน เป็นธรรม 
และผ่านการมีส่วนรว่มของชุมชนอย่างแท้จรงิ โดยผ่านสามหลักการในการทํางานรว่มกัน คือ การปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียม การปฏิบัติตามกฎหมาย และความปลอดภัย

บรษิัทจัดให้มีช่องทางสําหรบัเจ้าของพื้นทีแ่ละผูท้ีเ่กีย่วข้องสามารถส่ือสารกับบรษิัทได้โดยตรง เพือ่สอบถาม เสนอแนะ เจรจา
ตอ่รอง หรอืรอ้งเรยีนเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเสาสัญญาณและการปฏบัิตติามสัญญาเชา่พ้ืนที ่และได้จดัต้ังคณะทาํงาน EMF 
(Electromagnetic Field) เพือ่ทํางานควบคู่กับหน่วยงานต่างๆ ทีด่ําเนินการก่อสรา้งเสาสัญญาณ และให้ข้อมูล ความรูท้ี่
ถูกต้องในเรือ่งความปลอดภัยของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ซึง่เป็นประเด็นหลกัทีบ่างชุมชนให้ความสําคัญแก่ชุมชนด้วย

บรษัิทได้ปฏิบัตติามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และข้อบงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมไปถึงตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที ่โดยการทําสัญญา
รว่มกับเจ้าของพ้ืนที่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจวา่ข้อตกลงต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

การสร้างสังคมดิจิทัลสําหรับทุกคน (Digital Inclusion)

การสรา้งสังคมดิจิทัลสําหรบัทุกคนถือเป็นเป้าหมายระยะยาวของบรษิัท โดยบรษิัทมีเป้าหมายที่จะจัดทําโครงการเพื่อส่งเสรมิการเข้าถึง
เทคโนโลยีโดยที่ผู้ใช้บรกิารอนิเตอรเ์น็ทจะสามารถใช้งานอนิเตอรเ์น็ทได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันก็ยังได้รบัประโยชน์จากการเข้าถึง
ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ เพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวติและเสรมิสรา้งรายได้ให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร

(1) โครงการเน็ตอาสา
บริษัทดําเนินโครงการเน็ตอาสาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 จากความตั้งใจแรกเริ่มในการให้ความรู้เรื่อง
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ได้ขยายไปสู่การลดความเหลือ่มลํา้ในการเข้าถึงอนิเทอรเ์น็ต หลงัค้นพบช่องวา่ง
ทางโอกาสในการเข้าถงึอนิเทอรเ์นต็ในประเทศ  ทมี ‘เนต็อาสา’ เน้นการให้ความรู ้ความเข้าใจการใช้อนิเทอรเ์น็ตแก่ผูค้นในชุมชน
ต่างๆ กลุ่มเปราะบางและรากหญ้า เพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเรยีนรู ้ หรอืการสรา้งรายได้เพิ่ม
ในปี  พ.ศ.  2563 ทีมเน็ตอาสาสามารถเข้าอบรมเรื่องการประกอบธุรกิจทางออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ
รายย่อยประมาณ 6,000 ราย และเข้าถึงกลุม่เปราะบางเพือ่เพิม่ทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานได้ถึงกวา่ 2,000 คน
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(2) โครงการ Smart Farmer

ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ดีแทคมุ่งมั่นนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยแก้ไขปัญหาของผู้คนในสังคมไทยหลากหลายกลุ่ม
ซึง่กลุม่เกษตรกรนัน้เป็นหนึง่ในกลุม่บคุคลทีดี่แทคใหค้วามสําคญัและมีการดําเนนิงานมาอย่างตอ่เนือ่ง จากขอ้มูลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรอยู่ในภาคการเกษตรราว 30 เปอร์เซ็นต์ แต่แรงงานกลุ่มนี้กลับสามารถ
สรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิให้แกผ่ลผลติมวลรวมในประเทศ (GDP) เพียงราว 10 เปอรเ์ซ็นต์ ตวัเลขดังกลา่วสะทอ้นถึงผลติภาพ 
(Productivity) ของภาคเกษตรไทยทีย่ังคงลา้หลงัและขาดการบูรณาการด้านเทคโนโลยี

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ดีแทคกําหนดให้การนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ทีสํ่าคัญ ผา่นโครงการ dtac Smart Farmer โดยได้เริม่จับมือกับมูลนิธริว่มด้วยช่วยกันสํานึกรกับ้านเกิดตั้งแต่
ป ี2551 โดยมกีจิกรรมหลกัคอื การส่งข้อมลูความรูท้างการเกษตรไปยงัเกษตรกรรายยอ่ยทัว่ประเทศผา่นชอ่งทางหลากหลาย 
นอกจากนี้ ปี 2551 ยังเป็นปีเริม่ต้นของการจัดการประกวด ‘เกษตรกรสํานึกรกับ้านเกิด’ เพื่อเฟ้นหาเกษตรกรตัวอย่าง
ที่ประสบความสําเรจ็ และสรา้งแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุน่ใหม่การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรบัใช้ในภาคการเกษตร
ซึง่เป็นการรเิริม่โดยคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรหิาร

โครงการประกวดเกษตรกรสํานึกรกับ้านเกิด ประจาํปี 2563 เลง็เหน็ถงึความสําคญัในการยกระดบัเกษตรกรให้มคีวามม่ันคง 
มัง่คัง่ และยัง่ยนืในทุกมติ ิในฐานะ ‘ผูป้ระกอบการ’ (Entrepreneur)’ เพือ่ให้สามารถแขง่ขนัในเวทโีลกได้ จงึเป็นทีม่า ‘การเกษตร
เพือ่การส่งออก’ ซึง่เป็นแนวคิดหลกัของการประกวดในปีนี้ 

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวเสาวลกัษณ์ มณีทอง จากสวนปันแสน จังหวดัตาก เกษตรกรผูผ้ลติสมุนไพรส่งออกไปอเมรกิา ศรลีงักา และ
ออสเตรเลยี 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

นายสิทธา สุขกนัท์ จากกลุม่ขา้วฅนอนิทรย์ี จงัหวดัพิจติร เกษตรกรผูส่้งเมลด็ขา้วเปลอืกใหกั้บคูค่า้ นาํไปแปรรูปเป็นแปง้ 
เส้นพาสต้า และราเม็ง

รองชนะเลิศอันดับ 2 

นายณัฐวฒุิ จันทรเ์รอืง จันทรเ์รอืงฟารม์ (JR Farm) จังหวดัจันทบุร ีเกษตรกรผูส่้งออกผลสด และทุเรยีนแปรรูป ไป
ประเทศจีน สิงคโปร ์ใต้หวนั และเวยีดนาม 
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ในปี 2563 ดีแทคได้รว่มมือกับยารา ประเทศไทย ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Kaset Go ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ของ
เกษตรกรอยา่งแท้จรงิ เปิดพ้ืนทีใ่ห้เกษตรกรมอือาชพีเข้ามาพดูคยุหารอื พรอ้มด้วยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ข้ามาชว่ยให้คาํแนะนํา
ทีส่ามารถนําไปปฏิบัติได้จรงิแก่เกษตรกร ยังผลต่อคุณภาพการเพาะปลกู และผลผลติทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นทีต่้องการ
ของตลาด 

นอกจากการพฒันาบรกิารใหแ้กเ่กษตรกรปลายนํา้โดยตรงแลว้ ดแีทคยงัไดใ้หค้วามสําคญัอย่างยิง่ตอ่การวจัิยเทคโนโลยี
ดจิทิลัเพือ่การเกษตร โดยในปี 2563 ดีแทคได้ลงนามความรว่มมือศกึษาวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีก่ารเกษตรทีสู่งผา่นโซลชูนั 
‘ฟารม์แมน่ยาํ’ กรณศีกึษาเหด็หลนิจอืกับมูลนธิชิยัพัฒนา และเนคเทค-สวทช. ซึง่ถือเป็นการตอ่ยอดจากโครงการฟารม์
แม่นยําในปี 2560 โดยคณะทํางานทั้ง 3 ภาคี ได้ลงพื้นที ่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพือ่ศกึษาและวจิัยการนําเทคโนโลยี IoT 
เซน็เซอร ์และเครือ่งมอืตรวจวดัค่าทีจ่าํเป็นเข้ามาประยุกต์ เพือ่เพิม่ผลผลติของเหด็หลนิจอื ซึง่จดัเป็นพืชเศรษฐกจิสําหรบั
ส่งออกทีม่ีมูลค่าสูง และมีมูลค่าต่อโรงเรอืนมากกวา่ 100,000 บาทต่อรอบการเพาะปลกู
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(3) โครงการ Safe Internet

ในฐานะผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมรายสําคัญของไทย บรษัิทจงึเป็นส่วนหนึง่ของระบบนเิวศอนิเทอรเ์น็ตและควรจะมบีทบาทสําคญั
ในการสรา้งอนิเทอรเ์น็ตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสําหรบัเด็กและเยาวชนในประเทศไทย บรษัิทจึงได้ดําเนินโครงการ Safe Internet 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ สรา้งทักษะและภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่าง
ปลอดภัย เหมาะสม และสรา้งสรรค์ บรษิัทได้ดําเนินการภายใต้กรอบดําเนินงาน 3 ประการ ได้แก่ 

(1) การจัดการความรูก้ารเพือ่สรา้งอนิเทอรเ์น็ตให้ปลอดภัยสําหรบัเด็กและเยาวชน
บรษิัทมุ่งมั่นในการสรา้งการจัดการความรู ้ ทั้งการให้ข้อมูลและการทําการศกึษาเกี่ยวกับการสรา้งอนิเทอรเ์น็ต
ให้ปลอดภัยสําหรบัเด็กและเยาวชนและการเตรยีมตัวและการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลโดย
ความรว่มมือกับนักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญ

(2) สรา้งความรูแ้ละทักษะทีจ่ําเป็นแก่ ครู และพ่อแม่ผูป้กครอง
บรษิทัมีเปา้หมายทีจ่ะสรา้งโปรแกรมการเรยีนรูท้ัง้ในรูปแบบปกตแิละแบบออนไลน์เพือ่สรา้งความตระหนกัรูเ้กีย่ว
กับภัยออนไลน์และการเตรียมตัวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชน 
บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะจัดเตรียมเครื่องมือและส่ือการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือครู พ่อแม่ผู้ปกครอง 
และผูเ้ชีย่วชาญในการสอนเดก็และเยาวชนใหเ้ตรยีมตัวและปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงในโลกดิจทิลัและเพิม่ทกัษะ
การเรยีนรูใ้นโลกดิจิทัลได้

(3) ส่ือสารสาธารณะและสนับสนุนการขับเคลือ่นนโยบาย
บริษัทส่ือสารกับสาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สังคมมองเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของการสร้าง
อนิเทอรเ์นต็ให้ปลอดภัยสําหรบัเดก็และเยาวชน อกีทัง้ยงัเปิดให้สาธารณะเข้าถึงงานวจิยัและสนบัสนุนให้มกีารนาํ
งานวจิัยไปใช้ต่อยอดทั้งในการเรยีนการสอน และการขับเคลือ่นเชิงนโยบายต่อไป

ในปี พ.ศ. 2563 บรษิัทสามารถเข้าถึงเด็ก เยาวชน ครู และผูท้ีท่ํางานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ถึง 200,987 คน ผา่น
กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ Safe Internet ได้แก่

(1) กิจกรรมค่ายสรา้งผูน้ําเยาวชนพลเมืองอนิเทอรเ์น็ตแบบออนไลน์ หรอื Young Safe Internet Leaders 
Cyber Camp รว่มกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล กองทุนส่ือปลอดภัยและ
สรา้งสรรค์ มูลนิธอินิเทอรเ์น็ตรว่มพัฒนาไทย

(2) พัฒนาระบบการเรยีนออนไลน์ ‘เด็กลํ้า e-learning’ (https://www.safeinternet.camp/home/
landing)  สําหรบัเด็กเยาวชนและครู โดยมีคอรส์ต่างๆ เพือ่เสรมิความรูเ้กีย่วกับภัยรา้ยในโลกออนไลน์ และ
ทักษะการเรยีนรูใ้นโลกดิจิทัล

(3) โครงการส่งเสรมิความเขา้ใจในความแตกตา่งหลากหลายทางเพศเพือ่ลดการกลัน่แกลง้ในโลกออนไลน์ หรอื 
“โครงการเราเพื่อนกัน” รว่มกับองค์การแพลน อินเตอรเ์นชันแนล ประเทศไทย มีกิจกรรมและผลสําเรจ็
ดังต่อไปนี้

ก.   จัดการอบรมครูเพือ่ให้มทีกัษะการโค้ชชิง่นักเรยีน สรา้งความเข้าใจและบรรยากาศทีเ่คารพตอ่ความหลาก
หลายในโรงเรยีน รวมถึงสามารถจัดการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิทัศนคติทีด่ีต่อความหลากหลายได้

ข.   จดัอบรมนกัเรยีนเพือ่ใหเ้ขา้ใจเรือ่งความหลากหลายทางเพศ ทศันะคตเิกีย่วกับความหลากหลายทางเพศ
เพือ่ลดพฤติกรรมการกลัน่แกลง้ในโลกออนไลน์
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ธรรมาภิบาล

บริษัทยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนในปีพ.ศ. 2560 ของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ปรบัปรุงให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ ASEAN Scorecard 

เพือ่ใหก้ารกาํกบัดูแลกจิการทีด่ไีดเ้ป็นรากฐานสําคญัของการดาํเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยืน บรษัิทไดจ้ดัทาํนโยบาย กลยทุธ ์และหลกัปฏบัิติดา้น
การกาํกบัดแูลกจิการผา่นโครงสรา้งการบรหิารของบรษิทั ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการย่อยด้านตา่ง ๆ  ฝา่ยตรวจ
สอบภายในและฝ่ายบรหิาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้นําในติดตามและประเมินผลการบังคับใช้นโยบายและเอกสารการกํากับ
ดูแลกิจการในระดับต่าง ๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

“ดีแทคธรรมาภิบาล” และการกํากับดูแล

บรษิัทได้จัดทํา ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’* เพือ่เป็นหลกัปฏิบัติสําหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนบุคคลอืน่ๆ ทีก่ระทําการ
ในนามของดีแทค บังคับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 และได้รบัการแก้ไขปรบัปรุงให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ข้อกังวล และความคาดหวงัของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเส่ียงใหม่ๆ ในการดําเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีประเด็นสําคัญที่สะท้อน
มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล เช่น การต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชันทุกรูปแบบ สิทธิมนุษยชน การแข่งขันทางการค้า การรกัษา
ความลบั การจัดการกับข้อมูล สิทธลิกูจ้าง สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวสัดิภาพของพนักงาน รวมถึงการรกัษาจรยิธรรมด้าน
การเงินและการฉ้อโกง เป็นต้น 

‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ฉบับปัจจุบันมีผลบังคับตั้งแต่วนัที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยมีหลักการสําคัญ 4 ประการที่จะทําให้การดําเนินงาน
ระหวา่งดีแทคและผูม้ีส่วนได้เสียเป็นไปตามหลกัการดําเนินธรุกิจอย่างมีความรบัผดิชอบ ได้แก่

1. เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกติกา
2. เราต้องรบัผดิชอบในการกระทําของเรา
3. เราต้องโปรง่ใสและซือ่สัตย์
4. เราต้องแจ้งสถานการณ์ทีอ่าจไม่ถูกต้องตามหลกัจรยิธรรม

ในปีพ.ศ. 2563 พนักงานทุกคนได้รบัการอบรมเกีย่วกับดีแทคธรรมาภิบาลในรูปแบบคอรส์ออนไลน์ และผล Integrity Index จากผลการ
สํารวจความพึงพอใจและความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานคือ รอ้ยละ 95

เพือ่ให้ ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ ถูกนําไปปฏิบัติจรงิ บรษิัทได้มีการออกแบบและจัดตั้งกลไกต่างๆ เพือ่รองรบั ดังนี้

หน่วยงานกํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร

บรษิัทจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กรเป็นหน่วยงานอสิระทําหน้าทีส่ื่อสารฝึกอบรม และให้ความรู ้รวมทั้งกํากับดูแลการ
ปฏิบัติการต่างๆ ของบรษิัทให้เป็นไปตาม‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหัวข้อต่างๆ 

ช่องทางการสื่อสาร

บรษิัทได้สรา้งช่องทางการส่ือสารเพือ่ขอข้อมูล คําแนะนํา รวมไปถึงการแจ้งสถานการณ์ทีเ่ป็นการฝ่าฝืน ละเมิด หรอืไม่เป็นไปตาม ‘ดีแทค
ธรรมาภิบาล’ โดยพนักงานสามารถมีส่วนรว่มได้ผา่นช่องทางดังนี้ 

1. ติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าทีห่น่วยงานกํากับดูและและจรยิธรรมองค์กร หรอืผูบ้ังคับบัญชาตามสานงานได้โดยตรง

2. แจ้งข้อมูลทางเวบ็ไซต์ http://dtac.ethicspoint.com ซึง่ดําเนินการโดย NAVEX Global, Inc. ในสหภาพยุโรปซึง่เป็น
บุคคลภายนอก โดยช่องทางดังกลา่วเปิดให้ลกูค้า บรษิัทคู่ค้า บรษิัทผูจ้ัดหาสินค้าและบรกิาร และบุคคลทัว่ไปด้วย ไม่จํากัด
เพียงพนักงานเท่านั้น
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ทั้งนี้ รายงานทั้งหมดจะได้รบัการดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลบั ผูร้ายงาน
สามารถเลือกรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ และจะไม่มีการบันทึกข้อมูลจากเครือ่งคอมพิวเตอร์ของผู้รายงาน เช่น IP Address 
และหมายเลขโทรศพัท์ แต่อย่างใด

หน่วยงานสอบสวนภายใน

ดแีทคจัดตัง้หน่วยงานสอบสวนภายในเป็นหนว่ยงานอสิระทําหนา้ทีใ่นการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ วเิคราะห์ขอ้มลู และทําการสอบสวนพนกังาน
และผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีผู้รอ้งเรยีนเกี่ยวกับการกระทําใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืน ละเมิด หรอืขัดต่อ ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’ ท้ังทางตรงและ
ทางออ้มซึง่จะดําเนินการสอบสวนจนส้ินสุดกระบวนการ

ดแีทคจะไมย่อมให้ผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นการตอบโต้แก้แค้นผูท้ีแ่จง้เบาะแสการฝา่ฝนื ‘ดแีทคธรรมาภบิาล’ หากพบวา่มกีารฝา่ฝนื ผูท้ีฝ่่าฝืน
จะต้องไดร้บัผลของการกระทาํ ซึง่เป็นไปตามชนดิและความรุนแรงของการกระทาํ การฝ่าฝืนรา้ยแรงอาจนาํไปสู่การเลกิจา้งได้ การประพฤติ
มิชอบซึง่อาจถูกลงโทษทางวนิัยรวมถึงการกระทําอืน่ๆ เช่น

• การฝ่าฝืนหรอืการขอให้ผูอ้ืน่ฝ่าฝืน ‘ดีแทคธรรมาภิบาล’

• การไม่รายงานในทันทีถึงการฝ่าฝืนทีไ่ด้รูห้รอืทีส่งสัยวา่ได้เกิดขึ้น

• การไม่ให้ความรว่มมือกับดีแทคในการสืบสวนสอบสวนการฝ่าฝืนทีอ่าจเกิดขึ้น

• การแก้แค้นตอบโต้พนักงานทีไ่ด้รายงานข้อสงสัยในการประพฤติมิชอบโดยสุจรติ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีพ.ศ. 2563 พนักงานทุกคนได้รบัการอบรมเรือ่งการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชันในรูปแบบคอร์สออนไลน์ และยังมีบุคลากรจํานวน 
278 คนจากบรษิัทผูจ้ัดหาสินค้าและบรกิาร 51 แห่ง ได้รบัการอบรมเรือ่ถงการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชันจากบรษิัท

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

บรษิทัยึดมัน่ในนโยบายการบรหิารหว่งโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยนื เพือ่รบัประกนัวา่ผูจ้ดัหาสินค้าและบรกิารจะสรรหาสินค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ
สูง และมีมาตรฐานด้านความยัง่ยืนทีส่อดคลอ้งกับดีแทคด้วย

บรษิัทจัดทํานโยบายการบรหิารห่วงโซ่อปุทานอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือ Zero Incident หรอืต้องไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สอดคลอ้ง
กับหลกัปฏิบัติของธรุกิจทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานของประเทศไทยและในระดับสากล ดังนี้ 

• การปฏิบัติต่อผูจ้ัดหาสินค้าและบรกิารทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

• การตรวจประเมินผูจ้ัดหาสินค้าในประเด็นด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมํ่าเสมอและมีประสิทธภิาพ

• การยกระดับการดําเนินธรุกิจของผูจ้ัดหาสินค้าและบรกิารเพือ่ให้อยู่ในมาตรฐานด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้มทีด่ี

บรษิัทได้จัดตั้ง ‘หน่วยงานกํากับดูแลบรษัิทผู้จัดหาสินค้าและบรกิาร’ ที่ทํางานรว่มกับหน่วยงานภายในของดีแทคและกับบรษิัทผู้จัดหา
สินค้าและบรกิารโดยเฉพาะ เพือ่กาํชบัให้ทกุฝา่ยเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม ‘หลกัการดาํเนินธรุกจิของผูจ้ดัหา’ ทีด่ีแทคได้บงัคับใช้ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2551 และได้ปรบัเนื้อหาสมํ่าเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในระดับประเทศและสากลบนรากฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 
การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม และการดําเนินธรุกิจอย่างมีความรบัผดิชอบ

บรษัิทมกีารบรหิารจดัการเพือ่ควบคมุห่วงโซ่อปุทานอยา่งยัง่ยนื โดยเริม่ตัง้แต่การประเมนิความเส่ียงในกระบวนการคดัเลอืกผูจ้ดัหาสินค้า
และบรกิาร การยกระดบัผูจ้ดัการสินค้าและบรกิารและการประเมนิผลการทาํงานของผูจ้ดัหารสินค้าและบรกิาร จนกระทัง่ถึงการปรบัปรุง
แก้ไขหากพบเหตุการณ์ทีถ่ือวา่ไม่สอดคลอ้งกับ ‘หลกัการดําเนินธรุกิจของผูจ้ัดหา’
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(1) การประเมินความเส่ียง

บรษิทัไดท้าํการประเมนิความเส่ียงดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ในหว่งโซอ่ปุทาน โดยพจิารณาจากประเภท
ธรุกจิของผูจ้ดัหาสินค้าและบรกิารทีแ่บง่ออกเป็น 6 กลุม่ ทัง้นีก้ลุม่ทีมี่ความสําคญัต่อการดาํเนนิธรุกจิสูงสุดได้แก่ 
งานก่อสรา้ง ติดตั้งหรอืบํารุงรกัษาชุมสายโทรศพัท์เคลือ่นที ่เสาส่งสัญญาณ และสายไฟเบอร์

กอ่นทีบ่คุคลหรอืบรษิทัใดๆ จะเข้ามาเป็นผูจ้ดัหาสินค้าและบรกิารของดแีทคจะต้องผา่นการประเมนิเบือ้งต้นโดยใช้ 
‘หลกัการดําเนินธรุกิจของผูจ้ัดหา’ และจะต้องลงนามใน Agreement of Responsible Business Conduct 
(ABC) เพือ่เป็นการยืนยันเจตนารมย์ในการดําเนินธรุกิจตามมาตรฐานด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

สําหรบัผู้จัดหาสินค้าและบรกิารรายปัจจุบัน ดีแทคได้ดําเนินการประเมินความเส่ียงโดยใช้ Self-Assessment 
Questionnaire (SAQ) ในช่วงไตรมาสแรกของทุกปี เพือ่ระบุความเส่ียงด้านต่างๆ รวมถึงความเส่ียงทีอ่าจก่อให้
เกิดผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และแบง่กลุม่ผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิารตามประเภทธรุกิจและประเภทความ
เส่ียง ในปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 15 ของผู้จัดหาสินค้าและบริการได้เข้าร่วมการประเมินความเส่ียงโดยใช้ 
Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

(2) การเพิม่ศักยภาพและการอบรม

วตัถุประสงค์หลกัของการยกระดับผู้จัดการสินค้าและบรกิารคือ การฝึกอบรมให้ความรูเ้พื่อให้ผู้จัดหาสินค้าและ
บรกิารสามารถดําเนินธรุกิจตาม ‘หลกัการดาํเนนิธรุกจิของผูจ้ดัหา’ ของบรษิทัได ้ ในป ีพ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดัการ
อบรมเพิ่มศกัยภาพแก่บุคลากร 3,809 คนจากบรษัิทผู้จัดหาสินค้าและบรกิารจํานวน 211 แห่ง คิดเป็น 4,277 
ชัว่โมง ซึง่มากกวา่เป้าหมายทีต่ั้งไวถ้ึงรอ้ยละ 22

(3) การตรวจประเมินและการแกไ้ข

บรษิัทเลอืกตรวจผูจ้ัดหาสินค้าและบรกิาร โดยอยู่บนพื้นฐานของประเภทธรุกิจ ข้อมูลจากการประเมินความเส่ียง 
และข้อมูลในอดีต หรอืเรือ่งที่รอให้มีการพิจารณาแก้ไขอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม ‘หลักการดําเนินธรุกิจของ
ผูจ้ดัหา’ เมือ่พบเหตกุารณ์ทีไ่ม่สอดคลอ้ง บรษัิทจะมกีารแจง้เตอืนแกผู่จ้ดัหาสินคา้บรกิาร พรอ้มใหก้รอบระยะเวลา
สําหรบัการแก้ไขปรบัปรุง (Corrective Action Request: CAR) และตดิตามผลจนการปรบัปรุงเสรจ็ส้ินตามแผน

ในปี พ.ศ. 2563 ดแีทคตัง้เปา้หมายในการตรวจประเมินการปฏบัิติงานบรษัิทผูจ้ดัหาสินคา้และบรกิาร จาํนวน 900 
ครัง้ สามารถเข้าตรวจได้จรงิทั้งส้ิน 928 ครัง้ โดยมีผลการตรวจประเมิน ดังนี้

Major Non-Conformity 97 รายการ ดําเนินการแก้ไขได้ 97 รายการ (100%) ตามแผน CAR

Minor Non-Conformity 110 รายการ ดําเนินการแก้ไขได้ 109 รายการ (99%) ตามแผน CAR

ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นการเปิดเผยการทํางานด้านความยั่งยืนของบรษิัท เพื่อแสดงถึงการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสารตัถภาพ และ
ผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญ ตลอดจนการส่ือสารผลการดําเนินงานด้านความยัง่ยืนแก่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลรายงานความยัง่ยืนฉบับ
นี้ครอบคลมุผลการดําเนินงานตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สามารถดูข้อมูลตาม GRI Standards Index 
ได้ที ่https://www.dtac.co.th/sustainability/th/home
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การวเิคราะห์และคำาอธบิาย
ของฝ่ายจดัการ
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(ตวัเลขและการวเิคราะห์ทางการเงินสาํหรบัปี 2562 และป ี2563 อยูบ่นพืน้ฐานของมาตรฐานบญัชเีดมิ เว้นแตจ่ะแจง้เปน็อย่างอืน่)

4.1 สรุปสาระสําคญั  

ในปี 2563 การเกิดขึ้นของโรคระบาดจากไวรสัโคโรน่าได้เปลีย่นแปลงโลกอย่างทีไ่ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวตัิศาสตร ์มาตรการเวน้ระยะ
ห่างทําให้บรษิัทต้องเผชิญกับการสรา้งและปรบัเปลีย่นวธิกีารปฏิบัติงานเพื่อคงความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อลกูค้าด้วยบรกิารที่สําคัญในยุค
ใหม่ทีพ่ฤติกรรมการใชง้านของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป มาตรการหา้มเดินทางระหวา่งประเทศและการปดิประเทศไม่ไดส่้งผลแคก่ารสูญเสียราย
ได้จากจํานวนนักท่องเทีย่วทีห่ายไปและแรงงานต่างด้าวทีล่ดลงตั้งแต่ไตรมาสแรก แต่สภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจทีย่ืดเยื้อและนําไป
สู่ความสามารถในการจบัจา่ยใช้สอยของลกูค้าทีล่ดลงนัน้ ยงัคงมอียูห่ลงัจากการผอ่นคลายมาตรการปิดเมอืงและคงอยูต่ลอดทัง้ปี แม้วา่
ความไม่แน่นอนจะยืดเย้ือ แตบ่รษิทักเ็ผชิญหนา้สู้ความทา้ทายใหม่น้ีโดยมุ่งเนน้การนําเสนอประสบการณ์ลกูคา้ในรูปแบบใหม่ เพือ่นําเสนอ
ผลติภัณฑ์ทีย่ังไม่ได้รบัการตอบโจทย์จากตลาดด้วยความรวดเรว็ ซึง่นอกจากการให้บรกิารการเชือ่มต่อทีม่ีความรวดเรว็และบรกิารอืน่ที่
เป็นประโยชน์แกก่ลุม่ลกูคา้ชาวไทยแลว้ ยงัรวมถงึการใหบ้รกิาร worry-free โซลชูัน่แกก่ลุม่ลกูคา้ธรุกจิ ตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพทาง
ด้านดิจิทัลเพือ่ให้ลกูค้าได้รบัประสบการณ์การใช้งานทีด่ีขึ้น

ในเดือนธนัวาคม ป ี2563 บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จาํกัด ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัไดช้าํระเงนิงวดแรกสําหรบัคลืน่ความถีย่่าน 700  MHz 
จาํนวนคลืน่ 2x10 MHz ซึง่ไดร้บัการจดัสรรต้ังแต่เดอืนมถุินายน 2562 โดยคลืน่ความถีย่า่นตํา่ซึง่สามารถรองรบัการใช้งานทัง้เทคโนโลยี 
4G และ 5G นี ้ไดม้กีารเปิดใชง้านแลว้หลงัจากทีป่รบัจูนเสรจ็ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และบางพืน้ทีใ่นเขตภาคเหมอื ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ และภาคใต้ โดย ณ ส้ินไตรมาส 4/2563 มีสถานีฐานบนเครอืข่าย 4G-700 MHz ที่ได้รบัการติดตั้งแลว้จํานวนทั้งส้ินประมาณ 
2,400 สถานีฐาน

ณ ส้ินปี 2563 มีสถานีฐานบนเครอืข่าย 4G-2300 MHz ทีไ่ด้รบัการติดตั้งแลว้จํานวนทั้งส้ินประมาณ 20,400 สถานีฐาน ซึง่เพิม่ขึ้นใน
ช่วงระหวา่งปีทีผ่า่นมา เป็นจํานวนประมาณ 3,000 สถานีฐาน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได้เข้ารว่มการประมูลคลืน่ความถี ่(multi-band auction) และได้ชําระเงินและได้
รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีสํ่าหรบัคลืน่ความถีย่่าน 26 GHz ในเดือนเดียวกัน โดยคิดเป็นแถบคลืน่ความถีร่วม 200 MHz ซึง่สามารถ
ใช้งานได้นาน 15 ปี โดยบรษัิท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได้เปิดตัวการทดลองคลืน่ความถี่สูงย่านนี้ในบางพ้ืนที่ และได้รว่มกับพันธมิตรทาง
อตุสาหกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในด้านต่าง ๆ ในตลอดช่วงครึง่หลงัของปี

การปรบัเปลีย่นอปุกรณ์คลืน่ความถีย่่าน 850 MHz ไปเป็นอปุกรณ์คลืน่ความถีย่่าน 900 MHz ได้มีการเลือ่นจากปี 2563 เป็น 2564 
จากความลา่ช้าจากตดิตัง้อปุกรณ์กรองสัญญาณ ซ่ึงบรษัิทได้รบัอนญุาตจาก กสทช ให้สามารถขยายระยะเวลาการใช้งานของคลืน่ความถี่
ย่าน 850MHz ไปอกี 6 เดือนหลงัจากที ่กสท ติดตั้งอปุกรณ์กรองสัญญาแลว้เสรจ็ หรอืภายในไม่เกินส้ินปี 2564

ในป ี2563 ตลาดระบบรายเดือนมกีารแข่งขันทีท่รงตวั ในขณะทีต่ลาดระบบเตมิเงินยงัคงมีการแขง่ขนัทีรุ่นแรง โดยมีแพ็คเกจการใหบ้รกิาร
ข้อมูลแบบไม่จํากัดด้วยความเรว็คงทีร่วมอยู่ในกลุม่แพ็คเกจหลกั ซึง่แม้วา่ระดับราคาของแพ็จเกจเหลา่นี้จะมีการปรบัตัวสูงขึ้นในช่วงครึง่
ปีหลงั แต่การแข่งขันยังคงมีความรุนแรง ด้วยกิจกรรมการขายทีเ่พิม่โปรโมชัน่พิเศษและราคาพิเศษในระดับจังหวดัเป็นช่วง ๆ

4. การวเิคราะห์และคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ
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ณ ส้ินปี 2563 จํานวนผูใ้ช้บรกิารรวมเท่ากับ 18.9 ลา้นเลขหมาย โดยมีจํานวนผูใ้ช้บรกิารใหม่สุทธเิพิม่ขึ้นจากไตรมาส 3/63 จํานวน 173 
พนัเลขหมายจากการฟืน้ตวัอย่างชา้ ๆ  ในกลุม่ลกูคา้ชาวไทย และการบรหิารจดัการป้องกันการเสียลกูคา้ทีดี่ขึน้ โดยการเพิม่ข้ึนของจาํนวน
ผูใ้ช้บรกิารรวมนี้แบ่งเป็นจากระบบเติมเงิน 110 พันเลขหมาย และระบบรายเดือน 63 พันเลขหมาย ทั้งนี้ จํานวนผูใ้ช้บรกิารในระบบราย
เดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 32.4 ของจํานวนผูใ้ช้บรกิารรวม 

รายได้จากการให้บรกิารทีไ่ม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายลดลงรอ้ยละ 2.0 ในไตรมาส 4/63 จากไตรมาสทีแ่ลว้ และรอ้ยละ 4.6 ในปี 2563 
จากปีก่อน รายได้จากการให้บรกิารหลกั (รายได้จากการให้บรกิารเสียงและข้อมูล) ในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 2.2 เมือ่เทียบกับปีก่อน ราย
ไดเ้ฉลีย่ตอ่เลขหมายเฉลีย่สองระบบมกีารปรบัตัวขึน้เลก็น้อยทีร่อ้ยละ 1.0 ในปีนีแ้ม้วา่แนวโน้มรายได้เฉลีย่ในส่วนของระบบเตมิเงินและราย
เดอืนจะลดลงจากการเพ่ิมความระมัดระวงัในการใช้จา่ยของลกูค้า ทั้งนี ้EBITDA (ก่อนรายการอืน่ ๆ ) เมือ่ไมร่วมรายการพิเศษ อยูใ่นระดบั
คงทีใ่นป ี2563 เป็นผลมาจากค่าใช้จา่ยโครงข่ายและค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิารทีล่ดลงแม้วา่สภาพแวดลอ้มจะมีความท้าทาย EBITDA 
margin ของปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 38.3 แต่เมื่อหักรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรพัย์สัมปทาน และรายได้ค่าเช่าเครอืข่าย 
2300 MHz จาก TOT จะเท่ากับรอ้ยละ 43.1 นอกจากนี้ กําไรสุทธสํิาหรบัปี 2563 เท่ากับ 5,107 ลา้นบาท

แนวโน้มสําหรบัปี 2564 ประกอบด้วยรายได้จากการให้บรกิารไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายที่ลดลงในอัตรารอ้ยละที่เป็นเลขหลักเดียวใน
ระดับตํ่า EBITDA ทีล่ดลงในอตัรารอ้ยละทีเ่ป็นเลขหลกัเดียวในระดับตํ่า และจํานวนเงินลงทุนทีป่ระมาณ 13,000-15,000 ลา้นบาท

สรุปผลการดําเนินงาน  

ณ ส้ินปี 2563 จํานวนผูใ้ช้บรกิารรวมเท่ากับ 18.9 ลา้นเลขหมาย ลดลง 1.8 ลา้นเลขหมายจากส้ินปีก่อน ซึง่การลดลงส่วนใหญ่มาจาก
ลูกค้าในระบบเติมเงินเนื่องจากการสูญเสียลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว รวมถึงการลดลงของการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ 
เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง และการแข่งขันที่รุนแรง ฐานลกูค้าระบบรายเดือนเท่ากับ 6.1 ลา้นเลขหมาย ลดลงประมาณ 
321 พันเลขหมายจากส้ินปีก่อน แต่เพิม่ขึ้น 63 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน ฐานลกูค้าระบบเติมเงินลดลงประมาณ 1.5 ลา้นเลขหมาย
จากปีก่อน แต่เพิม่ขึ้นประมาณ 110 พันเลขหมายจากไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่12.8 ลา้นเลขหมาย ซึง่แสดงให้เห็นถึงการปรบัตัวทีด่ีขึ้นหลงั
จากทีบ่รษิัทหันมาให้ความสําคัญกับกลุม่ลกูค้าชาวไทยในช่วงครึง่หลงัของปี

รายได้เฉลีย่ต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (“ARPU”) สําหรบัปี 2563 เท่ากับ 252 บาทต่อเดือน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.9 จากปีก่อน 
ลกูค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 32.4 ของจํานวนลกูค้ารวม ณ ส้ินปี 2563 รายได้เฉลีย่ต่อเลขหมายของลกูค้า
ระบบรายเดือนในปีนี้เท่ากับ 518 บาทต่อเดือน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.6 จากปีก่อน ขณะทีร่ายได้เฉลีย่ต่อเลขหมายของลกูค้าระบบเติมเงินลด
ลงรอ้ยละ 6.4 จากปีก่อน มาอยู่ที ่128 บาทต่อเดือน เป็นผลมาจากการเพิม่ความระมัดระวงัในการใช้จ่ายของลกูค้า

ปรมิาณการใช้งานบนเครอืข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความรว่มมือกับ TOT ยังคงเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนือ่ง จากการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคบนวถิีชีวติแบบใหม่หลงัจากมาตรการปิดประเทศ จํานวนสถานีฐานบนเครอืข่าย 2300MHz ณ ส้ินปี 2563 ประมาณ 20,400 
สถานฐีาน เพิม่ขึน้ประมาณ 3,000 สถานฐีานจากปกีอ่น จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารบนระบบ 4G อยูท่ี ่ 12.2 ลา้นเลขหมาย คดิเป็นสัดส่วนประมาณ
รอ้ยละ 64  ของฐานลกูค้ารวม ในขณะทีจ่ํานวนเครือ่งโทรศพัท์ทีร่องรบัการใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมารท์โฟนเพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 
83 และ 87.5 ของฐานลกูค้ารวม ตามลาํดับ
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จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารรวม (พนัเลขหมาย) ไตรมาส 
4/62

ไตรมาส 
3/63

ไตรมาส 
4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน

6,427
14,214

6,043
12,641

6,106
12,750

1.0%
0.9%

-5.0%
-10.3%

6,427
14,214

6,106
12,750

-5.0%
-10.3%

รวม 20,642 18,683 18,856 0.9% -8.6% 20,642 18,856 -8.6%

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารใหมสุ่ทธ ิ(พนัเลขหมาย) ไตรมาส 
4/62

ไตรมาส 
3/63

ไตรมาส 
4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน

45
181

(34)
(73)

63
110

-287.8%
-250.6%

40.8%
39.4%

357
(917)

(321)
(1,464)

-190.0%
-59.7%

รวม 226 (107) 173 -262.4% 23.5% (560) (1,785) -218.7%

ปรมิาณการใชง้าน (นาทีตอ่เลขหมายตอ่เดือน) ไตรมาส 
4/62

ไตรมาส 
3/63

ไตรมาส 
4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน

216
85

199
78

199
76

0.1%
-2.2%

-8.2%
-9.8%

223
85

201
79

-10.1%
-6.7%

เฉลี่ยสองระบบ 123 117 116 -0.9% -6.0% 124 118 -5.3%

ระบบบรายเดือน ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า
ระบบเติมเงิน ไม่รวมนาทีเรยีกเข้า

150
61

136
54

137
53

0.5%
-1.9%

-9.1%
-12.9%

156
62

138
55

-11.9%
-11.2%

เฉลีย่สองระบบ ไมร่วมนาทเีรยีกเขา้ 87 81 80 -0.6% -8.1% 89 82 -8.6%

รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เลขหมาย (บาทตอ่เดือน) 
- (Post-TFRS 15&16)

ไตรมาส 
4/62

ไตรมาส 
3/63

ไตรมาส 
4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน

541
144

531
133

518
131

-2.4%
-1.1%

-4.2%
-8.8%

533
142

532
132

-0.3%
-7.2%

เฉลี่ยสองระบบ 263 262 256 -1.9% -2.6% 256 259 1.0%

ระบบบรายเดือน ไม่รวม IC
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC

523
138

517
129

505
128

-2.3%
-1.1%

-3.3%
-7.8%

515
137

518
128

0.6%
-6.4%

เฉลี่ยสองระบบ ไมร่วม IC 254 255 250 -1.8% -1.6% 247 252 1.9%

สรุปผลประกอบการดา้นการเงนิ  

รายได้ 

รายได้รวม ในปี 2563 เท่ากับ 78,818 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.9  จากปีก่อน จากการลดลงของรายได้จากการดําเนินงานหลกั และการ
จําหน่ายเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากรายได้จากค่าเช่าเครอืข่าย 2300MHz จาก TOT รายได้จากการให้
บรกิารทีไ่ม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย ลดลงรอ้ยละ 4.6 จากปีก่อน มาอยู่ที ่58,412 ลา้นบาท 

รายได้จากการให้บรกิารหลัก (รายได้จากการให้บรกิารเสียงและข้อมูล) ในปีนี้เท่ากับ 56,711 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 2.2 จากปีก่อน 
จากผลกระทบยืดเยื้อทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดโควดิ-19 และการแข่งขันทีรุ่นแรงในระบบเติมเงิน

รายได้จากบรกิารข้ามแดนอตัโนมัติ ในปีนี้เท่ากับ 274 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 67.0 จากปีก่อน เนือ่งจากผลกระทบจากโรคระบาดทีส่่งผล
ให้มีมาตรการงดการเดินทางระหวา่งประเทศตั้งแต่ไตรมาส 2 ตลอดจนช่วงเวลาทีเ่หลอืของปี 

รายได้จากการให้บรกิารอืน่ ในปีนี้เท่ากับ 1,427 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 41.2 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากแนวโน้มทีล่ดลงของรายได้
จากบรกิารโทรทางไกลระหวา่งประเทศ

รายได้จากการจําหน่ายเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย ในปีนี้เท่ากับ 6,980 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 19.1 จากปีก่อน จากผลกระทบการ
ปิดรา้นค้าในช่วงมาตรการปิดเมืองในไตรมาส 2 และจํานวนเครือ่งทีข่ายน้อยลงจากการทีล่กูค้าระมัดรวงัการใช้จ่ายมากขึ้น



รายงานประจำาปี  256385

ต้นทุนการดําเนินงาน

ต้นทุนการดําเนินงานไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ในปีน้ี เท่ากับ 45,510 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 4.9 จากปีก่อน จากค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตัดจําหน่ายของต้นทุนการให้บรกิาร และต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกับการโรมมิง่บนเครอืข่าย 2300 MHz ของ TOT  ซึง่ถูกชดเชยบางส่วน
จากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและต้นทุนค่าธรรมเนียมทีล่ดลง 

ต้นทุนค่าธรรมเนียม ในปีนี้เท่ากับ 2,350 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายการพิเศษระหวา่งปี สัดส่วนต้นทุนค่า
ธรรมเนียมต่อรายได้จากการให้บรกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่ายในปีนี้ลดลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 4.0 จากรอ้ยละ 4.3 ในปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ในปีนี้เท่ากับ 6,628 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.2 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการบรหิารต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโครง
ข่ายและการลดลงของค่าเช่าทรพัย์สินสัมปทานจาก กสท

ต้นทุนการให้บรกิารอืน่ ในปีนี้เท่ากับ 17,243 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 12.9 จากปีก่อน จากต้นทุนค่าโรมมิง่บนเครอืข่าย 2300 MHz ของ 
TOT ทั้งนี้ ต้นทุนสุทธคิ่าโรมมิง่บนเครอืข่าย 2300 MHz ของ TOT หลงัหักรายได้จากค่าเช่าเครอืข่ายทีไ่ด้รบัจาก TOT คิดเป็น 4,966  
ลา้นบาทในปีนี้ เพิม่ขึ้นประมาณ 99 ลา้นบาทจากปีก่อน

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหนา่ยของต้นทนุการให้บรกิาร ในปีน้ีเทา่กับ 19,289 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.9 จากปีก่อน จากคา่ตดัจาํหนา่ย
ใบอนุญาตใช้คลืน่ความถี ่26 GHz และ 700 MHz และการขยายเครอืข่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ในปีนี้เท่ากับ 14,409 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6.6 จากปีก่อน เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและ
การตลาด และค่าใช้จ่ายในการบรหิารทีล่ดลง จากการบรหิารประสิทธภิาพและการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงกิจกรรมทางการขายและการ
ตลาดทีล่ดลงในช่วงปิดเมือง ซึง่ถูกชดเชยบางส่วนจากค่าใช้จ่ายการตั้งสํารองหนี้สูญทีเ่พิม่ขึ้นมาจากช่วงต้นปี

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ในปีนี้เท่ากับ 4,108 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 12.9 เนื่องมาจากกิจกรรมทางการขายที่น้อยลงในช่วง
ไตรมาส 2 การเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้จ่าย และการควบคุมการใช้จ่ายทีด่ี

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ในปีนี้เท่ากับ 7,063 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.0 จากปีก่อน จากประสิทธภิาพการบรหิารและการควบคุมค่าใช้จ่าย
ทีด่ี

ค่าใช้จ่ายการตั้งสํารองหน้ีสูญ ในปีน้ีเท่ากับ 1,576 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 17.5 จากปีก่อน มาจากระดับการตั้งสํารองหน้ีสูญที่สูงข้ึน
ในช่วงไตรมาสแรกของปี ซึง่ได้ลดระดับในไตรมาสต่อ ๆ มา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการตั้งสํารองหนี้สูญสําหรบัลกูค้าระบบรายเดือน ซึง่เป็นเกือบ
ทั้งหมดของค่าใช้จ่ายการตั้งสํารองหนี้สูญ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 3.9 ของรายได้การให้บรกิารระบบรายเดือน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากสัดส่วน
รอ้ยละ 3.4 ในปีทีแ่ลว้

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ในปีนี้เท่ากับ 1,662 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3.3 จากปีก่อน

EBITDA และกําไรสุทธิ 

EBITDA (ก่อนรายการอืน่ ๆ) ในปีนี้เท่ากับ 30,193 ลา้นบาท ซึง่คงทีเ่มือ่เทียบกับปีก่อนเมือ่ไม่รวมรายการพิเศษในไตรมาส 4 ซึง่แสดงให้
เห็นถึงการบรหิารค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารที่ดี สามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงได้ ส่งผลให้ EBITDA 
margin (ไม่รวมรายได้จาก CAT ภายใต้สัญญาเช่าสินทรพัย์สัมปทาน และ รายได้ค่าเช่าเครอืข่าย 2300 MHz จาก TOT) ในปีนี้เท่ากับ
รอ้ยละ 43.1 เพิม่ขึ้นจากรอ้ยละ 38.0 ในปีก่อน

กําไรสุทธ ิในปีนี้เท่ากับ 5,107 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.8 จากปีก่อน
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งบกาํไรขาดทุน (ลา้นบาท) - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมาส 
4/62

ไตรมาส 
3/63

ไตรมาส 
4/6 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

รายได้จากการให้บรกิารหลกั (บรกิารเสียงและข้อมูล)
รายได้จากบรกิารข้ามแดนอตัโนมัติ
รายได้จากการให้บรกิารอืน่

14,811
210
549

14,003
46

326

13,826
(39)
295

-1.3%
-183.8%

-9.5%

-6.7%
-118.5%
-46.4%

57,974
831

2,425

56,711
274

1,427

-2.2%
-67.0%
-41.2%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารไมร่วม IC 15,570 14,375 14,082 -2.0% -9.6% 61,231 58,412 -4.6%

รายได้จากค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (IC) 546 386 367 -4.9% -32.8% 2,102 1,581 -24.8%

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 16,116 14,761 14,449 -2.1% -10.3% 63,333 59,993 -5.3%

รายได้จากการจาํหน่ายเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย
รายได้จากการดําเนินงานอืน่

2,727
2,580

1,249
3,043

2,655
3,427

112.6%
12.6%

-2.6%
32.8%

8,629
9,206

6,980
11,845

-19.1%
28.7%

รวมรายได้ 21,423 19,053 20,531 7.8% -4.2% 81,167 78,818 -2.9%

ต้นทุนการให้บรกิาร
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย
ค่าเชือ่มต่อโครงข่าย (IC)
ค่าใช้จ่ายอืน่
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ตน้ทนุจากการจาํหนา่ยเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย

(11,947)
(641)

(1,806)
(538)

(4,260)
(4,701)

(3,369)

(11,738)
(603)

(1,466)
(429)

(4,391)
(4,849)
(1,487)

(12,082)
(573)

(1,763)
(360)

(4,691)
(4,694)
(3,370)

2.9%
-5.0%
20.2%

-16.0%
6.8%

-3.2%
126.6%

1.1%
-10.6%

-2.4%
-33.0%

10.1%
-0.2%
0.0%

(45,565)
(2,634)
(7,070)
(2,195)

(15,279)
(18,388)
(10,549)

(47,102)
(2,350)
(6,628)
(1,592)

(17,243)
(19,289)

(8,871)

3.4%
-10.8%
-6.2%

-27.4%
12.9%
4.9%

-15.9%

รวมตน้ทุน   (15,316) (13,226) (15,452) 16.8% 0.9% (56,114) (55,973) -0.3%

กําไรขั้นตน้ 6,107 5,827 5,079 -12.8% -16.8% 25,053 22,845 -8.8%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร
การขายและการตลาด
การบรหิาร
การตั้งสํารองหนี้สูญ
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรพัย์สิน

กําไร(ขาดทุน)สําหรบัการป้องกันความเส่ียงของกลุ่ม
รายการของฐานะสุทธิ
กาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัย์
ตราสารอนุพันธ์
กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น
ดอกเบี้ยรบั
รายได้อืน่และส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

(4,426)
(1,273)

(2,384)
(363)
(406)

-
-

-

30
13

(2)

(3,443)
(1,031)
(1,631)

(351)
(431)

-
(30)

-

5
3

33

(4,172)
(1,103)

(2,346)
(327)
(396)

-
(1)

-

(4)
7
0

21.2%
7.1%

43.8%
-6.9%
-8.1%

N/A
-97.2%

N/A

-182.4%
95.0%

-99.2%

-5.7%
-13.3%
-1.6%

-9.9%
-2.3%

N/A
N/A

N/A

-114.5%
-50.7%
-116.8%

(15,430)
(4,717)

(7,763)
(1,341)

(1,609)
-
-

-

(15)
58
(6)

(14,409)
(4,108)
(7,063)
(1,576)
(1,662)

-
134

164

31
26
27

-6.6%
-12.9%
-9.0%
17.5%
3.3%

-100.0%
-100.0%

-100.0%

-307.5%
-55.0%

-579.9%
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของ
บรษิัทย่อย

1,723
(802)
(127)

0

2,395
(689)
(270)

-

908
(664)

36
-

-62.1%
-3.7%

-113.4%
n.m.

-47.3%
-17.3%

-128.4%
n.m.

9,660
(3,269)

(969)
0

8,818
(2,859)

(853)
-

-8.7%
-12.6%
-12.0%

n.m.

กําไร(ขาดทุน)สุทธส่ิวนที่เป็นของผูถื้อหุน้ 794 1,436 281 -80.5% -64.7% 5,422 5,107 -5.8%

EBITDA (ลา้นบาท)* - (Post-TFRS 15 & 16) ไตรมาส 
4/62

ไตรมาส 
3/63

ไตรมาส 
4/63 %QoQ %YoY ปี 2562 ปี 2563 %YoY

กําไรสําหรบังวด 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั   จําหน่าย 
รายการอืน่ 
EBITDA
EBITDA margin 
EBITDA margin 
(ไม่รวมรายได้จาก CAT และ TOT ในตัวหาร)

794
802
127

5,107
509

7,339
34.3%
38.8%

1,436
689
270

5,281
81

7,757
40.7%
47.7%

281
664
(36)

5,090
663

6,662
32.4%
38.5%

-80.5%
-3.7%

-113.4%
-3.6%
721.1%
-14.1%

-64.7%
-17.3%

-128.4%
-0.3%
30.3%
-9.2%

5,422
3,269

969
19,997

760
30,417
37.5%
38.0%

5,107
2,859

853
20,951

424
30,193
38.3%
43.1%

-5.8%
-12.6%
-12.0%

4.8%
-44.3%

-0.7%

* EBITDA ในที่นี้เป็น EBITDA ก่อนรายได้และรายจ่ายอื่นบางประการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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4.2 แนวโนม้ปี 2564

ในปี 2564 บรษิัทมีความมุ่งม่ันที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศนูย์กลางไป
พรอ้มกบัลงทนุเพือ่ขยายเครอืขา่ยให้ลกูคา้มีประสบการณ์ทีดี่ย่ิงขึน้ โดยยังคงการบรหิารงานอยา่งมปีระสิทธภิาพควบคูไ่ปกบัการพัฒนา
ศกัยภาพทางด้านดิจิทัลและการสรา้งสรรค์นวตักรรม

แนวโน้มสําหรบัปี 2564

• รายได้จากการให้บรกิารไม่รวมค่าเชือ่มต่อโครงข่าย:  ลดลงในอตัรารอ้ยละทีเ่ป็นเลขหลกัเดียวในระดับตํ่า
• EBITDA:  ลดลงในอตัรารอ้ยละทีเ่ป็นเลขหลกัเดียวในระดับตํ่า
• เงินลงทุน:  13,000-15,000 ลา้นบาท

บรษัิทคงนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลโดยมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธขิองบรษัิท ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงนิ
และแผนการประกอบธรุกิจของบรษัิทในอนาคต โดยบรษิทัมเีปา้หมายพจิารณาจ่ายเงนิปันผลทกุครึง่ป ีโดยจากผลกาํไรสุทธขิองบรษัิทในป ี2563 
คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุติัการจา่ยเงินปนัผลประจาํปใีนอตัราหุน้ละ 2.12 บาท หากไดร้บัการอนมุตัจิากมติทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจาํป ี2564 โดย
กําหนดวนักําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธริบัเงินปันผลประจําปี (Record Date) ในวนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผล
ประจาํป ีในวนัที ่20 เมษายน 2564

4.3 งบแสดงฐานะทางการเงนิและขอ้มลูสําคญัทางการเงนิ

ณ ส้ินปี 2563 บรษิทัมสิีนทรพัย์รวมจาํนวน 174,280 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 167,258 ลา้นบาท ณ ส้ินป ี2562 เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด
เทา่กับ 6,647 ลา้นบาท ลดลงจาก 8,528 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562 จากการชาํระคา่ใบอนญุาตคลืน่ความถี ่ซึง่ถูกชดเชยบางส่วนดว้ยการปรบัตวั
ทีดี่ข้ึนของเงนิทนุหมนุเวยีนทีใ่ชใ้นการดาํเนนิงานสุทธ ิในขณะทีห่น้ีสินทีม่ภีาระดอกเบีย้รวมหนีสิ้นตามสัญญาเชา่เพิม่ขึน้จาก 65,029 ลา้นบาท ณ 
ส้ินป ี2562 มาอยูท่ีร่ะดบั 69,962 ลา้นบาท ทัง้น้ีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธติอ่ EBITDA (รวมหนีสิ้นตามสัญญาเชา่) อยูที่ร่ะดบั 2.3 เทา่ เพิม่ข้ึนจาก 
2.1 เทา่ ณ ส้ินปี 2562

รายจ่ายเพือ่การลงทนุสําหรบัปนีีเ้ท่ากับ 9,728 ลา้นบาท  กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน (คาํนวณจาก EBITDA หักด้วยรายจา่ยเพือ่การลงทนุ) 
เทา่กับ 20,465 ลา้นบาท



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 88

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ลา้นบาท) (Post-TFRS 15 & 16) ส้ินปี 2562 ส้ินปี 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน่
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

8,528
14,068

144,662

6,647
15,075

152,558
รวมสินทรพัย์ 167,258 174,280

หนี้สินหมุนเวยีน
หนี้สินไม่หมุนเวยีน

60,149
82,143

48,426
101,539

รวมหน้ีสิน 142,292 149,965

รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 24,966 24,315

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 167,258 174,280

งบกระแสเงนิสด (ลา้นบาท) (Post-TFRS 15 & 16) ปี 2562 ปี 2563

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้

20,748
(3,213)

30,550
(4,608)

เงนิสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน 17,535 25,942

เงนิสดสุทธทิี่ใชใ้นกิจกรรมลงทุน (17,794) (20,786)

เงินสดสุทธริบั /(ชําระคืน) เงินกู้และหุ้นกู้
จ่ายเงินปันผล

(2,319)
(2,983)

(1,165)
(5,872)

เงนิสดสุทธจิากกิจกรรมจดัหาเงนิ (5,303) (7,037)

เงนิสดสุทธเิพิม่ขึ้น/(ลดลง) (5,562) (1,881)

กําหนดการคืนหน้ี (ลา้นบาท) ณ ส้ินปี 2563 เงนิกู้ หุน้กู้

ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 เป็นต้นไป

4,000
3,333
3,333
3,333

2,500
3,000
6,000

27,500

 รวม                                                                 14,000   39,000

 อตัราส่วนทางการเงนิ  - (Post-TFRS 15 & 16)              ไตรมาส 4/62 ไตรมาส 3/63 ไตรมาส 4/63 ปี 2562 ปี 2563

Return on Equity (%)***
Return on Asset (%)****
Net debt to EBITDA (times)
CAPEX to Total Revenue (%)

23.1%
6.1%
2.1 x

18.1%

23.2%
6.4%
2.0 x

11.0%

20.7%
5.2%
2.3 x

26.2%

23.1%
6.1%
2.1 x

16.0%

20.7%
5.2%
2.3 x

12.3%

*** กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
**** กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (12 เดือนล่าสุด) หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

ตารางกําหนดการชาํระเงนิคา่คลืน่ ณ ส้ินปี 2563

คลื่นความถี่
ราคา

(ลา้นบาท)

กําหนดการชําระเงนิคลื่นความถี่

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572

900MHz
1800MHz
700MHz

38,064
12,511
17,584

3,806
3,128
1,758

3,806
-

1,758

3,806
-

1,758

3,806
-

1,758

3,806
-

1,758

3,806
-

1,758

3,806
-

1,758

-
-

1,758

-
-

1,758

จาํนวนทีต่อ้งชาํระเงนิท้ังหมด 68,159 8,693 5,565 5,565 5,565 5,565 5,565 5,565 1,758 1,758
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5. ข้อมูลทัว่ไป
 และข้อมูลสําคัญอื่น

ชื่อบรษิัท บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ ่ 319 อาคารจัตุรสัจามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (66 2) 202 8000

เว็บไซต์ www.dtac.co.th

นายทะเบียนหลักทรพัย์   บรษิัท ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกัด

93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศพัท์  (66 2) 009 9000
โทรสาร  (66 2) 009 9991
ลกูค้าสัมพันธ์ (66 2) 009 9999
เวบ็ไซต์  www.set.or.th/tsd

ผูส้อบบัญชี นางกิ่งกาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4496
บรษิัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด

ชั้น 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศพัท์  (66 2) 264 0777
โทรสาร  (66 2) 264 0789-90
เวบ็ไซต์  www.ey.com

นายทะเบียนหุน้กู้
ของบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด
ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ยที่บรษิัทถือหุน้
รอ้ยละ 99.99

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศพัท์  (66 2) 230 1478
โทรสาร  (66 2) 626 4545-6
เวบ็ไซต์  www.bangkokbank.com

5.1 ขอ้มลูทัว่ไป

i
5.2 ขอ้มลูสําคญัอืน่

5.2.1 สรุปสัญญาท่ีมีสาระสําคัญ

รายละเอยีดในส่วนน้ีเป็นการสรุปหรอืคัดย่อเฉพาะเน้ือหาของข้อสัญญาบางข้อในสัญญาบางฉบับที่มีสาระสําคัญซึ่งบรษิัทได้เข้าทํากับคู่
สัญญา ทั้งนี้ สัญญาบางฉบับได้ทําขึ้นก่อนทีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงกฎหมายและ/หรอืกฎระเบียบต่าง ๆ  ทีใ่ช้กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
ดังนั้น ข้อสัญญาบางข้อในสัญญาบางฉบับจึงอาจไม่มีผลใช้บังคับเนื่องจากขัดหรอืแย้งกับกฎหมายหรอืกฎระเบียบซึ่งได้มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลง ข้อมูลทีร่ะบุต่อไปนี้จึงเป็นการนําเสนอข้อสัญญาทีสํ่าคัญเพือ่การอา้งองิเท่านั้น      

1) สัญญาการใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ (Roaming Agreement) ระหว่าง 
บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด และ บรษิัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน)

บรษิัทได้มีมติอนุมัติให้ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เข้าทําสัญญาการใช้บรกิารข้ามโครง
ข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศ (Roaming Agreement) กับ บรษิัท ทีโอที จํากัด มหาชน (“ทีโอที”) โดยตกลงใช้
บรกิารข้ามโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศบนโครงขา่ยยา่น 2300 MHz (โรมม่ิง) ของทโีอท ีซึง่จะทาํให้บรษิทั 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด สามารถดําเนินการให้ผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่ช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายใน
ประเทศ (โรมมิง่) บนโครงข่ายย่าน 2300 MHz ของทีโอทีได้โดยจะต้องชําระค่าบรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่
ภายในประเทศ (โรมมิง่) ให้แก่ทีโอที ตามรายละเอยีดและเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา 

รายละเอยีดข้อสัญญาการใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศ (Roaming Agreement) ทีส่รุปไว้
ต่อไปนี้จึงเป็นการให้ข้อมูลเพือ่การอา้งองิเท่านั้น

วันท่ีทําสัญญา 23 เมษายน 2561  

อายุสัญญา 23 เมษายน 2561 ถึง 3 สิงหาคม 2568

ลักษณะสัญญา บรษัิท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตกลงใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่ภายในประเทศ
บนโครงข่ายย่าน 2300 MHz (โรมมิง่) ของทีโอที ซึง่ทีโอทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่
ย่าน 2300 MHz จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะทําให้ 
บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จาํกดั สามารถดาํเนนิการให้ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่ช้บรกิารข้าม
โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (โรมมิ่ง) บนโครงข่ายย่าน 2300 MHz ของ
ทีโอทีได้

คา่ตอบแทน บรษัิท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด จะต้องชําระค่าบรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายใน
ประเทศ (โรมมิ่ง) ให้แก่ ทีโอที ตามรายละเอยีดและวธิกีารคํานวณค่าบรกิารที่กําหนดไวใ้น
สัญญา



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 90

5. ข้อมูลทัว่ไป
 และข้อมูลสําคัญอื่น

ชื่อบรษิัท บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสํานักงานใหญ ่ 319 อาคารจัตุรสัจามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (66 2) 202 8000

เว็บไซต์ www.dtac.co.th

นายทะเบียนหลักทรพัย์   บรษิัท ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกัด

93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศพัท์  (66 2) 009 9000
โทรสาร  (66 2) 009 9991
ลกูค้าสัมพันธ์ (66 2) 009 9999
เวบ็ไซต์  www.set.or.th/tsd

ผูส้อบบัญชี นางกิ่งกาญจน์ อัศวรงัสฤษฎ์
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4496
บรษิัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด

ชั้น 33 อาคารเลครชัดา 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศพัท์  (66 2) 264 0777
โทรสาร  (66 2) 264 0789-90
เวบ็ไซต์  www.ey.com

นายทะเบียนหุน้กู้
ของบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด
ซึ่งเป็นบรษิัทยอ่ยที่บรษิัทถือหุน้
รอ้ยละ 99.99

ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศพัท์  (66 2) 230 1478
โทรสาร  (66 2) 626 4545-6
เวบ็ไซต์  www.bangkokbank.com

5.1 ขอ้มลูทัว่ไป

i
5.2 ขอ้มลูสําคญัอืน่

5.2.1 สรุปสัญญาที่มีสาระสําคัญ

รายละเอยีดในส่วนนี้เป็นการสรุปหรอืคัดย่อเฉพาะเนื้อหาของข้อสัญญาบางข้อในสัญญาบางฉบับที่มีสาระสําคัญซึ่งบรษิัทได้เข้าทํากับคู่
สัญญา ทั้งนี้ สัญญาบางฉบับได้ทําขึ้นก่อนทีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงกฎหมายและ/หรอืกฎระเบียบต่าง ๆ  ทีใ่ช้กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
ดังนั้น ข้อสัญญาบางข้อในสัญญาบางฉบับจึงอาจไม่มีผลใช้บังคับเนื่องจากขัดหรอืแย้งกับกฎหมายหรอืกฎระเบียบซึ่งได้มีการแก้ไข
เปลีย่นแปลง ข้อมูลทีร่ะบุต่อไปนี้จึงเป็นการนําเสนอข้อสัญญาทีสํ่าคัญเพือ่การอา้งองิเท่านั้น      

1) สัญญาการใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ (Roaming Agreement) ระหว่าง 
บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด และ บรษิัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน)

บรษิัทได้มีมติอนุมัติให้ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เข้าทําสัญญาการใช้บรกิารข้ามโครง
ข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศ (Roaming Agreement) กับ บรษิัท ทีโอที จํากัด มหาชน (“ทีโอที”) โดยตกลงใช้
บรกิารข้ามโครงขา่ยโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศบนโครงขา่ยยา่น 2300 MHz (โรมม่ิง) ของทโีอท ีซึง่จะทําให้บรษิทั 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด สามารถดําเนินการให้ผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่ช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายใน
ประเทศ (โรมมิง่) บนโครงข่ายย่าน 2300 MHz ของทีโอทีได้โดยจะต้องชําระค่าบรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่
ภายในประเทศ (โรมมิง่) ให้แก่ทีโอที ตามรายละเอยีดและเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา 

รายละเอยีดข้อสัญญาการใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีภ่ายในประเทศ (Roaming Agreement) ทีส่รุปไว้
ต่อไปนี้จึงเป็นการให้ข้อมูลเพือ่การอา้งองิเท่านั้น

วันที่ทําสัญญา 23 เมษายน 2561  

อายุสัญญา 23 เมษายน 2561 ถึง 3 สิงหาคม 2568

ลักษณะสัญญา บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตกลงใช้บรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่ภายในประเทศ
บนโครงข่ายย่าน 2300 MHz (โรมมิง่) ของทีโอที ซึง่ทีโอทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่
ย่าน 2300 MHz จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะทําให้ 
บรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จาํกดั สามารถดาํเนนิการให้ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่ช้บรกิารข้าม
โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (โรมมิ่ง) บนโครงข่ายย่าน 2300 MHz ของ
ทีโอทีได้

คา่ตอบแทน บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด จะต้องชําระค่าบรกิารข้ามโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ภายใน
ประเทศ (โรมมิ่ง) ให้แก่ ทีโอที ตามรายละเอยีดและวธิกีารคํานวณค่าบรกิารที่กําหนดไวใ้น
สัญญา



รายงานประจำาปี  256391

วันที่ทําสัญญา 23 เมษายน 2561  

อายุสัญญา 23 เมษายน 2561 ถึง 3 สิงหาคม 2568

ลักษณะสัญญา เทเลแอสเสท ตกลงรบัจัดหา ตดิตัง้ และบํารุงรกัษาเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคม และตกลง
นําเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่วออกให้เช่าแก่ทีโอที ซึง่เป็นผูท้ีไ่ด้รบัอนุญาตจาก
สํานักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติใหใ้ชค้ลืน่ความถีย่า่น 2300 เมกะเฮริตซ์ (MHz) ช่วง 2310 - 2370 MHz (“คลืน่ความถี่
ยา่น 2300 MHz”) เพือ่ให้ทโีอท ีนําอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ดังกลา่วไปให้บรกิารโทรคมนาคม
แก่ผูใ้ช้บรกิารบนโครงข่ายคลืน่ความถีย่่าน 2300 MHz ต่อไป

คา่ตอบแทน ทีโอทีตกลงชําระค่าเช่าและค่าบรกิารตามสัญญาเช่าเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคมให้แก่
เทเลแอสเสท เป็นรายเดือนเฉพาะในส่วนของสถานีฐานที่ส่งมอบซ่ึงผ่านการตรวจรับ
และเปิดใช้งานได้เรยีบรอ้ยแลว้ ตามอตัราทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา

สิทธแิละหนา้ที่หลักของเทเลแอสเสท (1) ดําเนินการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคมฯ (รวมถึงซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง) 
ตามสถานทีแ่ละ คุณสมบัติและมาตรฐานทางเทคนิค (Specifications) ตามทีร่ะบุไว้
ในสัญญาเชา่ฯ โดยคูสั่ญญาได้กําหนดจาํนวนอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ทีเ่ทเลแอสเสทจะ
ตอ้งจดัหาท้ังหมดจาํนวน 20,400 สถานฐีาน (Base Station) ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และ 21,300 สถานีฐาน (Base Station) ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564

(2) บาํรุงรกัษา และซ่อมแซมแกไ้ขอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ (ทัง้ระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟท์แวร)์ 
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อตกลงมาตรฐานการ
ให้บรกิาร (Service Level Agreement) ภายใต้สัญญาเช่าฯ และตามประกาศของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ
ทีเ่กีย่วข้อง

สิทธแิละหนา้ที่หลักของ 
ทีโอที

(1) ควบคุมและบรหิารจัดการและใช้โครงข่ายคลืน่ความถีย่่าน 2300 MHz ของทีโอที 

(2) มีสิทธเิข้าถึงระบบจัดเก็บและประมวลผลและครอบครองข้อมูลรายละเอยีดการใช้งาน
ของบรกิาร ประเภทต่าง ๆ 

(3) ควบคุมระบบบรหิารจัดการและควบคุมเครือ่งและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเครือ่งและ
อปุกรณ์โทรคมนาคม

2) สัญญาเช่าเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนาคม ระหว่าง บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด และ บรษิัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 

บรษิัทอนุมัติให้บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด (“เทเลแอสเสท”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทเข้าทําสัญญาเช่าเครือ่งและ
อปุกรณ์โทรคมนาคม กับ บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึง่เทเลแอสเสทตกลงรบัจัดหา ติดตั้ง และบํารุงรกัษา 
เครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคม (“อปุกรณ์โทรคมนาคมฯ”) และตกลงนําอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ดังกลา่วออกให้เช่าแก่
ทโีอท ีเพือ่ใหท้โีอทสีามารถเชา่ใชอ้ปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ดังกลา่วเพือ่ใหบ้รกิารโทรคมนาคมบนโครงข่ายย่าน 2300 MHz 
โดยเทเลแอสเสทจะได้รบัค่าเช่าและค่าบรกิารจากทีโอที ตามข้อตกลงและเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา

รายละเอยีดข้อสัญญาเช่าเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคมทีส่รุปไวต้่อไปนี้จึงเป็นการให้ข้อมูลเพือ่การอา้งองิเท่านั้น

(4) อํานวยความสะดวกแก่เทเลแอสเสท ในการเข้าปฎิบัติงานกับอุปกรณ์โทรคมนาคมฯ 
ทีใ่ห้เช่าทีอ่ยู่ในพื้นทีข่องทีโอที 

(5) ประสานงานในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่เทเลแอสเสท ในการนําเข้า
อปุกรณ์ โทรคมนาคมฯ ตามสัญญาเช่าเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคมและในการขอ
ใบอนุญาตทุกประเภททีเ่กีย่วข้องกับอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ จากหน่วยงานของรฐั เช่น 
ใบอนุญาตติดตั้งสถานีวทิยุคมนาคม และใบอนุญาตใช้เครือ่งวทิยุคมนาคม 

(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมและเงื่อนไข
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz เพื่อการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่
ของทีโอที

5.3 ขอ้พพิาททางกฎหมาย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยของบรษิัทเป็นคู่ความหรอืคู่กรณีในคดีหรอืข้อพิพาทสําคัญทีย่ังไม่ส้ินสุดมีรายละเอยีด
ดังนี้

1) ขอ้พพิาทระหวา่งบรษิัทและ กสท เกี่ยวกับการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากการใหบ้รกิารโทรคมนาคม

เมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2546 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิหผู้ใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมซึง่รวมถงึบรษิทัมีสิทธนิาํเงนิคา่ภาษสีรรพ
สามติทีไ่ดช้าํระใหแ้กร่ฐัแลว้ตลอดทัง้ป ี(ไมร่วมดอกเบีย้ คา่ปรบั หรอืเงนิเพิม่ใด ๆ ) มาหกัออกจากจาํนวนเงนิผลประโยชน์
ตอบแทนทีบ่รษิัทต้องนําส่งให้แก่ กสท เมือ่ส้ินปีดําเนินการตามสัญญารว่มการงานได้ และเมือ่วนัที ่27 มีนาคม 2546 
กสท ได้มีหนังสือแจ้งให้บรษัิทดําเนินการตามมติคณะรฐัมนตรดัีงกลา่ว ซึ่งต่อมามติคณะรฐัมนตรดัีงกลา่วถูกยกเลกิ
เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2550

ภายหลงัจากทีม่กีารยกเลกิมตคิณะรฐัมนตรข้ีางต้น เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2551 กสท ไดย้ืน่คาํเสนอข้อพพิาทตอ่สถาบนั
อนุญาโตตลุาการ เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชาํระคา่ผลประโยชน์ตอบแทนในปสัีมปทานที ่12 ถงึ 16 เพิม่เตมิ พรอ้มเบี้ยปรบัและ
ภาษีมูลค่าเพิม่ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ินประมาณ 23,164 ลา้นบาท เสมือนหนึง่วา่ กสท ไม่เคยอนุญาตให้บรษิัทนําค่า
ภาษีสรรพสามิตที่ได้ชําระให้แก่รฐัมาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่บรษิัทต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามสัญญารว่ม
การงานแต่อย่างใด คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาด ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2555 ให้บรษิัทชนะคดีและยกคําเสนอ
ข้อพิพาทของ กสท ทั้งหมด อย่างไรก็ดี เมือ่วนัที ่31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ยืน่คํารอ้งขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลา่ว และเมือ่วนัที ่29 มกราคม 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่พิพาท  กสท ได้อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 
ขณะนี้คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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วันท่ีทําสัญญา 23 เมษายน 2561  

อายุสัญญา 23 เมษายน 2561 ถึง 3 สิงหาคม 2568

ลักษณะสัญญา เทเลแอสเสท ตกลงรบัจัดหา ตดิตัง้ และบาํรุงรกัษาเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคม และตกลง
นําเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่วออกให้เช่าแก่ทีโอที ซึง่เป็นผูท้ีไ่ด้รบัอนุญาตจาก
สํานักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติใหใ้ชค้ลืน่ความถีย่า่น 2300 เมกะเฮริตซ์ (MHz) ชว่ง 2310 - 2370 MHz (“คลืน่ความถี่
ยา่น 2300 MHz”) เพือ่ให้ทโีอท ีนําอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ดงักลา่วไปให้บรกิารโทรคมนาคม
แก่ผูใ้ช้บรกิารบนโครงข่ายคลืน่ความถีย่่าน 2300 MHz ต่อไป

คา่ตอบแทน ทีโอทีตกลงชําระค่าเช่าและค่าบรกิารตามสัญญาเช่าเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคมให้แก่
เทเลแอสเสท เป็นรายเดือนเฉพาะในส่วนของสถานีฐานที่ส่งมอบซ่ึงผ่านการตรวจรับ
และเปิดใช้งานได้เรยีบรอ้ยแลว้ ตามอตัราทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา

สิทธแิละหนา้ที่หลักของเทเลแอสเสท (1) ดําเนินการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคมฯ (รวมถึงซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง) 
ตามสถานทีแ่ละ คุณสมบัติและมาตรฐานทางเทคนิค (Specifications) ตามทีร่ะบุไว้
ในสัญญาเชา่ฯ โดยคูสั่ญญาได้กาํหนดจาํนวนอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ทีเ่ทเลแอสเสทจะ
ตอ้งจดัหาท้ังหมดจาํนวน 20,400 สถานฐีาน (Base Station) ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และ 21,300 สถานีฐาน (Base Station) ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564

(2) บํารุงรกัษา และซ่อมแซมแกไ้ขอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ (ทัง้ระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟท์แวร)์ 
ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อตกลงมาตรฐานการ
ให้บรกิาร (Service Level Agreement) ภายใต้สัญญาเช่าฯ และตามประกาศของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ
ทีเ่กีย่วข้อง

สิทธแิละหนา้ที่หลักของ 
ทีโอที

(1) ควบคุมและบรหิารจัดการและใช้โครงข่ายคลืน่ความถีย่่าน 2300 MHz ของทีโอที 

(2) มีสิทธเิข้าถึงระบบจัดเก็บและประมวลผลและครอบครองข้อมูลรายละเอยีดการใช้งาน
ของบรกิาร ประเภทต่าง ๆ 

(3) ควบคุมระบบบรหิารจัดการและควบคุมเครือ่งและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าเครือ่งและ
อปุกรณ์โทรคมนาคม

2) สัญญาเช่าเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนาคม ระหว่าง บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด และ บรษิัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 

บรษิัทอนุมัติให้บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด (“เทเลแอสเสท”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทเข้าทําสัญญาเช่าเครือ่งและ
อปุกรณ์โทรคมนาคม กับ บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึง่เทเลแอสเสทตกลงรบัจัดหา ติดตั้ง และบํารุงรกัษา 
เครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคม (“อปุกรณ์โทรคมนาคมฯ”) และตกลงนําอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ดังกลา่วออกให้เช่าแก่
ทโีอท ีเพือ่ใหท้โีอทสีามารถเชา่ใชอ้ปุกรณ์โทรคมนาคมฯ ดังกลา่วเพือ่ใหบ้รกิารโทรคมนาคมบนโครงข่ายย่าน 2300 MHz 
โดยเทเลแอสเสทจะได้รบัค่าเช่าและค่าบรกิารจากทีโอที ตามข้อตกลงและเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา

รายละเอยีดข้อสัญญาเช่าเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคมทีส่รุปไวต้่อไปนี้จึงเป็นการให้ข้อมูลเพือ่การอา้งองิเท่านั้น

(4) อํานวยความสะดวกแก่เทเลแอสเสท ในการเข้าปฎิบัติงานกับอุปกรณ์โทรคมนาคมฯ 
ทีใ่ห้เช่าทีอ่ยู่ในพื้นทีข่องทีโอที 

(5) ประสานงานในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่เทเลแอสเสท ในการนําเข้า
อปุกรณ์ โทรคมนาคมฯ ตามสัญญาเช่าเครือ่งและอปุกรณ์โทรคมนาคมและในการขอ
ใบอนุญาตทุกประเภททีเ่กีย่วข้องกับอปุกรณ์โทรคมนาคมฯ จากหน่วยงานของรฐั เช่น 
ใบอนุญาตติดตั้งสถานีวทิยุคมนาคม และใบอนุญาตใช้เครือ่งวทิยุคมนาคม 

(6) ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมและเงื่อนไข
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz เพื่อการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่
ของทีโอที

5.3 ขอ้พพิาททางกฎหมาย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยของบรษิัทเป็นคู่ความหรอืคู่กรณีในคดีหรอืข้อพิพาทสําคัญทีย่ังไม่ส้ินสุดมีรายละเอยีด
ดังนี้

1) ขอ้พพิาทระหวา่งบรษิัทและ กสท เกี่ยวกับการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตจากการใหบ้รกิารโทรคมนาคม

เมือ่วนัที ่11 กุมภาพันธ ์2546 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิหผู้ใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมซึง่รวมถงึบรษิทัมสิีทธนิาํเงนิคา่ภาษสีรรพ
สามิตทีไ่ดช้าํระใหแ้กร่ฐัแลว้ตลอดทัง้ป ี(ไมร่วมดอกเบ้ีย คา่ปรบั หรอืเงนิเพิม่ใด ๆ ) มาหกัออกจากจํานวนเงนิผลประโยชน์
ตอบแทนทีบ่รษิัทต้องนําส่งให้แก่ กสท เมือ่ส้ินปีดําเนินการตามสัญญารว่มการงานได้ และเมือ่วนัที ่27 มีนาคม 2546 
กสท ได้มีหนังสือแจ้งให้บรษิัทดําเนินการตามมติคณะรฐัมนตรดีังกลา่ว ซึ่งต่อมามติคณะรฐัมนตรดัีงกลา่วถูกยกเลกิ
เมือ่วนัที ่23 มกราคม 2550

ภายหลงัจากทีม่กีารยกเลกิมตคิณะรฐัมนตรข้ีางตน้ เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2551 กสท ไดย้ืน่คําเสนอข้อพิพาทตอ่สถาบนั
อนุญาโตตลุาการ เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชาํระคา่ผลประโยชน์ตอบแทนในปสัีมปทานที ่12 ถงึ 16 เพิม่เตมิ พรอ้มเบี้ยปรบัและ
ภาษีมูลค่าเพิม่ รวมเป็นเงินจํานวนทั้งส้ินประมาณ 23,164 ลา้นบาท เสมือนหนึง่วา่ กสท ไม่เคยอนุญาตให้บรษิัทนําค่า
ภาษีสรรพสามิตที่ได้ชําระให้แก่รฐัมาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่บรษิัทต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามสัญญารว่ม
การงานแต่อย่างใด คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาด ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2555 ให้บรษิัทชนะคดีและยกคําเสนอ
ข้อพิพาทของ กสท ทั้งหมด อย่างไรก็ดี เมือ่วนัที ่31 สิงหาคม 2555 กสท ได้ยืน่คํารอ้งขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลา่ว และเมือ่วนัที ่29 มกราคม 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่พิพาท  กสท ได้อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 
ขณะนี้คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด



รายงานประจำาปี  256393

2) ข้อพิพาทระหว่างบรษิัทและ กสท เกี่ยวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่าเชื่อม
ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ท่ีบริษัทได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมของบริษัทหลังประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ 
(Interconnection Charge)

ในปี 2554 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายไดค้า่ IC ในปสัีมปทานที ่16 (16 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2550) ทีข่าดไป เป็นจํานวนประมาณ 
4,026 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบัอตัรารอ้ยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชําระ เนื่องจากบรษิัทคํานวณผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหวา่งรายได้ค่า IC ที่บรษิัทได้รบัจากผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่า IC 
ที่บรษัิทถูกผู้ประกอบการรายอืน่เรยีกเก็บ แต่ กสท เรยีกรอ้งให้บรษัิทชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่า IC ที่
บรษัิทไดร้บัจากผูป้ระกอบการรายอืน่ทัง้หมดโดยไม่ใหน้าํรายจา่ยค่า IC ทีบ่รษัิทถูกผูป้ระกอบการรายอืน่เรยีกเก็บมาหกั
ออก ต่อมา เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2562 บรษัิทได้รบัคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ 
กสท สําหรบัข้อเรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
สําหรบัปีสัมปทานที ่16 ซึง่ กสท ไดย้ืน่คาํรอ้งขอเพิกถอนคาํช้ีขาดขอ้พิพาทต่อศาลปกครองกลาง ปจัจุบันคดีอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ในปี 2555 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที่ 17 เป็นจํานวนประมาณ 3,860 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบั เมื่อวนัที ่
27 ธนัวาคม 2562 บรษิัทได้รบัคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมสําหรบั
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสัมปทานที่ 17 จํานวน 3,957 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยผิดนัดรอ้ยละ
7.5 ต่อปี 

ในปี 2556 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที ่18 อกีเป็นจํานวนประมาณ 3,340 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบั เมือ่วนัที ่
26 ธนัวาคม 2562 บรษิทัไดร้บัคาํชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการใหบ้รษัิทฯ ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิสําหรบั
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสัมปทานที่ 18 จํานวน 3,438 ล้านบาท พรอ้มดอกเบ้ียผิดนัดรอ้ยละ 
7.5 ต่อปี 

ในปี 2558 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที ่19 เป็นจํานวนประมาณ 3,667 ลา้นบาทพรอ้มทั้งเบี้ยปรบั 

ในปี 2558 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที ่20 เป็นจํานวนประมาณ 3,914 ลา้นบาท พรอ้มทั้งเบี้ยปรบั เมือ่วนัที ่
6 กุมภาพนัธ์ 2563 บรษัิทไดร้บัคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการใหบ้รษัิทฯ ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมสําหรบั
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสัมปทานที่ 20 จํานวน 4,346 ล้านบาท พรอ้มดอกเบ้ียผิดนัดรอ้ยละ 
7.5 ต่อปี 

บรษิัทไม่เห็นด้วยกับคําชี้ขาดข้อพิพาทที่คณะอนุญาโตตุลาการให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรบั
รายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในปีสัมปทานที ่ 17 ปีสัมปทานที ่ 18  และปีสัมปทานที ่20 ปัจจุบันบรษิัทได้ยืน่
คํารอ้งขอเพิกถอนคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการสําหรบัข้อพิพาทผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC ของปี
สัมปทานที ่17 ปีสัมปทานที ่18  และปีสัมปทานที ่20 ต่อศาลปกครองกลางแลว้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

อนึง่ คําชี้ขาดดังกลา่วมีผลทางกฎหมายเฉพาะข้อพิพาทนั้นเท่านั้น โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผกูพันต่อข้อพิพาท
อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

ในปี 2562 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที ่21-27 เป็นจํานวนประมาณ 15,879 ลา้นบาทพรอ้มทั้งเบี้ยปรบั

เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2563 บรษิัทได้รบัคําส่ังจากศาลปกครองกลางให้ยืน่คําคัดค้านคํารอ้งขอบังคับตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการสําหรบัปีสัมปทานที ่17

3) คา่เสียหายจากการคิดคา่บรกิารแบบปดัเศษ (คดีแบบกลุม่) 

เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2561 บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ถูกฟ้องรอ้งต่อศาลแพ่งในคดีแบบกลุม่โดยถูกกลา่วอา้งในเรือ่ง
การคิดคา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบปดัเศษวนิาทใีหเ้ป็นนาท ี(ปดัเศษ) ไมถ่กูตอ้ง และกระทําผดิต่อขอ้กาํหนดในสัญญา
ที่ทําไว้กับลูกค้า และขัดต่อประกาศของ กสทช. บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ถูกเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการใช้บรกิาร
ทีเ่กิดขึ้นในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2563 ศาลได้รบั
คําฟ้องการดําเนินคดีแบบกลุ่มแต่ยังไม่ได้มีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลแพ่ง

5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี

5.5 สถาบนัการเงนิทีต่ดิตอ่ประจาํ (เฉพาะกรณทีีบ่รษิทัออกตราสารหนี)้

- ไม่มี
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2) ข้อพิพาทระหว่างบรษิัทและ กสท เกี่ยวกับวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนอันเกิดจากรายได้ค่าเชื่อม
ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ท่ีบริษัทได้รับจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายท่ีเข้ามาใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมของบริษัทหลังประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ 
(Interconnection Charge)

ในปี 2554 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เตมิสําหรบัรายไดค้า่ IC ในปีสัมปทานที ่16 (16 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2550) ทีข่าดไป เป็นจํานวนประมาณ 
4,026 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบัอตัรารอ้ยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชําระ เนื่องจากบรษิัทคํานวณผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหวา่งรายได้ค่า IC ที่บรษิัทได้รบัจากผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่า IC 
ที่บรษัิทถูกผู้ประกอบการรายอืน่เรยีกเก็บ แต่ กสท เรยีกรอ้งให้บรษัิทชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่า IC ที่
บรษัิทไดร้บัจากผูป้ระกอบการรายอืน่ทัง้หมดโดยไม่ใหน้าํรายจา่ยค่า IC ทีบ่รษิทัถกูผูป้ระกอบการรายอืน่เรยีกเก็บมาหกั
ออก ต่อมา เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2562 บรษัิทได้รบัคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ 
กสท สําหรบัข้อเรยีกรอ้งให้บรษัิทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
สําหรบัปีสัมปทานที ่16 ซึง่ กสท ไดย้ืน่คาํรอ้งขอเพิกถอนคาํช้ีขาดขอ้พิพาทต่อศาลปกครองกลาง ปจัจุบันคดอียู่ระหวา่ง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ในปี 2555 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที่ 17 เป็นจํานวนประมาณ 3,860 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบั เมื่อวนัที ่
27 ธนัวาคม 2562 บรษิัทได้รบัคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมสําหรบั
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสัมปทานที่ 17 จํานวน 3,957 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยผิดนัดรอ้ยละ
7.5 ต่อปี 

ในปี 2556 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที ่18 อกีเป็นจํานวนประมาณ 3,340 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบั เมือ่วนัที ่
26 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไดร้บัคาํชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการใหบ้รษิทัฯ ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมสําหรบั
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสัมปทานที่ 18 จํานวน 3,438 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยผิดนัดรอ้ยละ 
7.5 ต่อปี 

ในปี 2558 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที ่19 เป็นจํานวนประมาณ 3,667 ลา้นบาทพรอ้มทั้งเบี้ยปรบั 

ในปี 2558 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที ่20 เป็นจํานวนประมาณ 3,914 ลา้นบาท พรอ้มทั้งเบี้ยปรบั เมือ่วนัที ่
6 กุมภาพนัธ์ 2563 บรษัิทไดร้บัคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการใหบ้รษัิทฯ ชาํระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมสําหรบั
รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในปีสัมปทานที่ 20 จํานวน 4,346 ล้านบาท พรอ้มดอกเบ้ียผิดนัดรอ้ยละ 
7.5 ต่อปี 

บรษิัทไม่เห็นด้วยกับคําชี้ขาดข้อพิพาทที่คณะอนุญาโตตุลาการให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรบั
รายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในปีสัมปทานที ่ 17 ปีสัมปทานที ่ 18  และปีสัมปทานที ่20 ปัจจุบันบรษิัทได้ยืน่
คํารอ้งขอเพิกถอนคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการสําหรบัข้อพิพาทผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC ของปี
สัมปทานที ่17 ปีสัมปทานที ่18  และปีสัมปทานที ่20 ต่อศาลปกครองกลางแลว้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

อนึง่ คําชี้ขาดดังกลา่วมีผลทางกฎหมายเฉพาะข้อพิพาทนั้นเท่านั้น โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผกูพันต่อข้อพิพาท
อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

ในปี 2562 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่า IC สําหรบัปีสัมปทานที ่21-27 เป็นจํานวนประมาณ 15,879 ลา้นบาทพรอ้มทั้งเบี้ยปรบั

เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2563 บรษิัทได้รบัคําส่ังจากศาลปกครองกลางให้ยืน่คําคัดค้านคํารอ้งขอบังคับตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการสําหรบัปีสัมปทานที ่17

3) คา่เสียหายจากการคิดคา่บรกิารแบบปดัเศษ (คดีแบบกลุม่) 

เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2561 บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ถูกฟ้องรอ้งต่อศาลแพ่งในคดีแบบกลุม่โดยถูกกลา่วอา้งในเรือ่ง
การคิดคา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบปดัเศษวนิาทใีหเ้ป็นนาท ี(ปดัเศษ) ไมถู่กตอ้ง และกระทําผดิตอ่ขอ้กําหนดในสัญญา
ที่ทําไว้กับลูกค้า และขัดต่อประกาศของ กสทช. บรษัิทและดีแทค ไตรเน็ต ถูกเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการใช้บรกิาร
ทีเ่กิดขึ้นในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2563 ศาลได้รบั
คําฟ้องการดําเนินคดีแบบกลุ่มแต่ยังไม่ได้มีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลแพ่ง

5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี

5.5 สถาบนัการเงนิทีต่ดิตอ่ประจาํ (เฉพาะกรณทีีบ่รษิทัออกตราสารหนี)้

- ไม่มี
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นโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทยึดมัน่ในหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ีตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ี สําหรบับรษิัทจดทะเบียน
ปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ี สําหรบับรษิัทจดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่รกัษาและเสรมิสรา้งมูลค่าสูงสุดให้แก่ผูถ้ือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกับดแูลกจิการ ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ และกระบวนการในการบรหิาร
ความเส่ียง การกําหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน บรษิัทให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการถือปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษัิทได้อ้างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรบับรษิัท
จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จากการสํารวจ
ตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบียนซึง่ประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทยในปี 2563 บรษิัท
ได้รบัคะแนนระดับ “ดีเลศิ” (ช่วงคะแนนระหวา่งรอ้ยละ 90 ขึ้นไป) โดยเป็นหนึง่ใน 240 บรษิัททีไ่ด้รบัคะแนนดีเลศิ จากบรษิัทจดทะเบียน
ที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด 692 บรษิัท จึงเป็นเครือ่งยืนยันว่าบรษิัทยึดมั่นในหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน รายละเอยีดของหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ีของบรษิัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1      สิทธขิองผูถ้ือหุ้น

 
คณะกรรมการบรษิัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธข้ัินพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น 
การได้รบัส่วนแบง่ในผลกาํไรของบรษิทั การเข้ารว่มประชุมเพือ่ใช้สิทธอิอกเสียงในการประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งเป็นอสิระและ
เท่าเทียมกัน การรว่มตัดสินใจเรือ่งสําคัญของบรษัิท การแต่งตั้งหรอืถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รบัข้อมูลข่าวสารของบรษิัทอย่าง
รวดเรว็ ครบถ้วนและเพียงพอ ผา่นชอ่งทางทีเ่ข้าถึงได้งา่ย โดยสนับสนุนให้ผูถื้อหุน้ได้ใชสิ้ทธขิองตนอย่างเตม็ทีผ่า่นการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ (บรษิทัมหีุน้สามญัเพยีงประเภทเดียวโดยหนึง่หุน้สามญัมสิีทธอิอกเสียงหนึง่เสียง) ทัง้น้ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้
มีส่วนรว่มในการตัดสินใจในเรือ่งทีก่ระทบหรอืเกีย่วข้องกับสิทธแิละผลประโยชน์ของตน

6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ส่วนที ่ 2  การกํากับดแูลกิจการ
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6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตักิารกาํกับดแูลกจิการ

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทยึดมัน่ในหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ีตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ี สําหรบับรษิัทจดทะเบียน
ปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ี สําหรบับรษิัทจดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่รกัษาและเสรมิสรา้งมูลค่าสูงสุดให้แก่ผูถ้ือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัทาํนโยบายการกาํกับดแูลกจิการ ซึง่ประกอบดว้ยโครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการ และกระบวนการในการบรหิาร
ความเส่ียง การกําหนดกลยุทธ์ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน บรษิัทให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการถือปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษัิทได้อ้างอิงจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรบับรษิัท
จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จากการสํารวจ
ตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบียนซึง่ประเมินโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทยในปี 2563 บรษิัท
ได้รบัคะแนนระดับ “ดีเลศิ” (ช่วงคะแนนระหวา่งรอ้ยละ 90 ขึ้นไป) โดยเป็นหนึง่ใน 240 บรษิัททีไ่ด้รบัคะแนนดีเลศิ จากบรษิัทจดทะเบียน
ที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด 692 บรษิัท จึงเป็นเครือ่งยืนยันว่าบรษิัทยึดมั่นในหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน รายละเอยีดของหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ีของบรษิัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1      สิทธขิองผูถ้ือหุ้น

 
คณะกรรมการบรษิัทตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธขิั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น 
การได้รบัส่วนแบง่ในผลกาํไรของบรษิทั การเข้ารว่มประชุมเพือ่ใช้สิทธอิอกเสียงในการประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งเป็นอสิระและ
เท่าเทียมกัน การรว่มตัดสินใจเรือ่งสําคัญของบรษัิท การแต่งตั้งหรอืถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รบัข้อมูลข่าวสารของบรษัิทอย่าง
รวดเรว็ ครบถ้วนและเพียงพอ ผา่นชอ่งทางทีเ่ข้าถงึได้งา่ย โดยสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ได้ใชสิ้ทธขิองตนอย่างเตม็ทีผ่า่นการ
ประชุมผูถ้อืหุ้น (บรษิทัมีหุน้สามัญเพยีงประเภทเดียวโดยหนึง่หุน้สามญัมสิีทธอิอกเสียงหนึง่เสียง) ทัง้น้ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้
มีส่วนรว่มในการตัดสินใจในเรือ่งทีก่ระทบหรอืเกีย่วข้องกับสิทธแิละผลประโยชน์ของตน

6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ส่วนที ่ 2  การกํากับดแูลกิจการ
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บรษิัทมีนโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้ารว่มการประชุม
ผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษัิทได้มีการแจ้งกําหนดวนัประชุมลว่งหน้าผา่นชอ่งทางการเปิดเผยของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
ตั้งแต่วนัที ่15 กรกฎาคม 2563 และกําหนดวนักําหนดรายชือ่ผูม้ีสิทธเิข้ารว่มประชุม (Record Date) และกําหนดวนั
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนือ่งดว้ยบรษัิท
มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูถ้ือหุ้น ผูเ้ข้ารว่มประชุมและทีมงานทุกฝ่ายจากการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และเพือ่ให้ผูถ้ือหุ้นทุกท่านยังสามารถเข้ารว่ม
การประชุมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้ารว่มการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และลงทะเบียนและยืนยันตัวตนล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านลิงค์หรอืการสแกน QR Code 
พรอ้มทัง้จดัให้มเีจา้หนา้ทีด่แูลระบบเพือ่ให้คาํแนะนาํ ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปญัหาเกีย่วกับการลงทะเบียนและการเข้า
รว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) บรษิัทยังได้นําการนับคะแนนเสียงผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส์มาใช้เพือ่
ใหก้ารประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเรว็และแมน่ยาํยิง่ขึน้ ทัง้นี ้กเ็พือ่อาํนวยความสะดวกให้แกผู่ถื้อหุน้ 

บรษิทัดาํเนินการประชุมอย่างโปรง่ใสและมีกลไกทีส่ามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เปดิโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซั้กถามและแสดง
ความคิดเห็นทีเ่กีย่วขอ้งกับระเบยีบวาระและสรุปไวใ้นรายงานประชุม นอกจากนียั้งสนบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดับ
สูงที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพรอ้มเพรยีงกันเพื่อตอบคําถามและรบัทราบความคิดเห็น
ของผูถ้ือหุ้น
 
อนึ่ง บรษิัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ตาม
พระราชกําหนดวา่ด้วยการประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงเข้ารว่มการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ทั้งหมด 24 ท่าน

บรษิัทได้มอบหมายให้บรษิัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่เป็นนายทะเบียนของบรษิัท เป็นผูด้ําเนิน
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นตั้งแต่วนัที ่14 สิงหาคม 2563 และ
บรษิัทได้จัดให้มีการเผยแพรห่นังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุม 30 วนั (ตั้งแต่วนัที ่31 กรกฎาคม 2563) 
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุ้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ข้ึนโดย หนงัสือเชญิประชุม
ผูถ้อืหุน้มีรายละเอยีดประกอบระเบยีบวาระต่าง ๆ  อยา่งเพียงพอและครบถว้น เอกสารประกอบการประชุมและความเหน็
ของคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละวาระ พรอ้มทั้งระบุอย่างชัดเจนวา่เป็นเรือ่งเสนอเพือ่ทราบหรอืเพือ่พิจารณา และแนบ
หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบตามทีก่ระทรวงพาณชิย์กําหนด รวมทัง้เสนอรายชือ่กรรมการอสิระจาํนวน 3 ทา่น ในหนังสือ
มอบฉันทะเพือ่เป็นทางเลอืกให้กับผูถ้ือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระท่านใดท่านหนึง่

บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรือ่งเพื่อ
พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท ลว่งหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในระหวา่งวนัที่ 3 ตุลาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 โดยบรษัิทได้
เผยแพรร่ายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 
อยา่งไรกด็ ีไม่มีผูถ้อืหุน้ส่งคาํถามทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชุมเสนอวาระการประชุม หรอืเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
แต่อย่างใด

บรษิัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลกัเกณฑ์และวธิกีารออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผูถ้ือหุ้นก่อนเริม่การประชุม ทั้งนี้ ผูถ้ือหุ้นและ
ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธอิอกเสียงตามจํานวนหุ้นโดยในแต่ละวาระที่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเวน้ผู้รบัมอบฉันทะ
ตามแบบ ค. บรษิทัยงัได้จดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมายทีเ่ป็นอสิระจากภายนอก (Inspector) ทําหน้าทีก่าํกบัดแูลการประชุม
และตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบรษิทั ทัง้น้ี ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธาน
ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามในเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทและวาระการประชุมได้
อย่างเต็มที ่

บรษัิทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภท
คะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยภายในวนัเดียวกันหลงัจากการประชุมผูถ้ือหุ้นเสรจ็ส้ิน

หมวดที่ 2     การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบรษิัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้
ดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้

บรษิัทมีนโยบายทีจ่ะรกัษาสิทธขิองผูถ้ือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ประธานในทีป่ระชุม
ไดดํ้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ด้แจง้ไวใ้นหนังสือเชญิประชุมผูถื้อหุน้และไมม่กีารเพิม่วาระการประชุม
โดยไม่แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบลว่งหน้าแต่อย่างใด ท้ังน้ี ผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุรายมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุน้
ทีต่นถืออยู่ โดยหนึง่หุ้นมีสิทธอิอกเสียงเท่ากับหนึง่เสียง

บรษัิทมิได้นําการลงคะแนนเสียงแบบสะสมมาใช้ เนื่องจากข้อบังคับบรษิัทได้กําหนดให้มีการเลอืกตั้งกรรมการโดยวธิี
คะแนนเสียงขา้งมาก อยา่งไรกด็ ีบรษิทัไดก้าํหนดใหม้วีธิกีารอืน่ในการรกัษาสิทธขิองผูถ้อืหุน้รายยอ่ยมาโดยตลอดโดย
การกําหนดนโยบายและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรูแ้ละความสามารถในการที่จะมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบรษัิท และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธใินการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบรษัิทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์ของบรษิัทที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครรบัเลือกตั้งเป็น
ประธานและกรรมการจะต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นธรุกจิโทรคมนาคมหรอืธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งอนัเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการบรษัิท กระบวนการสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระต้องมั่นใจว่ากรรมการอิสระได้ทําหน้าที่ที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัทและผูถ้ือหุ้น

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองไดส้ามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัหรอื
บคุคลอืน่เข้ารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบรษิทัได้จดัเตรยีมหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวง
พาณิชย์ประกาศกําหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสือเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะไดท้างเวบ็ไซต์
ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th

บรษิทัได้มอบหมายให้บรษิทัภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ทาํงานรว่มกบับรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการแทนบรษัิทในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยในวาระ
การเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชสิ้ทธใินการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล การนบัคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปรง่ใส และมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การตรวจสอบได้ในภายหลงั 

บรษัิทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และจัดให้มีการเผยแพรแ่ถบวิดีทัศน์บันทึกภาพ
การประชุมผูถ้ือหุ้นทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชุม
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บรษัิทมีนโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้ารว่มการประชุม
ผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษัิทได้มกีารแจ้งกําหนดวนัประชุมลว่งหน้าผา่นชอ่งทางการเปิดเผยของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย
ตั้งแต่วนัที ่15 กรกฎาคม 2563 และกําหนดวนักําหนดรายชือ่ผูม้ีสิทธเิข้ารว่มประชุม (Record Date) และกําหนดวนั
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เนือ่งดว้ยบรษัิท
มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูถ้ือหุ้น ผูเ้ข้ารว่มประชุมและทีมงานทุกฝ่ายจากการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และเพือ่ให้ผูถ้ือหุ้นทุกท่านยังสามารถเข้ารว่ม
การประชุมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้ารว่มการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และลงทะเบียนและยืนยันตัวตนล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านลิงค์หรอืการสแกน QR Code 
พรอ้มทัง้จดัให้มีเจา้หนา้ทีดู่แลระบบเพือ่ให้คาํแนะนาํ ตอบข้อซักถาม และแก้ไขปญัหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนและการเข้า
รว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) บรษิัทยังได้นําการนับคะแนนเสียงผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส์มาใช้เพือ่
ใหก้ารประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเรว็และแม่นยาํยิง่ขึน้ ทัง้นี ้กเ็พือ่อาํนวยความสะดวกให้แกผู่ถ้อืหุน้ 

บรษัิทดําเนินการประชุมอย่างโปรง่ใสและมีกลไกทีส่ามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและแสดง
ความคิดเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกับระเบยีบวาระและสรุปไวใ้นรายงานประชุม นอกจากนียั้งสนบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบั
สูงที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพรอ้มเพรยีงกันเพื่อตอบคําถามและรบัทราบความคิดเห็น
ของผูถ้ือหุ้น
 
อนึ่ง บรษิัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ตาม
พระราชกําหนดวา่ด้วยการประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงเข้ารว่มการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ทั้งหมด 24 ท่าน

บรษิัทได้มอบหมายให้บรษิัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่เป็นนายทะเบียนของบรษิัท เป็นผูด้ําเนิน
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นตั้งแต่วนัที ่14 สิงหาคม 2563 และ
บรษิัทได้จัดให้มีการเผยแพรห่นังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุม 30 วนั (ตั้งแต่วนัที ่31 กรกฎาคม 2563) 
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุ้นไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้โดย หนังสือเชญิประชุม
ผูถ้อืหุน้มรีายละเอยีดประกอบระเบยีบวาระต่าง ๆ  อยา่งเพียงพอและครบถว้น เอกสารประกอบการประชุมและความเหน็
ของคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละวาระ พรอ้มทั้งระบุอย่างชัดเจนวา่เป็นเรือ่งเสนอเพือ่ทราบหรอืเพือ่พิจารณา และแนบ
หนงัสือมอบฉันทะตามแบบตามทีก่ระทรวงพาณชิย์กําหนด รวมทัง้เสนอรายชือ่กรรมการอสิระจาํนวน 3 ทา่น ในหนังสือ
มอบฉันทะเพือ่เป็นทางเลอืกให้กับผูถ้ือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระท่านใดท่านหนึง่

บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรือ่งเพื่อ
พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั ลว่งหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในระหวา่งวนัที่ 3 ตุลาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 โดยบรษิัทได้
เผยแพรร่ายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการดังกล่าวโดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dtac.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 
อยา่งไรกด็ ีไมม่ผีูถ้อืหุน้ส่งคาํถามทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชุมเสนอวาระการประชุม หรอืเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
แต่อย่างใด

บรษิัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลกัเกณฑ์และวธิกีารออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผูถ้ือหุ้นก่อนเริม่การประชุม ทั้งนี้ ผูถ้ือหุ้นและ
ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธอิอกเสียงตามจํานวนหุ้นโดยในแต่ละวาระที่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเวน้ผู้รบัมอบฉันทะ
ตามแบบ ค. บรษิทัยงัได้จดัให้มีทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ป็นอสิระจากภายนอก (Inspector) ทําหน้าทีก่าํกบัดแูลการประชุม
และตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบรษัิท ทัง้นี ้ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประธาน
ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและต้ังคําถามในเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทและวาระการประชุมได้
อย่างเต็มที ่

บรษิัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภท
คะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยภายในวนัเดียวกันหลงัจากการประชุมผูถ้ือหุ้นเสรจ็ส้ิน

หมวดที่ 2     การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบรษิัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้
ดําเนินการต่าง ๆ ดังนี้

บรษิัทมีนโยบายทีจ่ะรกัษาสิทธขิองผูถ้ือหุ้นทุกราย โดยในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 ประธานในทีป่ระชุม
ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ด้แจง้ไวใ้นหนังสือเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และไมม่กีารเพิม่วาระการประชุม
โดยไม่แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทราบลว่งหน้าแต่อย่างใด ท้ังนี ้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุรายมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุน้
ทีต่นถืออยู่ โดยหนึง่หุ้นมีสิทธอิอกเสียงเท่ากับหนึง่เสียง

บรษัิทมิได้นําการลงคะแนนเสียงแบบสะสมมาใช้ เนื่องจากข้อบังคับบรษิัทได้กําหนดให้มีการเลอืกตั้งกรรมการโดยวธิี
คะแนนเสียงขา้งมาก อยา่งไรกด็ ีบรษัิทไดก้าํหนดใหม้วีธิกีารอืน่ในการรกัษาสิทธขิองผูถ้อืหุน้รายยอ่ยมาโดยตลอดโดย
การกําหนดนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรูแ้ละความสามารถในการที่จะมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบรษิัท และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธใินการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบรษัิทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์ของบรษิัทที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครรบัเลือกตั้งเป็น
ประธานและกรรมการจะตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นธรุกจิโทรคมนาคมหรอืธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งอนัเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการบรษัิท กระบวนการสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระต้องมั่นใจว่ากรรมการอิสระได้ทําหน้าที่ที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัทและผูถ้ือหุ้น

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัหรอื
บคุคลอืน่เข้ารว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบรษิทัได้จดัเตรยีมหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวง
พาณิชย์ประกาศกําหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสือเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะไดท้างเวบ็ไซต์
ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th

บรษิทัได้มอบหมายให้บรษิทัภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์ทาํงานรว่มกบับรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการแทนบรษัิทในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยในวาระ
การเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัได้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธใินการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล การนบัคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผย โปรง่ใส และมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรอเิลก็ทรอนิกส์เพือ่การตรวจสอบได้ในภายหลงั 

บรษิัทได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และจัดให้มีการเผยแพรแ่ถบวิดีทัศน์บันทึกภาพ
การประชุมผูถ้ือหุ้นทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th ภายใน 14 วนัภายหลงัการประชุม



รายงานประจำาปี  256399

หมวดที่ 3      บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย

(1) การดแูลสิทธขิองผูม้ีส่วนไดเ้สีย
บรษิัทตระหนักถึงสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ทั้งภายในและภายนอกบรษัิท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้วา่สิทธดัิงกลา่ว
ได้รบัการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งน้ี เพื่อสรา้งความเข้าใจอันดีและความรว่มมือระหวา่งบรษัิทและผู้มีส่วนได้เสีย 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน สรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บรษิัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบรษิัทในระยะยาว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสําคญัตอ่สิทธขิองผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของบรษัิท บรษัิทดูแลใหมี้การปฏบัิตติอ่ผูถื้อหุน้ทกุราย
อยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม โดยจดัใหมี้การเปดิเผยขอ้มูลทีถู่กตอ้ง โปรง่ใส และทนัตอ่เวลาและจดัใหมี้การดูแลรกัษา
ไวซ้ึง่ทรพัย์สินของบรษิัท บรษิัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินงานเพือ่สรา้งผลกําไร และการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยืน ทั้งนี้ 
เพือ่เพิม่มลูคา่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว รายละเอยีดเกีย่วกับสิทธขิองผูถื้อหุน้แสดงอยูใ่นหมวดที ่1 สิทธขิองผูถื้อหุน้ และ
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของพนักงาน

บรษิัทตระหนักเสมอวา่พนักงานเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเรจ็ของบรษิัท ดังนั้น บรษัิทจึง
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศกัยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู ้ และความสามารถของ
พนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม โดยบรษิัทศกึษาและทบทวนโครงสรา้งองค์กร บทบาท หน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบของแตล่ะหน่วยงาน ประเมนิผลการทาํงานและความกา้วหนา้ในการทาํงานของพนกังานอยา่งสมํา่เสมอ 
ทั้งนี้ เพือ่สรา้งศกัยภาพและความพรอ้มภายในองค์กรเพือ่พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรทีด่ี รวมถึงให้ความสําคัญใน
การกําหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคลอ้งกับผลการดําเนินงานของบรษิัททั้งในระยะส้ันและระยะยาว

บรษิัทให้ความสําคัญในเรือ่งสวสัดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยบรษัิทได้จัดสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ข้ัน
พื้นฐานตามทีก่ฎหมายกําหนด อาทิ ชัว่โมงการทํางาน วนัหยุด วนัหยุดพักผอ่นประจําปี และวนัลาหยุดประเภทต่าง ๆ 
รวมถงึวนัลาคลอด 6 เดอืนโดยไดร้บัคา่ตอบแทน วนัลาเพือ่ทําหนา้ทีบิ่ดาในระหวา่งภรรยาคลอดบุตร (paternity leave) 
การประกนัสังคม กองทนุเงนิทดแทน กองทนุสํารองเลีย้งชพี โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธปิระโยชน์ตา่ง ๆ  ใหกั้บพนกังาน
อย่างต่อเนือ่ง

บรษิัทยังได้จัดให้มีสวสัดิการอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ฎหมายกําหนดอกีด้วย อาทิ การประกันสุขภาพซึง่ครอบคลมุการ
รกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและทันตกรรม การประกันชีวติ การประกันอบุัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําปี 
และการรกัษาพยาบาลภายในสํานกังานโดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจําสํานกังานในชว่งเวลาปฏบัิติงาน รวมถงึจดั
ให้มีมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคระบาด และการจัดหา
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสําหรบัลา้งมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก เป็นต้น นอกจากนี้ บรษิัทยังส่ง
เสรมิให้พนกังานออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพทีด่ ีโดยได้จดัสถานที ่อปุกรณ์กีฬา และกจิกรรมตา่ง ๆ  สําหรบัการออกกาํลงั
กาย เช่น โยคะและแอโรบคิ เป็นตน้ และส่งเสรมิเรือ่งความสัมพันธ์ในครอบครวั โดยไดจ้ดัสถานทีแ่ละกิจกรรมตา่ง ๆ  อาทิ 
หอ้งเดก็เลน่ ห้องสมดุ ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในชว่งปิดเทอม เพือ่รองรบักรณีทีพ่นกังานมีความจาํเป็นต้องนําบตุร
หลานมาที่ทํางาน นอกจากนี้ บรษิัทได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร 
การอปุสมบท การเสียชีวติของญาติใกลช้ิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

บรษัิทส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนรว่มในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลอืกตั้ง “สภาผู้แทนพนักงาน” 
เพือ่เป็นตวัแทนของพนกังานและเป็นส่ือกลางในการประสานงานกับบรษัิท เพือ่ชว่ยเหลอืและบรรเทาความเดือดรอ้นของ
พนักงานในเรือ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่บรษัิทได้จัดให้ในรูปแบบของสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ที่พนักงานได้รบัอยู่แลว้ 
รวมทั้งให้คําปรกึษา และรบัฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บรษัิทได้ดําเนินการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบรหิาร
จัดการส่ิงแวดล้อมสากล โดยได้จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
เพือ่กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบัติเกีย่วกับเรือ่งสุขภาพ สวสัดิภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอ้ม โดยกําหนด
และส่งเสรมิให้มีการดูแลและรกัษาสุขภาพอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึง
ควบคุมภยันตรายและดําเนินการที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอบุัติเหตุและโรคภัยจากการทํางานให้กับพนักงานทุกคน
ตามมาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัในนานาประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการอบรมและจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพือ่ส่งเสรมิวฒันธรรมความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทํางานในองค์กร 
ทั้งน้ี เพื่อสรา้งจิตสํานึกและหลกัในการปฏิบัติในเรือ่งดังกลา่ว รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการทํางานจํานวน 3 คณะในพื้นทีต่่าง ๆ ซึง่ประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานและ
ผูบ้รหิารเขา้ทาํงานรว่มกัน โดยทาํหนา้ทีร่ายงานและเสนอแนวทางการแกไ้ขและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้
ปลอดภัย และส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน

อนึง่ เพือ่พัฒนาและปรบัปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของพนกังานได้อยา่งแทจ้รงิ บรษิทัไดจ้ดัให้
พนักงานทําแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานทีม่ีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทุกปีผา่นช่อง
ทางออนไลน์ โดยแบบสํารวจความคิดเห็นดังกลา่วครอบคลมุเรือ่งความคิดเห็นทีพ่นักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และ
บรษัิท รวมไปถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาศกัยภาพของบรษิัท ทั้งน้ี พนักงานสามารถแสดง
ความรูสึ้กและความคิดเห็นของตนเองผา่นแบบสํารวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มที ่โดยข้อมูลทีไ่ด้จากการทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นความลบั

สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงได้สรา้งแนวทางการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหลา่นี ้โดยแนวทางการดาํเนนิงานดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายและกลยทุธด้์านความย่ังยนืของบรษิทั กลา่วคือ “การทํา
ในส่ิงทีถู่กต้อง” และ “การสรา้งไทยให้แกรง่เพือ่ลดความเหลือ่มลํา้และยกระดับมาตรฐานในสังคม” โดยบรษิัทได้คํานึง
ถึงความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม และการประเมินผลกระทบ รวมถึงการมีส่วนรว่มของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการพิจารณากําหนดเป้าหมายและการนําแนวทางการดําเนินงานไปปฏิบัติจรงิ

หนึ่งในแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทเพื่อการพัฒนาสังคม คือ การส่งเสริมความปลอดภัยและ
ความรบัผิดชอบต่อการใช้อนิเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยีส่ือสาร โดยเฉพาะในกลุม่เด็กและเยาวชน ซ่ึงถือวา่เป็นกลุม่เส่ียง
จากการใชเ้ทคโนโลยดีงักลา่ว บรษิทัจงึไดด้าํเนนิงานโครงการ Safe Internet โดยมเีปา้หมายสูงสุดคอืการสรา้งภมูคิุม้กนั
จากภัยรา้ยต่างๆ ในโลกออนไลน์แก่เด็กและเยาวชน ซึง่กลุม่เป้าหมายนอกจากจะเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 5-16 ปีแลว้ 
ยังรวมถึงพ่อแม่ผูป้กครองและครูด้วย

ในด้านส่ิงแวดล้อม บรษิัทได้จัดให้มีระบบบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทีจ่ะเกิดข้ึนแก่ชุมชนและสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยโดยรวม ระบบดังกลา่วยงัทําใหบ้รษัิทสามารถควบคมุ
และบรหิารจัดการกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได้อีกด้วย โดยประเด็นที่บรษัิทให้ความสําคัญสูงสุด คือ 
การกําจัดขยะอเิลก็ทรอนิกส์ หรอื e-waste และขยะอนัตรายอืน่ๆ ทั้งที่เกิดจากกระบวนการดําเนินธรุกิจภายใน เช่น 
แบตเตอรีท่ีเ่ส่ือมสภาพจากสถานีฐาน เป็นต้น และจากบุคคลภายนอก เช่น เครือ่งโทรศพัท์มือถือ ซิมการด์ และอปุกรณ์
เสรมิต่างๆ ทีเ่ส่ือมสภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ บรษิัทยังส่งเสรมิให้มีการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการออกแบบ
สํานักงานในอาคารจัตุรสัจามจุรใีห้ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และส่งเสรมิ 
digital workplace คือมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ส่ือสารและการทํางานรว่มกันให้มากขึ้น เช่น การประชุมทางไกล 
(e-conference) ซึง่จะช่วยลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออ๊กไซด์จากการใช้พลงังานเชื้อเพลงิในการเดินทาง เป็นต้น



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 100

หมวดที่ 3      บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย

(1) การดแูลสิทธขิองผูมี้ส่วนไดเ้สีย
บรษัิทตระหนักถึงสิทธขิองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ทั้งภายในและภายนอกบรษิัท และดูแลเพื่อให้มั่นใจได้วา่สิทธดิังกลา่ว
ได้รบัการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งน้ี เพื่อสรา้งความเข้าใจอันดีและความรว่มมือระหวา่งบรษัิทและผู้มีส่วนได้เสีย 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน สรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่บรษิัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ังเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบรษิัทในระยะยาว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษัิทตระหนกัและใหค้วามสําคญัตอ่สิทธขิองผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิทั บรษิทัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุราย
อยา่งเทา่เทียมกันและเป็นธรรม โดยจดัใหมี้การเปดิเผยขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง โปรง่ใส และทนัตอ่เวลาและจดัใหม้กีารดแูลรกัษา
ไวซ้ึง่ทรพัย์สินของบรษิัท บรษิัทมีความมุ่งมัน่ในการดําเนินงานเพือ่สรา้งผลกําไร และการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยืน ทั้งนี้ 
เพือ่เพิม่มูลคา่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รายละเอยีดเกีย่วกับสิทธขิองผูถ้อืหุน้แสดงอยูใ่นหมวดที ่1 สิทธขิองผูถ้อืหุน้ และ
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของพนักงาน

บรษิัทตระหนักเสมอวา่พนักงานเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสําเรจ็ของบรษิัท ดังนั้น บรษิัทจึง
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศกัยภาพของพนักงานตลอดเส้นทางการทํางาน โดยพัฒนาทักษะ ความรู ้ และความสามารถของ
พนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทํางานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม โดยบรษิัทศกึษาและทบทวนโครงสรา้งองค์กร บทบาท หน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบของแตล่ะหน่วยงาน ประเมนิผลการทาํงานและความกา้วหนา้ในการทาํงานของพนกังานอย่างสมํา่เสมอ 
ทั้งนี้ เพือ่สรา้งศกัยภาพและความพรอ้มภายในองค์กรเพือ่พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรทีด่ี รวมถึงให้ความสําคัญใน
การกําหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคลอ้งกับผลการดําเนินงานของบรษิัททั้งในระยะส้ันและระยะยาว

บรษัิทให้ความสําคัญในเรือ่งสวสัดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยบรษิัทได้จัดสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ขั้น
พื้นฐานตามทีก่ฎหมายกําหนด อาทิ ชัว่โมงการทํางาน วนัหยุด วนัหยุดพักผอ่นประจําปี และวนัลาหยุดประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงวนัลาคลอด 6 เดือนโดยไดร้บัคา่ตอบแทน วนัลาเพือ่ทาํหนา้ทีบิ่ดาในระหวา่งภรรยาคลอดบตุร (paternity leave) 
การประกันสังคม กองทนุเงินทดแทน กองทนุสํารองเลีย้งชพี โดยมกีารประชาสัมพนัธสิ์ทธปิระโยชน์ตา่ง ๆ  ใหก้บัพนกังาน
อย่างต่อเนือ่ง

บรษิัทยังได้จัดให้มีสวสัดิการอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ฎหมายกําหนดอกีด้วย อาทิ การประกันสุขภาพซึง่ครอบคลมุการ
รกัษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและทันตกรรม การประกันชีวติ การประกันอบุัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจําปี 
และการรกัษาพยาบาลภายในสํานกังานโดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจาํสํานกังานในช่วงเวลาปฏบิตังิาน รวมถงึจดั
ให้มีมาตรการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน อาทิ การประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคระบาด และการจัดหา
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสําหรบัลา้งมือให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก เป็นต้น นอกจากน้ี บรษิัทยังส่ง
เสรมิให้พนกังานออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพทีด่ ีโดยได้จดัสถานที ่อปุกรณ์กีฬา และกจิกรรมตา่ง ๆ  สําหรบัการออกกาํลงั
กาย เช่น โยคะและแอโรบิค เป็นตน้ และส่งเสรมิเรือ่งความสัมพันธใ์นครอบครวั โดยไดจ้ดัสถานทีแ่ละกจิกรรมต่าง ๆ  อาทิ 
หอ้งเด็กเลน่ ห้องสมุด ห้องให้นมบุตร และกิจกรรมในชว่งปิดเทอม เพือ่รองรบักรณีทีพ่นกังานมคีวามจาํเป็นต้องนําบตุร
หลานมาที่ทํางาน นอกจากนี้ บรษัิทได้จัดให้มีเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร 
การอปุสมบท การเสียชีวติของญาติใกลช้ิด การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

บรษัิทส่งเสรมิและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนรว่มในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลอืกตั้ง “สภาผู้แทนพนักงาน” 
เพือ่เป็นตวัแทนของพนกังานและเป็นส่ือกลางในการประสานงานกบับรษิทั เพือ่ชว่ยเหลอืและบรรเทาความเดอืดรอ้นของ
พนักงานในเรือ่งต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่บรษัิทได้จัดให้ในรูปแบบของสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ที่พนักงานได้รบัอยู่แลว้ 
รวมทั้งให้คําปรกึษา และรบัฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บรษิัทได้ดําเนินการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบรหิาร
จัดการส่ิงแวดล้อมสากล โดยได้จัดให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
เพือ่กําหนดนโยบายและหลกัในการปฏิบัติเกีย่วกับเรือ่งสุขภาพ สวสัดิภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอ้ม โดยกําหนด
และส่งเสรมิให้มีการดูแลและรกัษาสุขภาพอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึง
ควบคุมภยันตรายและดําเนินการที่จําเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดอบัุติเหตุและโรคภัยจากการทํางานให้กับพนักงานทุกคน
ตามมาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบัในนานาประเทศ อีกทั้งจัดให้มีการอบรมและจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพือ่ส่งเสรมิวฒันธรรมความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทํางานในองค์กร 
ทั้งนี้ เพื่อสรา้งจิตสํานึกและหลกัในการปฏิบัติในเรือ่งดังกลา่ว รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการทํางานจํานวน 3 คณะในพื้นทีต่่าง ๆ ซึง่ประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานและ
ผูบ้รหิารเขา้ทาํงานรว่มกัน โดยทาํหนา้ทีร่ายงานและเสนอแนวทางการแกไ้ขและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้
ปลอดภัย และส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน

อนึง่ เพือ่พัฒนาและปรบัปรุงองค์กรให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของพนกังานได้อยา่งแทจ้รงิ บรษิทัไดจ้ดัให้
พนักงานทําแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานทีม่ีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ทุกปีผา่นช่อง
ทางออนไลน์ โดยแบบสํารวจความคิดเห็นดังกลา่วครอบคลมุเรือ่งความคิดเห็นทีพ่นักงานมีต่อหัวหน้างาน ทีมงาน และ
บรษัิท รวมไปถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาศกัยภาพของบรษัิท ทั้งนี้ พนักงานสามารถแสดง
ความรูสึ้กและความคิดเห็นของตนเองผา่นแบบสํารวจความคิดเห็นได้อย่างเต็มที ่โดยข้อมูลทีไ่ด้จากการทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นจะถูกเก็บเป็นความลบั

สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงได้สรา้งแนวทางการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหลา่นี ้โดยแนวทางการดาํเนนิงานดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายและกลยทุธด้์านความย่ังยนืของบรษิทั กลา่วคือ “การทํา
ในส่ิงทีถู่กต้อง” และ “การสรา้งไทยให้แกรง่เพือ่ลดความเหลือ่มลํา้และยกระดับมาตรฐานในสังคม” โดยบรษิัทได้คํานึง
ถึงความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม และการประเมินผลกระทบ รวมถึงการมีส่วนรว่มของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการพิจารณากําหนดเป้าหมายและการนําแนวทางการดําเนินงานไปปฏิบัติจรงิ

หนึ่งในแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทเพื่อการพัฒนาสังคม คือ การส่งเสริมความปลอดภัยและ
ความรบัผิดชอบต่อการใช้อนิเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยีส่ือสาร โดยเฉพาะในกลุม่เด็กและเยาวชน ซ่ึงถือวา่เป็นกลุม่เส่ียง
จากการใชเ้ทคโนโลยดีงักลา่ว บรษิทัจงึไดด้าํเนนิงานโครงการ Safe Internet โดยมเีปา้หมายสูงสุดคอืการสรา้งภมูคิุม้กนั
จากภัยรา้ยต่างๆ ในโลกออนไลน์แก่เด็กและเยาวชน ซึง่กลุม่เป้าหมายนอกจากจะเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 5-16 ปีแลว้ 
ยังรวมถึงพ่อแม่ผูป้กครองและครูด้วย

ในด้านส่ิงแวดล้อม บรษิัทได้จัดให้มีระบบบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทีจ่ะเกดิขึน้แก่ชุมชนและสภาพแวดลอ้มของประเทศไทยโดยรวม ระบบดังกลา่วยงัทําใหบ้รษัิทสามารถควบคมุ
และบรหิารจัดการกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได้อีกด้วย โดยประเด็นที่บรษัิทให้ความสําคัญสูงสุด คือ 
การกําจัดขยะอเิลก็ทรอนิกส์ หรอื e-waste และขยะอนัตรายอืน่ๆ ทั้งที่เกิดจากกระบวนการดําเนินธรุกิจภายใน เช่น 
แบตเตอรีท่ีเ่ส่ือมสภาพจากสถานีฐาน เป็นต้น และจากบุคคลภายนอก เช่น เครือ่งโทรศพัท์มือถือ ซิมการด์ และอปุกรณ์
เสรมิต่างๆ ทีเ่ส่ือมสภาพ เป็นต้น 

นอกจากนี้ บรษิัทยังส่งเสรมิให้มีการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินธุรกิจ โดยมีการออกแบบ
สํานักงานในอาคารจัตุรสัจามจุรใีห้ประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และส่งเสรมิ 
digital workplace คือมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ส่ือสารและการทํางานรว่มกันให้มากขึ้น เช่น การประชุมทางไกล 
(e-conference) ซึง่จะช่วยลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออ๊กไซด์จากการใช้พลงังานเชื้อเพลงิในการเดินทาง เป็นต้น
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สิทธิของลูกค้า

บรษิทัมุง่มัน่ในการปรบัปรุงประสิทธภิาพการให้บรกิาร รวมทัง้นาํเสนอสินค้าและบรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูค้า ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลกูค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบรกิารของบรษิัท โดยบรษัิทมีนโยบาย
กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าทุกรายจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิรยิา
มารยาททีด่ี บนหลกัการ “ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง” หรอืการให้ความสําคัญแก่ลกูค้า โดยเน้นเรือ่งการเข้าใจความต้องการ
ของลกูคา้และใหพ้นักงานทกุคนยดึหลกัการนีใ้นการดําเนินการในเรือ่งตา่ง ๆ  โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้กิีจกรรมภายในองค์กร
ใหก้บัพนกังานตลอดท้ังป ีเพือ่สนบัสนุนให้พนกังานได้เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นความคดิเหน็ โดยบรษิทัจะนาํข้อคดิเหน็ของ
พนักงานมาปรบัปรุงและส่งเสรมิการทํางานรว่มกันในทุกส่วนงานเพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่ลกูค้าไม่ทางตรงก็ทางออ้ม

ปัจจุบัน บรษิัทได้จัดเตรยีมช่องทางบรกิารเพือ่รองรบัการติดต่อจากลกูค้า กลา่วคือ สํานักงานบรกิารลกูค้า (Service 
Center) และคอลเซ็นเตอร ์(Call Center) โดยลกูค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งทํารายการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  
รวมถึงรอ้งเรยีนปัญหาผ่านสํานักงานบรกิารลูกค้าซึ่งตั้งอยู่ในทําเลสําคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และ
ต่างจังหวดั และผา่นคอลเซ็นเตอร ์โทรศพัท์หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง รวมทั้งบรษิัทได้พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อในรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ แอปพลชิันดีแทค เวบ็ไซต์ อเีมล หรอืสังคมออนไลน์ เช่น Line dtac Connect หรอื 
Facebook เป็นต้น เพือ่ให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้าในเรือ่งต่าง ๆ 

บรษิทัมีนโยบายเกีย่วกบัการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า โดยกาํหนดให้การดําเนนิการเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคล
ต้องกระทําด้วยความระมัดระวงัและรอบคอบ และให้จํากัดเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การให้
บรกิารแก่ลกูค้า และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประโยชน์ของลกูค้าตามทีก่ฎหมายกําหนดเท่านั้น

สิทธิของคู่ค้า

บรษิทัมีนโยบายในการปฏบิตัติอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัโดยบรษิทัได้กาํหนดนโยบายวธิกีารจดัซือ้จดัจ้างที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษรง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพือ่ให้คู่ค้าของบรษิัทสามารถเชือ่มัน่ในกระบวนการ
พิจารณาคัดเลอืกคู่ค้าของบรษิัทได้ในทุกกรณีโดยบรษัิทมีนโยบายในการจัดให้มีการแข่งขันการประกวดราคาไวอ้ย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ การเจรจาตกลงเข้าทําสัญญาระหวา่งคู่ค้าและบรษิัทเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าปกติทัว่ไป

บรษิัทมีนโยบายให้คู่ค้าของบรษิัทปฏิบัติตามหลกัในการปฏิบัติสําหรบัคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเรือ่ง
ต่าง ๆ เช่น แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย ส่ิงแวดลอ้ม และการทุจรติคอรร์ปัชั่น 
เป็นต้น โดยกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบรษิัท ซึง่เป็นมาตรฐานทีไ่ด้รบัการยอมรบัในนานาประเทศ อนึง่ 
เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสําหรบัคู่ค้าบรษัิทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่
ประกอบการของคูค้่าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอยา่งสม่ําเสมอเพือ่ตดิตามการปฎบัิตติามหลกัในการปฏบัิตสํิาหรบั
คูค่า้ (Supplier Code of Conduct) ของคู่ค้า ทัง้นี ้เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการประกอบธรุกจิ และเพือ่สรา้งความมัน่คง
อย่างยัง่ยืนให้แก่คู่ค้าของบรษิัท

นอกจากนี้ บรษิัทให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอืน่ใดทีก่ระทําการในนามของบรษิัท หลกีเลีย่งการลว่งละเมิดสิทธใินทรพัย์สิน
ทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอืน่ ขณะเดียวกัน กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอืน่ใดทีก่ระทําการในนามของ
บรษิัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรพัย์สินทางปัญญาของบรษิัทเพือ่ประโยชน์ของบรษิัท ทั้งนี้ ตามทีก่ําหนดไว้
ในหลกัในการปฏิบัติ “ดีแทคธรรมาภิบาล”

สิทธิของคู่แข่ง

บรษิทัส่งเสรมิและสนบัสนนุการแขง่ขนัทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบรษิทัจะไม่กระทาํการใด 
ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรอืที่อาจทําให้เกิดความเส่ือมเสียต่อชื่อ
เสียงของคูแ่ขง่ ทัง้นี ้บรษิทัดาํเนนิการแขง่ขนัในตลาดโดยนาํเสนอสินคา้และบรกิารทีด่แีละในราคาทีเ่หมาะสมและบรษิทั
จะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซือ่ตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ

สิทธิของเจ้าหนี้

บรษิทัมคีวามมุง่ม่ันทีจ่ะรกัษาสัมพันธภาพทีย่ั่งยืนระหวา่งบรษิทัและเจ้าหน้ีอยู่เสมอ บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติอ่เจ้า
หนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลทีถู่กต้อง โปรง่ใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมัน่ในการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงือ่นไขของสัญญาทีม่ีต่อเจ้าหนี้โดยเครง่ครดั ทั้งในเรือ่งการชําระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม 
การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งน้ี บรษิัทจะได้แจ้งให้เจ้าหน้ีของบรษิัทรบัทราบในทันทีที่
บรษิัทไม่สามารถปฎิบัติตามเงือ่นไขใด ๆ เพือ่ให้ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาหาทางออกในการแก้ไขปัญหารว่มกัน

ในอดีตทีผ่า่นมา บรษิัทได้ปฏิบัติตามเงือ่นไขและข้อตกลงในสัญญาทีม่ีกับเจ้าหนี้ของบรษิัทมาโดยตลอด

(2) การเคารพหลักสิทธมินุษยชนสากล
บรษิัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศซ่ึงรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติวา่ด้วยสิทธมินุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัท ตลอดจนบุคคลอืน่ใดทีก่ระทําการ
ในนามของบรษิทัจะต้องเคารพในศกัดิศ์รส่ีวนบคุคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธขิองแตล่ะบคุคลทีต่นได้มกีารตดิตอ่ด้วย
ในระหวา่งการปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทําการใด ๆ หรอืส่งเสรมิให้มีการละเมิดหรอืลว่งเกินสิทธมินุษยชนใด ๆ ทั้งนี้ 
ตามทีก่ําหนดไวใ้นหลกัในการปฏิบัติ “ดีแทคธรรมาภิบาล”

    หมวดที่ 4      การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส

บรษิัทปฏิบัติตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เกีย่วกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีสาระสําคัญ โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบรษิัท ข้อมูลการประกอบกิจการ 
ผลการดําเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ที่สําคัญของบรษิัทผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปรง่ใสและเท่าเทียมกัน นอกจากน้ี บรษัิทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
นโยบายและกจิกรรมเพือ่สังคม และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจาํป ี(แบบ 56-1 One Report) ทัง้ภาษาไทยและภาษา
องักฤษ ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th โดยบรษิัทได้ดําเนินการปรบัปรุงข้อมูลดังกลา่วให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวเิคราะห์ ผูจ้ัดการกองทุน และผูท้ีส่นใจ โดยมีผูบ้รหิารของบรษิัทเข้ารว่มประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

บรษิัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบรษิัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไป ดังน้ัน เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรว็ และโปรง่ใส บรษัิทได้จัดให้มีหน่วย
งานนักลงทนุสัมพันธเ์พือ่ทาํหน้าทีใ่นการติดต่อส่ือสารกบัผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปอย่างสมํา่เสมอ ทัง้น้ี ผูส้นใจสามารถ
ติดต่อขอรบัข้อมูลของบรษิัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์ +66 2202 8882 หรอืทางอเีมล 
IR@dtac.co.th
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สิทธิของลูกค้า

บรษิทัมุง่มัน่ในการปรบัปรุงประสิทธภิาพการให้บรกิาร รวมทัง้นาํเสนอสินค้าและบรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูค้า ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ลกูค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบรกิารของบรษิัท โดยบรษัิทมีนโยบาย
กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าทุกรายจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ด้วยความเคารพและกิรยิา
มารยาททีด่ี บนหลกัการ “ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง” หรอืการให้ความสําคัญแก่ลกูค้า โดยเน้นเรือ่งการเข้าใจความต้องการ
ของลกูคา้และใหพ้นักงานทกุคนยดึหลกัการนีใ้นการดําเนินการในเรือ่งตา่ง ๆ  โดยบรษิทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมภายในองค์กร
ใหก้บัพนกังานตลอดท้ังป ีเพือ่สนบัสนุนให้พนกังานได้เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นความคดิเห็น โดยบรษิทัจะนาํข้อคดิเหน็ของ
พนักงานมาปรบัปรุงและส่งเสรมิการทํางานรว่มกันในทุกส่วนงานเพือ่ให้เกิดประโยชน์แก่ลกูค้าไม่ทางตรงก็ทางออ้ม

ปัจจุบัน บรษิัทได้จัดเตรยีมช่องทางบรกิารเพือ่รองรบัการติดต่อจากลกูค้า กลา่วคือ สํานักงานบรกิารลกูค้า (Service 
Center) และคอลเซ็นเตอร ์(Call Center) โดยลกูค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งทํารายการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  
รวมถึงรอ้งเรยีนปัญหาผ่านสํานักงานบรกิารลูกค้าซึ่งตั้งอยู่ในทําเลสําคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และ
ต่างจังหวดั และผา่นคอลเซ็นเตอร ์โทรศพัท์หมายเลข 1687 ได้ตลอด 24 ชัว่โมง รวมทั้งบรษิัทได้พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อในรูปแบบดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ แอปพลชิันดีแทค เวบ็ไซต์ อเีมล หรอืสังคมออนไลน์ เช่น Line dtac Connect หรอื 
Facebook เป็นต้น เพือ่ให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้าในเรือ่งต่าง ๆ 

บรษิทัมีนโยบายเกีย่วกบัการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า โดยกาํหนดให้การดําเนนิการเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคล
ต้องกระทําด้วยความระมัดระวงัและรอบคอบ และให้จํากัดเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน การให้
บรกิารแก่ลกูค้า และการดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประโยชน์ของลกูค้าตามทีก่ฎหมายกําหนดเท่านั้น

สิทธิของคู่ค้า

บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัโดยบรษิทัได้กาํหนดนโยบายวธิกีารจดัซือ้จดัจ้างที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษรง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพือ่ให้คู่ค้าของบรษิัทสามารถเชือ่มัน่ในกระบวนการ
พิจารณาคัดเลอืกคู่ค้าของบรษิัทได้ในทุกกรณีโดยบรษัิทมีนโยบายในการจัดให้มีการแข่งขันการประกวดราคาไวอ้ย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ การเจรจาตกลงเข้าทําสัญญาระหวา่งคู่ค้าและบรษิัทเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าปกติทัว่ไป

บรษัิทมีนโยบายให้คู่ค้าของบรษัิทปฏิบัติตามหลกัในการปฏิบัติสําหรบัคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในเรือ่ง
ต่าง ๆ เช่น แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย ส่ิงแวดลอ้ม และการทุจรติคอรร์ปัชั่น 
เป็นต้น โดยกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับบรษิัท ซึง่เป็นมาตรฐานทีไ่ด้รบัการยอมรบัในนานาประเทศ อนึง่ 
เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคู่ค้าตามหลักในการปฏิบัติสําหรบัคู่ค้าบรษิัทได้จัดให้มีการเยี่ยมชมสถานที่
ประกอบการของคูค้่าและส่งแบบสอบถามไปยังคู่ค้าอยา่งสม่ําเสมอเพือ่ตดิตามการปฎบิตัติามหลกัในการปฏบิตัสํิาหรบั
คูค่า้ (Supplier Code of Conduct) ของคู่ค้า ทัง้นี ้เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการประกอบธรุกจิ และเพือ่สรา้งความมัน่คง
อย่างยัง่ยืนให้แก่คู่ค้าของบรษิัท

นอกจากนี้ บรษัิทให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอืน่ใดทีก่ระทําการในนามของบรษิัท หลกีเลีย่งการลว่งละเมิดสิทธใินทรพัย์สิน
ทางปัญญาของคู่ค้าและบุคคลอืน่ ขณะเดียวกัน กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และบุคคลอืน่ใดทีก่ระทําการในนามของ
บรษิัท จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรพัย์สินทางปัญญาของบรษิัทเพือ่ประโยชน์ของบรษิัท ทั้งนี้ ตามทีก่ําหนดไว้
ในหลกัในการปฏิบัติ “ดีแทคธรรมาภิบาล”

สิทธิของคู่แข่ง

บรษิทัส่งเสรมิและสนบัสนนุการแขง่ขนัทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรมและโดยเปิดเผย และบรษิทัจะไม่กระทาํการใด 
ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรอืที่อาจทําให้เกิดความเส่ือมเสียต่อชื่อ
เสียงของคูแ่ขง่ ทัง้นี ้บรษิทัดาํเนนิการแขง่ขนัในตลาดโดยนาํเสนอสินคา้และบรกิารทีดี่และในราคาทีเ่หมาะสมและบรษิทั
จะเผชิญกับคู่แข่งด้วยความซือ่ตรงและด้วยความเป็นมืออาชีพ

สิทธิของเจ้าหนี้

บรษิทัมคีวามมุง่ม่ันทีจ่ะรกัษาสัมพันธภาพทีย่ัง่ยนืระหวา่งบรษัิทและเจ้าหนีอ้ยูเ่สมอ บรษัิทมีนโยบายในการปฏบัิตต่ิอเจ้า
หนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลทีถู่กต้อง โปรง่ใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมัน่ในการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงือ่นไขของสัญญาทีม่ีต่อเจ้าหนี้โดยเครง่ครดั ทั้งในเรือ่งการชําระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม 
การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งน้ี บรษิัทจะได้แจ้งให้เจ้าหนี้ของบรษิัทรบัทราบในทันทีที่
บรษิัทไม่สามารถปฎิบัติตามเงือ่นไขใด ๆ เพือ่ให้ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาหาทางออกในการแก้ไขปัญหารว่มกัน

ในอดีตทีผ่า่นมา บรษิัทได้ปฏิบัติตามเงือ่นไขและข้อตกลงในสัญญาทีม่ีกับเจ้าหนี้ของบรษิัทมาโดยตลอด

(2) การเคารพหลักสิทธมินุษยชนสากล
บรษิัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศซ่ึงรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติวา่ด้วยสิทธมินุษยชน ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัท ตลอดจนบุคคลอืน่ใดทีก่ระทําการ
ในนามของบรษิทัจะต้องเคารพในศกัดิศ์รส่ีวนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธขิองแตล่ะบุคคลทีต่นได้มีการตดิตอ่ด้วย
ในระหวา่งการปฏิบัติงาน โดยจะต้องไม่กระทําการใด ๆ หรอืส่งเสรมิให้มีการละเมิดหรอืลว่งเกินสิทธมินุษยชนใด ๆ ทั้งนี้ 
ตามทีก่ําหนดไวใ้นหลกัในการปฏิบัติ “ดีแทคธรรมาภิบาล”

    หมวดที่ 4      การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส

บรษิัทปฏิบัติตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เกีย่วกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีสาระสําคัญ โดยได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน พัฒนาการของบรษัิท ข้อมูลการประกอบกิจการ 
ผลการดําเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ที่สําคัญของบรษัิทผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปรง่ใสและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บรษัิทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
นโยบายและกจิกรรมเพือ่สังคม และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจาํป ี(แบบ 56-1 One Report) ทัง้ภาษาไทยและภาษา
องักฤษ ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th โดยบรษิัทได้ดําเนินการปรบัปรุงข้อมูลดังกลา่วให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวเิคราะห์ ผูจ้ัดการกองทุน และผูท้ีส่นใจ โดยมีผูบ้รหิารของบรษิัทเข้ารว่มประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถาม

บรษิัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบรษิัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่มิใช่การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรว็ และโปรง่ใส บรษัิทได้จัดให้มีหน่วย
งานนกัลงทนุสัมพันธเ์พือ่ทาํหนา้ทีใ่นการตดิตอ่ส่ือสารกับผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปอยา่งสมํา่เสมอ ทัง้นี ้ผูส้นใจสามารถ
ติดต่อขอรบัข้อมูลของบรษิัทจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์ +66 2202 8882 หรอืทางอเีมล 
IR@dtac.co.th



รายงานประจำาปี  2563103

ในรอบปี 2563 บรษิัทได้เปิดเผยข้อมูลผา่นทางระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ จํานวน 44 ครัง้ และจัดกิจกรรมเพือ่พบ
และให้ข้อมูลกับผูถ้ือหุ้น นักวเิคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ชอ่งทางในการ
สานสัมพนัธ์ จาํนวนครัง้/ความถี่ ความคาดหวัง การปฏิบัติตอ่

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ผูถ้ือหุน้/
นักลงทุน

การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
ประจําปี

1 ครัง้ต่อปี • การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียม 

• การเปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันต่อเวลา 
เข้าถึงง่าย

• มีผลการดําเนินงานที่
เติบโตสรา้งผลกําไรให้แก่
ผูถ้ือหุ้น

• การจ่ายเงินปันผลอย่าง
สมํ่าเสมอ

• ปฏิบัติตามแนวทางและ 
กฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

• ดําเนินธรุกิจตาม
ธรรมาภิบาลและ
รบัผดิชอบต่อสังคม

• มีการลงทุนเพือ่สรา้ง
ความเจรญิเติบโต

• ดําเนินการตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

• มีช่องทางสําหรบัส่ือสาร
กับผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน
ทีห่ลากหลาย

• เข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึง Roadshow 
และConference 
เพือ่พบนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ

การประชุมทางโทรศพัท์
เพือ่แถลงผลประกอบการ
ประจําไตรมาส

1 ครัง้ต่อไตรมาส

ประชุม Roadshow หรอื 
Conference เพือ่พบผูถ้ือ
หุ้น/นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ

15 ครัง้ในปี 2563

การประชุมกับนักลงทุน
หรอืประชุมทางโทรศพัท์ที่
บรษิัท

78 ครัง้ในปี 2563
(ประชุมทางโทรศพัท์
เท่านั้น)

เวบ็ไซต์ส่วนของนักลงทุน
สัมพันธ์

มีการปรบัปรุงข้อมูลบน
เวบ็ไซต์อย่างสมํ่าเสมอ

อเีมลนักลงทุนสัมพันธ์ ทุกวนั

อนึง่ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงินของบรษัิทและขอ้มูลทางการเงินทีป่รากฏในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งงบการเงินดังกลา่วจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองท่ัวไปใน
ประเทศไทย โดยบรษิัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและนํานโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องมาปรบัใช้ในแต่ละ
รอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบรษิัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจวา่การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของ
ผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทยังได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบรษิัทเพือ่นําเสนอในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจาํป ี(แบบ 56-1 One Report) ตอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่ใหท้ราบถงึผลการดาํเนนิงานและประเดน็สําคญั
ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในรอบปีด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ทีบ่รษิัทถูกดําเนินการโดยหน่วยงานกํากับดูแลเนือ่งจากการไม่ประกาศหรอืไม่เปิดเผย
ข้อมูลทีม่ีสาระสําคัญภายในระยะเวลาทีก่ําหนด

6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทําหลกัในการปฏบัิต ิ“ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึง่ใช้บงัคบักบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ตลอดจน
บุคคลอืน่ๆ ทีก่ระทําการในนามของบรษิัท โดยเริม่ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549 และมีการปรบัปรุงแก้ไขเรือ่ยมา โดยครอบคลมุเรือ่งต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูลความเป็นส่วนตัว สิทธมินุษยชน แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย ส่ิงแวดลอ้ม ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูล การทุจรติคอรร์ปัชัน่ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหลกัมาตรฐานสากล

บรษิัทได้จัดให้มีการเผยแพรน่โยบายการกํากับดูแลกิจการและหลกัในการปฏิบัติดังกลา่วทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่ www.dtac.co.th และ
ระบบส่ือสารภายในของบรษิัท (Intranet) เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษัิทในการเข้าถึงและใช้ใน
การอา้งองิ นอกจากนี ้บรษิทัได้จดัใหม้กีารเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการกาํกับดแูลกิจการและหลกัในการปฏบิตัอิยา่ง
ตอ่เนือ่ง อาท ิจดัทาํเอกสารดแีทคธรรมาภบิาลและคูม่อืใหแ้กพ่นักงาน จดัปฐมนเิทศสําหรบัพนกังานใหม ่และจดัการอบรมเพิม่เตมิในเรือ่ง
ดังกลา่วเป็นครัง้คราวไป รวมทั้ง จัดทําส่ือการเรยีนรูเ้รือ่งดีแทคธรรมาภิบาลในรูปแบบการต์ูนเพือ่อธบิายหัวข้อต่าง ๆ  ทีสํ่าคัญและเพือ่ให้
ง่ายต่อการทําความเข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอรร์ปัชัน่ การติดสินบน ของขวญัและสินนํ้าใจทางธรุกิจ ข้อมูลส่วนบุคคล
และความเป็นส่วนตัวความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงเรือ่งอืน่ๆ ซึง่เป็นเรือ่งใกลต้ัวทีพ่นักงานควรทราบ นอกจากนี้ บรษิัทได้จัดทํา
ส่ือการเรยีนรูอ้อนไลน์ (Interactive e-Learning Program) เรือ่งดีแทคธรรมาภิบาลและการต่อต้านการคอรร์ปัชั่น เพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งความเข้าใจของพนักงานในเรือ่งธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั่น ท้ังน้ี การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมีหน้าที่ประเมินผลการบังคับใช้เอกสารการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งระดับของการปฏิบัติ
ตาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการและดีแทคธรรมาภิบาล ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจํา
ปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัของนโยบาย แนวปฏบิตั ิและระบบการกาํกบัดแูล
กจิการในรอบปีทีผ่า่นมา

บรษิัทได้มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลและยกระดับ
มาตรฐานการกาํกับดแูลกจิการของบรษิทัซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีด่สํีาหรบับรษิทัจดทะเบียนป ี2560 โดยในปี 2563 
บรษิัทได้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการดังนี้

1) คณะกรรมการได้ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการครัง้
ที่ 7/2563 และครัง้ที่ 9/2563 โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําการพิจารณากลั่นกรองการแก้ไข
เปลีย่นแปลงแผนผงัอาํนาจการตัดสินใจของบรษิัท - ระดับคณะกรรมการ (dtac Group Authority Matrix – BoD Level 
(CAI) และการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารการกํากับดูแลของบรษิัท เพื่อกลัน่กรองให้เป็นไปตามนโยบายกํากับกิจการที่ดีของบรษิัท
ก่อนเสนอเพือ่รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท

2) คณะกรรมการได้ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและพบวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายและระเบียบที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ีกําหนด อย่างไรก็ดี เพือ่เป็นการกําหนดให้ชัดเจนเกีย่วกับหน้าที่
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2563 คณะกรรมการจึงมีมติให้
เพิม่เติมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
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ในรอบปี 2563 บรษิัทได้เปิดเผยข้อมูลผา่นทางระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ จํานวน 44 ครัง้ และจัดกิจกรรมเพือ่พบ
และให้ข้อมูลกับผูถ้ือหุ้น นักวเิคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ชอ่งทางในการ
สานสัมพนัธ์ จาํนวนครัง้/ความถี่ ความคาดหวัง การปฏิบัติตอ่

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ผูถ้ือหุน้/
นักลงทุน

การประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
ประจําปี

1 ครัง้ต่อปี • การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียม 

• การเปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันต่อเวลา 
เข้าถึงง่าย

• มีผลการดําเนินงานที่
เติบโตสรา้งผลกําไรให้แก่
ผูถ้ือหุ้น

• การจ่ายเงินปันผลอย่าง
สมํ่าเสมอ

• ปฏิบัติตามแนวทางและ 
กฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

• ดําเนินธรุกิจตาม
ธรรมาภิบาลและ
รบัผดิชอบต่อสังคม

• มีการลงทุนเพือ่สรา้ง
ความเจรญิเติบโต

• ดําเนินการตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

• มีช่องทางสําหรบัส่ือสาร
กับผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน
ทีห่ลากหลาย

• เข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมถึง Roadshow 
และConference 
เพือ่พบนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
อย่างสมํ่าเสมอ

การประชุมทางโทรศพัท์
เพือ่แถลงผลประกอบการ
ประจําไตรมาส

1 ครัง้ต่อไตรมาส

ประชุม Roadshow หรอื 
Conference เพือ่พบผูถ้ือ
หุ้น/นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ

15 ครัง้ในปี 2563

การประชุมกับนักลงทุน
หรอืประชุมทางโทรศพัท์ที่
บรษิัท

78 ครัง้ในปี 2563
(ประชุมทางโทรศพัท์
เท่านั้น)

เวบ็ไซต์ส่วนของนักลงทุน
สัมพันธ์

มีการปรบัปรุงข้อมูลบน
เวบ็ไซต์อย่างสมํ่าเสมอ

อเีมลนักลงทุนสัมพันธ์ ทุกวนั

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงินของบรษิทัและข้อมลูทางการเงนิทีป่รากฏในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งงบการเงินดังกลา่วจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองท่ัวไปใน
ประเทศไทย โดยบรษิัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและนํานโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องมาปรบัใช้ในแต่ละ
รอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบรษัิทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในของบรษิัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจวา่การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของ
ผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทยังได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบรษิัทเพือ่นําเสนอในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจาํป ี(แบบ 56-1 One Report) ตอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่ใหท้ราบถงึผลการดาํเนนิงานและประเดน็สําคัญ
ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในรอบปีด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ทีบ่รษิัทถูกดําเนินการโดยหน่วยงานกํากับดูแลเนือ่งจากการไม่ประกาศหรอืไม่เปิดเผย
ข้อมูลทีม่ีสาระสําคัญภายในระยะเวลาทีก่ําหนด

6.2 จรรยาบรรณธรุกจิ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทําหลกัในการปฏิบัต ิ“ดีแทคธรรมาภิบาล” ซึง่ใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ตลอดจน
บุคคลอืน่ๆ ทีก่ระทําการในนามของบรษิัท โดยเริม่ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2549 และมีการปรบัปรุงแก้ไขเรือ่ยมา โดยครอบคลมุเรือ่งต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูลความเป็นส่วนตัว สิทธมินุษยชน แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย ส่ิงแวดลอ้ม ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูล การทุจรติคอรร์ปัชัน่ ฯลฯ ทั้งนี้ ตามหลกัมาตรฐานสากล

บรษิัทได้จัดให้มีการเผยแพรน่โยบายการกํากับดูแลกิจการและหลกัในการปฏิบัติดังกลา่วทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่ www.dtac.co.th และ
ระบบส่ือสารภายในของบรษิัท (Intranet) เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษัิทในการเข้าถึงและใช้ใน
การอา้งองิ นอกจากนี ้บรษิทัได้จดัใหม้กีารเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลกัในการปฏบัิตอิยา่ง
ตอ่เนือ่ง อาท ิจัดทาํเอกสารดแีทคธรรมาภิบาลและคูมื่อใหแ้กพ่นักงาน จดัปฐมนเิทศสําหรบัพนกังานใหม่ และจดัการอบรมเพิม่เตมิในเรือ่ง
ดังกลา่วเป็นครัง้คราวไป รวมทั้ง จัดทําส่ือการเรยีนรูเ้รือ่งดีแทคธรรมาภิบาลในรูปแบบการต์ูนเพือ่อธบิายหัวข้อต่าง ๆ  ทีสํ่าคัญและเพือ่ให้
ง่ายต่อการทําความเข้าใจ อาทิเช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอรร์ปัชัน่ การติดสินบน ของขวญัและสินนํ้าใจทางธรุกิจ ข้อมูลส่วนบุคคล
และความเป็นส่วนตัวความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงเรือ่งอืน่ๆ ซึง่เป็นเรือ่งใกลต้ัวทีพ่นักงานควรทราบ นอกจากนี้ บรษิัทได้จัดทํา
ส่ือการเรยีนรูอ้อนไลน์ (Interactive e-Learning Program) เรือ่งดีแทคธรรมาภิบาลและการต่อต้านการคอรร์ปัชั่น เพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งความเข้าใจของพนักงานในเรือ่งธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั่น ท้ังนี้ การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมีหน้าที่ประเมินผลการบังคับใช้เอกสารการกํากับดูแลกิจการ รวมทั้งระดับของการปฏิบัติ
ตาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการและดีแทคธรรมาภิบาล ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจํา
ปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญัของนโยบาย แนวปฏบิตั ิและระบบการกํากับดแูล
กจิการในรอบปีท่ีผา่นมา

บรษิัทได้มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการอยู่เสมอ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลและยกระดับ
มาตรฐานการกาํกับดแูลกจิการของบรษิทัซึง่สอดคลอ้งกับหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี่สําหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 โดยในปี 2563 
บรษิัทได้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการดังนี้

1) คณะกรรมการได้ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการในการประชุมคณะกรรมการครัง้
ที่ 7/2563 และครัง้ที่ 9/2563 โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทําการพิจารณากลั่นกรองการแก้ไข
เปลีย่นแปลงแผนผงัอาํนาจการตัดสินใจของบรษิัท - ระดับคณะกรรมการ (dtac Group Authority Matrix – BoD Level 
(CAI) และการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารการกํากับดูแลของบรษิัท เพื่อกลัน่กรองให้เป็นไปตามนโยบายกํากับกิจการที่ดีของบรษิัท
ก่อนเสนอเพือ่รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัท

2) คณะกรรมการได้ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและพบวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายและระเบียบที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงหลกัการกํากับดูแลกิจการทีด่ีกําหนด อย่างไรก็ดี เพือ่เป็นการกําหนดให้ชัดเจนเกีย่วกับหน้าที่
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 9/2563 คณะกรรมการจึงมีมติให้
เพิม่เติมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
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2.1) แก้ไขข้อ 2.1 ภายใต้หัวข้อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ “สอบทาน... การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด”

2.2) แก้ไขข้อ 5.4 ภายใต้หัวข้อองค์กร “ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในและการแก้ไขกฎบัตรดังกลา่ว”

3) คณะกรรมการเห็นสมควรให้ควบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลนับแต่
วนัที ่1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีห่ลกัในการสอบทานความเหมาะสมและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกําหนดค่าตอบแทน ซ่ึงรวมไปถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของบรษัิท 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนยังมหีน้าทีใ่ห้คาํแนะนาํเกีย่วกบัผูม้คีณุสมบตัทีิจ่ะได้รบัการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการ
ของบรษัิทและบรษิัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่มการเงินของบรษัิทและบรษิัทย่อย 
รวมถงึพจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ การสรรหากรรมการใหมท่ีค่วามเชีย่วชาญ ความสามารถ 
และความหลากหลายทีบ่รษิัทต้องการเพือ่การขับเคลือ่นการเติบโตของธรุกิจและเพือ่ประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นทุกราย
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2.1) แก้ไขข้อ 2.1 ภายใต้หัวข้อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ “สอบทาน... การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด”

2.2) แก้ไขข้อ 5.4 ภายใต้หัวข้อองค์กร “ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในและการแก้ไขกฎบัตรดังกลา่ว”

3) คณะกรรมการเห็นสมควรให้ควบรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลนับแต่
วนัที ่1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีห่ลกัในการสอบทานความเหมาะสมและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกําหนดค่าตอบแทน ซ่ึงรวมไปถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของบรษัิท 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนยังมหีน้าทีใ่ห้คาํแนะนาํเกีย่วกบัผูม้คีณุสมบตัทีิจ่ะได้รบัการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการ
ของบรษัิทและบรษัิทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่มการเงินของบรษัิทและบรษิัทย่อย 
รวมถงึพจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ การสรรหากรรมการใหม่ทีค่วามเชีย่วชาญ ความสามารถ 
และความหลากหลายทีบ่รษิัทต้องการเพือ่การขับเคลือ่นการเติบโตของธรุกิจและเพือ่ประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นทุกราย
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โครงสรา้งการกำากับ
ดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญ

เกีย่วกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย 

ผูบ้รหิาร พนักงานและอืน่ ๆ

7. โครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการ 
และขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนักงานและอืน่ ๆ

7.1 โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการกํากับดแูลกิจการเป็นดังน้ี

คณะกรรมการบรษิัท

กลุ่มการเงิน กลุ่มบุคคลกลุ่มกิจการองค์กร

กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานขาย กลุ่มการตลาด

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

ฝ่ายกํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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7. โครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการ 
และขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ ๆ

7.1 โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการกํากับดแูลกิจการเป็นดังน้ี

คณะกรรมการบรษิัท

กลุ่มการเงิน กลุ่มบุคคลกลุ่มกิจการองค์กร

กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานขาย กลุ่มการตลาด

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

ฝ่ายกํากับดูแลและจริยธรรมองค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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7.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยกรรมการทั้งหมดมิใช่ผู้บรหิารของบรษิัท และประกอบด้วย
กรรมการอสิระจํานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระซึง่เป็นสุภาพสตรจีํานวน 3 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการสุภาพสตรซีึง่เป็นกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บรหิารอีก 1 ท่าน รวมบรษิัทมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตร ี 4 ท่าน คิดเป็น 40% ของจํานวนกรรมการที่พึงมีได้ อนึ่ง บรษัิทไม่มี
กรรมการและกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บรษิัท โดยในปัจจุบัน มีกรรมการหนึ่งท่านดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกวา่ 3 บรษิทั และบรษิทัไมมี่นโยบายใหก้รรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการในบรษัิทอืน่
และบรษิัทจดทะเบียนมากกวา่ 2 บรษิัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบรษิัทย่อย บรษิัทในเครอื และบรษิัทรว่มทุนของบรษิัทซึง่บรษิัทมีความจําเป็นต้อง
เข้าไปกํากับดูแลการบรหิารจัดการเพื่อประสิทธภิาพของบรษิัท ทั้งนี้ บรษิัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิารมากกวา่หนึ่งท่านที่มีประสบการณ์
การทํางานเกีย่วกับธรุกิจของบรษิัท

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบแยกตา่งหากจากกันและไม่ใชบุ่คคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการ
มาจากการเลอืกตัง้ของกรรมการบรษิทัและทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมโดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบรษัิทให้เป็นไปตาม
ระเบยีบวาระการประชุม และสนบัสนนุใหก้รรมการทกุทา่นมส่ีวนรวมในการประชุม เชน่ ตัง้คําถามหรอืขอ้สังเกต ใหค้าํปรกึษาและใหข้อ้เสนอ
แนะตอ่ผูบ้รหิารและสนบัสนนุการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั แตจ่ะไมก่า้วกา่ยในการบรหิารจดัการกจิการของบรษัิท ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
ทําหน้าที่บรหิารจัดการกิจการของบรษัิทและกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบรษิัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะ
กรรมการบรษิัท นโยบายและแผนการประกอบธรุกิจของบรษิัท และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการทีมี่คณุสมบตั ิความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ท้ังด้านการเงนิการบญัชี 
การบรหิารจัดการ กฎหมาย และการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอสิระของบรษิัทมีคุณสมบัติสูงกวา่ข้อกําหนดขั้นตํ่าของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอยีดซึง่แสดงอยูภ่ายใต้หวัขอ้ 8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏิบัติ
หน้าทีข่องคณะกรรมการ - 1) กรรมการอสิระ

7.2.2 ขอ้มลูคณะกรรมการรายบุคคล

ในระหวา่งป ี2563 มกีรรมการลาออกจากตําแหน่ง 4 ทา่น และมกีรรมการเขา้ใหม่ 4 ท่าน ดงัน้ัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ
บรษิัทมีจํานวน 10 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่ วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้แรก

วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้สุดทา้ย

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ตุลาคม 2533 31 สิงหาคม 2563

นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ(1) รองประธานคณะกรรมการ 24 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563

นางกมลวรรณ วปิุลากร กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการกํากับดูแล
กิจการ

8 ธนัวาคม 2557 4 เมษายน 2561

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
สรรหา กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

17 พฤศจกิายน 2549 4 เมษายน 2561

หมายเหตุ: (1) นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่24 เมษายน 
2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563

(2) นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 ตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่2/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563 

(3) นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายเพ็ตเตอร ์ บอเร ่ เฟอรเ์บิรค์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่ 15 ตุลาคม 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่ 16 ตุลาคม 2563 ตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่9/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2563

(4) นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่16 ตุลาคม 2563 ตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่9/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2563

โดยรายนามของกรรมการทีล่าออกระหวา่งปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่สุดทา้ยกอ่นการลาออก วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้แรก

วันที่แตง่ต้ัง
ครัง้สุดทา้ย

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา

6 มีนาคม 2543 31 มีนาคม 2560

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการกํากับดูแลกิจการ

9 ธนัวาคม 2562 9 ธนัวาคม 2562

นายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ กรรมการ 13 กรกฎาคม 2560 31 สิงหาคม 2563

นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น กรรมการ 8 ธนัวาคม 2560 31 สิงหาคม 2563

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่ วันท่ีแตง่ต้ัง
ครัง้แรก

วันที่แตง่ต้ัง
ครัง้สุดทา้ย

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ ประธานคณะ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา

5 กันยายน 2554 4 เมษายน 2561

นางทูเน่ รปิเปล กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

30 มีนาคม 2559 4 เมษายน 2562

นายราเกซ เจน กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

9 ธนัวาคม 2562 9 ธนัวาคม 2562

นางปรารถนา มงคลกุล (2) กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน 

28 มกราคม 2563 31 สิงหาคม 2563

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (3) กรรมการ 5 กันยายน 2554 16 ตุลาคม 2563

นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ (4) กรรมการ 16 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
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7.2 ขอ้มลูเกีย่วกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยกรรมการทั้งหมดมิใช่ผู้บรหิารของบรษิัท และประกอบด้วย
กรรมการอสิระจํานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระซึง่เป็นสุภาพสตรจีํานวน 3 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการสุภาพสตรซีึง่เป็นกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บรหิารอีก 1 ท่าน รวมบรษิัทมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตร ี 4 ท่าน คิดเป็น 40% ของจํานวนกรรมการที่พึงมีได้ อนึ่ง บรษัิทไม่มี
กรรมการและกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บรษิัท โดยในปัจจุบัน มีกรรมการหนึ่งท่านดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกวา่ 3 บรษิทั และบรษิทัไมมี่นโยบายใหก้รรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการในบรษัิทอืน่
และบรษิัทจดทะเบียนมากกวา่ 2 บรษิัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบรษิัทย่อย บรษิัทในเครอื และบรษิัทรว่มทุนของบรษิัทซึง่บรษิัทมีความจําเป็นต้อง
เข้าไปกํากับดูแลการบรหิารจัดการเพื่อประสิทธภิาพของบรษิัท ทั้งนี้ บรษิัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บรหิารมากกวา่หนึ่งท่านที่มีประสบการณ์
การทํางานเกีย่วกับธรุกิจของบรษิัท

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมีหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบแยกตา่งหากจากกนัและไมใ่ชบุ่คคลเดยีวกนั โดยประธานกรรมการ
มาจากการเลอืกตัง้ของกรรมการบรษิทัและทาํหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมโดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบรษัิทให้เป็นไปตาม
ระเบยีบวาระการประชุม และสนบัสนนุใหก้รรมการทกุทา่นมส่ีวนรวมในการประชุม เชน่ ตัง้คําถามหรอืขอ้สังเกต ใหค้าํปรกึษาและใหข้อ้เสนอ
แนะตอ่ผูบ้รหิารและสนบัสนนุการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั แตจ่ะไมก่า้วกา่ยในการบรหิารจดัการกจิการของบรษัิท ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
ทําหน้าที่บรหิารจัดการกิจการของบรษัิทและกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบรษิัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะ
กรรมการบรษิัท นโยบายและแผนการประกอบธรุกิจของบรษิัท และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบตั ิความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์หลากหลาย ท้ังดา้นการเงนิการบญัชี 
การบรหิารจัดการ กฎหมาย และการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยกรรมการอสิระของบรษิัทมีคุณสมบัติสูงกวา่ข้อกําหนดขั้นตํ่าของ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอยีดซึง่แสดงอยูภ่ายใต้หัวขอ้ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมนิผลการปฏบัิติ
หน้าทีข่องคณะกรรมการ - 1) กรรมการอสิระ

7.2.2 ขอ้มลูคณะกรรมการรายบุคคล

ในระหวา่งป ี2563 มกีรรมการลาออกจากตําแหน่ง 4 ทา่น และมกีรรมการเขา้ใหม่ 4 ท่าน ดังน้้ัน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ
บรษิัทมีจํานวน 10 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่ วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้แรก

วันที่แตง่ต้ัง
ครัง้สุดทา้ย

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 29 ตุลาคม 2533 31 สิงหาคม 2563

นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ(1) รองประธานคณะกรรมการ 24 เมษายน 2563 24 เมษายน 2563

นางกมลวรรณ วปิุลากร กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการกํากับดูแล
กิจการ

8 ธนัวาคม 2557 4 เมษายน 2561

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
สรรหา กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

17 พฤศจกิายน 2549 4 เมษายน 2561

หมายเหตุ: (1) นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่24 เมษายน 
2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563

(2) นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 ตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่2/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563 

(3) นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายเพ็ตเตอร ์ บอเร ่ เฟอรเ์บิรค์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่ 15 ตุลาคม 2563) โดยมีผลต้ังแต่วนัที ่ 16 ตุลาคม 2563 ตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่9/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2563

(4) นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่16 ตุลาคม 2563 ตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่9/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2563

โดยรายนามของกรรมการทีล่าออกระหวา่งปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่สุดทา้ยกอ่นการลาออก วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้แรก

วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้สุดทา้ย

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา

6 มีนาคม 2543 31 มีนาคม 2560

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการกํากับดูแลกิจการ

9 ธนัวาคม 2562 9 ธนัวาคม 2562

นายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ กรรมการ 13 กรกฎาคม 2560 31 สิงหาคม 2563

นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น กรรมการ 8 ธนัวาคม 2560 31 สิงหาคม 2563

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่ วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้แรก

วันที่แตง่ตั้ง
ครัง้สุดทา้ย

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ ประธานคณะ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา

5 กันยายน 2554 4 เมษายน 2561

นางทูเน่ รปิเปล กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

30 มีนาคม 2559 4 เมษายน 2562

นายราเกซ เจน กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

9 ธนัวาคม 2562 9 ธนัวาคม 2562

นางปรารถนา มงคลกุล (2) กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน 

28 มกราคม 2563 31 สิงหาคม 2563

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (3) กรรมการ 5 กันยายน 2554 16 ตุลาคม 2563

นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ (4) กรรมการ 16 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
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อนึ่ง บรษิัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบรษิัทเป็นกรรมการอสิระเนื่องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลกัษณะเฉพาะ มีความ
ซบัซอ้นและมกีารกํากบัดูแลอยา่งเขม้งวด บรษิทัเห็นวา่ประธานกรรมการและกรรมการของบรษัิทมคีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเขา้ใจ
เป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจําเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 
และถึงแม้ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอสิระ แต่คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นวา่ บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งมี
กลไกซึง่สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สียทกุฝา่ยวา่การตดัสินใจในเรือ่งต่าง ๆ  ของคณะกรรมการบรษิทัไดใ้ชด้ลุยพนิจิ
ทีเ่ป็นอสิระ ระมัดระวงั รอบคอบ และปราศจากการครอบงําหรอืการชี้นําในทางความคิดในระหวา่งการพิจารณา

7.2.3 ขอ้มลูเกี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในวสัิยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบธรุกิจ และ
งบประมาณประจําปีของบรษัิท และกํากับดูแลให้ฝ่ายบรหิารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กําหนดไว้
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบรษิัท และมติของคณะกรรมการบรษิัทและทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น โดยคํานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นสําคญั ทั้งน้ี เพือ่สรา้งความมัน่คงอยา่งยัง่ยนืให้แกบ่รษิทั และเพือ่เพิม่มูลคา่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ในระยะยาวโดยคณะกรรมการบรษิทักาํหนดใหมี้การพิจารณาทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบในวสัิยทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์ทิศทางและนโยบาย
ในการดําเนินงานของบรษิัทเป็นประจําทุกปี เพือ่ให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธรุกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและฝ่ายบรหิารเข้ารว่มประชุมอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้เพือ่ใหก้รรมการไดพ้จิารณาและทบทวนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการฝ่ายบรหิาร และบรษัิท รวมถึงพิจารณาและอภปิรายประเดน็
ต่าง ๆ  เกีย่วกับการบรหิารจดัการหรอือยูใ่นความสนใจของคณะกรรมการ โดยมกีารแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารรบัทราบ 
เพือ่พิจารณาและปรบัปรุงตอ่ไป ทัง้น้ี ในป ี2563 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ โดยไมม่กีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
และฝา่ยบรหิารเขา้รว่มประชุมจาํนวน 1 ครัง้ นอกจากนี ้คณะกรรมการยังกําหนดใหผู้ส้อบบัญชขีองบรษัิทเขา้ประชุมหารอืกับคณะกรรมการ
โดยไม่มีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ซึง่ในปี 2563 คณะกรรมการก็ได้ดําเนินการประชุมกับผูส้อบบัญชี
ดังกลา่วจํานวน 1 ครัง้

●

7.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย

7.3.1 ขอ้มลูคณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะชุดที่ไดร้บัการแตง่ตั้ง

ในปี 2563 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น โดยคณุสมบตัขิองประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความรูแ้ละประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพ และเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายการเงินของบรษัิทชั้นนํารวมถึงบรษัิท
จดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนดํารงตําแหน่งเป็นผู้บรหิารฝ่ายการเงินในสถาบันการเงินหลายแห่ง ความเชี่ยวชาญดังกล่าวเป็น
ประโยชน์และช่วยสนับสนุนอตุสาหกรรมธรุกิจโทรคมนาคม

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

(1) สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงินของบรษิัท และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด

(2) สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและเพียงพอ

(3) พิจารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน  รวมถึงให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลกิจ้าง หัวหน้า
ฝา่ยตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  ตลอดจนเขา้รว่มประชุมกบัหวัหน้าฝา่ย
ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ารว่มอย่างน้อยปีละหนึง่คร้งั

(4) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิติัตามพระราชบัญญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท

(5) พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งต้ังบคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนและ
เงือ่นไขการทาํงานของบคุคลดงักลา่ว (รวมถงึเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชเีมือ่ขาดคณุสมบตั)ิ  ตลอดจนเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ารว่มอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

(6) สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นการทําเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

(7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิัท ซึง่รายงานดังกลา่วต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(7.1) ความเหน็เกีย่วกับความถกูต้อง ครบถ้วน  เป็นทีเ่ชือ่ถือได้ของรายงานทางการเงินของบรษิทัตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด

(7.2) ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท
(7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท
(7.4) ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี
(7.5) ความเห็นเกีย่วกับรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(7.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7.7) ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎบัตร
(7.8) รายการอืน่ที่เห็นวา่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท

(8) ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที ่คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องซึง่คณะกรรมการบรษิัทกําหนด (ถ้ามี) และ 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั  ส่วนคณะกรรมการบรษัิทมีความรบัผดิชอบในการดาํเนนิงาน
ของบรษิัทต่อบุคคลภายนอก
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อนึ่ง บรษิัทมิได้กําหนดให้ประธานกรรมการบรษัิทเป็นกรรมการอสิระเนื่องจากกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีลกัษณะเฉพาะ มีความ
ซบัซอ้นและมกีารกํากบัดูแลอยา่งเขม้งวด บรษิทัเหน็วา่ประธานกรรมการและกรรมการของบรษัิทมีความรู ้ความสามารถ และมคีวามเขา้ใจ
เป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจําเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 
และถึงแม้ประธานกรรมการจะไม่ใช่กรรมการอสิระ แต่คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นวา่ บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมท้ังมี
กลไกซึง่สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สียทกุฝา่ยวา่การตดัสินใจในเรือ่งต่าง ๆ  ของคณะกรรมการบรษิทัไดใ้ชด้ลุยพนิจิ
ทีเ่ป็นอสิระ ระมัดระวงั รอบคอบ และปราศจากการครอบงําหรอืการชี้นําในทางความคิดในระหวา่งการพิจารณา

7.2.3 ขอ้มลูเก่ียวกับบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในวสัิยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางและนโยบายในการดําเนินงาน แผนการประกอบธรุกิจ และ
งบประมาณประจําปีของบรษัิท และกํากับดูแลให้ฝ่ายบรหิารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจที่กําหนดไว้
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบังคับของบรษิัท และมติของคณะกรรมการบรษิัทและทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น โดยคํานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสียเป็นสําคญั ทั้งน้ี เพือ่สรา้งความมัน่คงอยา่งยัง่ยนืใหแ้กบ่รษิทั และเพือ่เพิม่มูลคา่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ในระยะยาวโดยคณะกรรมการบรษิทักาํหนดใหม้กีารพิจารณาทบทวนและใหค้วามเห็นชอบในวสัิยทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์ทิศทางและนโยบาย
ในการดําเนินงานของบรษิัทเป็นประจําทุกปี เพือ่ให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพธรุกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและฝ่ายบรหิารเข้ารว่มประชุมอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้เพือ่ใหก้รรมการไดพิ้จารณาและทบทวนการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการฝ่ายบรหิาร และบรษิทั รวมถึงพจิารณาและอภปิรายประเดน็
ตา่ง ๆ  เกีย่วกบัการบรหิารจดัการหรอือยูใ่นความสนใจของคณะกรรมการ โดยมกีารแจ้งผลการประชุมใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารรบัทราบ 
เพือ่พิจารณาและปรบัปรุงตอ่ไป ทัง้น้ี ในป ี2563 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
และฝา่ยบรหิารเขา้รว่มประชุมจาํนวน 1 ครัง้ นอกจากนี ้คณะกรรมการยังกําหนดใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษัิทเขา้ประชุมหารอืกบัคณะกรรมการ
โดยไม่มีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ซึง่ในปี 2563 คณะกรรมการก็ได้ดําเนินการประชุมกับผูส้อบบัญชี
ดังกลา่วจํานวน 1 ครัง้

●

7.3 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย

7.3.1 ขอ้มลูคณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะชุดที่ไดร้บัการแตง่ตั้ง

ในปี 2563 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น โดยคณุสมบตัขิองประธานคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพ และเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายการเงินของบรษัิทชั้นนํารวมถึงบรษัิท
จดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนดํารงตําแหน่งเป็นผู้บรหิารฝ่ายการเงินในสถาบันการเงินหลายแห่ง ความเชี่ยวชาญดังกล่าวเป็น
ประโยชน์และช่วยสนับสนุนอตุสาหกรรมธรุกิจโทรคมนาคม

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

(1) สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงินของบรษิัท และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด

(2) สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและเพียงพอ

(3) พิจารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน  รวมถึงให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลกิจ้าง หัวหน้า
ฝา่ยตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน  ตลอดจนเขา้รว่มประชุมกับหัวหน้าฝา่ย
ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ารว่มอย่างน้อยปีละหนึง่คร้งั

(4) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท

(5) พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และเสนอค่าตอบแทนและ
เงือ่นไขการทาํงานของบคุคลดงักลา่ว (รวมถงึเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชเีมือ่ขาดคณุสมบตั)ิ  ตลอดจนเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ารว่มอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

(6) สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นการทําเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

(7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิัท ซึง่รายงานดังกลา่วต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(7.1) ความเหน็เกีย่วกับความถกูต้อง ครบถ้วน  เป็นทีเ่ชือ่ถือได้ของรายงานทางการเงินของบรษัิทตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด

(7.2) ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท
(7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท
(7.4) ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี
(7.5) ความเห็นเกีย่วกับรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(7.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7.7) ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎบัตร
(7.8) รายการอืน่ที่เห็นวา่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท

(8) ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที ่คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องซึง่คณะกรรมการบรษิัทกําหนด (ถ้ามี) และ 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท  ส่วนคณะกรรมการบรษัิทมีความรบัผดิชอบในการดําเนินงาน
ของบรษิัทต่อบุคคลภายนอก
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ทั้งน้ี หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระเกินกวา่กึง่หนึง่คือจํานวน 3 ท่าน และกรรมการที่
มิใช่ผูบ้รหิาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะ
จัดขึ้นอย่างน้อยปีละสองครัง้ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

(1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอืน่ ๆ

(2) สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดค่าตอบแทน

(4) สอบทานเพือ่ให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

(5) รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (รวมถงึคา่จา้ง เงินจูงใจ ค่าตอบแทนในรูป
หุ้น และสิทธใินการได้รบัเงินเกษียณอายุหรอืเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาวา่องค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนใดต้องได้รบัการอนุมัติจากผูถ้ือหุ้นหรอืไม่

(6) สอบทานสิทธติามสัญญาทีป่ระธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารจะได้รบัจากการยกเลกิสัญญาจ้าง และเงนิทีจ่่ายหรอืเสนอวา่จะจ่าย เพือ่
พิจารณาวา่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรอืไม่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิัทและรายงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษัิท

(8) จัดทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจําปีของบรษัิท โดยเปิดเผยโครงสรา้งและการปฏิบัติ
หน้าทีข่องคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

(9) สอบทานและปรบัปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เปลีย่นแปลง
ไปเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย

ท้ังน้ี หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนปรากฎตามกฎบัตรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เอกสารแนบ 
5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่มิใช่ผู้บรหิาร 2 ท่าน โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละสองครัง้
 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้

(1) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รบัการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบรษิัทและบรษัิทย่อย โดยเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพือ่พิจารณาอนุมัติ

(2) ใหค้าํแนะนาํเกีย่วกบัผูมี้คณุสมบตัทิีจ่ะได้รบัการเลอืกต้ังให้เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่
การเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย

(3) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาใน
อนาคตของบรษิัท และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรบัเปลีย่นตามที่เห็นวา่จําเป็น โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ือหุ้นทุกราย รวมถึงความเชีย่วชาญ ความสามารถ และความหลากหลายทีบ่รษิัทต้องการ

(4) ให้ความสําคัญกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการและให้ข้อเสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขตามทีเ่ห็นสมควร

(5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการ

(6) ในการประเมนิผูม้คีณุสมบตัเิพือ่ดาํรงตําแหน่งคณะกรรมการทกุครัง้จะต้องพจิารณาวา่ผูม้คีณุสมบตัดิงักลา่วมีประสบการณ์ 
คุณสมบัติและความสามารถทีจ่ําเป็นหรอืไม่

(7) พิจารณาความจําเป็นในการผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนของคณะกรรมการ

(8) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไวใ้นคําแนะนําดังกลา่วข้างต้น

(9) ดําเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผูบ้รหิารหลกัตามทีต่นเห็นสมควร

(11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหา

(12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้

ทั้งนี้ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาปรากฎตามกฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการสรรหา เอกสารแนบ 5 ของแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระ 3 ทา่น และกรรมการทีมิ่ใชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น โดยประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีดังนี้

(1) กาํกบัดแูลให้บรษิทัปฏบิตัติามหลกัการอนัเป็นทีย่อมรบัทัว่ไปสําหรบัการกํากับดูแลและการควบคมุกจิการอย่างมปีระสิทธภิาพ 
และดํารงไวซ้ึง่วฒันธรรมองค์กรทีเ่อือ้ต่อการกํากับดูแลกิจการทีด่ี

(2) กําหนดและดํารงไวซ้ึง่นโยบายและกระบวนการการกํากับดูแลกิจการทีเ่หมาะสม

(3) ดาํเนินการให้มกีารบังคับใช้และปฏบัิตติามนโยบายและกระบวนการตา่ง ๆ  เกีย่วกบักาํกบัดแูลกจิการทีค่ณะกรรมการได้อนมุตัิ 
เพือ่ให้มีการกํากับดูแลกิจการในบรษิัท และบรษิัทย่อยทั้งหมดซึง่บรษิัทมีอาํนาจควบคุมไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

(4) กํากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับกํากับ
ดูแลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรือ่งสําคัญต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเกีย่วกับการกํากับดูแลกิจการ

(6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไวใ้นคําแนะนําดังกลา่ว

(7) ดําเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ี

(8) จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสมเกีย่วกบัการดําเนินกจิการต่าง ๆ  ของตน และหลกัปฏบิติัเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการ
ของบรษิัท

(9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้

(10) ตรวจสอบแผนผงัอาํนาจการตัดสินใจของบรษิัท - ระดับคณะกรรมการ (dtac Group Authority Matrix – BoD Level 
(CAI)) และการแก้ไขเพิม่เตมิของแผนผงัอาํนาจการตดัสินใจของบรษัิทดงักลา่วเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบับรษัิท 
ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นโยบายกาํกบัดแูลของบรษิทั และกฎหมายและกฎระเบยีบ
อืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง และให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบรษิัทก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติ

(11) ตรวจสอบเอกสารกาํกบัดแูลและใหค้าํแนะนําแกค่ณะกรรมการบรษิทัโดยพจิารณาในดา้นการกํากบัดแูลเป็นหลกั กอ่นนาํเสนอ
เอกสารกํากับดูแลดังกลา่วให้คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการปรากฎตามกฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้
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ทั้งน้ี หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระเกินกวา่กึง่หนึง่คือจํานวน 3 ท่าน และกรรมการที่
มิใช่ผูบ้รหิาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะ
จัดขึ้นอย่างน้อยปีละสองครัง้ 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

(1) สอบทานและเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการอืน่ ๆ

(2) สอบทานและอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดค่าตอบแทน

(4) สอบทานเพือ่ให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

(5) รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (รวมถงึคา่จา้ง เงินจูงใจ ค่าตอบแทนในรูป
หุ้น และสิทธใินการได้รบัเงินเกษียณอายุหรอืเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาวา่องค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนใดต้องได้รบัการอนุมัติจากผูถ้ือหุ้นหรอืไม่

(6) สอบทานสิทธติามสัญญาทีป่ระธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารจะได้รบัจากการยกเลกิสัญญาจ้าง และเงินทีจ่่ายหรอืเสนอวา่จะจ่าย เพือ่
พิจารณาวา่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรอืไม่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิัทและรายงานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษัิท

(8) จัดทํารายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจําปีของบรษัิท โดยเปิดเผยโครงสรา้งและการปฏิบัติ
หน้าทีข่องคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

(9) สอบทานและปรบัปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เปลีย่นแปลง
ไปเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย

ทัง้น้ี หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนปรากฎตามกฎบัตรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เอกสารแนบ 
5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่มิใช่ผู้บรหิาร 2 ท่าน โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละสองครัง้
 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหามีดังนี้

(1) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รบัการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบรษิัทและบรษัิทย่อย โดยเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพือ่พิจารณาอนุมัติ

(2) ใหค้าํแนะนาํเกีย่วกบัผูม้คีณุสมบตัทิีจ่ะได้รบัการเลอืกต้ังให้เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่
การเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย

(3) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาใน
อนาคตของบรษิัท และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรบัเปลีย่นตามที่เห็นวา่จําเป็น โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ือหุ้นทุกราย รวมถึงความเชีย่วชาญ ความสามารถ และความหลากหลายทีบ่รษิัทต้องการ

(4) ให้ความสําคัญกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการและให้ข้อเสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขตามทีเ่ห็นสมควร

(5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการ

(6) ในการประเมินผูมี้คณุสมบตัเิพือ่ดาํรงตําแหน่งคณะกรรมการทกุครัง้จะต้องพจิารณาวา่ผูม้คีณุสมบตัดิงักลา่วมีประสบการณ์ 
คุณสมบัติและความสามารถทีจ่ําเป็นหรอืไม่

(7) พิจารณาความจําเป็นในการผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนของคณะกรรมการ

(8) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไวใ้นคําแนะนําดังกลา่วข้างต้น

(9) ดําเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผูบ้รหิารหลกัตามทีต่นเห็นสมควร

(11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหา

(12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้

ทั้งนี้ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาปรากฎตามกฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการสรรหา เอกสารแนบ 5 ของแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระ 3 ทา่น และกรรมการทีมิ่ใชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น โดยประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีดังนี้

(1) กาํกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการอนัเป็นทีย่อมรบัทัว่ไปสําหรบัการกาํกับดูแลและการควบคมุกจิการอย่างมปีระสิทธภิาพ 
และดํารงไวซ้ึง่วฒันธรรมองค์กรทีเ่อือ้ต่อการกํากับดูแลกิจการทีด่ี

(2) กําหนดและดํารงไวซ้ึง่นโยบายและกระบวนการการกํากับดูแลกิจการทีเ่หมาะสม

(3) ดาํเนนิการให้มกีารบังคับใช้และปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการตา่ง ๆ  เกีย่วกบักาํกบัดแูลกจิการทีค่ณะกรรมการได้อนมุตัิ 
เพือ่ให้มีการกํากับดูแลกิจการในบรษิัท และบรษิัทย่อยทั้งหมดซึง่บรษิัทมีอาํนาจควบคุมไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม

(4) กํากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับกํากับ
ดูแลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรือ่งสําคัญต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเกีย่วกับการกํากับดูแลกิจการ

(6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไวใ้นคําแนะนําดังกลา่ว

(7) ดําเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ี

(8) จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสมเกีย่วกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ  ของตน และหลกัปฏบัิตเิกีย่วกับการกํากับดูแลกจิการ
ของบรษิัท

(9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้

(10) ตรวจสอบแผนผงัอาํนาจการตัดสินใจของบรษิัท - ระดับคณะกรรมการ (dtac Group Authority Matrix – BoD Level 
(CAI)) และการแก้ไขเพิม่เตมิของแผนผงัอาํนาจการตดัสินใจของบรษัิทดังกลา่วเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับบรษัิท 
ขอ้บงัคับของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นโยบายกาํกบัดแูลของบรษิทั และกฎหมายและกฎระเบยีบ
อืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง และให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบรษิัทก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติ

(11) ตรวจสอบเอกสารกาํกบัดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบรษัิทโดยพิจารณาในดา้นการกํากับดูแลเป็นหลกั ก่อนนําเสนอ
เอกสารกํากับดูแลดังกลา่วให้คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาอนุมัติ

ท้ังน้ี หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการปรากฎตามกฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้
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7.3 .2   ระบุรายชื่อของคณะกรรมการชุดยอ่ย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง่

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ

นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดําเนินงานของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็น
กรรมการของบรษิัทจดทะเบียนซึง่เป็นบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทรว่มของบรษิัท ทั้งนี้ นางกมลวรรณ วปิุลากร และนางปรารถนา 
มงคลกุล เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอทีจ่ะทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงินของบรษิัท

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง่

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (กรรมการอสิระ) ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอสิระ) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

นางทูเน่ รปิเปล (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง่

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (กรรมการอสิระ) กรรมการสรรหา

นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอสิระ) กรรมการสรรหา

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการสรรหา

นางทูเน่ รปิเปล (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการสรรหา

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง่

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (กรรมการอสิระ) ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นางทูเน่ รปิเปล (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการกํากับดูแลกิจการ

7.4 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิาร

7.4.1 ใหร้ะบุรายชื่อและตําแหนง่ของผูบ้รหิาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ทําหน้าทีห่ัวหน้าของฝ่ายบรหิาร โดยโครงสรา้งองค์กรของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ได้แบ่งสายงานใน
องค์กรเป็น 7 สายงาน ได้แก่ กลุม่การเงิน กลุม่เทคโนโลยี กลุม่บุคคล กลุม่ธรุกิจ กลุม่งานขาย กลุม่การตลาด และกลุม่กิจการองค์กร 
รายชือ่ผูบ้รหิารและตําแหน่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง่

1
2
3
4
5
6
7
8

นายชารดั เมห์โรทรา (1)

นายสิรวชิญ์ กลบัดี (2)

นายประเทศ ตันกุรานันท์
นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์
นายราจีฟ บาวา
นางสาวทิพยรตัน์ แก้วศรงีาม
นายฮาว ร ิเรน็ 
นายลารส์ มารค์ุส แอดอรุทุสซัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
รกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การเงิน
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่เทคโนโลยี
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บุคคล
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ธรุกิจ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่งานขาย
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การตลาด
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่กิจการองค์กร

หมายเหตุ: ในปี 2563 มีการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองค์กรซึง่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงตําแหน่งผูบ้รหิาร ดังนี้

(1) นายชารดั เมห์โรทรา ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2563

(2) นายสิรวชิญ์ กลบัดี ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งรกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การเงิน โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2563
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7.3 .2   ระบุรายชื่อของคณะกรรมการชุดยอ่ย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง่

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ

นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้ตัดสินใจในการดําเนินงานของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็น
กรรมการของบรษิัทจดทะเบียนซึง่เป็นบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทรว่มของบรษิัท ทั้งนี้ นางกมลวรรณ วปิุลากร และนางปรารถนา 
มงคลกุล เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอทีจ่ะทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงินของบรษิัท

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง่

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (กรรมการอสิระ) ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอสิระ) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

นางทูเน่ รปิเปล (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง่

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) ประธานคณะกรรมการสรรหา

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (กรรมการอสิระ) กรรมการสรรหา

นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอสิระ) กรรมการสรรหา

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการสรรหา

นางทูเน่ รปิเปล (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการสรรหา

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง่

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (กรรมการอสิระ) ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นางทูเน่ รปิเปล (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) กรรมการกํากับดูแลกิจการ

7.4 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รหิาร

7.4.1 ใหร้ะบุรายช่ือและตําแหนง่ของผูบ้รหิาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ทําหน้าทีห่ัวหน้าของฝ่ายบรหิาร โดยโครงสรา้งองค์กรของบรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ได้แบ่งสายงานใน
องค์กรเป็น 7 สายงาน ได้แก่ กลุม่การเงิน กลุม่เทคโนโลยี กลุม่บุคคล กลุม่ธรุกิจ กลุม่งานขาย กลุม่การตลาด และกลุม่กิจการองค์กร 
รายชือ่ผูบ้รหิารและตําแหน่ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้ 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง่

1
2
3
4
5
6
7
8

นายชารดั เมห์โรทรา (1)

นายสิรวชิญ์ กลบัดี (2)

นายประเทศ ตันกุรานันท์
นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์
นายราจีฟ บาวา
นางสาวทิพยรตัน์ แก้วศรงีาม
นายฮาว ร ิเรน็ 
นายลารส์ มารค์ุส แอดอรุทุสซัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
รกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การเงิน
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่เทคโนโลยี
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่บุคคล
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ธรุกิจ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่งานขาย
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การตลาด
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่กิจการองค์กร

หมายเหตุ: ในปี 2563 มีการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองค์กรซึง่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงตําแหน่งผูบ้รหิาร ดังนี้

(1) นายชารดั เมห์โรทรา ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 2563

(2) นายสิรวชิญ์ กลบัดี ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งรกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การเงิน โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2563
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ผูบ้รหิารขา้งตน้เป็นผูบ้รหิารตามคาํนยิามของ ก.ล.ต. ซึง่หมายถงึ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารส่ีรายแรกนบัตอ่จากผูจ้ดัการ
ลงมา ผูซ้ึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ํารงตําแหน่งระดับบรหิารรายทีส่ี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผูด้ํารงตําแหน่งระดับบรหิารใน
สายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดับผูจ้ดัการฝา่ยขึน้ไปหรอืเทียบเทา่ ทัง้นี ้ผูบ้รหิารของบรษัิทไม่เคยเป็นพนกังานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทั
สอบบัญชีภายนอกทีบ่รษิัทใช้บรกิารอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา

7.4.2 นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ นั้น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ 
หลายประการ ได้แก่ ธรุกจิและผลการประกอบการของบรษัิท บรรทัดฐานของตลาดและอตุสาหกรรม สภาวะเศรษฐกจิ ตลอดจนหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นเพือ่พิจารณาและอนุมัติทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสรา้งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุก ๆ 3 ปี ทั้งนี้ เพือ่ให้สอดคลอ้ง
กับแนวโน้มของตลาดและอตุสาหกรรม

ปจัจุบนั คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือน บรษัิทไมม่คีา่ตอบแทนในรูปสิทธปิระโยชน์อืน่ ๆ  หรอืในรูปของ
หุ้นให้แก่กรรมการของบรษิัท 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมคีวามเหน็วา่โครงสรา้งค่าตอบแทนดังกลา่วเหมาะสมกับความรบัผดิชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการ
นําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
โครงสรา้งค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร ประกอบด้วย

โครงสรา้งคา่ตอบแทน เป้าหมายหลัก

1. เงินเดือน การบรหิารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันกับตลาดโดยรวมได้

2. ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานระยะส้ัน ส่งเสรมิการปฏิบัติงานของผู้บรหิารและผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
กลยุทธ์ของบรษิัท

3. คา่ตอบแทนตามผลปฏิบตังิานระยะยาว ดูแลให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของผูถ้ือหุ้นเพือ่ทีจ่ะสรา้งคุณค่าในระยะยาวให้กับบรษิัท

4. สวสัดิการและผลประโยชน์อืน่ เสนอแผนประกันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละ
ช่วงเวลาของชีวติ โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพ

1. ฐานเงนิเดือน

ระดับค่าตอบแทนดังกลา่วจะได้รบัการทบทวนเป็นประจําทุกปี โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สภาพเศรษฐกิจ ระดับ
คา่ตอบแทนเมือ่เทียบกับตลาดโดยรวม และผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา โดยหลกัเกณฑ์การพจิารณาผลการปฏบิตังิาน จะพจิารณา
ดังต่อไปนี้

• การยึดถือผลประโยชน์ของธรุกิจเป็นหลกั

• การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ําและเป็นไปตามค่านิยมขององค์กร

• การเสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทางธรุกิจ

2. คา่ตอบแทนตามผลปฏิบัติงานระยะส้ัน

คา่ตอบแทนตามผลปฏบิตังิานระยะสัน้ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่ส่งเสรมิการปฏิบัติงานของผูบ้รหิารใหบ้รรลตุามเปา้หมายทีก่าํหนด
ไว ้คา่ตอบแทนประเภทน้ีเป็นค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงินแปรผนัตามดัชนีชีว้ดัความสําเรจ็ของงาน ดัชนีช้ีวดัความสําเรจ็ของงานสําหรบั
ผูบ้รหิารทุกท่าน ประกอบด้วย 

• ดชันชีีว้ดัดา้นการเงนิเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดการเติบโตดา้นผลกําไรและการบรหิารงานทีม่ปีระสิทธภิาพ การเตบิโตดา้น
รายได้ ความพึงพอใจของลกูค้าทีม่ีต่อโครงข่าย การบรหิารค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน และการเติบโตกําไรขั้นต้น 

• การดาํเนนิธรุกิจทีม่คีวามรบัผดิชอบ เพือ่ผลกัดนัใหเ้กิดการดาํเนินธรุกจิอยา่งยัง่ยนืและถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรม 
ตลอดจนมาตรการรกัษาความปลอดภัยในการดําเนินธรุกิจ

3. คา่ตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานระยะยาว

การจา่ยคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตังิานประเภทน้ี มวีตัถปุระสงค์เพือ่มุง่เนน้สรา้งคณุค่าในระยะยาว ส่งเสรมิและสรา้งการเติบโต
ที่ยั่งยืนให้กับบรษัิท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารของบรษัิทมีสิทธทิี่จะได้รบัค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานระยะยาว 
โดยกําหนดระยะเวลา 4 ปีเพือ่วดัผลการปฏิบัติงานนี้ ซึง่หากลาออกจากบรษิัทก่อนกําหนดช่วงระยะเวลาดังกลา่วจะถือวา่ไม่ได้รบั
สิทธ ิอย่างไรก็ตาม ในกรณีลาออกเนือ่งจากเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืเสียชีวติ จะยังคงได้รบัค่าตอบแทนประเภทนี้

4. สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น

เปา้หมายของสวสัดิการ และผลประโยชน์ตา่ง ๆ  เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงให้กบัผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสม เชน่ รถยนต์ประจําตําแหน่ง 
แพ็กเกจการใช้โทรศพัท์รายเดือน กองทุนสํารองเลีย้งชีพ แผนประกันสุขภาพและประกันชีวติ และสวสัดิการต่าง ๆ อนัเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติของตลาดแรงงานโดยรวม

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีความเห็นวา่โครงสรา้งค่าตอบแทนดังกลา่วเหมาะสมกับความรบัผดิชอบและสามารถจูงใจให้
ผู้บรหิารนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว และสามารถเปรยีบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม
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ผูบ้รหิารขา้งตน้เป็นผูบ้รหิารตามคาํนยิามของ ก.ล.ต. ซึง่หมายถงึ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับรหิารส่ีรายแรกนบัตอ่จากผูจ้ดัการ
ลงมา ผูซ้ึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ํารงตําแหน่งระดับบรหิารรายทีส่ี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผูด้ํารงตําแหน่งระดับบรหิารใน
สายงานบัญชหีรอืการเงินทีเ่ป็นระดับผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเทา่ ทัง้นี ้ผูบ้รหิารของบรษัิทไม่เคยเป็นพนกังานหรอืหุน้ส่วนของบรษิทั
สอบบัญชีภายนอกทีบ่รษิัทใช้บรกิารอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา

7.4.2 นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ นั้น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ 
หลายประการ ได้แก่ ธรุกจิและผลการประกอบการของบรษัิท บรรทัดฐานของตลาดและอตุสาหกรรม สภาวะเศรษฐกจิ ตลอดจนหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นเพือ่พิจารณาและอนุมัติทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทนจะพิจารณาทบทวนโครงสรา้งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุก ๆ 3 ปี ทั้งนี้ เพือ่ให้สอดคลอ้ง
กับแนวโน้มของตลาดและอตุสาหกรรม

ปจัจุบัน คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือน บรษัิทไม่มีคา่ตอบแทนในรูปสิทธปิระโยชน์อืน่ ๆ  หรอืในรูปของ
หุ้นให้แก่กรรมการของบรษิัท 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีความเห็นวา่โครงสรา้งค่าตอบแทนดังกลา่วเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการ
นําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
โครงสรา้งค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร ประกอบด้วย

โครงสรา้งคา่ตอบแทน เป้าหมายหลัก

1. เงินเดือน การบรหิารค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันกับตลาดโดยรวมได้

2. ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานระยะส้ัน ส่งเสรมิการปฏิบัติงานของผู้บรหิารและผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตาม
กลยุทธ์ของบรษิัท

3. คา่ตอบแทนตามผลปฏบัิติงานระยะยาว ดูแลให้ผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของผูถ้ือหุ้นเพือ่ทีจ่ะสรา้งคุณค่าในระยะยาวให้กับบรษิัท

4. สวสัดิการและผลประโยชน์อืน่ เสนอแผนประกันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละ
ช่วงเวลาของชีวติ โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพ

1. ฐานเงนิเดือน

ระดับค่าตอบแทนดังกลา่วจะได้รบัการทบทวนเป็นประจําทุกปี โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สภาพเศรษฐกิจ ระดับ
คา่ตอบแทนเมือ่เทียบกับตลาดโดยรวม และผลการปฏิบตังิานทีผ่า่นมา โดยหลกัเกณฑ์การพจิารณาผลการปฏบิตังิาน จะพิจารณา
ดังต่อไปนี้

• การยึดถือผลประโยชน์ของธรุกิจเป็นหลกั

• การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ําและเป็นไปตามค่านิยมขององค์กร

• การเสรมิสรา้งและพัฒนาศกัยภาพทางธรุกิจ

2. คา่ตอบแทนตามผลปฏิบัติงานระยะส้ัน

คา่ตอบแทนตามผลปฏิบตังิานระยะสัน้ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่ส่งเสรมิการปฏิบัตงิานของผูบ้รหิารใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีก่าํหนด
ไว ้คา่ตอบแทนประเภทนีเ้ป็นค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินแปรผนัตามดชันช้ีีวดัความสําเรจ็ของงาน ดชันชีีว้ดัความสําเรจ็ของงานสําหรบั
ผูบ้รหิารทุกท่าน ประกอบด้วย 

• ดชันีชีว้ดัดา้นการเงินเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดการเตบิโตดา้นผลกาํไรและการบรหิารงานทีม่ปีระสิทธภิาพ การเตบิโตด้าน
รายได้ ความพึงพอใจของลกูค้าทีม่ีต่อโครงข่าย การบรหิารค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน และการเติบโตกําไรขั้นต้น 

• การดาํเนนิธรุกิจทีม่คีวามรบัผดิชอบ เพือ่ผลกัดันใหเ้กิดการดําเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยนืและถูกตอ้งตามหลกัจรยิธรรม 
ตลอดจนมาตรการรกัษาความปลอดภัยในการดําเนินธรุกิจ

3. คา่ตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานระยะยาว

การจา่ยคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตังิานประเภทน้ี มีวตัถุประสงค์เพือ่มุ่งเนน้สรา้งคณุค่าในระยะยาว ส่งเสรมิและสรา้งการเตบิโต
ที่ยั่งยืนให้กับบรษิัท ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารของบรษัิทมีสิทธทิี่จะได้รบัค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานระยะยาว 
โดยกําหนดระยะเวลา 4 ปีเพือ่วดัผลการปฏิบัติงานนี้ ซึง่หากลาออกจากบรษิัทก่อนกําหนดช่วงระยะเวลาดังกลา่วจะถือวา่ไม่ได้รบั
สิทธ ิอย่างไรก็ตาม ในกรณีลาออกเนือ่งจากเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรอืเสียชีวติ จะยังคงได้รบัค่าตอบแทนประเภทนี้

4. สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น

เปา้หมายของสวสัดิการ และผลประโยชน์ตา่ง ๆ  เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คงใหก้บัผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสม เชน่ รถยนต์ประจาํตาํแหนง่ 
แพ็กเกจการใช้โทรศพัท์รายเดือน กองทุนสํารองเลีย้งชีพ แผนประกันสุขภาพและประกันชีวติ และสวสัดิการต่าง ๆ อนัเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติของตลาดแรงงานโดยรวม

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีความเห็นวา่โครงสรา้งค่าตอบแทนดังกลา่วเหมาะสมกับความรบัผดิชอบและสามารถจูงใจให้
ผู้บรหิารนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายท้ังระยะส้ันและระยะยาว และสามารถเปรยีบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อตุสาหกรรมโทรคมนาคม
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7.4.3  คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิัทมีจํานวนทั้้งส้้ิน 13,972,800 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทประกอบด้วย
คา่ตอบแทนรายเดอืน เป็นค่าตอบแทนคงทีแ่ละบรษิทัไมม่คีา่ตอบแทนในรููปสิทธปิระโยชน์อื่น่ ๆ  หรอืในรููปของหุน้ใหแ้กก่รรมการของบรษิทั 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุุดย่อยตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 มีมติอนุมัติมีรายละเอยีด
ดังนี้

ตําแหนง่
โครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)

คา่ตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ 320,000

กรรมการอสิระ 110,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 80,400

กรรมการตรวจสอบ 60,000

ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 34,000

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 17,000

สําหรบัค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร ในปี 2563 มีจํานวนทั้งส้ิน 93,260,736.64 บาท

7.5 ขอ้มลูเกีย่วกบัพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทนของบริษัท

หลักการบรหิารค่าตอบแทนของบรษิัท เพื่อดึงดูด จูงใจ และรกัษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้ในองค์กร เพื่อที่จะพัฒนาบรษิัทให้เติบโต
อย่างยัง่ยืน สรา้งมูลค่าแก่ผูถ้ือหุ้นตามหลกัการดําเนินงานของบรษิัท หลกัการบรหิารค่าตอบแทนของบรษิัทได้รบัการออกแบบเพือ่ทีจ่ะ
นําเสนอค่าตอบแทนรวมทียุ่ติธรรม และแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกบรษิัท

โครงสรา้งค่าตอบแทนรวมประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่เป็นตัวเงิน สวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ การฝึกอบรม
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และการให้ความสําคัญแก่พนักงานโดยการชืน่ชม

ค่าตอบแทน

บรษัิทกาํหนดนโยบายในการจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานให้เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถและภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
โดยมกีระบวนการประเมนิผลงานตามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัทัว่ไป บรษัิทได้ทาํการเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร และได้
เนน้ยํา้ใหผู้บ้รหิารและพนักงานถอืปฏบิตัติามหลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปในเรือ่งน้ีด้วย เช่น พนกังานตอ้งไมเ่ปดิเผยจาํนวนค่าตอบแทน
ของตนเองใหบ้คุคลอืน่ทราบ และบรษัิทก็จะถอืวา่เรือ่งดังกลา่วเป็นความลบัของพนักงานและจะเคารพในสิทธคิวามเป็นส่วนตัวของพนักงาน

ค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงินจะมีท้ังค่าตอบแทนแบบคงที่ และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนแบบคงที่จะมี
ความสัมพันธ์กับค่างาน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายด้าน เช่น หน้าที่ความรบัผิดชอบในงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกิดจาก
งานนั้น ๆ  งานทีม่คีา่งานใกลเ้คยีงกันจะถกูจดัไวใ้นโครงสรา้งการจา่ยคา่ตอบแทนเดยีวกนั ทั้งนี ้เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถรกัษาความเสมอภาค
ภายในบรษัิทและความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนของงานที่มีค่างานใกล้เคียงกัน สําหรบัความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก 
ค่าตอบแทนจะได้รบัการพิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจํา ผ่านการทําสํารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนกับบรษิัทที่ปรกึษาภายนอก นอกจากนี้ 
การบรหิารค่าตอบแทนจะคํานึงถึงสภาวการณ์เศรษฐกิจมหภาคและผลการดําเนินงานทางธรุกิจของบรษิัทด้วย

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีหลักการจ่ายโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลของพนักงานและผลประกอบการของ
บรษิัทซึ่งมีการกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไว้และส่ือสารไปยังพนักงานเป็นประจําทุกปี ค่าตอบแทนประเภทนี้ถือเป็นรางวัลตอบแทน
ความสําเรจ็ของพนักงานในระยะส้ันสําหรบัความสําเรจ็ในการดําเนินธรุกิจของบรษิัท

การให้ความสําคัญแก่พนักงาน และผลประโยชน์ต่าง ๆ

การให้ความสําคัญแก่พนักงานโดยการชื่นชม เป็นการแสดงออกถึงการยอมรบัในผลงาน และความพยายามที่เหนือความคาดหมายเพื่อ
ให้บรรลเุป้าหมายและค่านิยมของบรษิัท การให้ความสําคัญดังกลา่วอาจเป็นการแสดงออกอย่างเป็นทางการ หรอืไม่เป็นทางการก็ได้ใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม การให้ความสําคัญโดยการยกย่องชมเชยพนักงานมีส่วนช่วยให้วฒันธรรมองค์กรแข็งแกรง่ และสรา้งความรว่มมือ
ระหวา่งหน่วยงานภายในบรษิัท

นอกจากน้ันบรษัิทไดจ้ดัสวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ  เพือ่ให้สอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบัติทัว่ไปในตลาดแรงงาน ซึง่บรษัิทมกีารพจิารณา
ทบทวนสวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจําเพือ่ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

สวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

• ผลประโยชน์แบบคงทีใ่นรูปของตัวเงิน และโปรแกรมการส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ีของพนักงานทีไ่ม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในสํานักงาน สถานทีอ่อกกําลงักาย เป็นต้น

• ผลประโยชน์ทีใ่หต้ามลกัษณะงาน เชน่ เงนิชว่ยเหลอืในการเดนิทาง เครือ่งแบบสําหรบัปฏิบตังิาน และสิทธปิระโยชน์
ส่วนบุคคลสําหรบัพนักงาน เช่น กองทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉิน การลาคลอดสําหรบัพนักงานหญิง และการลาเมือ่ภรรยา
คลอดบุตรสําหรบัพนักงานชาย ซึง่ช่วยให้พนักงานมีเวลาดูแลทารกแรกเกิดได้นานขึ้น 

• ผลประโยชน์ระยะส้ัน เชน่ แผนประกนัสุขภาพและการตรวจรา่งกายประจาํป ีและผลประโยชน์ระยะยาว เชน่ กองทุน
สํารองเลีย้งชีพ ซึง่ถือเป็นเงินออมของพนักงานหลงัเกษียณ
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7.4.3  คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิัทมีจํานวนทั้้งส้้ิน 13,972,800 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทประกอบด้วย
คา่ตอบแทนรายเดอืน เป็นค่าตอบแทนคงทีแ่ละบรษิทัไมม่คีา่ตอบแทนในรููปสิทธปิระโยชน์อื่น่ ๆ  หรอืในรููปของหุน้ใหแ้กก่รรมการของบรษัิท 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุุดย่อยตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 มีมติอนุมัติมีรายละเอยีด
ดังนี้

ตําแหนง่
โครงสรา้งคา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)

คา่ตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ 320,000

กรรมการอสิระ 110,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 80,400

กรรมการตรวจสอบ 60,000

ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 34,000

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการกํากับดูแลกิจการ 17,000

สําหรบัค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร ในปี 2563 มีจํานวนทั้งส้ิน 93,260,736.64 บาท

7.5 ขอ้มลูเกีย่วกับพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทนของบริษัท

หลักการบรหิารค่าตอบแทนของบรษิัท เพื่อดึงดูด จูงใจ และรกัษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้ในองค์กร เพื่อที่จะพัฒนาบรษิัทให้เติบโต
อย่างยัง่ยืน สรา้งมูลค่าแก่ผูถ้ือหุ้นตามหลกัการดําเนินงานของบรษิัท หลกัการบรหิารค่าตอบแทนของบรษิัทได้รบัการออกแบบเพือ่ทีจ่ะ
นําเสนอค่าตอบแทนรวมทียุ่ติธรรม และแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกบรษิัท

โครงสรา้งค่าตอบแทนรวมประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่เป็นตัวเงิน สวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ การฝึกอบรม
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และการให้ความสําคัญแก่พนักงานโดยการชืน่ชม

ค่าตอบแทน

บรษัิทกาํหนดนโยบายในการจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังานให้เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถและภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
โดยมกีระบวนการประเมินผลงานตามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัทัว่ไป บรษิทัได้ทาํการเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร และได้
เนน้ยํา้ใหผู้บ้รหิารและพนักงานถอืปฏิบตัติามหลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยท่ัวไปในเรือ่งน้ีด้วย เช่น พนกังานตอ้งไมเ่ปิดเผยจาํนวนค่าตอบแทน
ของตนเองใหบ้คุคลอืน่ทราบ และบรษัิทก็จะถอืวา่เรือ่งดังกลา่วเป็นความลบัของพนกังานและจะเคารพในสิทธคิวามเป็นส่วนตัวของพนักงาน

ค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงินจะมีท้ังค่าตอบแทนแบบคงที่ และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนแบบคงที่จะมี
ความสัมพันธ์กับค่างาน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลายด้าน เช่น หน้าที่ความรบัผิดชอบในงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกิดจาก
งานนั้น ๆ  งานทีมี่คา่งานใกลเ้คยีงกนัจะถูกจดัไวใ้นโครงสรา้งการจา่ยคา่ตอบแทนเดยีวกนั ทั้งนี ้เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถรกัษาความเสมอภาค
ภายในบรษิัทและความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนของงานที่มีค่างานใกล้เคียงกัน สําหรบัความสามารถในการแข่งขันกับภายนอก 
ค่าตอบแทนจะได้รบัการพิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจํา ผ่านการทําสํารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนกับบรษัิทที่ปรกึษาภายนอก นอกจากน้ี 
การบรหิารค่าตอบแทนจะคํานึงถึงสภาวการณ์เศรษฐกิจมหภาคและผลการดําเนินงานทางธรุกิจของบรษิัทด้วย

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีหลักการจ่ายโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลของพนักงานและผลประกอบการของ
บรษิัทซึ่งมีการกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ไว้และส่ือสารไปยังพนักงานเป็นประจําทุกปี ค่าตอบแทนประเภทนี้ถือเป็นรางวัลตอบแทน
ความสําเรจ็ของพนักงานในระยะส้ันสําหรบัความสําเรจ็ในการดําเนินธรุกิจของบรษิัท

การให้ความสําคัญแก่พนักงาน และผลประโยชน์ต่าง ๆ

การให้ความสําคัญแก่พนักงานโดยการชื่นชม เป็นการแสดงออกถึงการยอมรบัในผลงาน และความพยายามที่เหนือความคาดหมายเพื่อ
ให้บรรลเุป้าหมายและค่านิยมของบรษิัท การให้ความสําคัญดังกลา่วอาจเป็นการแสดงออกอย่างเป็นทางการ หรอืไม่เป็นทางการก็ได้ใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม การให้ความสําคัญโดยการยกย่องชมเชยพนักงานมีส่วนช่วยให้วฒันธรรมองค์กรแข็งแกรง่ และสรา้งความรว่มมือ
ระหวา่งหน่วยงานภายในบรษิัท

นอกจากน้ันบรษัิทไดจ้ดัสวสัดกิาร และผลประโยชน์ต่าง ๆ  เพือ่ให้สอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบัตทิัว่ไปในตลาดแรงงาน ซึง่บรษัิทมกีารพจิารณา
ทบทวนสวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจําเพือ่ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

สวสัดิการ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

• ผลประโยชน์แบบคงทีใ่นรูปของตัวเงิน และโปรแกรมการส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ีของพนักงานทีไ่ม่ใช่ตัวเงิน เช่น
ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในสํานักงาน สถานทีอ่อกกําลงักาย เป็นต้น

• ผลประโยชน์ทีใ่หต้ามลกัษณะงาน เชน่ เงินชว่ยเหลอืในการเดินทาง เครือ่งแบบสําหรบัปฏิบัตงิาน และสิทธปิระโยชน์
ส่วนบุคคลสําหรบัพนักงาน เช่น กองทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉิน การลาคลอดสําหรบัพนักงานหญิง และการลาเมือ่ภรรยา
คลอดบุตรสําหรบัพนักงานชาย ซึง่ช่วยให้พนักงานมีเวลาดูแลทารกแรกเกิดได้นานขึ้น 

• ผลประโยชน์ระยะส้ัน เชน่ แผนประกนัสุขภาพและการตรวจรา่งกายประจาํป ีและผลประโยชน์ระยะยาว เชน่ กองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ ซึง่ถือเป็นเงินออมของพนักงานหลงัเกษียณ



รายงานประจำาปี  2563121

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมีพนกังาน (เฉพาะพนกังานทีร่บัอตัราคา่จ้างเป็นเงนิเดอืนประจาํ) จาํนวนทั้งส้ิน 3,156 คน โดยแบง่ตาม
สายงานหลกัได้ ดังนี้

สายงาน จาํนวนพนักงาน – ประจาํ - พนักงานชาวตา่งชาติ (คน)

กลุม่การเงิน
กลุม่การตลาด
กลุม่การขาย
กลุม่เทคโนโลยี
กลุม่บุคคล 
กลุม่กิจการองค์กร และพัฒนาธรุกิจ
กลุม่พัฒนาธรุกิจ
สํานักประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

180
264

2,136
336

56
46
111
27

รวม 3,156

ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน 3,961,242,782.73 บาท และเงินสมทบ
เข้ากองทุนสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน 108,907,779.96 บาท

การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพ

การพฒันาและความกา้วหนา้ทางอาชพีเป็นปจัจยัทีสํ่าคญัประการหนึง่ทีจ่ะสามารถรกัษาและสรา้งความผกูพันกับพนกังาน เพือ่ใหพ้นกังาน
สามารถปฏิบตังิานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธภิาพและพฒันาเตบิโตในสายงานพรอ้มไปกบัองค์กร ในเดอืนกนัยายน 2562 บรษิทัไดเ้ริม่ใชร้ะบบ 
PromptGROW ซึง่เป็นระบบการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชพีแบบใหมที่จ่ะชว่ยให้พนักงานสามารถพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชพีของ
ตนเองได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับความปรารถนาทางอาชีพและความต้องการทางธรุกิจของบรษัิท บรษัิทให้โอกาสแก่พนักงานที่จะมี
ความก้าวหน้าทางอาชีพมากมายหลายรูปแบบ เช่น การเป็นผู้ชํานาญการในสายงานหรอืการเป็นหัวหน้างาน ความก้าวหน้าทางอาชีพที่
เตบิโตสูงข้ึนสู่ตําแหนง่ทีมี่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีสู่งขึน้ หรอืความก้าวหน้าทางอาชพีในระดับพนกังานขัน้เดิมแตไ่ด้ทาํงานในสายงานใหม่
ทีเ่ปลีย่นไปหรอืแตกตา่งออกไป นอกจากน้ี พนกังานยงัสามารถเติบโตจากการไดร้บัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในตาํแหนง่ปัจจุบนัของ
ตนทีเ่พิม่ขึ้น รวมไปถึงการทํางานข้ามกลุม่ธรุกิจทั้งในต่างประเทศและระดับภูมิภาค ทั้งหมดนี้ลว้นเป็นความก้าวหน้าทางอาชีพทีพ่นักงาน
สามารถทีจ่ะเลอืกได้เองทั้งส้ิน แนวคิด PromptGROW นี้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลกั หรอื 4D ซึง่เป็นระบบและเครือ่งมือทีจ่ะช่วยให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพได้ ดังนี้

1. Discover ทราบความมุ่งหมายในสายอาชีพและศกัยภาพของตน: การพูดคุยกับหัวหน้างานและ/หรอื Career Coach จะช่วยให้
พนักงานค้นหาความปรารถนาก้าวหน้าทางอาชีพของตนโดยการวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง รวมทั้งทราบถึงสมรรถนะ 
ความรู ้ความสามารถทีพ่นักงานต้องพัฒนาเพิม่เติมตามกรอบสมรรถนะและความต้องการของตําแหน่งงาน

2. Design ตั้งเป้าหมายงาน ออกแบบสายอาชีพและแผนพัฒนาตนเอง: ระบบการบรหิารผลงาน PMS ซึง่เน้น People Dialogue 
and Performance with Impact (การพูดคุยเพื่อพัฒนาและการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และคุณค่า) จะช่วยให้พนักงาน
สามารถออกแบบเป้าหมายผลงานทีต่้องส่งมอบและแผนการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถและเสรมิสรา้งจุดแข็งของตนเอง 
(Individual Development Plan (IDP)) ทั้งระยะส้ันสําหรบัตําแหน่งงานปัจจุบัน และระยะยาวสําหรบัการเติบโตและก้าวหน้า
ในสายอาชีพทีพ่นักงานปรารถนา

3. Develop พัฒนาตนเองตามแผน โดยวธิ ี 3E+1: วธิกีารเรยีนรูแ้บบ 3E+1 จะช่วยให้พนักงานได้เรยีนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย การฝึกอบรม (Education) 10% การเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่ (Exposure) 20% การเรยีนรูแ้ละพัฒนาจากการปฏิบัติงาน
จรงิ (Experience) 70% รวมถงึการสรา้งระบบและบรรยากาศในการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันา (Environment: Ecosystem 
for Learning & Development) รวมทั้งการโค้ชจากหัวหน้างานอย่างสม่ําเสมอ

4. Deploy แสดงผลงานและก้าวไปสู่ตาํแหนง่งานตามเปา้หมาย: หลงัจากทีพ่นกังานทราบระดบัความสามารถของตนเองและพฒันา
ตนเองเพื่อเตรยีมพรอ้มสําหรบัตําแหน่งงานที่ตนตั้งเป้าหมาย เมื่อตําแหน่งที่ต้องการวา่งพนักงานสามารถสมัครงานผ่านระบบ
ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานปัจจุบันทราบ การคัดเลอืกจะมีคณะกรรมการคัดเลอืกเพือ่ให้แน่ใจวา่การเลอืกผู้สมัคร
เป็นไปอย่างเหมาะสม หัวหน้างานปัจจุบันจะทราบเกี่ยวกับการสมัครงานของพนักงานเมื่อพนักงานได้รบัการตอบรบัเพื่อทํางาน
ในตาํแหนง่งานใหม ่ส่ิงเหลา่นีจ้ะชว่ยให้เกดิการโยกย้ายงานภายในและเรยีนรูพ้ฒันาตามทีพ่นกังานได้ออกแบบสายอาชพีตนเองไว้

ในทางธรุกิจ การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานดังกลา่วนับเป็นการเสรมิสรา้งขีดความสามารถทางธรุกิจให้สามารถ
ดาํเนนิงานไดบ้รรลเุปา้หมายของบรษิทัทัง้ในระยะส้ันและระยะยาวเพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโตใหแ้กบ่รษัิท
อย่างต่อเนือ่ง

“dtac Academy” – ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาบุคลากร

dtac Academy ส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรูแ้ละมีบทบาทหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดหลกัสูตรการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย 
และครอบคลมุพนักงานทั้งบรษิัท เพือ่ให้มัน่ใจได้วา่พนักงานจะสามารถพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถของตนเองตลอดจนศกัยภาพ
ในการปฏิบตังิาน ซึง่ทัง้ตอบสนองความต้องการทีจ่ะพฒันาของพนกังานเอง และตอบสนองตอ่ความต้องการทางธรุกจิของบรษิทั พนกังาน
ทุกคนจะได้รบัโอกาสในการเรยีนรูผ้่านหลากหลายทางเลอืก ทั้งการเรยีนในแบบผสมผสานที่รวมการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ และการเข้ารบั
การฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาส่วนบุคคล ซึง่มาจากความต้องการพัฒนาทีเ่กีย่วข้องกับเนื้องานหรอืตําแหน่งงาน รวม
ถึงความต้องการพัฒนาเพือ่เสรมิสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ

dtac Academy ได้จัดทําการประเมินศกัยภาพองค์กร (Organization Capability Assessment) โดยเริม่จากกลุม่ผู้บรหิารระดับผู้
อาํนวยการฝา่ย (VP) ขึน้ไป และกลุม่ผูบ้รหิารในกลุม่งานขาย รวมทัง้ส้ิน 381 คน โดยผลจากการประเมนิศกัยภาพไดน้าํมาใชใ้นการออกแบบ
แผนพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะหลัก การพัฒนาความเป็นผู้นํา และการพัฒนาความพรอ้มปรบัตัวกับการ
เปลีย่นแปลง (Agility Readiness) และกลุม่ผูบ้รหิารในกลุม่งานขายได้เข้ารว่มการอบรมในรูปแบบ Bootcamp ระยะเวลา 3 วนั เพือ่
พฒันาและยกระดบัความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัให้สอดคลอ้งกบับทบาทหน้าทีแ่ละความคาดหวงัทีเ่ปลีย่นไป โดยมีผูบ้รหิารใน
กลุม่งานขายเข้ารว่มอบรมทั้งส้ิน 127 คน

นอกเหนอืจากการฝกึอบรมในรูปแบบของการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน (Classroom Training) บรษิทัยงัจดัการอบรมในรูปแบบของการเรยีน
ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ หรอื E-learning เพือ่ให้พนักงานสามารถวางแผนและจัดสรรเวลาทีส่ะดวกสําหรบัการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตัวเอง อกีทั้ง
ยังมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอืน่ ๆ อกีด้วย เช่น การเรยีนรูจ้ากการลงมือปฏิบัติงานจรงิ (On the Job Training) 
การมอบหมายให้พนักงานเข้ารว่มปฏิบัติงานในโครงการทีสํ่าคัญ การแลกเปลีย่นความรูก้ับวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญจากอตุสาหกรรมต่าง ๆ 
เป็นต้น บรษิัทยังได้นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุดในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดโครงสรา้งการเรยีนรูผ้่าน
ดิจิทัลแพลตฟอรม์ และการเรยีนรูผ้า่นอปุกรณ์โทรศพัท์มือถือ ซึง่อาํนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถเปิดประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่ี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกทีทุ่กเวลาและไม่มีตารางเวลากําหนดตายตัว
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมพีนกังาน (เฉพาะพนกังานทีร่บัอตัราคา่จ้างเป็นเงินเดอืนประจาํ) จาํนวนทั้งส้ิน 3,156 คน โดยแบง่ตาม
สายงานหลกัได้ ดังนี้

สายงาน จาํนวนพนักงาน – ประจาํ - พนักงานชาวตา่งชาติ (คน)

กลุม่การเงิน
กลุม่การตลาด
กลุม่การขาย
กลุม่เทคโนโลยี
กลุม่บุคคล 
กลุม่กิจการองค์กร และพัฒนาธรุกิจ
กลุม่พัฒนาธรุกิจ
สํานักประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

180
264

2,136
336

56
46
111
27

รวม 3,156

ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน 3,961,242,782.73 บาท และเงินสมทบ
เข้ากองทุนสํารองเลีย้งชีพเป็นเงินจํานวนทั้งส้ิน 108,907,779.96 บาท

การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพ

การพฒันาและความกา้วหนา้ทางอาชพีเป็นปจัจยัทีสํ่าคญัประการหนึง่ทีจ่ะสามารถรกัษาและสรา้งความผกูพันกับพนกังาน เพือ่ใหพ้นักงาน
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธภิาพและพฒันาเตบิโตในสายงานพรอ้มไปกบัองค์กร ในเดอืนกนัยายน 2562 บรษิทัไดเ้ริม่ใชร้ะบบ 
PromptGROW ซึง่เป็นระบบการพฒันาความก้าวหน้าทางอาชพีแบบใหมที่จ่ะชว่ยให้พนักงานสามารถพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชพีของ
ตนเองได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับความปรารถนาทางอาชีพและความต้องการทางธรุกิจของบรษัิท บรษัิทให้โอกาสแก่พนักงานที่จะมี
ความก้าวหน้าทางอาชีพมากมายหลายรูปแบบ เช่น การเป็นผู้ชํานาญการในสายงานหรอืการเป็นหัวหน้างาน ความก้าวหน้าทางอาชีพที่
เตบิโตสูงขึน้สู่ตาํแหนง่ทีมี่หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีสู่งขึน้ หรอืความก้าวหน้าทางอาชพีในระดบัพนกังานขัน้เดมิแตไ่ด้ทาํงานในสายงานใหม่
ทีเ่ปลีย่นไปหรอืแตกตา่งออกไป นอกจากน้ี พนกังานยงัสามารถเติบโตจากการไดร้บัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในตาํแหนง่ปัจจุบนัของ
ตนทีเ่พิม่ขึ้น รวมไปถึงการทํางานข้ามกลุม่ธรุกิจทั้งในต่างประเทศและระดับภูมิภาค ทั้งหมดนี้ลว้นเป็นความก้าวหน้าทางอาชีพทีพ่นักงาน
สามารถทีจ่ะเลอืกได้เองทั้งส้ิน แนวคิด PromptGROW นี้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลกั หรอื 4D ซึง่เป็นระบบและเครือ่งมือทีจ่ะช่วยให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพได้ ดังนี้

1. Discover ทราบความมุ่งหมายในสายอาชีพและศกัยภาพของตน: การพูดคุยกับหัวหน้างานและ/หรอื Career Coach จะช่วยให้
พนักงานค้นหาความปรารถนาก้าวหน้าทางอาชีพของตนโดยการวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง รวมทั้งทราบถึงสมรรถนะ 
ความรู ้ความสามารถทีพ่นักงานต้องพัฒนาเพิม่เติมตามกรอบสมรรถนะและความต้องการของตําแหน่งงาน

2. Design ตั้งเป้าหมายงาน ออกแบบสายอาชีพและแผนพัฒนาตนเอง: ระบบการบรหิารผลงาน PMS ซึง่เน้น People Dialogue 
and Performance with Impact (การพูดคุยเพื่อพัฒนาและการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และคุณค่า) จะช่วยให้พนักงาน
สามารถออกแบบเป้าหมายผลงานทีต้่องส่งมอบและแผนการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถและเสรมิสรา้งจุดแข็งของตนเอง 
(Individual Development Plan (IDP)) ทั้งระยะส้ันสําหรบัตําแหน่งงานปัจจุบัน และระยะยาวสําหรบัการเติบโตและก้าวหน้า
ในสายอาชีพทีพ่นักงานปรารถนา

3. Develop พัฒนาตนเองตามแผน โดยวธิ ี 3E+1: วธิกีารเรยีนรูแ้บบ 3E+1 จะช่วยให้พนักงานได้เรยีนรูแ้ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย การฝึกอบรม (Education) 10% การเรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่ (Exposure) 20% การเรยีนรูแ้ละพัฒนาจากการปฏิบัติงาน
จรงิ (Experience) 70% รวมถงึการสรา้งระบบและบรรยากาศในการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันา (Environment: Ecosystem 
for Learning & Development) รวมทั้งการโค้ชจากหัวหน้างานอย่างสม่ําเสมอ

4. Deploy แสดงผลงานและก้าวไปสู่ตาํแหนง่งานตามเป้าหมาย: หลงัจากทีพ่นกังานทราบระดบัความสามารถของตนเองและพฒันา
ตนเองเพื่อเตรยีมพรอ้มสําหรบัตําแหน่งงานที่ตนตั้งเป้าหมาย เมื่อตําแหน่งที่ต้องการวา่งพนักงานสามารถสมัครงานผ่านระบบ
ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องแจ้งให้หัวหน้างานปัจจุบันทราบ การคัดเลอืกจะมีคณะกรรมการคัดเลอืกเพือ่ให้แน่ใจวา่การเลอืกผู้สมัคร
เป็นไปอย่างเหมาะสม หัวหน้างานปัจจุบันจะทราบเกี่ยวกับการสมัครงานของพนักงานเมื่อพนักงานได้รบัการตอบรบัเพื่อทํางาน
ในตาํแหนง่งานใหม ่ส่ิงเหลา่นีจ้ะชว่ยให้เกดิการโยกย้ายงานภายในและเรยีนรูพ้ฒันาตามทีพ่นกังานได้ออกแบบสายอาชพีตนเองไว้

ในทางธรุกิจ การพัฒนาและความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานดังกลา่วนับเป็นการเสรมิสรา้งขีดความสามารถทางธรุกิจให้สามารถ
ดาํเนนิงานไดบ้รรลเุปา้หมายของบรษิทัทัง้ในระยะส้ันและระยะยาวเพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัและการเตบิโตใหแ้กบ่รษิทั
อย่างต่อเนือ่ง

“dtac Academy” – ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาบุคลากร

dtac Academy ส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรูแ้ละมีบทบาทหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดหลกัสูตรการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย 
และครอบคลมุพนักงานทั้งบรษิัท เพือ่ให้มัน่ใจได้วา่พนักงานจะสามารถพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถของตนเองตลอดจนศกัยภาพ
ในการปฏิบติังาน ซึง่ทัง้ตอบสนองความต้องการทีจ่ะพฒันาของพนกังานเอง และตอบสนองตอ่ความต้องการทางธรุกิจของบรษิทั พนกังาน
ทุกคนจะได้รบัโอกาสในการเรยีนรูผ้่านหลากหลายทางเลอืก ทั้งการเรยีนในแบบผสมผสานที่รวมการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ และการเข้ารบั
การฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาส่วนบุคคล ซึง่มาจากความต้องการพัฒนาทีเ่กีย่วข้องกับเนื้องานหรอืตําแหน่งงาน รวม
ถึงความต้องการพัฒนาเพือ่เสรมิสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ

dtac Academy ได้จัดทําการประเมินศกัยภาพองค์กร (Organization Capability Assessment) โดยเริม่จากกลุม่ผู้บรหิารระดับผู้
อาํนวยการฝา่ย (VP) ขึน้ไป และกลุม่ผูบ้รหิารในกลุม่งานขาย รวมทัง้ส้ิน 381 คน โดยผลจากการประเมนิศกัยภาพไดน้าํมาใชใ้นการออกแบบ
แผนพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาสมรรถนะหลัก การพัฒนาความเป็นผู้นํา และการพัฒนาความพรอ้มปรบัตัวกับการ
เปลีย่นแปลง (Agility Readiness) และกลุม่ผูบ้รหิารในกลุม่งานขายได้เข้ารว่มการอบรมในรูปแบบ Bootcamp ระยะเวลา 3 วนั เพือ่
พฒันาและยกระดบัความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัให้สอดคลอ้งกบับทบาทหน้าทีแ่ละความคาดหวงัทีเ่ปลีย่นไป โดยมีผูบ้รหิารใน
กลุม่งานขายเข้ารว่มอบรมทั้งส้ิน 127 คน

นอกเหนอืจากการฝึกอบรมในรูปแบบของการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน (Classroom Training) บรษิทัยงัจดัการอบรมในรูปแบบของการเรยีน
ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ หรอื E-learning เพือ่ให้พนักงานสามารถวางแผนและจัดสรรเวลาทีส่ะดวกสําหรบัการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตัวเอง อกีทั้ง
ยังมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอืน่ ๆ อกีด้วย เช่น การเรยีนรูจ้ากการลงมือปฏิบัติงานจรงิ (On the Job Training) 
การมอบหมายให้พนักงานเข้ารว่มปฏิบัติงานในโครงการทีสํ่าคัญ การแลกเปลีย่นความรูกั้บวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญจากอตุสาหกรรมต่าง ๆ 
เป็นต้น บรษิัทยังได้นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุดในการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดโครงสรา้งการเรยีนรูผ้่าน
ดิจิทัลแพลตฟอรม์ และการเรยีนรูผ้า่นอปุกรณ์โทรศพัท์มือถือ ซึง่อาํนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถเปิดประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่ี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกทีทุ่กเวลาและไม่มีตารางเวลากําหนดตายตัว
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หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นําและพนักงานที่มีศักยภาพ

การพัฒนาผู้นํารุน่ใหม่และพนักงานที่มีศกัยภาพเป็นส่ิงที่บรษิัทให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง โดยบรษัิทจัดให้มีหลกัสูตรการพัฒนาภาวะ
ผู้นําเพื่อให้มั่นใจได้วา่ผู้บรหิารในทุกระดับได้มีการเตรยีมความพรอ้มและพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถที่จําเป็นในการที่จะบรหิาร
จัดการทีมของตนเองและองค์กรเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีก่ําหนด ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมยังมีเนื้อหาครอบคลมุถึงการบรหิารเชิงธรุกิจและ
การบรหิารบุคลากรซึง่มีทั้งในรูปแบบการเรยีนในห้องเรยีน การเรยีนรูผ้า่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสอนงาน
แบบตัวต่อตัวอย่างสมํ่าเสมอต่อเนือ่ง

บรษิัทได้รว่มมือกับ International Institute for Management Development (IMD) ซึง่เป็นสถาบันการศกึษาชั้นนําระดับโลก ใน
การออกแบบหลกัสูตร Future Leaders Program เพือ่พัฒนาผูบ้รหิารระดับผูอ้าํนวยการอาวโุส (SVP) และผูใ้ต้บังคับบัญชาผา่นการ
เรยีนรูใ้นห้องเรยีนและการโค้ช โดยมีระยะเวลาการอบรมและการโค้ชอย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อปรบัรูปแบบภาวะผู้นํา 
(Leadership Style) การปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลง (Agility) และความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน (Cross-functional collaboration) 
ให้เหมาะกับบรบิทและรูปแบบการทํางานของบรษิัททีเ่ปลีย่นแปลงไป

นอกจากนี้บรษิัทได้จัดให้มีหลกัสูตรพัฒนาหัวหน้างานระดับผูอ้าํนวยการ (VP) ถึง ระดับผูช้่วยผูจ้ัดการ (Assistant Manager) เพือ่ให้
เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องหัวหน้างานในการบรหิารจัดการทีมงานตลอด Employee Life Cycle และให้เรยีนรูก้รอบความคิด (Mindset) 
ทักษะ (Skillset) และเครือ่งมอื (Toolset) ทีจ่ะใหบ้รหิารจัดการทมีงานใหม้ปีระสิทธภิาพดข้ึีน โดยเริม่ตัง้แตก่ารคดัเลอืกคน การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ การโค้ชและให้ฟีดแบค การพูดคุย จรยิธรรมองค์กร การวางแผนอตัรากําลงัคน และการบรหิารการเปลีย่นแปลง  
นอกจากนี้ บรษิัทยังจัดให้มีหลกัสูตรการพัฒนาภาวะผู้นําในกลุม่พนักงานที่มีศกัยภาพสูง (Leadership Acceleration Program)ใน
กลุม่ผูบ้รหิารระดับกลางระดับผูอ้าํนวยการ (VP)และรองผูอ้าํนวยการ (AVP) โดยออกแบบเพือ่ส่งเสรมิพนักงานทีม่ีความสามารถในการ
ทํางานทีโ่ดดเด่นให้สามารถพัฒนาศกัยภาพของตนเองได้อย่างสูงสุด หลกัสูตรพิเศษเหลา่นี้ได้รบัการพัฒนารว่มกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความรูท้างด้านการบรหิารธรุกิจ ความรูเ้ฉพาะทาง และการทําหน้าทีเ่ป็นแรงขับเคลือ่น
สําคัญทีจ่ะผลกัดันให้เกิดการเปลีย่นแปลงทีส่อดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทางของบรษิัท

ในปี 2563 นี้ บรษัิทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจํานวน ทั้งส้ิน 17.9 ล้านบาท ซึ่งครอบคลมุจํานวนบุคลากรถึง 
100% ของพนักงานในบรษิัททั้งหมด ซึง่คิดเป็นค่าเฉลีย่เวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 83.5 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

7.6 ขอ้มลูสําคญัอ่ืน ๆ

7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท 
หัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหัวหนา้งานกํากับดแูลการปฏิบัติงานของบรษิัท (Compliance)

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดแูลการทําบัญชี

นางสาวพรีญา รอดกรณ์

เลขานุการบรษิัท
คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ตง่ตั้ง นางสาวณภัทร ธญัญกุลสัจจา ใหดํ้ารงตําแหนง่
เลขานุการบรษิัท โดยใหม้ีอํานาจหนา้ที่ตามที่กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์

หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน นายกิติ วิจติรสวา่งวงศ์

หัวหนา้งานกํากับดแูลการปฏิบัติงานของบรษิัท 
(Compliance): 

นายธนัท เลาหเลิศเดชา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 และ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

7.6.2 รายชื่อหัวหนา้งานนักลงทุนสัมพนัธ์ และขอ้มลูเพือ่การติดตอ่

หัวหนา้งานนักลงทุนสัมพนัธ์ นางสาวเจสซิกา้ จนัทรงาม

ขอ้มลูเพือ่การติดตอ่ เลขที ่319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีช้ัน 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330

เบอรโ์ทร (+66) 2202 8882

อีเมล์ IR@dtac.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชีสังกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทมีมติแต่งต้ังนางกิ่งกาญจน์ 
อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4496 นางสาวศริริตัน์ ศรเีจรญิทรพัย์ ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5419 นางสาว
รุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 
4521 ผูส้อบบัญชีจากบรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากัด ผูใ้ดผูห้นึง่เป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัทสําหรบัปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรบัปี 2563 เป็นจํานวนไม่เกิน 4,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักลา่วประกอบดว้ยคา่บรกิารสําหรบัการตรวจสอบงบการเงนิประจาํป ีและการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส โดยคา่ตอบแทนดังกลา่ว
เป็นจํานวนเงินน้อยกวา่ในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายหรอืค่าบรกิารอืน่ (Non-audit Fees) ซึง่ไม่เกีย่วข้องกับงานตรวจสอบ
บัญชีและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผูส้อบบัญชี จํานวน 250,000 บาท

7.6.4 บุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนในประเทศไทย (กรณีที่เป็นบรษิัทตา่งประเทศ)

N/A
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หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นําและพนักงานที่มีศักยภาพ

การพัฒนาผู้นํารุน่ใหม่และพนักงานที่มีศกัยภาพเป็นส่ิงที่บรษิัทให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง โดยบรษัิทจัดให้มีหลกัสูตรการพัฒนาภาวะ
ผู้นําเพื่อให้มั่นใจได้วา่ผู้บรหิารในทุกระดับได้มีการเตรยีมความพรอ้มและพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถที่จําเป็นในการที่จะบรหิาร
จัดการทีมของตนเองและองค์กรเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีก่ําหนด ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมยังมีเนื้อหาครอบคลมุถึงการบรหิารเชิงธรุกิจและ
การบรหิารบุคลากรซึง่มีทั้งในรูปแบบการเรยีนในห้องเรยีน การเรยีนรูผ้า่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสอนงาน
แบบตัวต่อตัวอย่างสมํ่าเสมอต่อเนือ่ง

บรษิัทได้รว่มมือกับ International Institute for Management Development (IMD) ซึง่เป็นสถาบันการศกึษาชั้นนําระดับโลก ใน
การออกแบบหลกัสูตร Future Leaders Program เพือ่พัฒนาผูบ้รหิารระดับผูอ้าํนวยการอาวโุส (SVP) และผูใ้ต้บังคับบัญชาผา่นการ
เรยีนรูใ้นห้องเรยีนและการโค้ช โดยมีระยะเวลาการอบรมและการโค้ชอย่างสมํ่าเสมอเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อปรบัรูปแบบภาวะผู้นํา 
(Leadership Style) การปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลง (Agility) และความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน (Cross-functional collaboration) 
ให้เหมาะกับบรบิทและรูปแบบการทํางานของบรษิัททีเ่ปลีย่นแปลงไป

นอกจากนี้บรษิัทได้จัดให้มีหลกัสูตรพัฒนาหัวหน้างานระดับผูอ้าํนวยการ (VP) ถึง ระดับผูช้่วยผูจ้ัดการ (Assistant Manager) เพือ่ให้
เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องหัวหน้างานในการบรหิารจัดการทีมงานตลอด Employee Life Cycle และให้เรยีนรูก้รอบความคิด (Mindset) 
ทกัษะ (Skillset) และเครือ่งมอื (Toolset) ทีจ่ะใหบ้รหิารจัดการทมีงานใหม้ปีระสิทธภิาพดข้ึีน โดยเริม่ตัง้แตก่ารคดัเลอืกคน การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ การโค้ชและให้ฟีดแบค การพูดคุย จรยิธรรมองค์กร การวางแผนอตัรากําลงัคน และการบรหิารการเปลีย่นแปลง  
นอกจากนี้ บรษิัทยังจัดให้มีหลกัสูตรการพัฒนาภาวะผู้นําในกลุม่พนักงานที่มีศกัยภาพสูง (Leadership Acceleration Program)ใน
กลุม่ผูบ้รหิารระดับกลางระดับผูอ้าํนวยการ (VP)และรองผูอ้าํนวยการ (AVP) โดยออกแบบเพือ่ส่งเสรมิพนักงานทีม่ีความสามารถในการ
ทํางานทีโ่ดดเด่นให้สามารถพัฒนาศกัยภาพของตนเองได้อย่างสูงสุด หลกัสูตรพิเศษเหลา่นี้ได้รบัการพัฒนารว่มกับสถาบันต่าง ๆ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความรูท้างด้านการบรหิารธรุกิจ ความรูเ้ฉพาะทาง และการทําหน้าทีเ่ป็นแรงขับเคลือ่น
สําคัญทีจ่ะผลกัดันให้เกิดการเปลีย่นแปลงทีส่อดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทางของบรษิัท

ในปี 2563 นี้ บรษัิทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจํานวน ทั้งส้ิน 17.9 ล้านบาท ซึ่งครอบคลมุจํานวนบุคลากรถึง 
100% ของพนักงานในบรษิัททั้งหมด ซึง่คิดเป็นค่าเฉลีย่เวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 83.5 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

7.6 ขอ้มลูสําคญัอืน่ ๆ

7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท 
หัวหนา้งานตรวจสอบภายในและหัวหนา้งานกํากับดแูลการปฏิบัติงานของบรษิัท (Compliance)

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดแูลการทําบัญชี

นางสาวพรีญา รอดกรณ์

เลขานุการบรษิัท
คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ตง่ตั้ง นางสาวณภัทร ธญัญกุลสัจจา ใหดํ้ารงตําแหนง่
เลขานุการบรษิัท โดยใหม้ีอํานาจหนา้ที่ตามที่กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์

หัวหนา้งานตรวจสอบภายใน นายกิติ วิจติรสวา่งวงศ์

หัวหนา้งานกํากับดแูลการปฏิบัติงานของบรษิัท 
(Compliance): 

นายธนัท เลาหเลิศเดชา

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 และ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

7.6.2 รายช่ือหัวหนา้งานนักลงทุนสัมพนัธ์ และขอ้มลูเพือ่การติดตอ่

หัวหนา้งานนักลงทุนสัมพนัธ์ นางสาวเจสซิกา้ จนัทรงาม

ขอ้มลูเพือ่การติดตอ่ เลขที ่319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีชัน้ 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330

เบอรโ์ทร (+66) 2202 8882

อีเมล์ IR@dtac.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรอืกิจการที่เก่ียวข้องกับ
ผูส้อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชีสังกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทมีมติแต่งต้ังนางกิ่งกาญจน์ 
อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4496 นางสาวศริริตัน์ ศรเีจรญิทรพัย์ ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน 5419 นางสาว
รุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 
4521 ผูส้อบบัญชีจากบรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากัด ผูใ้ดผูห้นึง่เป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัทสําหรบัปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรบัปี 2563 เป็นจํานวนไม่เกิน 4,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักลา่วประกอบด้วยคา่บรกิารสําหรบัการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยคา่ตอบแทนดังกลา่ว
เป็นจํานวนเงินน้อยกวา่ในปี 2562 ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าใช้จ่ายหรอืค่าบรกิารอืน่ (Non-audit Fees) ซึง่ไม่เกีย่วข้องกับงานตรวจสอบ
บัญชีและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผูส้อบบัญชี จํานวน 250,000 บาท

7.6.4 บุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนในประเทศไทย (กรณีที่เป็นบรษิัทตา่งประเทศ)

N/A
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รายงาน
ผลการดำาเนินงาน

สำาคัญด้านการ
กำากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่า่นมา

บรษิัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าทั้งปี อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี เพือ่พิจารณาวาระหลกัทีไ่ด้กําหนดไวใ้นแต่ละ
ปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสําคัญ ประธานคณะกรรมการบรษิัทก็จะเรยีกประชุมสําหรบัวาระสําคัญนั้น ซึง่จะมีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยไปกวา่ระยะเวลาทีก่ฎหมายได้กําหนดไว ้โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีการประชุมทั้งส้ินจํานวน 12 ครัง้

อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทกําหนดไวโ้ดยอา้งองิกับพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติ
บรษิัทหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบังคับของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบรษิัท 

อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท รวมทั้งอาํนาจในการพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

(1) ปฏิบตัแิละรบัผดิชอบหนา้ทีข่องตนดว้ยความระมดัระวงัและความซือ่สัตย์สุจรติ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและ
ผูถ้ือหุ้น 

(2) มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั กาํหนดกลยทุธแ์ละแผนการดาํเนนิธรุกจิระยะยาว จดัระบบโครงสรา้ง
องค์กรทีเ่หมาะสม และกํากับดูแลผูบ้รหิารในการดําเนินธรุกิจในแต่ละวนั

(3) กําหนดทิศทาง วสัิยทัศน์ มูลค่า และความคาดหวงัในการเป็นผูน้ําของบรษิัท

(4) พจิารณาอนุมัติตัดสินใจในการเข้าทาํธรุกรรมทีสํ่าคญัและดําเนินการใด ๆ  และในบางกรณ ีมอบอาํนาจในการตดัสินใจให้บคุคล
อืน่โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง วตัถุประสงค์ของบรษิัท ข้อบังคับของบรษิัท มติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น รวมถึงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบรษิัท

(5) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเกี่ยวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

(6) อนุมัติให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน รวมทั้งการเปลีย่นแปลงใด ๆ ในเป้าหมาย
และกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานดังกลา่ว

(7) จัดให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบรษิัทซึง่ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่ผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนโดยทัว่ไป

(8) ตดิตามตรวจสอบการควบคมุภายในเกีย่วกบัการจดัทาํรายงานทางการเงนิ (Internal Control over Financial Reporting) 
อย่างเพียงพอเพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อกําหนดทางกฎหมาย และนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของบรษิัท

(9) ประเมนิและหารอืเกีย่วกบัโครงสรา้งทุนทีก่อ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด (Optimal Capital Structure) นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
กลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุน และการจัดสัดส่วนเงินทุนทีเ่หมาะสม (Optimal Funding Composition) เป็นประจํา

(10) พจิารณาและอนุมติัการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว เมือ่เหน็วา่บรษัิทมกีาํไรสมควรพอทีจ่ะทาํเชน่นัน้

(11) มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจทานรา่งงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี ซึง่จัดทําโดยคณะผูบ้รหิาร โดยตรวจทานใหม้ัน่ใจ
ว่า งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปีจัดทําขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนและสะท้อนสถานะทางการเงินของบรษัิทและ
ผลประกอบการ ทั้งนี้เพือ่ประโยชน์แก่ผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป

(12) จัดทํารายงานประจําปีรว่มกับคณะผูบ้รหิาร

8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ
ด้านการกํากับดูแลกิจการ



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 126

8.1 สรุปผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่า่นมา

บรษิัทมีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าทั้งปี อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี เพือ่พิจารณาวาระหลกัทีไ่ด้กําหนดไวใ้นแต่ละ
ปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสําคัญ ประธานคณะกรรมการบรษิัทก็จะเรยีกประชุมสําหรบัวาระสําคัญนั้น ซึง่จะมีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า
ไม่น้อยไปกวา่ระยะเวลาทีก่ฎหมายได้กําหนดไว ้โดยในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีการประชุมทั้งส้ินจํานวน 12 ครัง้

อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทกําหนดไวโ้ดยอา้งองิกับพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติ
บรษิัทหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบังคับของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและข้อบังคับของบรษิัท 

อาํนาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท รวมทั้งอาํนาจในการพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

(1) ปฏิบติัและรบัผดิชอบหนา้ทีข่องตนดว้ยความระมดัระวงัและความซือ่สัตย์สุจรติ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและ
ผูถ้ือหุ้น 

(2) มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการกจิการของบรษัิท กําหนดกลยทุธ์และแผนการดําเนนิธรุกิจระยะยาว จดัระบบโครงสรา้ง
องค์กรทีเ่หมาะสม และกํากับดูแลผูบ้รหิารในการดําเนินธรุกิจในแต่ละวนั

(3) กําหนดทิศทาง วสัิยทัศน์ มูลค่า และความคาดหวงัในการเป็นผูน้ําของบรษิัท

(4) พจิารณาอนมัุตติดัสินใจในการเข้าทาํธรุกรรมทีสํ่าคญัและดาํเนินการใด ๆ  และในบางกรณ ีมอบอาํนาจในการตดัสินใจให้บคุคล
อืน่โดยเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง วตัถุประสงค์ของบรษิัท ข้อบังคับของบรษิัท มติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น รวมถึงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบรษิัท

(5) ดําเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเกี่ยวกับการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมี
ประสิทธภิาพ

(6) อนุมัติให้ความเห็นชอบและควบคุมดูแลเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน รวมทั้งการเปลีย่นแปลงใด ๆ ในเป้าหมาย
และกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานดังกลา่ว

(7) จัดให้มีรายงานการประกอบกิจการและการเงินของบรษิัทซึง่ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่ผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนโดยทัว่ไป

(8) ติดตามตรวจสอบการควบคมุภายในเกีย่วกบัการจัดทาํรายงานทางการเงนิ (Internal Control over Financial Reporting) 
อย่างเพียงพอเพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อกําหนดทางกฎหมาย และนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ของบรษิัท

(9) ประเมนิและหารอืเกีย่วกับโครงสรา้งทนุทีก่่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimal Capital Structure) นโยบายการจา่ยเงินปันผล 
กลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุน และการจัดสัดส่วนเงินทุนทีเ่หมาะสม (Optimal Funding Composition) เป็นประจํา

(10) พจิารณาและอนมัุตกิารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แกผู่ถ้อืหุน้เป็นครัง้คราว เมือ่เหน็วา่บรษัิทมกีาํไรสมควรพอทีจ่ะทาํเชน่น้ัน

(11) มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจทานรา่งงบดลุและบัญชีกําไรขาดทุนประจาํปี ซึง่จัดทําโดยคณะผูบ้รหิาร โดยตรวจทานใหม้ัน่ใจ
ว่า งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปีจัดทําขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนและสะท้อนสถานะทางการเงินของบรษัิทและ
ผลประกอบการ ทั้งนี้เพือ่ประโยชน์แก่ผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป

(12) จัดทํารายงานประจําปีรว่มกับคณะผูบ้รหิาร

8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ
ด้านการกํากับดูแลกิจการ
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(13) พิจารณา อนุมัติ และกําหนดโครงสรา้งการดําเนินกิจการโดยรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยหลกั

(14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบรหิารความเส่ียงและจัดการกับความเส่ียงทางธรุกิจที่สําคัญของบรษิัท โดยจะต้องพิจารณาความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์การดําเนินกิจการ (ทางการเงินและอืน่ ๆ) และทางกฎหมายเป็นสําคัญ

(15) กํากับดูแลให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บรหิาร คณะกรรมการบรษัิท และผู้ถือหุ้น 
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวน้ัน ทําขึ้นเช่นเดียวกับการทําธรุกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) และอยู่ภายใต้เงือ่นไขทางการค้าปกติ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบรษิัทและผูถ้ือหุ้นรายย่อย

(16) จดัใหบ้รษิทัมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม และจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเพือ่ตดิตามตรวจสอบการควบคุม
ภายในของบรษิัทและรายงานความลม้เหลวหรอืจุดออ่นในการควบคุมต่าง ๆ ทีสํ่าคัญ รวมถึงเสนอแนะวธิกีารแก้ไข

(17) จัดเตรยีมวาระและความเห็นทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

(18) สรรหาผูท้ีจ่ะดํารงตาํแหนง่กรรมการทีมี่ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพือ่เพิม่ศกัยภาพของคณะกรรมการ
บรษิัทและบรษิัทย่อยหลกั

(19) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทเพือ่ให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(20) มีอาํนาจแต่งตั้ง (และถอดถอน) ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิัท ติดตามตรวจสอบและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นรายปี

(21) ตดิตามตรวจสอบให้มีการบรหิารจดัการความเส่ียงด้านความมัน่คงและปลอดภยัทีเ่หมาะสมและมีประสิทธภิาพเพือ่ให้มัน่ใจวา่
บุคลากร ข้อมูล และสินทรพัย์อืน่ ๆ ได้รบัการปกป้องคุ้มครอง

(22) ดําเนินการให้บรษิัทมีขั้นตอนกระบวนการทีเ่พียงพอสําหรบัการป้องกันมิให้บรษิัทเกีย่วพันกับการทุจรติคอรร์ปัชัน่

(23) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้

เรือ่งสําคัญทีส่งวนไวเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการบรษิัทในการพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

1) กลยุทธ์ แผนธรุกิจ ตัวชี้วดัผลการดําเนินงาน

2) ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่กินกวา่วงเงินทีก่ําหนด

3) การลงทุนเชิงยุทธศาสตรใ์นธรุกิจใหม่และการลดการลงทุน

4) โครงสรา้งองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสูง

5) แผนการสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสูง

6) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

7) การแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดับสูงฝ่ายการเงินของบรษิัทย่อย

8) การตกลงเข้าทําสัญญาทีสํ่าคัญและเรือ่งอืน่ใดทีม่ีนัยสําคัญต่อบรษิัท

9) การฟ้องรอ้งและดําเนินคดีทีสํ่าคัญ

10) นโยบายทีสํ่าคัญ

11) การเข้าผกูพันเงือ่นไขการกู้ยืมเงินและวงเงินสินเชือ่จากธนาคารและสถาบันการเงิน

12) นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ

การสรรหา

1) กรรมการอิสระ

บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่าท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ดังน้ี

(1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีม่ีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอื
นิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระด้วย

(2) ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นกรรมการทีม่ีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงินเดือนประจํา หรอืผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เวน้แต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(3) ไมเ่ป็นบคุคลทีมี่ความสัมพันธท์างสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส 
พีน่้อง และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการ
เสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรอืเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอืผู้บรหิารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่ว
มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มหรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสํานักงาน
สอบบัญชี ซึง่มีผูส้อบบัญชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วน
ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งขึ้นเพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้ือหุ้นซึง่เป็น
ผูท้ีเ่กีย่วข้องกับผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท

(8) ไม่มีลกัษณะอืน่ใดทีท่ําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการดําเนินงานของบรษิัท

ปัจจุบัน บรษิัทมีกรรมการอสิระจํานวน 4 ท่าน คิดเป็น 40% ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ (1) นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม 
(2) นางกมลวรรณ วปิุลากร (3) นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ และ (4) นางปรารถนา มงคลกุล โดยกรรมการอสิระมีความ
เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบรหิารของบรษัิทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดข้างต้น ทั้งนี้ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีทีผ่า่นมากรรมการอสิระไม่มีความสัมพันธ์ทางธรุกิจหรอืให้บรกิารทางวชิาชีพแก่บรษิัท
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(13) พิจารณา อนุมัติ และกําหนดโครงสรา้งการดําเนินกิจการโดยรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยหลกั

(14) วางแผนเชิงรุกเพื่อบรหิารความเส่ียงและจัดการกับความเส่ียงทางธรุกิจที่สําคัญของบรษิัท โดยจะต้องพิจารณาความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์การดําเนินกิจการ (ทางการเงินและอืน่ ๆ) และทางกฎหมายเป็นสําคัญ

(15) กํากับดูแลให้ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะผู้บรหิาร คณะกรรมการบรษิัท และผู้ถือหุ้น 
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวน้ัน ทําขึ้นเช่นเดียวกับการทําธรุกรรมปกติกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 
Basis) และอยู่ภายใต้เงือ่นไขทางการค้าปกติ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบรษิัทและผูถ้ือหุ้นรายย่อย

(16) จดัใหบ้รษิทัมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม และจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในเพือ่ตดิตามตรวจสอบการควบคุม
ภายในของบรษิัทและรายงานความลม้เหลวหรอืจุดออ่นในการควบคุมต่าง ๆ ทีสํ่าคัญ รวมถึงเสนอแนะวธิกีารแก้ไข

(17) จัดเตรยีมวาระและความเห็นทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

(18) สรรหาผูท้ีจ่ะดํารงตาํแหนง่กรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพือ่เพิม่ศกัยภาพของคณะกรรมการ
บรษิัทและบรษิัทย่อยหลกั

(19) พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัทเพือ่ให้ผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(20) มีอาํนาจแต่งตั้ง (และถอดถอน) ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิัท ติดตามตรวจสอบและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นรายปี

(21) ตดิตามตรวจสอบให้มกีารบรหิารจดัการความเส่ียงด้านความมัน่คงและปลอดภยัทีเ่หมาะสมและมีประสิทธภิาพเพือ่ให้มัน่ใจวา่
บุคลากร ข้อมูล และสินทรพัย์อืน่ ๆ ได้รบัการปกป้องคุ้มครอง

(22) ดําเนินการให้บรษิัทมีขั้นตอนกระบวนการทีเ่พียงพอสําหรบัการป้องกันมิให้บรษิัทเกีย่วพันกับการทุจรติคอรร์ปัชัน่

(23) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้

เรือ่งสําคัญทีส่งวนไวเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการบรษิัทในการพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้

1) กลยุทธ์ แผนธรุกิจ ตัวชี้วดัผลการดําเนินงาน

2) ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่กินกวา่วงเงินทีก่ําหนด

3) การลงทุนเชิงยุทธศาสตรใ์นธรุกิจใหม่และการลดการลงทุน

4) โครงสรา้งองค์กรและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสูง

5) แผนการสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดับสูง

6) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

7) การแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดับสูงฝ่ายการเงินของบรษิัทย่อย

8) การตกลงเข้าทําสัญญาทีสํ่าคัญและเรือ่งอืน่ใดทีม่ีนัยสําคัญต่อบรษิัท

9) การฟ้องรอ้งและดําเนินคดีทีสํ่าคัญ

10) นโยบายทีสํ่าคัญ

11) การเข้าผกูพันเงือ่นไขการกู้ยืมเงินและวงเงินสินเชือ่จากธนาคารและสถาบันการเงิน

12) นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ

การสรรหา

1) กรรมการอิสระ

บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ดังน้ี

(1) ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีม่ีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอื
นิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระด้วย

(2) ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นกรรมการทีม่ีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงินเดือนประจํา หรอืผูม้ีอาํนาจ
ควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เวน้แต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(3) ไม่เป็นบคุคลทีมี่ความสัมพันธท์างสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส 
พีน่้อง และบุตร (รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการ
เสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย

(4) ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นหรอืเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรอืผู้บรหิารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบรษิัท บรษัิทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่ว
มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มหรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสํานกังาน
สอบบัญชี ซึง่มีผูส้อบบัญชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วน
ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งขึ้นเพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้ือหุ้นซึง่เป็น
ผูท้ีเ่กีย่วข้องกับผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท

(8) ไม่มีลกัษณะอืน่ใดทีท่ําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการดําเนินงานของบรษิัท

ปัจจุบัน บรษิัทมีกรรมการอสิระจํานวน 4 ท่าน คิดเป็น 40% ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ (1) นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม 
(2) นางกมลวรรณ วปิุลากร (3) นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ และ (4) นางปรารถนา มงคลกุล โดยกรรมการอสิระมีความ
เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบรหิารของบรษัิทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดข้างต้น ทั้งนี้ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีทีผ่า่นมากรรมการอสิระไม่มีความสัมพันธ์ทางธรุกิจหรอืให้บรกิารทางวชิาชีพแก่บรษิัท
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2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

บรษิัทให้ความสําคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของ
บรษิัท ซึง่สอดคลอ้งกับกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงข้อบังคับของบรษิัท

การสรรหากรรมการของบรษิทัจะพิจารณาจากประวตักิารศกึษาประสบการณ์การทาํงาน ความรู ้ความเชีย่วชาญ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาทีผ่า่นมา รวมทั้งพิจารณาจากทักษะทีย่ัง
ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงความหลากหลายอืน่ ๆ เช่น เพศ เพือ่ช่วยส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิัทปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนักถงึการสรรหากรรมการทีม่คีณุสมบัตหิลากหลายและพิจารณาถึงองค์ประกอบทีสํ่าคญัเพือ่
การพจิารณาตดัสินใจและการจัดการอยา่งมีประสิทธภิาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการสรรหาได้
กาํหนดแนวทางในการเสนอชือ่ผูส้มัครเพือ่แตง่ตัง้ดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิททีมี่คณุสมบัตหิลากหลาย นอกจาก
นีบ้รษิทัได้พจิารณาองค์ประกอบตามทีก่าํหนดโดยจดัทํา Board Skill Metrix เป็นข้อมูลทีช่ว่ยในการคดักรองสรรหากรรมการ
ทีม่ีความความรู ้ความเชีย่วชาญ ทักษะและประสบการณ์ทีห่ลากหลายเหมาะสมกับธรุกิจด้านโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2560 
บรษิัทได้ทบทวน Board Skill Metrix โดยแบ่งเป็น 10 ด้าน ซึง่รวมถึงภาวะความเป็นผูน้ํา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลกูค้าและ
การตลาด บัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูท้ีเ่กีย่วกับธรุกิจโดยตรง กฎหมาย การจัดการความเส่ียง ด้านการ
จัดการองค์กรและการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รบัผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัท ตั้งแต่ปี 2554 บรษิัทได้ใช้บรษิัทที่ปรกึษา
ภายนอก (Professional Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระหรอืพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและคัดเลอืกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบรษิัท สรุปผล
การสรรหาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท หรอืผูถ้ือหุ้นเพือ่พิจารณาอนุมัติต่อไป (แลว้แต่กรณี)

กรรมการของบรษิทัจะต้องมคีณุสมบตัขิองการเป็นกรรมการและไมม่ลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ฎหมายกาํหนด และจะตอ้งไม่
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนมากกว่า 5 บรษัิท และกรรมการที่เป็นผู้บรหิารจะต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการในบรษิทัอืน่และบรษิทัจดทะเบยีนมากกวา่ 2 บรษัิท ไม่นบัรวมบรษัิทยอ่ย บรษัิทในเครอื และบรษัิทรว่มทนุของบรษิทั 
ทั้งนี้ เพือ่ให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

กรรมการของบรษัิทมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และกรรมการซ่ึงพน้จากตําแหนง่อาจได้รบัเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตาํแหน่ง
อกีได้ การแต่งตั้งถอดถอน หรอืการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปตามข้อบังคับของบรษิัท ดังนี้

(1) คณะกรรมการบรษิัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่านและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรไทย

(2) ให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นเลอืกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

• ผูถ้ือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีต่นถืออยู่

• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดเพียงใดไม่ได้

• ผู้ที่ได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดเรยีงตามลาํดับจะได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ได้รบัคะแนน
เสียงเท่ากันเกินกวา่จํานวนกรรมการทีพ่ึงเลอืกในครัง้นั้น ให้ประธานทีป่ระชุมเป็นผูช้ี้ขาด

(3) ในกรณีที่กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกจะมีผลนับ
แต่วนัทีบ่รษิัทได้รบัใบลาออก

(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการออกจากตาํแหน่งกอ่นวาระได้โดยต้องมคีะแนนเสียงสนับสนุนไมน้่อย
กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสิีทธอิอกเสียง และมหีุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวน
หุ้นทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธอิอกเสียง

(5) ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการจาํนวนหนึง่ในสามของกรรมการทัง้หมดของบรษัิทพ้นจาก
ตาํแหนง่ โดยให้กรรมการทีอ่ยูใ่นตาํแหนง่นานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งกอ่นกรรมการทีพ้่นจากตาํแหนง่
ไปแลว้อาจได้รบัเลอืกให้เข้าดํารงตําแหน่งอกีได้

นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธใินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลอืกต้ังเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีได้ 
ทั้งน้ี ตามข้อบังคบัและระเบยีบของบรษัิททีเ่กีย่วข้อง ซึง่ผูจ้ะได้รบัการแตง่ตั้งเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการบรษัิท
จะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความรูค้วามสามารถในธรุกิจโทรคมนาคมหรอืธรุกิจที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธรุกิจของ
บรษิทั นอกจากนี ้บรษิทัมกีระบวนการสรรหากรรมการอสิระเพือ่ให้มัน่ใจวา่กรรมการอสิระจะทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งดเีพือ่ประโยชน์
สูงสุดของบรษิัทและผูถ้ือหุ้น

ด้วยธรุกิจโทรคมนาคมเป็นธรุกิจที่มีประวตัิยาวนานและมีความซับซ้อนสูง มีความจําเป็นที่กรรมการแต่ละท่านต้องมีความ
เขา้ใจเรือ่งเฉพาะดา้นต่าง ๆ  ไมว่า่จะเป็นเชงิพาณชิย์ เชน่ ธรุกรรมการคา้ตา่ง ๆ  หรอืเรือ่งเชงิเทคนคิทีม่คีวามซบัซอ้น เชน่ ขอ้มลู
เกีย่วกับย่านคลืน่ความถี ่โครงข่ายโทรคมนาคม สายไฟเบอรอ์อปติก เครือ่งและอปุกรณ์ส่งสัญญาณ โทรศพัท์เคลือ่นที ่การ
ดําเนินธรุกิจออนไลน์ อนิเทอรเ์นต เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ กฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิฯลฯ จงึทาํให้กจิการโทรคมนาคมเป็นกจิการยากแกก่ารทาํความ
เข้าใจ อย่างไรก็ดี การทําความเข้าใจในเรือ่งดังกลา่วมีความจําเป็นอย่างยิง่ยวดเพือ่การวเิคราะห์และวางแผนงานของบรษิัท 
ดังน้ัน การดํารงตําแหน่งกรรมการที่นานข้ึนก็จะเป็นปัจจัยสําคัญส่งเสรมิให้กรรมการสามารถมีความเข้าใจอย่างลกึซึ่งและ
ให้คําแนะนําหรอืทิศทางทีเ่ป็นประโยชน์แก่บรษิัทได้ โดยทีผ่า่นมา คณะกรรมการของบรษิัทได้ทําหน้าทีใ่นด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งบรหิารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอด
ตําแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาทีช่ัดเจนและโปรง่ใส และพิจารณาจากประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน ความรู ้
ความสามารถ จรยิธรรม และความเป็นผู้นํา โดยคณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณา
และให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รบัการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และรองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การเงินของบรษิัท

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้กลุม่บุคคล (People Group) มีหน้าทีใ่นการจัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession 
Plan) สําหรบัการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ และความสามารถ
เหมาะสมตอ่การบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั ฝา่ยบรหิารจะเป็นผูน้าํเสนอแผนสืบทอดตาํแหนง่ผูบ้รหิารระดับสูงต่อคณะ
กรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและให้ขอ้เสนอแนะถงึความเหมาะสมของแผนสืบทอดตําแหนง่ดงักลา่ว
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2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

บรษิัทให้ความสําคัญกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระของ
บรษิัท ซึง่สอดคลอ้งกับกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงข้อบังคับของบรษิัท

การสรรหากรรมการของบรษิทัจะพจิารณาจากประวตักิารศกึษาประสบการณ์การทาํงาน ความรู ้ความเชีย่วชาญ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในกิจการโทรคมนาคม และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงเวลาทีผ่า่นมา รวมทั้งพิจารณาจากทักษะทีย่ัง
ขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงความหลากหลายอืน่ ๆ เช่น เพศ เพือ่ช่วยส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิัทปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนักถงึการสรรหากรรมการทีม่คีณุสมบัตหิลากหลายและพิจารณาถึงองค์ประกอบทีสํ่าคญัเพือ่
การพิจารณาตดัสินใจและการจัดการอยา่งมีประสิทธภิาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและคณะกรรมการสรรหาได้
กําหนดแนวทางในการเสนอชือ่ผูส้มัครเพือ่แตง่ตัง้ดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการของบรษิทัทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย นอกจาก
นีบ้รษัิทได้พิจารณาองค์ประกอบตามทีกํ่าหนดโดยจดัทํา Board Skill Metrix เป็นข้อมลูทีช่ว่ยในการคดักรองสรรหากรรมการ
ทีม่ีความความรู ้ความเชีย่วชาญ ทักษะและประสบการณ์ทีห่ลากหลายเหมาะสมกับธรุกิจด้านโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2560 
บรษิัทได้ทบทวน Board Skill Metrix โดยแบ่งเป็น 10 ด้าน ซึง่รวมถึงภาวะความเป็นผูน้ํา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลกูค้าและ
การตลาด บัญชีและการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูท้ีเ่กีย่วกับธรุกิจโดยตรง กฎหมาย การจัดการความเส่ียง ด้านการ
จัดการองค์กรและการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้รบัผิดชอบกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัท ตั้งแต่ปี 2554 บรษิัทได้ใช้บรษัิทที่ปรกึษา
ภายนอก (Professional Recruitment Firm) ในการสรรหากรรมการอิสระหรอืพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและคัดเลอืกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบรษิัท สรุปผล
การสรรหาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท หรอืผูถ้ือหุ้นเพือ่พิจารณาอนุมัติต่อไป (แลว้แต่กรณี)

กรรมการของบรษิทัจะต้องมคีณุสมบตัขิองการเป็นกรรมการและไมม่ลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ฎหมายกาํหนด และจะตอ้งไม่
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนมากกว่า 5 บรษัิท และกรรมการที่เป็นผู้บรหิารจะต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการในบรษัิทอืน่และบรษัิทจดทะเบียนมากกวา่ 2 บรษัิท ไม่นบัรวมบรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื และบรษัิทรว่มทุนของบรษิทั 
ทั้งนี้ เพือ่ให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

กรรมการของบรษัิทมีวาระการดํารงตาํแหน่ง 3 ปี และกรรมการซ่ึงพน้จากตําแหนง่อาจได้รบัเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตาํแหน่ง
อกีได้ การแต่งตั้งถอดถอน หรอืการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปตามข้อบังคับของบรษิัท ดังนี้

(1) คณะกรรมการบรษิัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่านและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรไทย

(2) ให้ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นเลอืกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

• ผูถ้ือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีต่นถืออยู่

• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดเพียงใดไม่ได้

• ผู้ที่ได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดเรยีงตามลาํดับจะได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ได้รบัคะแนน
เสียงเท่ากันเกินกวา่จํานวนกรรมการทีพ่ึงเลอืกในครัง้นั้น ให้ประธานทีป่ระชุมเป็นผูช้ี้ขาด

(3) ในกรณีที่กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกจะมีผลนับ
แต่วนัทีบ่รษิัทได้รบัใบลาออก

(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมติให้กรรมการออกจากตาํแหน่งก่อนวาระได้โดยตอ้งมีคะแนนเสียงสนบัสนุนไมน้่อย
กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสิีทธอิอกเสียง และมหีุน้รวมกันไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวน
หุ้นทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมและมีสิทธอิอกเสียง

(5) ในการประชุมสามัญประจาํปทีกุครัง้ ใหก้รรมการจาํนวนหนึง่ในสามของกรรมการทัง้หมดของบรษัิทพ้นจาก
ตาํแหนง่ โดยให้กรรมการทีอ่ยูใ่นตาํแหนง่นานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งกอ่นกรรมการทีพ้่นจากตาํแหนง่
ไปแลว้อาจได้รบัเลอืกให้เข้าดํารงตําแหน่งอกีได้

นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธใินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลอืกตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีได้ 
ทั้งน้ี ตามข้อบังคบัและระเบียบของบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ผูจ้ะได้รบัการแตง่ตั้งเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการบรษัิท
จะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความรูค้วามสามารถในธรุกิจโทรคมนาคมหรอืธรุกิจที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อธรุกิจของ
บรษิทั นอกจากนี ้บรษิทัมีกระบวนการสรรหากรรมการอสิระเพือ่ให้มัน่ใจวา่กรรมการอสิระจะทาํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งดเีพือ่ประโยชน์
สูงสุดของบรษิัทและผูถ้ือหุ้น

ด้วยธรุกิจโทรคมนาคมเป็นธรุกิจที่มีประวตัิยาวนานและมีความซับซ้อนสูง มีความจําเป็นที่กรรมการแต่ละท่านต้องมีความ
เข้าใจเรือ่งเฉพาะด้านต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นเชงิพาณชิย์ เชน่ ธรุกรรมการคา้ตา่ง ๆ  หรอืเรือ่งเชงิเทคนิคทีม่คีวามซบัซอ้น เชน่ ข้อมลู
เกีย่วกับย่านคลืน่ความถี ่โครงข่ายโทรคมนาคม สายไฟเบอรอ์อปติก เครือ่งและอปุกรณ์ส่งสัญญาณ โทรศพัท์เคลือ่นที ่การ
ดําเนินธรุกิจออนไลน์ อนิเทอรเ์นต เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ กฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิฯลฯ จงึทาํให้กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการยากแก่การทาํความ
เข้าใจ อย่างไรก็ดี การทําความเข้าใจในเรือ่งดังกลา่วมีความจําเป็นอย่างยิง่ยวดเพือ่การวเิคราะห์และวางแผนงานของบรษิัท 
ดังนั้น การดํารงตําแหน่งกรรมการที่นานขึ้นก็จะเป็นปัจจัยสําคัญส่งเสรมิให้กรรมการสามารถมีความเข้าใจอย่างลกึซึ่งและ
ให้คําแนะนําหรอืทิศทางทีเ่ป็นประโยชน์แก่บรษิัทได้ โดยทีผ่า่นมา คณะกรรมการของบรษิัทได้ทําหน้าทีใ่นด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งบรหิารระดับสูง และนโยบายในการสืบทอด
ตําแหน่ง โดยมีกระบวนการสรรหาทีช่ัดเจนและโปรง่ใส และพิจารณาจากประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน ความรู ้
ความสามารถ จรยิธรรม และความเป็นผู้นํา โดยคณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณา
และให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รบัการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และรองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การเงินของบรษิัท

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้กลุม่บุคคล (People Group) มีหน้าทีใ่นการจัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession 
Plan) สําหรบัการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ และความสามารถ
เหมาะสมตอ่การบรหิารจดัการกจิการของบรษัิท ฝ่ายบรหิารจะเป็นผูน้าํเสนอแผนสืบทอดตาํแหนง่ผูบ้รหิารระดับสูงต่อคณะ
กรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตาํแหนง่ดังกลา่ว
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การพัฒนากรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บรษิัทจะจัดเตรยีมข้อมูลทีสํ่าคัญเกีย่วกับการดําเนินธรุกิจและนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบรษิัทให้แก่
กรรมการรวมทัง้จดัใหมี้การประชุมรว่มกบัผูบ้รหิาร เพือ่ใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหมม่คีวามคุน้เคยกับธรุกิจและการกํากับดูแลกจิการ
ของบรษิัท นอกจากนี้ บรษิัทยังส่งเสรมิให้กรรมการของบรษิัทเข้ารว่มอบรมในหลกัสูตรทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการซึง่
จัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทยและสถาบันผูเ้ชีย่วชาญอืน่ ๆ โดยบรษิัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกีย่วกับหลกัสูตรการ
ฝกึอบรมตา่ง ๆ  ซึง่จะเป็นประโยชน์กบักรรมการในการปฏบัิตหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัได้ดยีิง่ขึน้ ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทยแลว้จํานวน 6 ท่าน โดยไม่มีกรรมการได้เข้ารบัการอบรมในปีนี้ ทั้งนี้ 
รายละเอยีดเกีย่วกับการอบรมของกรรมการแสดงอยู่ภายใต้รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ เอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

การประเมนิผลการปฏิบตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of 
the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจําทกุปเีพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการ
แตล่ะท่านแสดงความคดิเห็นตอ่ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและเพือ่ชว่ยในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและอปุสรรคต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติงานในปีทีผ่า่นมา ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลา่วข้างต้น สรุปผลได้
ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะเป็นประจาํทกุปเีพือ่ประเมนิประสิทธภิาพในการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

เลขานุการบรษิัทจัดทําและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับ
ดูแลกําหนด และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขานุการบรษัิทดําเนินการสรุปผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อทีค่วรปรบัปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพือ่พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือ่พิจารณาและดําเนินการปรบัปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

แบบประเมนิผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบรษิทัทั้งคณะแบง่การประเมนิเป็น 6 หวัข้อได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัตขิองคณะ
กรรมการ (2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทําหน้าทีข่องกรรมการ (5) 
ความสัมพนัธข์องฝา่ยจดัการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร และมเีกณฑ์การประเมนิผลคดิเป็นรอ้ยละ
จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยคะแนนมากกวา่รอ้ยละ 85 = ดีเยีย่ม คะแนนมากกวา่รอ้ยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกวา่รอ้ยละ 65 = ดี 
คะแนนมากกวา่รอ้ยละ 50 = พอใช้ และตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรุง ทั้งนี้ ผลการประเมินสรุปได้วา่ คณะกรรมการบรษิัทปฏิบัติหน้าที่
ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลกัในการปฏิบัติ “ดีแทคธรรมาภิบาล” ของบรษิัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 95.97

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2563 บรษิัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะตามทีไ่ด้กลา่วไวข้้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะมีผลการปฏิบัติงานใกลเ้คียงกับในปีทีผ่า่นมา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บรษิทัได้จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการเป็นรายบคุคลเป็นประจาํทกุปเีชน่กัน โดยมกีระบวนการในการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะตามทีไ่ด้กลา่วไวข้้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารบัตําแหน่งกรรมการ (2) จรยิธรรมของการเป็น
กรรมการ (3) ความรบัผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผล
การประเมนิพบวา่คะแนนเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 98.06  จงึสามารถสรุปผลการประเมนิไดว้า่กรรมการของบรษิทัมีคณุสมบตัแิละไดป้ฏิบัตภิาระ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างดีเยีย่มและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติทีด่ีของกรรมการ

8.1.2 การเขา้รว่มประชุมและการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบรษิัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบรษิัทจะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบรษัิทให้
กรรมการทราบลว่งหน้าทกุป ีเพือ่ให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้ารว่มประชุมได้อย่างพรอ้มเพรยีงกัน ในการประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัมกีารกาํหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจน โดยบรษิทัจะจดัส่งหนังสือเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ารว่มการประชุม 
การประชุมแตล่ะครัง้ใช้เวลาไม่ตํา่กวา่ 3 ชัว่โมงเวน้แตเ่ป็นการประชุมทีจ่ดัขึน้โดยมวีตัถุประสงค์พิเศษเพือ่พิจารณาเรือ่งใดเรือ่ง
หนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยมีผู้บรหิารระดับสูงเข้ารว่มการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
บรษิัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุป
มตขิองทีป่ระชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสียไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางอ้อมไมม่สิีทธอิอกเสียงลงคะแนน
และจะต้องออกจากการประชุมในระหวา่งการพิจารณาวาระนั้น ๆ

บรษิทัจดัทาํบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเกบ็ต้นฉบบัรว่มกบัหนังสือเชญิประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุม และจัดเก็บสําเนาในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่ความสะดวกสําหรบักรรมการและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการตรวจสอบ

บริษัทยังได้จัดให้มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการประชุมผ่านวิดีทัศน์ (Video Conference) หรือโทรศัพท์ 
(Teleconference) เพือ่ใหก้รรมการสามารถเขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่ผู้บรหิารหรอืการดําเนินงานของบรษิัทได้ ทั้งนี้ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกําหนด

บรษัิทกําหนดนโยบายให้องค์ประชุมสําหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษัิทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่สองใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดถึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้กับการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระด้วย อย่างไรก็ตาม 
หากการประชุมใดมีองค์ประชุมไม่ถึงสองในสามก็ให้เป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการที่จะดําเนินการประชุมโดยใช้องค์
ประชุมตามข้อบังคับบรษิัท (ไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด)

ในปี 2563 บรษิัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบรษิัทรวม 12 ครัง้ และมีอตัราการเข้ารว่มประชุมของกรรมการ คิดเป็น
ประมาณรอ้ยละ 94 โดยมีรายละเอยีดการเข้ารว่มประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้
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การพัฒนากรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บรษิัทจะจัดเตรยีมข้อมูลทีสํ่าคัญเกีย่วกับการดําเนินธรุกิจและนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบรษิัทให้แก่
กรรมการรวมทัง้จดัใหม้กีารประชุมรว่มกับผูบ้รหิาร เพือ่ใหก้รรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหม่มีความคุน้เคยกับธรุกจิและการกาํกบัดูแลกจิการ
ของบรษิัท นอกจากนี้ บรษิัทยังส่งเสรมิให้กรรมการของบรษิัทเข้ารว่มอบรมในหลกัสูตรทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการซึง่
จัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทยและสถาบันผูเ้ชีย่วชาญอืน่ ๆ โดยบรษิัทจะแจ้งให้กรรมการทราบเกีย่วกับหลกัสูตรการ
ฝกึอบรมตา่ง ๆ  ซึง่จะเป็นประโยชน์กบักรรมการในการปฏิบัตหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัได้ดยีิง่ขึน้ ปัจจุบนั บรษัิทมีกรรมการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทยแลว้จํานวน 6 ท่าน โดยไม่มีกรรมการได้เข้ารบัการอบรมในปีนี้ ทั้งนี้ 
รายละเอยีดเกีย่วกับการอบรมของกรรมการแสดงอยู่ภายใต้รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ เอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

การประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะ (Evaluation on the Performance of 
the Board of Directors) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล (Director Self-Assessment) รวมถึงการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย (Sub-Committee Self-Assessment) เป็นประจําทกุปเีพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการ
แตล่ะทา่นแสดงความคดิเหน็ตอ่ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและเพือ่ชว่ยในการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและอปุสรรคต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติงานในปีทีผ่า่นมา ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลา่วข้างต้น สรุปผลได้
ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

บรษิทัไดจ้ดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะเป็นประจาํทกุปเีพือ่ประเมินประสิทธภิาพในการดาํเนินงาน
ของคณะกรรมการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

เลขานุการบรษิัทจัดทําและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับ
ดูแลกําหนด และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขานุการบรษัิทดําเนินการสรุปผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อทีค่วรปรบัปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพือ่พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือ่พิจารณาและดําเนินการปรบัปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

แบบประเมนิผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบรษิทัทั้งคณะแบง่การประเมนิเป็น 6 หวัข้อได้แก่ (1) โครงสรา้งและคุณสมบัตขิองคณะ
กรรมการ (2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทําหน้าทีข่องกรรมการ (5) 
ความสัมพนัธข์องฝา่ยจดัการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร และมีเกณฑ์การประเมนิผลคดิเป็นรอ้ยละ
จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยคะแนนมากกวา่รอ้ยละ 85 = ดีเยีย่ม คะแนนมากกวา่รอ้ยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกวา่รอ้ยละ 65 = ดี 
คะแนนมากกวา่รอ้ยละ 50 = พอใช้ และตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรุง ทั้งนี้ ผลการประเมินสรุปได้วา่ คณะกรรมการบรษิัทปฏิบัติหน้าที่
ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลกัในการปฏิบัติ “ดีแทคธรรมาภิบาล” ของบรษิัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
เยีย่ม โดยมีคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 95.97

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2563 บรษิัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะตามทีไ่ด้กลา่วไวข้้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะ
กรรมการและ (3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินพบว่าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะมีผลการปฏิบัติงานใกลเ้คียงกับในปีทีผ่า่นมา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

บรษิทัได้จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจาํทุกปีเชน่กัน โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัททั้งคณะตามทีไ่ด้กลา่วไวข้้างต้น ทั้งนี้ แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) การเข้ารบัตําแหน่งกรรมการ (2) จรยิธรรมของการเป็น
กรรมการ (3) ความรบัผิดชอบของกรรมการ (4) การประชุมคณะกรรมการ และ (5) ภาพรวมการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งผล
การประเมนิพบวา่คะแนนเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 98.06  จงึสามารถสรุปผลการประเมินไดว้า่กรรมการของบรษัิทมีคณุสมบัตแิละไดป้ฏิบัตภิาระ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างดีเยีย่มและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติทีด่ีของกรรมการ

8.1.2 การเขา้รว่มประชุมและการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบรษิัทจัดขึ้นอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยบรษัิทจะแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการบรษัิทให้
กรรมการทราบลว่งหน้าทกุป ีเพือ่ให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้ารว่มประชุมได้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั ในการประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัมีการกาํหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจน โดยบรษิทัจะจดัส่งหนังสือเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ารว่มการประชุม 
การประชุมแตล่ะครัง้ใช้เวลาไม่ตํา่กวา่ 3 ชัว่โมงเวน้แตเ่ป็นการประชุมทีจ่ดัขึน้โดยมีวตัถุประสงค์พิเศษเพือ่พิจารณาเรือ่งใดเรือ่ง
หนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยมีผู้บรหิารระดับสูงเข้ารว่มการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ
บรษิัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุป
มตขิองทีป่ระชุมในแต่ละวาระการประชุม กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสียไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางอ้อมไมม่สิีทธอิอกเสียงลงคะแนน
และจะต้องออกจากการประชุมในระหวา่งการพิจารณาวาระนั้น ๆ

บรษิทัจดัทาํบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัเก็บต้นฉบับรว่มกับหนงัสือเชญิประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุม และจัดเก็บสําเนาในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่ความสะดวกสําหรบักรรมการและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการตรวจสอบ

บริษัทยังได้จัดให้มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการประชุมผ่านวิดีทัศน์ (Video Conference) หรือโทรศัพท์ 
(Teleconference) เพือ่ใหก้รรมการสามารถเขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่ผู้บรหิารหรอืการดําเนินงานของบรษิัทได้ ทั้งนี้ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกําหนด

บรษัิทกําหนดนโยบายให้องค์ประชุมสําหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษัิทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่สองใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดถึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้กับการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระด้วย อย่างไรก็ตาม 
หากการประชุมใดมีองค์ประชุมไม่ถึงสองในสามก็ให้เป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการที่จะดําเนินการประชุมโดยใช้องค์
ประชุมตามข้อบังคับบรษิัท (ไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด)

ในปี 2563 บรษิัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบรษัิทรวม 12 ครัง้ และมีอตัราการเข้ารว่มประชุมของกรรมการ คิดเป็น
ประมาณรอ้ยละ 94 โดยมีรายละเอยีดการเข้ารว่มประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้
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หมายเหตุ: (1) นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่24 เมษายน 
2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563

(2) นางปรารถนา มงคลกุล เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายจุลจติต์ บณุยเกต ุ(ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563) โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่28 มกราคม 2563 ตามมตคิณะกรรมการ
บรษิัท ครัง้ที ่2/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563 

(3) นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่16 ตุลาคม 2563 ตามมติคณะ
กรรมการบรษิัท ครัง้ที ่9/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2563

(4) นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่16 ตุลาคม 2563 ตามมติคณะ
กรรมการบรษิัท ครัง้ที ่9/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2563

(5) การเขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ของคณะกรรมการกอ่นวนัที ่19 เมษายน 2563 จะถกูนับรวมเป็นองค์ประชุมกต็อ่เมือ่เป็นเขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์จากในประเทศไทยและ 1 ใน 3 ขององค์ประชุม
ต้องปรากฎตัวอยู่ในทีป่ระชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่74/2557 เรือ่ง การประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากทีพ่ระราชกําหนดวา่ด้วยการประชุม
ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2563 มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2563 บรษัิทจงึได้เริม่นับองค์ประชุมของคณะกรรมการซึง่เข้ารว่มการประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์จากตา่งประเทศ นบัตั้งแตก่ารประชุมคณะ
กรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 (ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563) เป็นต้นมา

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ การเขา้รว่มประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้
ประจาํปี 2563รวม ดว้ย

ตนเอง
ผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (5)

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 12/12 11/12 1/12 1/1

นายเยอเกน้ ครสิเตยีน อาเรน้ท์ โรสทรปิ (1) รองประธานคณะกรรมการ 6/6 - 6/6 1/1

นางกมลวรรณ วปิุลากร

กรรมการอสิระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

12/12 4/12 8/12 1/1

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม

กรรมการอสิระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

9/12 2/12 10/12 1/1

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์

กรรมการอสิระ ประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ กรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการ
สรรหา

12/12 7/12 5/12 1/1

นางทูเน่ รปิเปล

กรรมการ กรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

9/12 2/12 10/12 1/1

นายราเกซ เจน

กรรมการ กรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

12/12 8/12 4/12 1/1

นางปรารถนา มงคลกุล (2)

กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน 

9/10 3/10 6/10 1/1

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (3) กรรมการ 4/4 - 4/4 -

นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ (4) กรรมการ 4/4 - 4/4 -

โดยมีข้อมูลการเข้ารว่มประชุมของกรรมการทีล่าออกระหวา่งปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่
การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ การเขา้รว่มประชุม

สามัญผูถ้ือหุน้ประจาํ
ปี 2563รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (1)

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

กรรมการอสิระ ประธาน
คณะกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหา

1/2 1/2 - -

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ 

กรรมการ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการ
สรรหา และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

3/6 2/6 4/6 -

นายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ กรรมการ 3/8 - 8/8 0/1

นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น กรรมการ 5/8 2/8 6/8 1/1

หมายเหตุ: (1) การเขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ของคณะกรรมการก่อนวนัที ่19 เมษายน 2563 จะถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมก็ตอ่เมือ่เป็นเขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์จากในประเทศไทยและ 1 ใน 3 ขององค์ประชุม
ต้องปรากฎตัวอยู่ในทีป่ระชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่74/2557 เรือ่ง การประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากทีพ่ระราชกําหนดวา่ด้วยการประชุม
ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มผีลบงัคับใช้เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2563 บรษิทัจงึได้เริม่นบัองค์ประชุมของคณะกรรมการซึง่เข้ารว่มการประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์จากต่างประเทศ นับต้ังแต่การประชุมคณะ
กรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 (ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563) เป็นต้นมา

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ในป ี2563 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทัมจีาํนวนทั้ง้ส้้ิน 13,972,800 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลดงัน้ี

รายชื่อ

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณกรรมการ
บรษิัท

คณกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กําหนด

คา่ตอบแทน

คณกรรมการ
สรรหา

คณะ
กรรมการ
กํากับดแูล

กิจการ

รวม

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม
นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์
นางกมลวรรณ วปิุลากร
นางปรารถนา มงคลกุล
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (1)

นางทูเน่ รปิเปล
นายราเกซ เจน
นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์
นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์
นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (2)

นายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ (3)

นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น (4)

3,840,000
-

1,320,000
1,320,000
1,320,000
1,210,000
110,000

-
-
-
-
-
-
-

-
-

720,000
-

964,800
660,000
60,000

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

374,000
204,000
204,000
34,000

-
-
-
-
-
-
-

-
-

408,000
204,000

-
187,000
17,000

-
-
-
-
-
-
-

-
-

204,000
408,000
204,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,840,000
-

2,652,000
2,306,000
2,692,800
2,261,000

221,000
-
-
-
-
-
-
-

รวม 9,120,000 2,404,800 816,000 816,000 816,000 13,972,800

หมายเหตุ: (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563 และนางปรารถนา มงคลกุล ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน 
(2) นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563 และนายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน
(3) นายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563 และนายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน
(4)  นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563 และนายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน
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หมายเหตุ: (1) นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่24 เมษายน 
2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563

(2) นางปรารถนา มงคลกลุ เขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการเขา้ใหมแ่ทนนายจุลจติต์ บณุยเกต ุ(ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563) โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่28 มกราคม 2563 ตามมตคิณะกรรมการ
บรษิัท ครัง้ที ่2/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563 

(3) นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่16 ตุลาคม 2563 ตามมติคณะ
กรรมการบรษิัท ครัง้ที ่9/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2563

(4) นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเข้าใหม่แทนนายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น (ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563) โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่16 ตุลาคม 2563 ตามมติคณะ
กรรมการบรษิัท ครัง้ที ่9/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2563

(5) การเขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ของคณะกรรมการกอ่นวนัที ่19 เมษายน 2563 จะถกูนับรวมเป็นองค์ประชุมกต็อ่เมือ่เป็นเขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์จากในประเทศไทยและ 1 ใน 3 ขององค์ประชุม
ต้องปรากฎตัวอยู่ในทีป่ระชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่74/2557 เรือ่ง การประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากทีพ่ระราชกําหนดวา่ด้วยการประชุม
ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2563 มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2563 บรษัิทจงึได้เริม่นับองค์ประชุมของคณะกรรมการซึง่เข้ารว่มการประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์จากตา่งประเทศ นบัต้ังแต่การประชุมคณะ
กรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 (ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563) เป็นต้นมา

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ การเขา้รว่มประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้
ประจาํปี 2563รวม ดว้ย

ตนเอง
ผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (5)

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ 12/12 11/12 1/12 1/1

นายเยอเก้น ครสิเตยีน อาเรน้ท์ โรสทรปิ (1) รองประธานคณะกรรมการ 6/6 - 6/6 1/1

นางกมลวรรณ วปิุลากร

กรรมการอสิระ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

12/12 4/12 8/12 1/1

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม

กรรมการอสิระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

9/12 2/12 10/12 1/1

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์

กรรมการอสิระ ประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ กรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการ
สรรหา

12/12 7/12 5/12 1/1

นางทูเน่ รปิเปล

กรรมการ กรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

9/12 2/12 10/12 1/1

นายราเกซ เจน

กรรมการ กรรมการสรรหา 
กรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

12/12 8/12 4/12 1/1

นางปรารถนา มงคลกุล (2)

กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน 

9/10 3/10 6/10 1/1

นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ (3) กรรมการ 4/4 - 4/4 -

นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ (4) กรรมการ 4/4 - 4/4 -

โดยมีข้อมูลการเข้ารว่มประชุมของกรรมการทีล่าออกระหวา่งปี 2563 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง่
การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ การเขา้รว่มประชุม

สามัญผูถ้ือหุน้ประจาํ
ปี 2563รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (1)

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ

กรรมการอสิระ ประธาน
คณะกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทน กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหา

1/2 1/2 - -

นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ 

กรรมการ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการ
สรรหา และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

3/6 2/6 4/6 -

นายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ กรรมการ 3/8 - 8/8 0/1

นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น กรรมการ 5/8 2/8 6/8 1/1

หมายเหตุ: (1) การเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ของคณะกรรมการก่อนวนัที ่19 เมษายน 2563 จะถกูนับรวมเป็นองค์ประชุมกต่็อเมือ่เป็นเขา้รว่มประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์จากในประเทศไทยและ 1 ใน 3 ขององค์ประชุม
ต้องปรากฎตัวอยู่ในทีป่ระชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที ่74/2557 เรือ่ง การประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากทีพ่ระราชกําหนดวา่ด้วยการประชุม
ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2563 มผีลบงัคับใช้เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2563 บรษัิทจงึได้เริม่นับองค์ประชุมของคณะกรรมการซึง่เข้ารว่มการประชุมผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์จากตา่งประเทศ นับต้ังแตก่ารประชุมคณะ
กรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 (ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563) เป็นต้นมา

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ในป ี2563 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรษิทัมีจาํนวนทั้ง้ส้้ิน 13,972,800 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลดงันี้

รายชื่อ

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณกรรมการ
บรษิัท

คณกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กําหนด

คา่ตอบแทน

คณกรรมการ
สรรหา

คณะ
กรรมการ
กํากับดแูล

กิจการ

รวม

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ
นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม
นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์
นางกมลวรรณ วปิุลากร
นางปรารถนา มงคลกุล
นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ (1)

นางทูเน่ รปิเปล
นายราเกซ เจน
นายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์
นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์
นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ (2)

นายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ (3)

นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น (4)

3,840,000
-

1,320,000
1,320,000
1,320,000
1,210,000
110,000

-
-
-
-
-
-
-

-
-

720,000
-

964,800
660,000
60,000

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

374,000
204,000
204,000
34,000

-
-
-
-
-
-
-

-
-

408,000
204,000

-
187,000
17,000

-
-
-
-
-
-
-

-
-

204,000
408,000
204,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,840,000
-

2,652,000
2,306,000
2,692,800
2,261,000

221,000
-
-
-
-
-
-
-

รวม 9,120,000 2,404,800 816,000 816,000 816,000 13,972,800

หมายเหตุ: (1) นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563 และนางปรารถนา มงคลกุล ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน 
(2) นายครสิเตียน วฟู ซอนเดอรก์ารด์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563 และนายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน
(3) นายเพ็ตเตอร ์บอเร ่เฟอรเ์บิรค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563 และนายฮากุน บรวัเซ็ท เชิรล์ ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน
(4)  นายซเวเร ่เพ็ดเดอรเ์ซ็น ลาออกจากการเป็นกรรมการเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2563 และนายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์ไทโฮลด์ ได้รบัการแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน



รายงานประจำาปี  2563135

นอกจากนี้ ในปี 2563 นางกมลวรรณ วปิุลากร และ นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ ซึง่เป็นกรรมการใน บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ยังได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจํานวน 450,000 บาท และ 500,000 บาท 
ตามลําดับจากบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด อีกด้วย โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบ้ียประชุม ครัง้ละ 50,000 บาท 
ตามจํานวนครัง้ทีม่าประชุมจรงิ

8.1.3 การกาํกบัดแูลบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม

บรษิัทมีกลไกในการกํากับดูแลบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบรหิารจัดการ การดําเนินงาน และ
รกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท โดยบรษัิทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบรษัิทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของ
บรษิัทเหลา่นั้น ทั้งน้ี คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้มี
คุณสมบัติทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่
การเงนิของบรษิทัยอ่ยทัง้หมด นอกจากนี ้บรษัิทไดดํ้าเนนิการเพือ่ใหมั้น่ใจวา่อาํนาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ
และผู้บรหิารของบรษิัทย่อย หลักเกณฑ์เรือ่งการทํารายการระหวา่งกัน และการทํารายการสําคัญอื่น ๆ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบรษิัท เพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บรษัิทได้จัดให้มีการรายงานฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยหลกัต่อคณะกรรมการของบรษิัทเป็นรายไตรมาส

8.1.4 การตดิตามใหมี้การปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัใินการกํากบัดแูลกจิการ

บรษิทัมีนโยบายทีจ่ะยกระดับและส่งเสรมิกรอบการกํากบัดแูลกจิการใหด้ยิีง่ข้ึน โดยบรษิทัไดก้าํหนดใหม้หีลกัเกณฑ์การปฏบิติั
สําหรบัคณะกรรมการบรษิัทและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเพิ่มเติมโดยมีสาระสําคัญ อาทิ การกําหนดให้มีตารางแผนงาน
การประชุมประจําปีสําหรบัคณะกรรมการบรษัิท (Yearly Meeting Plan) การกําหนดให้คณะกรรมการบรษัิทต้องประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเข้ารว่มประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และการกําหนดให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา
รายงานต่าง ๆ  อาท ิการบรหิารจดัการความเส่ียง การพฒันาหว่งโซ่อปุทานทีย่ัง่ยนื อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ รวมทัง้ต้องพิจารณา
รายงานการตรวจสอบภายในด้วยทุกครัง้ทีม่ีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการบรษิัทได้กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วย
งานกํากับดูแลทีเ่กีย่วข้อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ทําหน้าทีพ่ิจารณาและอนุมัติ และให้ความเห็นเกีย่วกับ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บรษิัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทําขอบเขตของธรุกรรมกับ
บุคคลทีม่ีส่วนได้เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขั้นตอนการ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นรายการที่บริษัทกระทําเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ 
อนึง่ การเขา้ทาํรายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีม่ขีนาดใหญห่รอืมนียัสําคญัต่อการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัจะ
ต้องได้รบัอนุมัติโดยคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทในการเข้าทําธรุกรรมกับบุคคลที่
มีส่วนได้เสียหรอืรายงานการเข้าทําธรุกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบรษัิททราบ ทั้งน้ี ตามที่นโยบายของ
บรษิัทกําหนด

(1) การป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

บรษิทัได้กาํหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทรายงานการมส่ีวนได้เสียของตนและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วน
ได้เสียทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารจัดการของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยภายใน 15 วนัก่อนวนัส้ินปีปฏิทินของทุก ๆ ปี และภายใน 15 
วนันับจากวนัทีมี่การเปลีย่นแปลงขอ้มูลการมส่ีวนไดเ้สีย ทั้งนี้ เพือ่ประโยชน์ในการตดิตามดูแลและดาํเนนิการตามขอ้กาํหนด
เกีย่วกับการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใชข้อ้มลูภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน์

บรษิัทตระหนักถึงถึงความสําคัญเรือ่งการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่ง
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษัิทมีหน้าที่รบัผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รบัอนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่มิได้
เปดิเผยต่อสาธารณชนและปอ้งกนัมิให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีม่ไิด้เปดิเผยต่อสาธารณชนซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่ราคาหุน้และ
ตราสารทางการเงินอืน่ ๆ ของบรษิัทก่อนที่บรษิัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกลา่วผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืใน
ขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานของบรษิัทซ้ือขายหุ้นหรอืตราสาร
ทางการเงินของบรษิัทก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรอืในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา 
การฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบัติสําหรบัการดําเนินการเกีย่วกับข้อมูลของบรษิัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรอืให้ออกจากงาน
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ําหนดในกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

นอกจากนี้ บรษิัทได้จัดทําคู่มือเกีย่วกับการซื้อขายหลกัทรพัย์สําหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิัท โดยกําหนด
ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้รหิารซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบรษิัท
ในแต่ละไตรมาสจนถึงวนัถัดจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบรษิัทต่อสาธารณชน หรอืซื้อขายหลกัทรพัย์เพือ่การเก็ง
กําไรในระยะส้ัน โดยเลขานุการบรษิัทจะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทีเ่กีย่วข้องทราบกําหนดระยะเวลาการห้ามซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ก่อนการประกาศผลการดําเนินงานของบรษิัททุกครัง้ นอกจากนี้ บรษิัทกําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึรายงานการซือ้ขายหุน้ หรอืการไดม้าหรอืการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกั
ทรพัย์ของบรษิัท (รวมถึงการถือครองหลกัทรพัย์ของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ) อย่างน้อยลว่งหน้า 1 วนั ก่อน
ทําการซื้อขาย และแจ้งภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัทีม่ีการได้มาหรอืมีการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว โดยเลขานุการบรษิัทจะเป็น
ผูร้วบรวมข้อมูลและรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือ่ทราบทุกครัง้

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพรห่ลกัในการปฏบิตัสํิาหรบัการดาํเนนิการเกีย่วกับขอ้มลูทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.dtac.co.th 
และระบบส่ือสารภายในของบรษัิท (Intranet)

ในขณะที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง บรษัิทได้ให้ความสําคัญในการดูแลและ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างโปรง่ใส เพือ่ยกระดับมาตรฐานการดูแลและคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ โดยปฏิบตัิ
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และได้นํามาตรฐาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) 
มาปรบัใช้ในการประเมินวตัถุประสงค์การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy by Design) และมีมาตรการทางเทคนิค
เพือ่คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล รวมไปถงึการสรา้งความตระหนักและให้ความรูก้บัพนักงานภายในองค์กรอยู่เสมอเกีย่วกบัการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองทางไซเบอร ์ ซึ่งบรษิัทเชื่อมั่นวา่พนักงานของบรษิัทได้ปฏิบัติตามดี
แทคธรรมภิบาลและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเครง่ครดั

(3) การตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน

บรษิัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ครัง้แรกในปี 2549 และปรบัปรุงเป็นครัง้คราวเรือ่ยมา จนกระทัง่ในช่วงปลาย
เดอืนตลุาคม ป ี2561 บรษัิทได้มกีารประกาศใช้ดแีทคธรรมาภบิาลฉบบัปรบัปรุงใหม ่ซึง่ไดก้ลา่วถงึหวัข้อของ การตอ่ตา้นการ
คอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption) เนื้อหาหลกัของหัวข้อดังกลา่วเป็นการยกระดับวธิปีฏิบัติที่ดีในการประกอบธรุกิจที่ชัดเจน
และทาํใหพ้นักงานตระหนกัถงึนโยบายของบรษิทั โดยมเีนื้อหาส่วนหนึง่กําหนดไวช้ดัเจนวา่ “ดแีทคจะไมท่นและจะต่อตา้นการ
คอรร์ปัชัน่ในทกุรูปแบบ” ทั้งนี ้เพือ่เป็นการให้คาํมัน่สัญญาตอ่วา่ เราจะดาํเนนิธรุกจิของเราอยา่งเปิดกวา้ง และโปรง่ใส ดงัน้ัน 
ดแีทคจะไมท่นตอ่ “การตดิสินบน (Bribery)” หรอื “การจา่ยเงนิหรอืใหป้ระโยชน์ทีไ่มถ่กูตอ้งเหมาะสม (Improper Payments 
or Advantages)” ทุกประเภท เพราะบรษัิทเลง็เห็นวา่การติดสินบนเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดความเส่ียง
ดา้นชือ่เสียงและดา้นกฎหมายต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและต่อบรษัิท ซึง่การติดสินบนอาจมีไดห้ลายรูปแบบ รวมถงึ “การจา่ยค่าอาํนวย
ความสะดวก (Facilitation Payments)” “การจา่ยเงนิหรอืให้ผลประโยชน์ในภายหลงั (Kick-back Schemes)” ทัง้น้ี บรษิทั
ยังได้เพิ่มเติมขอบเขตหรอืบรบิท ในการสรา้งเสรมิวฒันธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอรร์ปัชั่น ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทาํธรุกจิของบรษิทั กลา่วคอื “เจา้หน้าทีร่ฐั” โดยกลุม่บคุคลดงักลา่วอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์การตอ่ตา้นการทจุรติทีเ่ขม้งวด 
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นอกจากนี้ ในปี 2563 นางกมลวรรณ วปิุลากร และ นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ ซึง่เป็นกรรมการใน บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ยังได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเป็นจํานวน 450,000 บาท และ 500,000 บาท 
ตามลําดับจากบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด อีกด้วย โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบ้ียประชุม ครัง้ละ 50,000 บาท 
ตามจํานวนครัง้ทีม่าประชุมจรงิ

8.1.3 การกํากบัดแูลบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม

บรษิัทมีกลไกในการกํากับดูแลบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการบรหิารจัดการ การดําเนินงาน และ
รกัษาผลประโยชน์ของบรษัิท โดยบรษัิทมีการแต่งตั้งผู้แทนของบรษัิทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของ
บรษิัทเหลา่นั้น ทั้งน้ี คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้มี
คุณสมบัติทีจ่ะได้รบัการเสนอชือ่และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่
การเงินของบรษัิทยอ่ยทัง้หมด นอกจากนี ้บรษัิทไดดํ้าเนนิการเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่อาํนาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ
และผู้บรหิารของบรษิัทย่อย หลักเกณฑ์เรือ่งการทํารายการระหวา่งกัน และการทํารายการสําคัญอื่น ๆ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบรษัิท เพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บรษิัทได้จัดให้มีการรายงานฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบรษิัทย่อยหลกัต่อคณะกรรมการของบรษิัทเป็นรายไตรมาส

8.1.4 การตดิตามใหมี้การปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัใินการกํากบัดแูลกิจการ

บรษิทัมีนโยบายทีจ่ะยกระดับและส่งเสรมิกรอบการกํากบัดแูลกจิการใหด้ยิีง่ข้ึน โดยบรษิทัไดก้าํหนดใหม้หีลกัเกณฑ์การปฏบิติั
สําหรบัคณะกรรมการบรษัิทและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเพิ่มเติมโดยมีสาระสําคัญ อาทิ การกําหนดให้มีตารางแผนงาน
การประชุมประจําปีสําหรบัคณะกรรมการบรษัิท (Yearly Meeting Plan) การกําหนดให้คณะกรรมการบรษัิทต้องประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเข้ารว่มประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และการกําหนดให้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา
รายงานต่าง ๆ  อาท ิการบรหิารจดัการความเส่ียง การพฒันาหว่งโซ่อปุทานทีย่ัง่ยนื อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ รวมท้ังต้องพิจารณา
รายงานการตรวจสอบภายในด้วยทุกครัง้ทีม่ีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการบรษิัทได้กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วย
งานกํากับดูแลทีเ่กีย่วข้อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ทําหน้าทีพ่ิจารณาและอนุมัติ และให้ความเห็นเกีย่วกับ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ บรษิัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติและจัดทําขอบเขตของธรุกรรมกับ
บุคคลทีม่ีส่วนได้เสีย (General Mandate for Interested Person Transactions) โดยกําหนดประเภทและขั้นตอนการ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นรายการที่บริษัทกระทําเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ 
อนึง่ การเขา้ทาํรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีม่ขีนาดใหญห่รอืมีนยัสําคญัต่อการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัจะ
ต้องได้รบัอนุมัติโดยคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบรษิัทในการเข้าทําธรุกรรมกับบุคคลที่
มีส่วนได้เสียหรอืรายงานการเข้าทําธรุกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบรษัิททราบ ทั้งน้ี ตามที่นโยบายของ
บรษิัทกําหนด

(1) การป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

บรษิทัได้กาํหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทรายงานการมส่ีวนได้เสียของตนและบคุคลทีมี่ความเกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วน
ได้เสียทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารจัดการของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยภายใน 15 วนัก่อนวนัส้ินปีปฏิทินของทุก ๆ ปี และภายใน 15 
วนันับจากวนัทีมี่การเปลีย่นแปลงขอ้มลูการมส่ีวนไดเ้สีย ทั้งนี้ เพือ่ประโยชน์ในการตดิตามดูแลและดาํเนนิการตามขอ้กาํหนด
เกีย่วกับการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกันซึง่เป็นรายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใชข้อ้มลูภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน์

บรษิัทตระหนักถึงถึงความสําคัญเรือ่งการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่ง
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทมีหน้าที่รบัผิดชอบในการป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รบัอนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่มิได้
เปดิเผยต่อสาธารณชนและปอ้งกนัมิให้มกีารเปิดเผยข้อมูลทีมิ่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซ่ึงอาจส่งผลกระทบตอ่ราคาหุน้และ
ตราสารทางการเงินอืน่ ๆ ของบรษิัทก่อนที่บรษัิทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกลา่วผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืใน
ขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา และมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานของบรษิัทซื้อขายหุ้นหรอืตราสาร
ทางการเงินของบรษิัทก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หรอืในขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังมีผลกระทบต่อราคา 
การฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบัติสําหรบัการดําเนินการเกีย่วกับข้อมูลของบรษิัทจะถูกสอบสวน ลงโทษ และ/หรอืให้ออกจากงาน
ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ําหนดในกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

นอกจากนี้ บรษิัทได้จัดทําคู่มือเกีย่วกับการซื้อขายหลกัทรพัย์สําหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิัท โดยกําหนด
ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้รหิารซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานของบรษิัท
ในแต่ละไตรมาสจนถึงวนัถัดจากวนัประกาศผลการดําเนินงานของบรษัิทต่อสาธารณชน หรอืซ้ือขายหลกัทรพัย์เพือ่การเก็ง
กําไรในระยะส้ัน โดยเลขานุการบรษิัทจะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทีเ่กีย่วข้องทราบกําหนดระยะเวลาการห้ามซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ก่อนการประกาศผลการดําเนินงานของบรษิัททุกครัง้ นอกจากนี้ บรษิัทกําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึรายงานการซือ้ขายหุน้ หรอืการไดม้าหรอืการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกั
ทรพัย์ของบรษิัท (รวมถึงการถือครองหลกัทรพัย์ของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ) อย่างน้อยลว่งหน้า 1 วนั ก่อน
ทําการซื้อขาย และแจ้งภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัทีม่ีการได้มาหรอืมีการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว โดยเลขานุการบรษิัทจะเป็น
ผูร้วบรวมข้อมูลและรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือ่ทราบทุกครัง้

บรษิทัไดจ้ดัใหมี้การเผยแพรห่ลกัในการปฏบัิตสํิาหรบัการดําเนนิการเกีย่วกับขอ้มลูทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทที ่www.dtac.co.th 
และระบบส่ือสารภายในของบรษิทั (Intranet)

ในขณะที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง บรษัิทได้ให้ความสําคัญในการดูแลและ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลอย่างโปรง่ใส เพือ่ยกระดับมาตรฐานการดูแลและคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ โดยปฏิบัติ
ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และได้นํามาตรฐาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) 
มาปรบัใช้ในการประเมินวตัถุประสงค์การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy by Design) และมีมาตรการทางเทคนิค
เพือ่คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล รวมไปถงึการสรา้งความตระหนักและให้ความรูกั้บพนักงานภายในองค์กรอยูเ่สมอเกีย่วกบัการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองทางไซเบอร ์ ซึ่งบรษัิทเชื่อมั่นวา่พนักงานของบรษัิทได้ปฏิบัติตามดี
แทคธรรมภิบาลและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเครง่ครดั

(3) การตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน

บรษิัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ครัง้แรกในปี 2549 และปรบัปรุงเป็นครัง้คราวเรือ่ยมา จนกระทัง่ในช่วงปลาย
เดอืนตลุาคม ป ี2561 บรษัิทได้มีการประกาศใช้ดแีทคธรรมาภบิาลฉบบัปรบัปรุงใหม ่ซึง่ได้กลา่วถงึหวัข้อของ การตอ่ตา้นการ
คอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption) เนื้อหาหลกัของหัวข้อดังกลา่วเป็นการยกระดับวธิปีฏิบัติที่ดีในการประกอบธรุกิจที่ชัดเจน
และทาํใหพ้นักงานตระหนกัถงึนโยบายของบรษิทั โดยมีเนื้อหาส่วนหนึง่กําหนดไวช้ดัเจนวา่ “ดแีทคจะไมท่นและจะต่อตา้นการ
คอรร์ปัชัน่ในทกุรูปแบบ” ทั้งนี ้เพือ่เป็นการให้คาํมัน่สัญญาตอ่วา่ เราจะดาํเนนิธรุกจิของเราอยา่งเปิดกวา้ง และโปรง่ใส ดงัน้ัน 
ดแีทคจะไมท่นตอ่ “การตดิสินบน (Bribery)” หรอื “การจา่ยเงินหรอืใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ถูกตอ้งเหมาะสม (Improper Payments 
or Advantages)” ทุกประเภท เพราะบรษิัทเลง็เห็นวา่การติดสินบนเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดความเส่ียง
ดา้นชือ่เสียงและดา้นกฎหมายต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและตอ่บรษัิท ซึง่การติดสินบนอาจมไีดห้ลายรูปแบบ รวมถงึ “การจา่ยค่าอาํนวย
ความสะดวก (Facilitation Payments)” “การจา่ยเงนิหรอืให้ผลประโยชน์ในภายหลงั (Kick-back Schemes)” ทัง้นี ้บรษิทั
ยังได้เพิ่มเติมขอบเขตหรอืบรบิท ในการสรา้งเสรมิวฒันธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอรร์ปัชั่น ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทาํธรุกจิของบรษิทั กลา่วคอื “เจา้หนา้ทีร่ฐั” โดยกลุม่บุคคลดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์การตอ่ตา้นการทจุรติทีเ่ขม้งวด 
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ดังนั้น บรษิัทจึงปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รฐัโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงบรษิัทยังให้ความสนใจในเรือ่งการทุจรติ
ในห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ทีบ่รษิัทเป็นส่วนหนึง่ด้วย โดยบรษิัทจะต้องคัดเลอืก “คู่ค้าทางธรุกิจ” อย่างระมัดระวงั 
และติดตามตรวจสอบว่าคู่ค้าทางธุรกิจน้ันได้ปฏิบัติตามหลักจรยิธรรม และกฎหมายอย่างถูกต้องหรอืไม่ เพราะหากมี
การกระทําผดิอนัขัดต่อกฎหมายเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างเป็นนัยสําคัญต่อบรษิัทได้ แม้วา่บรษิัทจะไม่เกีย่วข้อง
โดยตรงก็ตาม นอกจากนี้ บรษิัทมองวา่สินนํ้าใจทางธรุกิจบางอย่าง เช่น การให้ของขวญั การดูแลด้วยไมตรจีิต และการให้
ค่าใช้จ่ายเดินทาง อาจทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรอือาจถือได้ว่าเป็นการติดสินบนในบางสถานการณ์ บรษัิทยังให้
ความสําคัญต่อการบรจิาคหรอืการเป็นสปอนเซอร์เพื่อการกุศลซ่ึงอาจถูกมองหรอืสงสัยว่าเป็นการติดสินบนได้ถ้าเป็น
การกระทําเพือ่ให้ได้มาซึง่ความได้เปรยีบทางธรุกิจขององค์กร 

บรษิัทยังได้ให้ความสําคัญถึงผลกระทบของคอรร์ปัชัน่และความสําคัญของการดําเนินธรุกิจอย่างโปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล 
โดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่ือสารไปยังพนักงานภายในองค์กรตามหลักการให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง (Tone from the top) เพือ่ให้มัน่ใจวา่พนักงานจะยึดมัน่ต่อวฒันธรรมองค์กรทีม่ีจรยิธรรมเพือ่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ปัจจุบันบรษิัทยังคงดําเนินนโยบายพิจารณาการให้การสนับสนุนและการบรจิาคอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจวา่บรษิัท
มีส่วนรบัผดิชอบต่อประเทศไทย 

นอกจากนี้ บรษิัทได้รบัการรบัรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รปัชั่นจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย ภายใต้
โครงการสรา้งแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Collective Action Coalition) ในปี 2563 บรษัิท
ได้รบัการตรวจประเมินและได้รบัการต่ออายุการรบัรองต่อไปอกี 3 ปี 

บรษิทัยังไดม้กีารจดัทาํการประเมนิความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกับการทจุรติคอรร์ปัชัน่ การกําหนดแนวปฏบัิตเิพือ่ควบคุม ปอ้งกนั 
และติดตามความเส่ียงจากการทุจรติคอรร์ปัชั่น มีการส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับนโยบายและ
การปฏบิตัใินการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน มีการติดตามประเมนิผลการปฏบัิติตามนโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน
อย่างต่อเนือ่ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทปีละหนึง่ครัง้

ทั้งนี้ บรษิัทได้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ดังนี้

1) บรษิัทได้ส่ือสารไปยังทุกระดับขั้น ทั้งกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพือ่ให้มัน่ใจวา่การดําเนินการต่าง ๆ  อยู่ใน
ขอบเขตกฎหมายอย่างเครง่ครดั

2) บรษิทัจัดให้มีชอ่งทางในการรายงานหากมกีารพบเหน็การฝา่ฝนืนโยบายหรอืพบเหน็การกระทาํทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน ทั้งนี้ บรษิัทได้เปิดเผยรายละเอยีดของนโยบายและการดําเนินการเพื่อ
ป้องกันการมีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท ‘www.dtac.co.th’

3) บรษิัทได้ส่ือสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคู่ค้าและพนักงานของบรษัิทเพื่อให้ทราบถึงแนวประพฤติ
ปฏิบัติทีด่ี เช่น การงดรบัของขวญัช่วงเทศกาล และมีการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ภายในบรษิัท เป็นต้น

4) ผู้บรหิารของบรษิัทให้ความสําคัญเข้ารว่มงาน International Anti-Corruption Day ซ่ึงจัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช) ทุกวนัที ่9 ธนัวาคมของทุกปี

(4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing)

บรษิัทได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสารผา่นทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th เพือ่ให้ผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนได้เสียมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและรอ้งเรยีนโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษัิทในกรณีได้รบัความไม่เป็นธรรมหรอืความเดือดรอ้นจาก
การกระทําของบรษิัท พนักงานมีหน้าทีท่ีจ่ะต้องรายงานถึงการกระทําใด ๆ ทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาลผา่นทาง
สายด่วนกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Integrity Hotline: https://dtac.ethicspoint.com) หากพนักงานต้องการ
คําแนะนําอนัเกีย่วข้องกับการรายงานการฝ่าฝืน พนักงานสามารถติดต่อขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าทีก่ํากับดูแลและจรยิธรรม
องค์กร (Ethics and Compliance Officer) หรอืหัวหน้างานของพนักงานได้ 

สายด่วนกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Integrity Hotline) คือ ระบบการรบัเรือ่งผ่านทางเว็บไซต์โดยข้อมูลถือเป็น
ความลับ ระบบนี้จะมีบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระจากบรษัิทเป็นผู้ดําเนินการ รายงานท้ังหมดจะได้รบัการดูแลโดยเจ้าหน้าที่
สอบสวน (Investigation Officer) ของหน่วยงานสอบสวน (Investigation Department) ทั้งนี้ ข้อมูลของผูแ้จ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และรายละเอยีดอืน่ ๆ จะถูกเก็บเป็นความลบัเพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ผูแ้จ้งเบาะแส นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
กํากับดูแลและจริยธรรมองค์กรมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
เพือ่รายงานถงึกจิกรรมการควบคุมดแูลต่าง ๆ  ของหน่วยงานกาํกบัดแูลและจรยิธรรมองค์กร และเพือ่รบัข้อเสนอแนะในกรณี
ใด ๆ ทีม่ีความสําคัญต่อบรษิัทจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรือ่งรอ้งเรยีนทุกเรือ่งจะได้รบัการดําเนินการอย่างจรงิจังและการติดตามผลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในเบื้องต้น เรือ่งรอ้งเรยีน
ทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานสอบสวนของบริษัท โดยที่การร้องเรียนใด ๆ ที่เป็นประเด็นขัดต่อดีแทค
ธรรรมาภิบาลอย่างรา้ยแรง หน่วยงานสอบสวนจะทําหน้าที่ในการดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลางเพื่อสืบหาข้อเท็จจรงิ 
และในกรณีรอ้งเรยีนอืน่ ๆ จะดําเนินการโดยผูร้บัผดิชอบอสิระทีไ่ด้รบัการแต่งตั้ง อนึง่ หน่วยงานทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับเรือ่ง
รอ้งเรยีนดังกลา่วต้องเก็บรกัษาข้อมูลเรือ่งรอ้งเรยีนเหลา่นั้นไวเ้ป็นความลบัทั้งหมดเพือ่ให้แน่ใจวา่กระบวนการต่างๆในเรือ่ง
นี้จะมีความถูกต้องเหมาะสมและตรงไปตรงมา

บรษัิทไดส่ื้อสารกบัพนกังานอยา่งสมํา่เสมอในเรือ่งการแจ้งสถานการณ์ทีอ่าจไม่ถูกต้องตามหลกัจรยิธรรมหรอืทีผ่ดิกฎหมาย
ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้หรอืแก้แค้น ทั้งนี้ เพราะบรษิัทจะไม่ยอมให้ผู้ใดกระทําการแก้แค้นผู้สุจรติที่แจ้งเบาะแส
การฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล

8.2 รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่า่นมา

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น โดยคณุสมบตัขิองประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความรูแ้ละประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพ และเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายการเงินของบรษัิทชั้นนํารวมถึงบรษัิท
จดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนดํารงตําแหน่งเป็นผู้บรหิารฝ่ายการเงินในสถาบันการเงินหลายแห่ง ความเชี่ยวชาญดังกล่าวเป็น
ประโยชน์และช่วยสนับสนุนอตุสาหกรรมธรุกิจโทรคมนาคม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลีย่เดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 บรษิัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 
13 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้ารว่มประชุมดังนี้

รายชื่อ
จาํนวนครัง้ท่ีเขา้ประชุม/จาํนวนการประชุมทั้งปี 2563

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

นางกมลวรรณ วปิุลากร (ประธานและกรรมการอสิระ) 13/13 3/13 10/13

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) 13/13 1/13 12/13

นางปรารถนา มงคลกุล(1) (กรรมการอสิระ) 12/12 2/12 10/12

หมายเหตุ  (1) นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 28 มกราคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ภายหลงั
นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 12 ครัง้

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าทีร่บัผดิชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบรษิัท ระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจของบรษัิท พิจารณาคัดเลอืกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของบรษิัท และสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฯลฯ
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ดังนั้น บรษิัทจึงปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รฐัโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงบรษิัทยังให้ความสนใจในเรือ่งการทุจรติ
ในห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ทีบ่รษิัทเป็นส่วนหนึง่ด้วย โดยบรษิัทจะต้องคัดเลอืก “คู่ค้าทางธรุกิจ” อย่างระมัดระวงั 
และติดตามตรวจสอบว่าคู่ค้าทางธุรกิจน้ันได้ปฏิบัติตามหลักจรยิธรรม และกฎหมายอย่างถูกต้องหรอืไม่ เพราะหากมี
การกระทําผดิอนัขัดต่อกฎหมายเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างเป็นนัยสําคัญต่อบรษิัทได้ แม้วา่บรษิัทจะไม่เกีย่วข้อง
โดยตรงก็ตาม นอกจากนี้ บรษิัทมองวา่สินนํ้าใจทางธรุกิจบางอย่าง เช่น การให้ของขวญั การดูแลด้วยไมตรจีิต และการให้
ค่าใช้จ่ายเดินทาง อาจทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรอือาจถือได้ว่าเป็นการติดสินบนในบางสถานการณ์ บรษิัทยังให้
ความสําคัญต่อการบรจิาคหรอืการเป็นสปอนเซอร์เพื่อการกุศลซ่ึงอาจถูกมองหรอืสงสัยว่าเป็นการติดสินบนได้ถ้าเป็น
การกระทําเพือ่ให้ได้มาซึง่ความได้เปรยีบทางธรุกิจขององค์กร 

บรษิัทยังได้ให้ความสําคัญถึงผลกระทบของคอรร์ปัชัน่และความสําคัญของการดําเนินธรุกิจอย่างโปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล 
โดยประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่ือสารไปยังพนักงานภายในองค์กรตามหลักการให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง (Tone from the top) เพือ่ให้มัน่ใจวา่พนักงานจะยึดมัน่ต่อวฒันธรรมองค์กรทีม่ีจรยิธรรมเพือ่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ปัจจุบันบรษิัทยังคงดําเนินนโยบายพิจารณาการให้การสนับสนุนและการบรจิาคอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจวา่บรษิัท
มีส่วนรบัผดิชอบต่อประเทศไทย 

นอกจากนี้ บรษิัทได้รบัการรบัรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รปัชั่นจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย ภายใต้
โครงการสรา้งแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Collective Action Coalition) ในปี 2563 บรษัิท
ได้รบัการตรวจประเมินและได้รบัการต่ออายุการรบัรองต่อไปอกี 3 ปี 

บรษัิทยังไดมี้การจดัทาํการประเมินความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกับการทจุรติคอรร์ปัชัน่ การกาํหนดแนวปฏบิตัเิพือ่ควบคุม ปอ้งกนั 
และติดตามความเส่ียงจากการทุจรติคอรร์ปัชั่น มีการส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับนโยบายและ
การปฏบัิตใินการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน มีการติดตามประเมนิผลการปฏิบติัตามนโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน
อย่างต่อเนือ่ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทปีละหนึง่ครัง้

ทั้งนี้ บรษิัทได้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ดังนี้

1) บรษิัทได้ส่ือสารไปยังทุกระดับขั้น ทั้งกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพือ่ให้มัน่ใจวา่การดําเนินการต่าง ๆ  อยู่ใน
ขอบเขตกฎหมายอย่างเครง่ครดั

2) บรษิทัจัดให้มชีอ่งทางในการรายงานหากมกีารพบเหน็การฝา่ฝนืนโยบายหรอืพบเห็นการกระทําทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และมีมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้รายงาน ทั้งนี้ บรษิัทได้เปิดเผยรายละเอยีดของนโยบายและการดําเนินการเพื่อ
ป้องกันการมีส่วนเกีย่วข้องกับการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท ‘www.dtac.co.th’

3) บรษัิทได้ส่ือสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังคู่ค้าและพนักงานของบรษิัทเพื่อให้ทราบถึงแนวประพฤติ
ปฏิบัติทีด่ี เช่น การงดรบัของขวญัช่วงเทศกาล และมีการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ภายในบรษิัท เป็นต้น

4) ผู้บรหิารของบรษิัทให้ความสําคัญเข้ารว่มงาน International Anti-Corruption Day ซ่ึงจัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช) ทุกวนัที ่9 ธนัวาคมของทุกปี

(4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing)

บรษิัทได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสารผา่นทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th เพือ่ให้ผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนได้เสียมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและรอ้งเรยีนโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษัิทในกรณีได้รบัความไม่เป็นธรรมหรอืความเดือดรอ้นจาก
การกระทําของบรษัิท พนักงานมีหน้าทีท่ีจ่ะต้องรายงานถึงการกระทําใด ๆ ทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาลผา่นทาง
สายด่วนกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Integrity Hotline: https://dtac.ethicspoint.com) หากพนักงานต้องการ
คําแนะนําอนัเกีย่วข้องกับการรายงานการฝ่าฝืน พนักงานสามารถติดต่อขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าทีก่ํากับดูแลและจรยิธรรม
องค์กร (Ethics and Compliance Officer) หรอืหัวหน้างานของพนักงานได้ 

สายด่วนกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Integrity Hotline) คือ ระบบการรบัเรือ่งผ่านทางเว็บไซต์โดยข้อมูลถือเป็น
ความลับ ระบบนี้จะมีบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระจากบรษัิทเป็นผู้ดําเนินการ รายงานท้ังหมดจะได้รบัการดูแลโดยเจ้าหน้าที่
สอบสวน (Investigation Officer) ของหน่วยงานสอบสวน (Investigation Department) ทั้งนี้ ข้อมูลของผูแ้จ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และรายละเอยีดอืน่ ๆ จะถูกเก็บเป็นความลบัเพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ผูแ้จ้งเบาะแส นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
กํากับดูแลและจริยธรรมองค์กรมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
เพือ่รายงานถงึกจิกรรมการควบคุมดแูลตา่ง ๆ  ของหนว่ยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร และเพือ่รบัข้อเสนอแนะในกรณี
ใด ๆ ทีม่ีความสําคัญต่อบรษิัทจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรือ่งรอ้งเรยีนทุกเรือ่งจะได้รบัการดําเนินการอย่างจรงิจังและการติดตามผลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในเบื้องต้น เรือ่งรอ้งเรยีน
ทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานสอบสวนของบริษัท โดยที่การร้องเรียนใด ๆ ที่เป็นประเด็นขัดต่อดีแทค
ธรรรมาภิบาลอย่างรา้ยแรง หน่วยงานสอบสวนจะทําหน้าที่ในการดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลางเพื่อสืบหาข้อเท็จจรงิ 
และในกรณีรอ้งเรยีนอืน่ ๆ จะดําเนินการโดยผูร้บัผดิชอบอสิระทีไ่ด้รบัการแต่งตั้ง อนึง่ หน่วยงานทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับเรือ่ง
รอ้งเรยีนดังกลา่วต้องเก็บรกัษาข้อมูลเรือ่งรอ้งเรยีนเหลา่นั้นไวเ้ป็นความลบัทั้งหมดเพือ่ให้แน่ใจวา่กระบวนการต่างๆในเรือ่ง
นี้จะมีความถูกต้องเหมาะสมและตรงไปตรงมา

บรษัิทไดส่ื้อสารกบัพนกังานอยา่งสมํา่เสมอในเรือ่งการแจ้งสถานการณ์ทีอ่าจไม่ถูกต้องตามหลกัจรยิธรรมหรอืทีผ่ดิกฎหมาย
ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้หรอืแก้แค้น ทั้งนี้ เพราะบรษิัทจะไม่ยอมให้ผู้ใดกระทําการแก้แค้นผู้สุจรติที่แจ้งเบาะแส
การฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล

8.2 รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่า่นมา

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น โดยคณุสมบตัขิองประธานคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรูแ้ละประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพ และเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายการเงินของบรษัิทชั้นนํารวมถึงบรษัิท
จดทะเบียนในประเทศไทย ตลอดจนดํารงตําแหน่งเป็นผู้บรหิารฝ่ายการเงินในสถาบันการเงินหลายแห่ง ความเชี่ยวชาญดังกล่าวเป็น
ประโยชน์และช่วยสนับสนุนอตุสาหกรรมธรุกิจโทรคมนาคม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นโดยเฉลีย่เดือนละ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 บรษัิทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 
13 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้ารว่มประชุมดังนี้

รายชื่อ
จาํนวนครัง้ที่เขา้ประชุม/จาํนวนการประชุมทั้งปี 2563

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

นางกมลวรรณ วปิุลากร (ประธานและกรรมการอสิระ) 13/13 3/13 10/13

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) 13/13 1/13 12/13

นางปรารถนา มงคลกุล(1) (กรรมการอสิระ) 12/12 2/12 10/12

หมายเหตุ  (1) นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 28 มกราคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ภายหลงั
นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 12 ครัง้

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าทีร่บัผดิชอบในการสอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบรษิัท ระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจของบรษัิท พิจารณาคัดเลอืกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของบรษิัท และสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฯลฯ



รายงานประจำาปี  2563139

อนึง่ ในการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับการพิจารณาคัดเลอืกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบรษิัท
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบการณ์ ผลการดําเนินงาน ความรูค้วามเข้าใจในธรุกิจโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบรษิัท
โทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอสิระในการดําเนินงานของผูส้อบบัญชีในปีทีผ่า่นมา เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที ่
31 สิงหาคม 2563 นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4496 นางสาวศริริตัน์ ศรเีจรญิทรพัย์ 
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5419 นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึง่ดังมีรายนามข้างต้น จาก
บรษิทั สํานกังาน อวีาย จาํกดั ได้รบัการแตง่ตัง้ให้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทัง้นีน้างกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 
เป็นผูร้บัผดิชอบ ในการตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทสําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563  

ในการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบนั้นรวมถึงการกํากับดูแลการจัดทํารายงานทางการเงินของบรษิัทด้วยการ
สอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกับการใช้ดุลยพินิจในการจัดทํารายงาน การปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การพิจารณารายการที่
เกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความสมเหตสุมผลและเป็นการทาํเพือ่ประโยชน์สูงสุดของ
บรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้วยการประชุมเป็นประจํากับผูบ้รหิารและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการบรหิารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบยังได้นัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบรษัิทตามลาํพังโดยไม่มี
ผูบ้รหิารของบรษิัทเข้ารว่มประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  นอกจากนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นวา่
จําเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําชี้แจงและความเห็นจากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีของบรษิัทเกีย่วกับรายละเอยีดด้านการเงินและบัญชีเพือ่ให้การทําหน้าทีเ่ป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิง่ขึ้น

8.3 สรุปผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ยอืน่ๆ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระเกินกวา่กึง่หนึง่คือจํานวน 3 ท่าน และกรรมการที่
มิใช่ผูบ้รหิาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะ
จัดขึ้นอย่างน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2563 บรษิัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนรวม 2 ครัง้ โดยมีกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเข้ารว่มประชุมดังนี้

คณะกรรมการ
จาํนวนครัง้ที่เขา้ประชุม/จาํนวนการประชุมทั้งปี 2563

 รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (ประธานและกรรมการอสิระ) 2/2 1/2 1/2

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) 2/2 1/2 1/2

นางปรารถนา มงคลกุล(1) (กรรมการอสิระ) 1/1 - 1/1

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 2/2 - 2/2

นางทูเน่ รปิเปล(2) (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 0/0 - -

หมายเหตุ: (1) นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 28 มกราคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2563 ทั้งน้ี 
ภายหลงันางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 1 ครัง้

(2) นางทูเน่ รปิเปล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 24 เมษายน 2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ภายหลงั
นางทูเน่ รปิเปล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 

ในปี 2563 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ทําหน้าที่รบัผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเกี่ยวกับค่าตอบแทนสําหรบัประธาน
กรรมการและกรรมการอืน่ ๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
และให้การสนับสนุนให้บรษัิทมีแนวทางและนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกับทิศทางของบรษิัทและแผนพัฒนาบุคลากร
ของบรษิัท ฯลฯ

ในการพจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณาจากผลการดาํเนินงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วดั (Key Performance Indicators) ที่กําหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้
นํ้าหนักทีแ่ตกต่างกัน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่มิใช่ผู้บรหิาร 2 ท่าน โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดข้ึนอย่างน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2563 บรษิัทได้จัด
ประชุมคณะกรรมการสรรหารวม 9 ครัง้ โดยมีกรรมการสรรหาเข้ารว่มประชุมดังนี้
 

คณะกรรมการ
จาํนวนครัง้ท่ีเขา้ประชุม/จาํนวนการประชุมทั้งปี 2563

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (ประธานและกรรมการอสิระ) 9/9 2/9 7/9

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (กรรมการอสิระ) 9/9 2/9 7/9

นางปรารถนา มงคลกุล(1) (กรรมการอสิระ) 7/7 1/7 6/7

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 9/9 2/9 7/9

นางทูเน่ รปิเปล(2) (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 5/5 - 5/5

หมายเหตุ : (1) นางปรารถนา มงคลกลุ เข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการสรรหา โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่28 มกราคม 2563 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563 ทัง้น้ี ภายหลงันางปรารถนา 
มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหามีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาจํานวน 7 ครัง้

(2) นางทูเน่ รปิเปล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่24 เมษายน 2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ภายหลงันางทูเน่ รปิเปล เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหามีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาจํานวน 5 ครัง้

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้ทําหน้าที่รบัผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บรหิาร
ระดบัสูงของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหายงัทาํหนา้ทีพ่จิารณาและใหข้อ้เสนอแนะผลการประเมนิการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการ ปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการชุดย่อยและแผนสืบทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัท ฯลฯ 
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อนึง่ ในการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับการพิจารณาคัดเลอืกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบรษิัท
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ประสบการณ์ ผลการดําเนินงาน ความรูค้วามเข้าใจในธรุกิจโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของบรษิัท
โทรคมนาคม รวมถึงความเป็นอสิระในการดําเนินงานของผูส้อบบัญชีในปีทีผ่า่นมา เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที ่
31 สิงหาคม 2563 นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4496 นางสาวศริริตัน์ ศรเีจรญิทรพัย์ 
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5419 นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึง่ดังมีรายนามข้างต้น จาก
บรษิทั สํานกังาน อวีาย จาํกดั ได้รบัการแตง่ตัง้ให้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทัง้นีน้างกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 
เป็นผูร้บัผดิชอบ ในการตรวจสอบบัญชขีองบรษัิทและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปสิีน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563  

ในการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบนั้นรวมถึงการกํากับดูแลการจัดทํารายงานทางการเงินของบรษิัทด้วยการ
สอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกับการใช้ดุลยพินิจในการจัดทํารายงาน การปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การพิจารณารายการที่
เกีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความสมเหตสุมผลและเป็นการทาํเพือ่ประโยชน์สูงสุดของ
บรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้วยการประชุมเป็นประจํากับผูบ้รหิารและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการบรหิารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบยังได้นัดประชุมกับผู้สอบบัญชีของบรษัิทตามลาํพังโดยไม่มี
ผูบ้รหิารของบรษิัทเข้ารว่มประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  นอกจากนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นวา่
จําเป็นและเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําชี้แจงและความเห็นจากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีของบรษิัทเกีย่วกับรายละเอยีดด้านการเงินและบัญชีเพือ่ให้การทําหน้าทีเ่ป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิง่ขึ้น

8.3 สรุปผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ยอืน่ๆ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระเกินกวา่กึง่หนึง่คือจํานวน 3 ท่าน และกรรมการที่
มิใช่ผูบ้รหิาร 2 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะ
จัดขึ้นอย่างน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2563 บรษิัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนรวม 2 ครัง้ โดยมีกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเข้ารว่มประชุมดังนี้

คณะกรรมการ
จาํนวนครัง้ที่เขา้ประชุม/จาํนวนการประชุมทั้งปี 2563

 รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (ประธานและกรรมการอสิระ) 2/2 1/2 1/2

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) 2/2 1/2 1/2

นางปรารถนา มงคลกุล(1) (กรรมการอสิระ) 1/1 - 1/1

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 2/2 - 2/2

นางทูเน่ รปิเปล(2) (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 0/0 - -

หมายเหตุ: (1) นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 28 มกราคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2563 ทั้งนี้ 
ภายหลงันางปรารถนา มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 1 ครัง้

(2) นางทูเน่ รปิเปล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 24 เมษายน 2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ภายหลงั
นางทูเน่ รปิเปล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทนยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 

ในปี 2563 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ทําหน้าที่รบัผิดชอบในการพิจารณาให้คําแนะนําเกี่ยวกับค่าตอบแทนสําหรบัประธาน
กรรมการและกรรมการอืน่ ๆ สอบทานและเสนอค่าตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
และให้การสนับสนุนให้บรษัิทมีแนวทางและนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกับทิศทางของบรษิัทและแผนพัฒนาบุคลากร
ของบรษิัท ฯลฯ

ในการพจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดําเนนิงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารในปีที่ผ่านมา โดยประเมินตามดัชนีชี้วดั (Key Performance Indicators) ที่กําหนดไว้ ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีการให้
นํ้าหนักทีแ่ตกต่างกัน

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่มิใช่ผู้บรหิาร 2 ท่าน โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะจัดข้ึนอย่างน้อยปีละสองครัง้ โดยในปี 2563 บรษัิทได้จัด
ประชุมคณะกรรมการสรรหารวม 9 ครัง้ โดยมีกรรมการสรรหาเข้ารว่มประชุมดังนี้
 

คณะกรรมการ
จาํนวนครัง้ที่เขา้ประชุม/จาํนวนการประชุมทั้งปี 2563

รวม ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (ประธานและกรรมการอสิระ) 9/9 2/9 7/9

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (กรรมการอสิระ) 9/9 2/9 7/9

นางปรารถนา มงคลกุล(1) (กรรมการอสิระ) 7/7 1/7 6/7

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 9/9 2/9 7/9

นางทูเน่ รปิเปล(2) (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 5/5 - 5/5

หมายเหตุ : (1) นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการสรรหา โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่28 มกราคม 2563 ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2563 ทัง้นี ้ภายหลงันางปรารถนา 
มงคลกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหามีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาจํานวน 7 ครัง้

(2) นางทูเน่ รปิเปล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วนัที ่24 เมษายน 2563 ตามมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่6/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ภายหลงันางทูเน่ รปิเปล เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหามีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาจํานวน 5 ครัง้

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้ทําหน้าที่รบัผิดชอบในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บรหิาร
ระดบัสูงของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหายงัทาํหนา้ทีพ่จิารณาและใหข้อ้เสนอแนะผลการประเมนิการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการ ปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการชุดย่อยและแผนสืบทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัท ฯลฯ 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระ 3 ทา่น และกรรมการทีมิ่ใชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น โดยประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ โดยในปี 
2563 บรษิัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการรวม 3 ครัง้ โดยมีกรรมการกํากับดูแลกิจการเข้ารว่มประชุมดังนี้

คณะกรรมการ
จาํนวนครัง้ที่เขา้ประชุม/จาํนวนการประชุมทั้งปี 2563

Total ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (ประธานและกรรมการอสิระ) 3/3 - 3/3

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) 3/3 - 3/3

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) 3/3 - 3/3

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 3/3 - 3/3

นางทูเน่ รปิเปล (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 3/3 - 3/3

ในป ี2563 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการได้ทาํหนา้ทีพ่ฒันาและส่งเสรมิการปฏิบตัติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีเพือ่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบัของผูถ้ือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกํากับดูแล และผูม้ีส่วนได้เสียอืน่ ๆ 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีกรรมการอสิระ 3 ทา่น และกรรมการทีม่ใิชผู่บ้รหิาร 2 ทา่น โดยประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็นกรรมการอสิระ การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ โดยในปี 
2563 บรษิัทได้จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการรวม 3 ครัง้ โดยมีกรรมการกํากับดูแลกิจการเข้ารว่มประชุมดังนี้

คณะกรรมการ
จาํนวนครัง้ที่เขา้ประชุม/จาํนวนการประชุมทั้งปี 2563

Total ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ (ประธานและกรรมการอสิระ) 3/3 - 3/3

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม (กรรมการอสิระ) 3/3 - 3/3

นางกมลวรรณ วปิุลากร (กรรมการอสิระ) 3/3 - 3/3

นายราเกซ เจน (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 3/3 - 3/3

นางทูเน่ รปิเปล (กรรมการทีม่ิใช่ผูบ้รหิาร) 3/3 - 3/3

ในปี 2563 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการได้ทาํหนา้ทีพ่ฒันาและส่งเสรมิการปฏิบตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบัของผูถ้ือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกํากับดูแล และผูม้ีส่วนได้เสียอืน่ ๆ 
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การควบคุมภายใน
และรายการระหวา่งกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทเป็นกระบวนการทีก่ํากับดูแลโดยคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิาร เพือ่ให้เชือ่มัน่ได้วา่บรษิัท
จะได้บรรลวุตัถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• การดําเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล
• การรบัรองความน่าเชือ่ถือของรายงานทางการเงิน และ
• การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบรษิัท กฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

บริษัทใช้กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) แนวทางของ Sarbanes Oxley Act Section 404 (SOX) และ
แนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด โดยบรษัิทได้ดําเนินการตามแนวทางของ SOX 
มาต้ังแต่ป ี2549 เพือ่ให้มัน่ใจวา่การดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคุมภายในในการจัดทาํรายงานทางการเงนิ (Internal 
Control over Financial Reporting หรอื ICFR) จะผสานเข้ากับการดําเนินงานทางธรุกิจของบรษิัทได้

ระบบการควบคุมภายในของบรษิัท ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้

(1) สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร

บรษิัทมีการจัดโครงสรา้งองค์กรที่เอื้ออํานวยต่อการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ และมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธรุกิจทีช่ัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
กําหนด และจัดให้มีการส่ือสารเป้าหมายดังกลา่วไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

บรษิัทยึดมัน่ในการสรา้งธรุกิจทีย่ัง่ยืนและวฒันธรรมองค์กรทีแ่ข็งแกรง่โดยมี “ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) 
เป็นมาตรฐานทางจรยิธรรมทีใ่ชใ้นการทาํงาน ซึง่ครอบคลมุขอ้กําหนดหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทปฏิบติั
ตนในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิัท แนวทางการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งและหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อม ทรพัย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การบรหิารข้อมูลสารสนเทศและ
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานสามารถปรกึษาหรอืแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่กํากับดูแล
และจรยิธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer) โดยตรง ทัง้นี ้การกาํหนดนโยบายและจดัใหม้หีลกัในการปฏบิตัิ
ดังกลา่วอยู่บนพื้นฐานทีค่ํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้เสีย และเพือ่ประโยชน์ของบรษิัทในระยะยาว

9. การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกัน
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9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทเป็นกระบวนการทีก่ํากับดูแลโดยคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิาร เพือ่ให้เชือ่มัน่ได้วา่บรษิัท
จะได้บรรลวุตัถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• การดําเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล
• การรบัรองความน่าเชือ่ถือของรายงานทางการเงิน และ
• การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบรษิัท กฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

บริษัทใช้กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) แนวทางของ Sarbanes Oxley Act Section 404 (SOX) และ
แนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์กําหนด โดยบรษัิทได้ดําเนินการตามแนวทางของ SOX 
มาต้ังแตป่ ี2549 เพือ่ให้มัน่ใจวา่การดาํเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการควบคุมภายในในการจัดทาํรายงานทางการเงิน (Internal 
Control over Financial Reporting หรอื ICFR) จะผสานเข้ากับการดําเนินงานทางธรุกิจของบรษิัทได้

ระบบการควบคุมภายในของบรษิัท ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้

(1) สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร

บรษิัทมีการจัดโครงสรา้งองค์กรที่เอื้ออํานวยต่อการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารและการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ และมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธรุกิจทีช่ัดเจนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
กําหนด และจัดให้มีการส่ือสารเป้าหมายดังกลา่วไปยังพนักงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

บรษิัทยึดมัน่ในการสรา้งธรุกิจทีย่ัง่ยืนและวฒันธรรมองค์กรทีแ่ข็งแกรง่โดยมี “ดีแทคธรรมาภิบาล” (Code of Conduct) 
เป็นมาตรฐานทางจรยิธรรมทีใ่ชใ้นการทาํงาน ซึง่ครอบคลมุขอ้กําหนดหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทปฏิบัติ
ตนในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิัท แนวทางการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร การปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งและหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อม ทรพัย์สิน การควบคุมภายใน บัญชี การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การบรหิารข้อมูลสารสนเทศและ
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานสามารถปรกึษาหรอืแจ้งเหตุการณ์ฝ่าฝืนหลกัในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่กํากับดูแล
และจรยิธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer) โดยตรง ทัง้นี ้การกาํหนดนโยบายและจดัใหม้หีลกัในการปฏบิตัิ
ดังกลา่วอยู่บนพื้นฐานทีค่ํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้เสีย และเพือ่ประโยชน์ของบรษิัทในระยะยาว

9. การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกัน
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บรษิัทได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกํากับดูแลและส่งเสรมิการควบคุมภายในในการ
จัดทํารายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting หรอื ICFR) และจัดตั้งหน่วยงานฝ่ายกํากับ
ดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Ethics and Compliance) เพือ่การพัฒนานโยบายและระเบียบวธิกีารปฏิบัติงาน และนํามาใช้
ดา้นการกาํกบัดูแลกจิการบรษิทั โดยหน่วยงานควบคุมภายในทําหน้าทีก่าํกบัดแูลและรายงานสถานะของการควบคมุภายใน
ในการจดัทาํรายงานทางการเงินตอ่ฝา่ยบรหิารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมํา่เสมอ ทัง้น้ี เพือ่
ให้รายงานทางการเงินของบรษิัทมีความถูกต้องและน่าเชือ่ถือ

นอกจากนี้ บรษัิทได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลรบัผิดชอบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย และ
ส่ิงแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment หรอื HSSE) โดยได้ยึดแนวคิดตามหลักมาตรฐานสากล 
ISO14001 & OHSAS18001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน

(2) การบรหิารความเส่ียง

การบรหิารความเส่ียงของบรษิัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเส่ียงที่ได้คาดการณ์ไว้ในเชิงรุก 
มีประสิทธภิาพ และเหมาะกับวตัถุประสงค์ของบรษิัท บรษิัทนําข้อมูลที่ได้จากกระบวนการบรหิารความเส่ียงต่าง ๆ มาใช้
ในการบรหิารความเส่ียงองค์กรแบบองค์รวมซึง่เป็นกระบวนการทีม่ีการดําเนินการซํ้าและต่อเนือ่ง โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่

• ช่วยสนับสนุนให้บรษิัทบรรลจุุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ทีก่ําหนดไว้
• ชว่ยให้บรษิทัรกัษาสถานะความเส่ียงให้อยู่ในระดับทีย่อมรบัได้โดยการจดัการภยัคกุคามทีสํ่าคญัและการใช้ประโยชน์

จากโอกาสทีสํ่าคัญ
• ชว่ยให้บรษิทัสามารถพจิารณาถงึความเส่ียงได้อยา่งชดัเจนในการตดัสินใจ โดยการนําการบรหิารความเส่ียงเข้าไป

เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการตัดสินใจ
• ช่วยให้บรษิัทมัน่ใจวา่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและมาตรฐานภายนอกด้านความเส่ียง
• ช่วยให้บรษิัทกําหนดการดําเนินการเพือ่ลดภัยคุกคามและส่งเสรมิโอกาสทีสํ่าคัญได้อย่างทันท่วงที
• ช่วยเพิม่ความตระหนักในการบรหิารความเส่ียงและส่งเสรมิวฒันธรรมด้านความเส่ียงภายในบรษิัท

บรษิัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบวธิกีารปฏิบัติงานการบรหิารความเส่ียง รวมทั้งได้ทบทวนนโยบายและระเบียบวธิกีาร
ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ บรษิัทบรหิารความเส่ียงตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 31000 และ COSO II 
Enterprise Risk Management โดยบรษิัทจะต้องระบุ ประเมิน และจัดการความเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อจุดมุ่งหมาย
และเป้าประสงค์ของบรษิัท

ผูบ้รหิารสายงานมีหน้าทีร่บัผดิชอบดแูลให้แนใ่จวา่มีการจดัการความเส่ียงทีมี่อยูใ่นกระบวนการทางกลยุทธ์และกระบวนการ
ทางธรุกิจในแต่ละวนั พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการจัดการความเส่ียงที่อยู่ในขอบเขตงานที่แต่ละคน
รบัผดิชอบ ฝา่ยบรหิารมีหน้าทีป่ระเมินความเส่ียงของบรษัิทอย่างสม่ําเสมอ โดยเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงและบรหิารจดัการ
ความเส่ียงทีสํ่าคัญของบรษิัท ทั้งนี้ ฝ่ายบรหิารจะรายงานความเส่ียงทีสํ่าคัญดังกลา่วต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บรษัิทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงลกัษณะงาน ความซับซ้อน 
รวมถึงสภาพแวดล้อมและลักษณะเฉพาะของบรษัิท โดยบรษิัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรบั
การบรหิารจดัการในดา้นตา่ง ๆ  รวมถงึการทาํธรุกรรมดา้นการเงนิ การจดัซือ้จดัจา้ง และการบรหิารทัว่ไป รวมถึงการจดัการ
ความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศซึง่บรษิัทยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 นอกจากนี้ บรษิัทได้กําหนด
อาํนาจหนา้ทีแ่ละวงเงนิอนมัุตขิองฝา่ยบรหิารแตล่ะระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมตามนโยบายการมอบอาํนาจ (Policy 
on Delegation of Authority) ซึ่งได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท รวมทั้งการจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่
เหมาะสม เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในการอนุมัติออกจากหน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล แบ่งแยกหน้าที่ในการดูแล
จัดเก็บทรพัย์สินออกจากกันเพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กันและกัน

ทัง้น้ี ในการทาํธรุกรรมต่าง ๆ  กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว บรษัิทมมีาตรการ
ทีร่ดักมุในการติดตามดแูลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การทาํธรุกรรมนัน้ ๆ  ดาํเนินการตามระเบยีบวธิกีารปฏิบตังิานและผา่นขัน้ตอนการ
อนมุตัทิีก่าํหนด เพือ่ปอ้งกนัมใิห้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์และโดยคาํนงึถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเป็นสําคญั

(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู

บรษิัทให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล เพื่อให้การส่ือสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้น และผูท้ีเ่กีย่วข้อง โดยบรษิัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รบัรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบรษิัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่าง
เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัและรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณ)ี 
เพือ่พิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมและตามทีก่ฎหมายกําหนด

(5) ระบบการติดตาม

บรษัิทมกีระบวนการทีช่ดัเจนในการติดตามระบบการควบคมุภายในและรายงานขอ้ผดิพลาดและจุดออ่นในการควบคมุภายใน
ที่สําคัญ พร้อมทั้งรายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Ongoing 
Monitoring) และทาํการประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในทีมั่น่คง
และใช้งานได้จรงิ

ทั้งน้ี การติดตามอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานและข้อมูลทางการเงิน
ทีสํ่าคัญเป็นประจํา การวเิคราะห์และการติดตามรายงานการดําเนินงานทีอ่าจระบุความผดิปกติทีบ่่งบอกถึงความลม้เหลว
ในระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ นอกจากน้ี ฝ่ายบรหิารมหีนา้ทีร่ายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั
ทราบถึงกรณีทีม่ีหรอืสงสัยวา่มีการฉ้อโกง การกระทําผดิกฎหมาย หรอืการประพฤติผดิทีอ่าจส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรง
ต่อชือ่เสียงและสถานะทางการเงินของบรษิัท

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง

(1) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานทางการเงินของฝ่ายบรหิาร การทดสอบถูกจัดทําขึ้นในปี 
2563 และไม่พบข้อบกพรอ่งในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสําคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
รายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกลา่วได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้
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บรษัิทได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control Unit) เพื่อกํากับดูแลและส่งเสรมิการควบคุมภายในในการ
จัดทํารายงานทางการเงิน (Internal Control over Financial Reporting หรอื ICFR) และจัดตั้งหน่วยงานฝ่ายกํากับ
ดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Ethics and Compliance) เพือ่การพัฒนานโยบายและระเบียบวธิกีารปฏิบัติงาน และนํามาใช้
ดา้นการกาํกบัดูแลกจิการบรษิทั โดยหนว่ยงานควบคุมภายในทําหน้าทีก่าํกบัดแูลและรายงานสถานะของการควบคมุภายใน
ในการจดัทาํรายงานทางการเงินตอ่ฝา่ยบรหิารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทอยา่งสมํา่เสมอ ทัง้นี ้เพือ่
ให้รายงานทางการเงินของบรษิัทมีความถูกต้องและน่าเชือ่ถือ

นอกจากนี้ บรษัิทได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อดูแลรบัผิดชอบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย การรกัษาความปลอดภัย และ
ส่ิงแวดล้อม (Health, Safety, Security & Environment หรอื HSSE) โดยได้ยึดแนวคิดตามหลักมาตรฐานสากล 
ISO14001 & OHSAS18001 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน

(2) การบรหิารความเส่ียง

การบรหิารความเส่ียงของบรษิัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเส่ียงที่ได้คาดการณ์ไว้ในเชิงรุก 
มีประสิทธภิาพ และเหมาะกับวตัถุประสงค์ของบรษิัท บรษิัทนําข้อมูลที่ได้จากกระบวนการบรหิารความเส่ียงต่าง ๆ มาใช้
ในการบรหิารความเส่ียงองค์กรแบบองค์รวมซึง่เป็นกระบวนการทีม่ีการดําเนินการซํ้าและต่อเนือ่ง โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่

• ช่วยสนับสนุนให้บรษิัทบรรลจุุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ทีก่ําหนดไว้
• ชว่ยให้บรษัิทรกัษาสถานะความเส่ียงให้อยู่ในระดับทีย่อมรบัได้โดยการจดัการภัยคกุคามทีสํ่าคญัและการใช้ประโยชน์

จากโอกาสทีสํ่าคัญ
• ชว่ยใหบ้รษัิทสามารถพิจารณาถึงความเส่ียงได้อยา่งชดัเจนในการตดัสินใจ โดยการนําการบรหิารความเส่ียงเข้าไป

เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการตัดสินใจ
• ช่วยให้บรษิัทมัน่ใจวา่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและมาตรฐานภายนอกด้านความเส่ียง
• ช่วยให้บรษิัทกําหนดการดําเนินการเพือ่ลดภัยคุกคามและส่งเสรมิโอกาสทีสํ่าคัญได้อย่างทันท่วงที
• ช่วยเพิม่ความตระหนักในการบรหิารความเส่ียงและส่งเสรมิวฒันธรรมด้านความเส่ียงภายในบรษิัท

บรษัิทได้กําหนดนโยบายและระเบียบวธิกีารปฏิบัติงานการบรหิารความเส่ียง รวมทั้งได้ทบทวนนโยบายและระเบียบวธิกีาร
ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ บรษิัทบรหิารความเส่ียงตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 31000 และ COSO II 
Enterprise Risk Management โดยบรษิัทจะต้องระบุ ประเมิน และจัดการความเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อจุดมุ่งหมาย
และเป้าประสงค์ของบรษิัท

ผูบ้รหิารสายงานมีหน้าทีร่บัผดิชอบดูแลให้แนใ่จวา่มีการจดัการความเส่ียงทีม่อียูใ่นกระบวนการทางกลยุทธ์และกระบวนการ
ทางธรุกิจในแต่ละวนั พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการจัดการความเส่ียงที่อยู่ในขอบเขตงานที่แต่ละคน
รบัผดิชอบ ฝา่ยบรหิารมหีน้าทีป่ระเมนิความเส่ียงของบรษัิทอย่างสม่ําเสมอ โดยเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงและบรหิารจดัการ
ความเส่ียงทีสํ่าคัญของบรษิัท ทั้งนี้ ฝ่ายบรหิารจะรายงานความเส่ียงทีสํ่าคัญดังกลา่วต่อคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บรษัิทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงลกัษณะงาน ความซับซ้อน 
รวมถึงสภาพแวดล้อมและลักษณะเฉพาะของบรษัิท โดยบรษัิทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสําหรบั
การบรหิารจัดการในดา้นตา่ง ๆ  รวมถงึการทาํธรุกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง และการบรหิารทัว่ไป รวมถึงการจดัการ
ความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศซึง่บรษิัทยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 นอกจากนี้ บรษิัทได้กําหนด
อาํนาจหนา้ทีแ่ละวงเงินอนมัุตขิองฝา่ยบรหิารแตล่ะระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมตามนโยบายการมอบอาํนาจ (Policy 
on Delegation of Authority) ซึ่งได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิท รวมท้ังการจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่
เหมาะสม เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในการอนุมัติออกจากหน้าที่ในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล แบ่งแยกหน้าที่ในการดูแล
จัดเก็บทรพัย์สินออกจากกันเพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กันและกัน

ทัง้นี ้ในการทาํธรุกรรมตา่ง ๆ  กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกลา่ว บรษัิทมีมาตรการ
ทีร่ดักมุในการตดิตามดแูลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การทาํธรุกรรมนัน้ ๆ  ดําเนนิการตามระเบียบวธิกีารปฏบัิตงิานและผา่นขัน้ตอนการ
อนมุตัทีิก่าํหนด เพือ่ปอ้งกนัมิให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์และโดยคาํนงึถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัเป็นสําคญั

(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู

บรษิัทให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล เพื่อให้การส่ือสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้น และผูท้ีเ่กีย่วข้อง โดยบรษิัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รบัรองทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจของบรษิัท มีการจัดเก็บบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่าง
เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทและผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณ)ี 
เพือ่พิจารณาก่อนการประชุมภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมและตามทีก่ฎหมายกําหนด

(5) ระบบการติดตาม

บรษิทัมกีระบวนการทีช่ดัเจนในการติดตามระบบการควบคมุภายในและรายงานขอ้ผดิพลาดและจุดออ่นในการควบคมุภายใน
ที่สําคัญ พร้อมทั้งรายละเอียดในการดําเนินการแก้ไข ซึ่งฝ่ายบริหารจัดให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Ongoing 
Monitoring) และทาํการประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในทีมั่น่คง
และใช้งานได้จรงิ

ทั้งน้ี การติดตามอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) รวมถึงการทบทวนผลการดําเนินงานและข้อมูลทางการเงิน
ทีสํ่าคัญเป็นประจํา การวเิคราะห์และการติดตามรายงานการดําเนินงานทีอ่าจระบุความผดิปกติทีบ่่งบอกถึงความลม้เหลว
ในระบบการควบคุมภายใน ฯลฯ นอกจากนี ้ฝ่ายบรหิารมีหนา้ทีร่ายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั
ทราบถึงกรณีทีม่ีหรอืสงสัยวา่มีการฉ้อโกง การกระทําผดิกฎหมาย หรอืการประพฤติผดิทีอ่าจส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรง
ต่อชือ่เสียงและสถานะทางการเงินของบรษิัท

การประเมินเป็นระยะ (Period Evaluation) รวมถึง

(1) การทดสอบการควบคุมภายในในการจัดทํารายงานทางการเงินของฝ่ายบรหิาร การทดสอบถูกจัดทําขึ้นในปี 
2563 และไม่พบข้อบกพรอ่งในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสําคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
รายงานทางการเงิน โดยผลการทดสอบดังกลา่วได้มีการสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้



รายงานประจำาปี  2563147

(2) การดาํเนินงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในซ่ึงตรวจสอบขัน้ตอนการดําเนนิธรุกิจของบรษัิทตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้รบัการอนุมัติโดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อน
เหล่าน้ัน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตามการดําเนินการแก้ไขกับฝ่ายบริหาร และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา อย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ 

(3) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในทีต่รวจพบโดยผูส้อบบัญชีภายนอกของบรษิัท

9.1.2 บรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัทได้ทบทวนและประเมินการควบคุมทางการบัญชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยและ
ไม่พบข้อบกพรอ่งที่เป็นสาระสําคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบรษิัทและ
บรษิัทย่อยส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษัิทมีความ
เพยีงพอและเหมาะสมตอ่การดาํเนนิธรุกิจของบรษิทั และสามารถปอ้งกนัทรพัย์สินของบรษิทัจากการนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีาํนาจ
ของฝ่ายบรหิาร ท้ังน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบรษิัท
รบัทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

การตรวจสอบภายใน  

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีพันธกิจในการปฏบิตังิานใหค้วามเชือ่มัน่อยา่งอสิระ และเทีย่งธรรม รวมทัง้ใหค้าํปรกึษา เพือ่เพิม่มลูคา่
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการโดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

วตัถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรบัผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าที่ และความรบัผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในกฎบตัรของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ไดร้บัการสอบทานและอนมุตัโิดย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพือ่ให้มัน่ใจวา่ความรบัผดิชอบที่
ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน นอกจากน้ี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีการยืนยันความเป็นอสิระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี 

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดม่ันในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล (รวมถึงคาํจาํกดั
ความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจรยิธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ระเบียบวธิกีารปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบรษิัท 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปทีีมี่ความยืดหยุ่น โดยประเมินจากทศิทางกลยุทธท์างธรุกจิและ
ความเส่ียงที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษัิท รวมถึงข้อกังวลของผู้บรหิาร ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํปจีะได้รบัการสอบทาน และอนมัุติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนอืจากการปฏิบตังิานตามแผนการตรวจสอบทีไ่ด้รบั
อนุมัติแลว้นั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติงานพิเศษอืน่ตามการรอ้งขอของผู้บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม 

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาและทบทวนความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 
สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายใน และรายงานจุดบกพรอ่งของการควบคุมภายในที่เป็นสาระ
สําคญั การไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานต่อผูบ้รหิาร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มกีารตดิตามผลอย่างตอ่เนือ่งเพือ่ให้มัน่ใจวา่ผูบ้รหิารได้ดาํเนนิการแก้ไขปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอื่น ๆ ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รบัรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าใน
การดําเนินการแก้ไขปรบัปรุงของผู้บรหิาร และความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจําอย่าง
น้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมส่ีวนรว่มในการดาํเนินการตรวจสอบการกระทําทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติภายในบรษัิท และรายงาน
ผลใหผู้บ้รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากน้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คาํปรกึษาเพือ่ช่วยให้ผูบ้รหิารสามารถ
บรรลวุตัถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธรุกิจ 

พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รบัการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญอย่างต่อเนื่อง
 โดยเข้ารบัการฝึกอบรมทีห่ลากหลายทั้งทีจ่ัดขึ้นภายในและภายนอกบรษิัท รวมถึงการสัมมนาในต่างประเทศ นอกจากนี้ พนักงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในยังมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้ารว่มโครงการแลกเปลีย่นประสบการณ์การทํางานของบรษิัท 

อนึง่ เพือ่ให้แน่ใจวา่หน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวชิาชีพตรวจสอบ
ภายใน และปฏิบัติงานตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวงัของผูบ้รหิาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้
จัดให้มีการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจําทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมินให้แก่
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

หนว่ยงานตรวจสอบภายในได้รบัการประเมนิคณุภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยทีป่รกึษาภายนอกทกุ ๆ  5 ป ีครัง้ลา่สุดได้จดัทาํ
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลการประเมินสรุปได้ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
เรือ่งการปฏิบัติงานวชิาชีพตรวจสอบภายในซึง่กําหนดโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล

9.1.4 บรษิทัไดแ้ตง่ตัง้นายกติ ิวจิติรสวา่งวงศ ์เป็นหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่สนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏบัิตงิานบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธภิาพ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ผูด้าํรง
ตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

9.1.5 การแต่งตั้ง โยกย้าย หรอืเลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอืน่ใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รบั
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 รายการระหวา่งกนั 

การเข้าทํารายการระหวา่งกันของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 
และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรอืเงื่อนไขการค้าปกติ หรอืราคาตลาด โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก 
(at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหวา่งกันดังกลา่วต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส

จากข้อ 9 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายการธรุกิจทีสํ่าคัญกับ
บุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน รายการธรุกิจดังกลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาทีต่กลงกันระหวา่งบรษิัทและ
บุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกันเหลา่นั้น ซึง่เป็นไปตามปกติธรุกิจโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

อนึ่ง ตัวเลขทั้งหมดที่แสดงเป็นมูลค่ารวมของรายการธรุกิจกับบุคคลหรอืกิจการต่าง ๆ ในแต่ละปี โดยไม่คํานึงถึงวา่บุคคลหรอืกิจการ
ดงักลา่วมีความเกีย่วข้องกันกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตลอดทัง้ปหีรอืไม ่ทัง้น้ี มลูค่ารวมทีเ่ป็นศนูย์ในแตล่ะปแีสดงวา่บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
ไม่ได้มีรายการธรุกิจกับบุคคลหรอืกิจการดังกลา่วในปีนั้น หรอืบุคคลหรอืกิจการนั้นไม่ได้มีความเกีย่วข้องกับบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยตลอด
ทั้งปีนั้น
 

(1) รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี เทคโนโลยี จาํกัด

บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ้นรอ้ยละ 100 ในบรษิัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย 
เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด
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(2) การดําเนินงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในซ่ึงตรวจสอบขัน้ตอนการดาํเนนิธรุกจิของบรษัิทตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้รบัการอนุมัติโดยรายงานจุดอ่อนในการควบคุมภายในและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขจุดอ่อน
เหล่าน้ัน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตามการดําเนินการแก้ไขกับฝ่ายบริหาร และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจํา อย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ 

(3) การทบทวนประเด็นในการควบคุมภายในทีต่รวจพบโดยผูส้อบบัญชีภายนอกของบรษิัท

9.1.2 บรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัทได้ทบทวนและประเมินการควบคุมทางการบัญชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยและ
ไม่พบข้อบกพรอ่งที่เป็นสาระสําคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบรษิัทและ
บรษิัทย่อยส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษัิทมีความ
เพยีงพอและเหมาะสมตอ่การดาํเนนิธรุกิจของบรษิทั และสามารถปอ้งกนัทรพัย์สินของบรษิทัจากการนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรอืโดยไมม่อีาํนาจ
ของฝ่ายบรหิาร ท้ังน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบรษิัท
รบัทราบความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษัิท รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report) นี้

การตรวจสอบภายใน  

หน่วยงานตรวจสอบภายในมพัีนธกิจในการปฏบิตังิานใหค้วามเชือ่มัน่อยา่งอสิระ และเทีย่งธรรม รวมทัง้ใหค้าํปรกึษา เพือ่เพิม่มลูคา่
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการโดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

วตัถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรบัผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงหน้าที่ และความรบัผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนในกฎบตัรของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ไดร้บัการสอบทานและอนมุติัโดย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพือ่ให้มัน่ใจวา่ความรบัผดิชอบที่
ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน นอกจากน้ี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีการยืนยันความเป็นอสิระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี 

หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดม่ันในแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล (รวมถงึคาํจาํกดั
ความของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักจรยิธรรม และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน) และของสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ระเบียบวธิกีารปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบรษิัท 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปทีีมี่ความยืดหยุ่น โดยประเมินจากทศิทางกลยุทธท์างธรุกจิและ
ความเส่ียงที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษัิท รวมถึงข้อกังวลของผู้บรหิาร ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํปจีะได้รบัการสอบทาน และอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนอืจากการปฏิบตังิานตามแผนการตรวจสอบทีไ่ด้รบั
อนุมัติแลว้นั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในยังปฏิบัติงานพิเศษอืน่ตามการรอ้งขอของผู้บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม 

อนึ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาและทบทวนความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 
สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธผิลของการควบคุมภายใน และรายงานจุดบกพรอ่งของการควบคุมภายในที่เป็นสาระ
สําคญั การไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานต่อผูบ้รหิาร โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มกีารตดิตามผลอย่างตอ่เนือ่งเพือ่ให้มัน่ใจวา่ผูบ้รหิารได้ดาํเนนิการแก้ไขปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รบัรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความคืบหน้าใน
การดําเนินการแก้ไขปรบัปรุงของผู้บรหิาร และความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจําอย่าง
น้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมส่ีวนรว่มในการดาํเนินการตรวจสอบการกระทําทีอ่าจเกีย่วขอ้งกับการทจุรติภายในบรษัิท และรายงาน
ผลให้ผูบ้รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คาํปรกึษาเพือ่ช่วยให้ผูบ้รหิารสามารถ
บรรลวุตัถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธรุกิจ 

พนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รบัการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญอย่างต่อเนื่อง
 โดยเข้ารบัการฝึกอบรมทีห่ลากหลายทั้งทีจ่ัดขึ้นภายในและภายนอกบรษิัท รวมถึงการสัมมนาในต่างประเทศ นอกจากนี้ พนักงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในยังมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยการเข้ารว่มโครงการแลกเปลีย่นประสบการณ์การทํางานของบรษิัท 

อนึง่ เพือ่ให้แน่ใจวา่หน่วยงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวชิาชีพตรวจสอบ
ภายใน และปฏิบัติงานตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความคาดหวงัของผูบ้รหิาร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้
จัดให้มีการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินภายนอกเป็นประจําทุก 5 ปี และรายงานผลการประเมินให้แก่
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รบัการประเมนิคณุภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยทีป่รกึษาภายนอกทกุ ๆ  5 ปี ครัง้ลา่สุดได้จดัทาํ
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลการประเมินสรุปได้ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 
เรือ่งการปฏิบัติงานวชิาชีพตรวจสอบภายในซึง่กําหนดโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล

9.1.4 บรษิทัไดแ้ตง่ตัง้นายกติ ิวจิติรสวา่งวงศ ์เป็นหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่สนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธภิาพ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ผูด้าํรง
ตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่

9.1.5 การแต่งตั้ง โยกย้าย หรอืเลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอืน่ใดภายใต้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รบั
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 รายการระหวา่งกนั 

การเข้าทํารายการระหวา่งกันของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยกับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งจะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 
และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรอืเงื่อนไขการค้าปกติ หรอืราคาตลาด โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก 
(at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหวา่งกันดังกลา่วต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส

จากข้อ 9 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายการธรุกิจทีสํ่าคัญกับ
บุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน รายการธรุกิจดังกลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาทีต่กลงกันระหวา่งบรษิัทและ
บุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกันเหลา่นั้น ซึง่เป็นไปตามปกติธรุกิจโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

อนึ่ง ตัวเลขทั้งหมดที่แสดงเป็นมูลค่ารวมของรายการธรุกิจกับบุคคลหรอืกิจการต่าง ๆ ในแต่ละปี โดยไม่คํานึงถึงวา่บุคคลหรอืกิจการ
ดงักลา่วมีความเกีย่วข้องกันกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตลอดทัง้ปีหรอืไม่ ทัง้น้ี มูลค่ารวมทีเ่ป็นศนูย์ในแตล่ะปีแสดงวา่บรษัิทหรอืบรษิทัย่อย
ไม่ได้มีรายการธรุกิจกับบุคคลหรอืกิจการดังกลา่วในปีนั้น หรอืบุคคลหรอืกิจการนั้นไม่ได้มีความเกีย่วข้องกับบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยตลอด
ทั้งปีนั้น
 

(1) รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี เทคโนโลยี จาํกัด

บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ้นรอ้ยละ 100 ในบรษัิท บีบี เทคโนโลยี จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย 
เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด



รายงานประจำาปี  2563149

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ 
• ค่าบรกิารจ่าย การซ่อมบํารุง และติดตั้งอปุกรณ์โทรคมนาคม
• ค่าบรกิารบรหิารจัดการโครงข่าย ระบบสัญญาส่ือสาร
• เจ้าหนี้การค้า

3,017.4
417.8

1,150.0

1,858.4
442.0

1,237.6

687.7
411.1

710.4

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทได้เข้าทําสัญญากับ บรษิัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ตั้งแต่ไตรมาสที ่4 ของปี 2551 เพือ่ใช้บรกิารติดตั้ง บรหิาร และ
บาํรุงรกัษาระบบเครอืขา่ยส่งสัญญาณทั้งหมดของบรษิทั โดยรูปแบบการคดิอตัราคา่บรกิารและการตอ่สัญญาแตล่ะ
ครัง้ยังคงเดิมเช่นเดียวกับเงือ่นไขทีบ่รษิัทเคยทํากับคู่สัญญารายเดิม

(2) รายการธุรกิจกับกลุม่บรษิัท ไอ.เอ็น.เอ็น.

ในขณะทาํรายการ นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบรษัิท เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของกลุม่บรษิทั ไอ.เอน็.เอน็.

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด
• ค่าบรกิารด้านข้อมูล 
• เจ้าหนี้การค้า

0.3
13.3
1.9

-
4.0
1.0

0.1
3.0
0.7

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทซื้อเวลาจากบรษิัท ไอ.เอน็.เอน็. รว่มด้วยช่วยกัน จํากัด เพือ่โฆษณาสินค้าและบรกิารของบรษิัทผา่นทางรายการ
วทิยุ และบรษัิท ไอ.เอน็.เอน็. รว่มด้วยช่วยกัน จํากัด ยังเป็นผู้ให้บรกิารจัดหาข้อมูลการเกษตรและให้บรกิารข้อมูลดัง
กลา่วแกผู่ใ้ชบ้รกิารของบรษัิทในรูปแบบต่าง ๆ  ผา่นระบบโทรศพัท์เคลือ่นที ่ทั้งนี ้อตัราคา่บรกิารเป็นอตัราธรุกจิการค้า
ทัว่ไป

• บรษิัทเข้าทําสัญญาให้บรกิารข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบรษัิท สํานักข่าว ไอ.เอน็.เอน็. 
จํากัด ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่โดยมุ่งเน้นให้บรกิารข้อมูล (Content) แก่
ลกูค้าของบรษิัท

(3) รายการธุรกิจกับบรษิัท หอ้งเย็นและการเกษตรสากล จาํกัด

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษัิท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 25 ในบรษัิท 
ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากัด 

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าทีด่ิน 1.0 1.0 1.0

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษัิทเช่าพ้ืนที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งชุมสายโทรศพัท์ โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่า
อยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

(4) รายการธุรกิจกับบรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกัด

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษัิท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 25 ของบรษิัท 
ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด 

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าพื้นทีภ่ายในอาคารเบญจจินดา 1.5 1.2 0.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บรษิัทเช่าพื้นทีใ่นอาคารเบญจจินดาเพือ่ใช้เป็นสถานทีต่ั้งชุมสายโทรศพัท์ มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และอตัราค่า

เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

(5) รายการธุรกิจกับกลุม่เทเลนอร์

เทเลนอรเ์ป็นผูถ้ือหุ้นทีม่ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท โดยถือหุ้นรอ้ยละ 42.62 

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้
• รายได้จากการให้บรกิารโทรศพัท์ในต่างประเทศ
• รายได้ค่าเชือ่มโยงโครงข่าย
• รายได้ค่าบรหิารจัดการ
• ลกูหนี้การค้า 
• เงินทดรองแก่บรษิัททีเ่กีย่วข้องกัน (ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายแทน) 

75.1
191.1
26.9
63.9
6.1

58.5
130.0

1.1
49.4
1.2

25.2
113.7

-
34.9
1.7

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ์าเรจ็รูปและค่าซ่อมแซม

รกัษาระบบ
• ต้นทุนค่าบรกิารจากการให้บรกิารโทรศพัท์ในต่างประเทศ
• ต้นทุนค่าเชือ่มโยงโครงข่ายโทรศพัท์ในต่างประเทศ
• ค่าสัญญาณโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ
• เจ้าหนี้การค้า
• เจ้าหนี้อืน่

1,247.6
226.0

19.0
893.7
29.2
221.5
144.3

1,045.0
229.2

13.3
655.7
17.8

192.5
208.6

1,072.7
237.8

14.7
376.0

16.1
100.7
286.9



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 150

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ 
• ค่าบรกิารจ่าย การซ่อมบํารุง และติดตั้งอปุกรณ์โทรคมนาคม
• ค่าบรกิารบรหิารจัดการโครงข่าย ระบบสัญญาส่ือสาร
• เจ้าหนี้การค้า

3,017.4
417.8

1,150.0

1,858.4
442.0

1,237.6

687.7
411.1

710.4

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทได้เข้าทําสัญญากับ บรษิัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ตั้งแต่ไตรมาสที ่4 ของปี 2551 เพือ่ใช้บรกิารติดตั้ง บรหิาร และ
บาํรุงรกัษาระบบเครอืขา่ยส่งสัญญาณทั้งหมดของบรษิทั โดยรูปแบบการคดิอตัราคา่บรกิารและการตอ่สัญญาแต่ละ
ครัง้ยังคงเดิมเช่นเดียวกับเงือ่นไขทีบ่รษิัทเคยทํากับคู่สัญญารายเดิม

(2) รายการธุรกิจกับกลุม่บรษิัท ไอ.เอ็น.เอ็น.

ในขณะทาํรายการ นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบรษัิท เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ของกลุม่บรษิทั ไอ.เอน็.เอน็.

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด
• ค่าบรกิารด้านข้อมูล 
• เจ้าหนี้การค้า

0.3
13.3
1.9

-
4.0
1.0

0.1
3.0
0.7

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทซื้อเวลาจากบรษิัท ไอ.เอน็.เอน็. รว่มด้วยช่วยกัน จํากัด เพือ่โฆษณาสินค้าและบรกิารของบรษิัทผา่นทางรายการ
วทิยุ และบรษัิท ไอ.เอน็.เอน็. รว่มด้วยช่วยกัน จํากัด ยังเป็นผู้ให้บรกิารจัดหาข้อมูลการเกษตรและให้บรกิารข้อมูลดัง
กลา่วแกผู่ใ้ชบ้รกิารของบรษัิทในรูปแบบต่าง ๆ  ผา่นระบบโทรศพัท์เคลือ่นที ่ทั้งนี ้อตัราคา่บรกิารเป็นอตัราธรุกจิการค้า
ทัว่ไป

• บรษัิทเข้าทําสัญญาให้บรกิารข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบรษิัท สํานักข่าว ไอ.เอน็.เอน็. 
จํากัด ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่โดยมุ่งเน้นให้บรกิารข้อมูล (Content) แก่
ลกูค้าของบรษิัท

(3) รายการธุรกิจกับบรษิัท หอ้งเย็นและการเกษตรสากล จาํกัด

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 25 ในบรษัิท 
ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากัด 

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าทีด่ิน 1.0 1.0 1.0

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษัิทเช่าพ้ืนที่อาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ต้ังชุมสายโทรศพัท์ โดยทําเป็นสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และอัตราค่าเช่า
อยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

(4) รายการธุรกิจกับบรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกัด

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 25 ของบรษัิท 
ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด 

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าพื้นทีภ่ายในอาคารเบญจจินดา 1.5 1.2 0.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน
• บรษิัทเช่าพื้นทีใ่นอาคารเบญจจินดาเพือ่ใช้เป็นสถานทีต่ั้งชุมสายโทรศพัท์ มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และอตัราค่า

เช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

(5) รายการธุรกิจกับกลุม่เทเลนอร์

เทเลนอรเ์ป็นผูถ้ือหุ้นทีม่ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท โดยถือหุ้นรอ้ยละ 42.62 

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้
• รายได้จากการให้บรกิารโทรศพัท์ในต่างประเทศ
• รายได้ค่าเชือ่มโยงโครงข่าย
• รายได้ค่าบรหิารจัดการ
• ลกูหนี้การค้า 
• เงินทดรองแก่บรษิัททีเ่กีย่วข้องกัน (ค่าใช้จ่ายทีจ่่ายแทน) 

75.1
191.1
26.9
63.9
6.1

58.5
130.0

1.1
49.4
1.2

25.2
113.7

-
34.9
1.7

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ์าเรจ็รูปและค่าซ่อมแซม

รกัษาระบบ
• ต้นทุนค่าบรกิารจากการให้บรกิารโทรศพัท์ในต่างประเทศ
• ต้นทุนค่าเชือ่มโยงโครงข่ายโทรศพัท์ในต่างประเทศ
• ค่าสัญญาณโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ
• เจ้าหนี้การค้า
• เจ้าหนี้อืน่

1,247.6
226.0

19.0
893.7
29.2
221.5
144.3

1,045.0
229.2

13.3
655.7
17.8

192.5
208.6

1,072.7
237.8

14.7
376.0

16.1
100.7
286.9



รายงานประจำาปี  2563151

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• ในการดําเนินงาน เทเลนอรจ์ะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามที่บรษัิทรอ้งขอเพื่อรว่มบรหิารงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแกผู่ถ้อืหุน้ โดยเรยีกเกบ็คา่ทีป่รกึษาเป็นครัง้คราว ท้ังนี ้ธรุกรรมรายการดังกลา่ว ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบรษิทัได้ส่งรายงานความเห็นให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและรบัฟังคาํ
ชี้แจงจากผูบ้รหิารถึงความจําเป็น พิจารณาความสมเหตุสมผล และอนุมัติการเข้าทํารายการดังกลา่วนั้น

• รายได้จากบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศพัท์ของบรษัิท เทเลนอร ์ เอเชีย (อารโ์อเอช) จํากัด ซ่ึงมี
สํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

• รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และใช้บรกิารผา่นเครอืข่ายของบรษิัท โดยมีค่าบรกิารในอตัราตามทีไ่ด้ตกลงไวใ้นสัญญา

• รายได้และต้นทุนค่าเชือ่มโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม รวมถึงค่าสัญญาณโทรศพัท์ทางไกลและค่าบรกิารเชือ่มโยง
โครงขา่ยอนิเทอรเ์นต็ระหวา่งประเทศ เป็นการให้บรกิารเชือ่มตอ่โครงข่ายระหวา่งบรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จํากัด กบับรษัิท  
เทเลนอร ์โกลบอล เซอรว์สิ เอเอส

• บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบรายปี เพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงาน

(6) รายการธุรกิจกับบรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น บิซซิเนส จาํกัด (“ยดีู”) 

ยูดี เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เบญจจินดา โฮลด้ิง ซึ่งถือหุ้นรอ้ยละ 75 และเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทซึ่งถือหุ้นรอ้ยละ 25 
โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท 
เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้
• รายได้จากการขายซิมการด์ ชุดซิมการด์ บัตรเติมเงิน และ

ชุดเลขหมาย
• เงินปันผล
• ลกูหนี้การค้า

2,953.2

-
474.4

2,013.0

5.0
360.0

1,326.0

5.0
247.7

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าสนับสนุนทางการตลาด
• ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย
• เจ้าหนี้การค้า

2.9
157.2
26.7

2.4
133.5
15.6

0.9
73.0
10.4

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• ในเดือนมิถุนายน 2545 บรษิัทและบรษิัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน) ได้โอนธรุกิจการจัดจําหน่าย
โทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละอปุกรณ์เสรมิมายงัยูดี โดยยูดีมสิีทธแิต่เพยีงผูเ้ดียวในการจาํหนา่ยสินค้าของบรษัิท ความสัมพนัธ์
เชิงธรุกิจนี้จะเป็นผลดีแก่บรษิัทที่จะสามารถเน้นการประกอบและพัฒนาธรุกิจหลักของบรษัิทได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
พรอ้มทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าได้

• บรษิัทซื้อเครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละอปุกรณ์เสรมิจากยูดี เพือ่นํามาจําหน่ายต่อให้แก่รา้นดีแทคและสํานักงานบรกิาร

(7) รายการธุรกิจกับบรษิัท ยไูนเต็ด อินฟอรเ์มชั่น ไฮเวย์ จาํกัด (“ยไูอเอช”)

ยูไอเอช เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุ้นรอ้ยละ 100 โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย 
เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้
• รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า
• ลกูหนี้การค้า

       36.3
        3.7

      22.3
      16.0       

22.1
5.0

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าและบรกิารจ่าย
• ค่าอปุกรณ์และบรกิารสําหรบับรกิาร Wi-Fi
• เจ้าหนี้การค้า
• เจ้าหนี้อืน่

        
 7.0*
4.4

  0.8**
0.7

 
  5.8*

 -
  1.0**

0.3     

      
  29.6

-
20.9

-

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• ยูไอเอช ดําเนินธุรกิจให้บรกิารเช่าวงจรส่ือสัญญาณความเรว็สูงให้กับท้ังภาครฐับาลและเอกชน โดยผ่านโครงข่าย
ใยแก้วนาํแสงท่ัวประเทศทีค่รบวงจรและคณุภาพสูง รวมถงึเป็นผูใ้หบ้รกิารและให้บรกิารแกบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยอย่าง
มีประสิทธภิาพอย่างสมํ่าเสมอ

• การทําธรุกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บรษัิท เนื่องจากในปัจจุบันบรษัิทไม่มีโครงข่ายส่ือสารข้อมูลประเภทน้ี และ
ยูไอเอชมีโครงข่ายใยแก้วความเรว็สูงทีม่ีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ

• ฝ่ายจดัซ้ือจะจัดหาคาํเสนอราคาจากผูใ้หบ้รกิารอย่างน้อย 3 รายทุกปี เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบราคา บรษิทั
จะยังคงเช่าวงจรความเรว็สูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาทีเ่หมาะสมมากกวา่การใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารอืน่ ทั้งนี้ 
โดยพิจารณาจากชือ่เสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร ต้นทุนในการเปลีย่นผูใ้ห้บรกิาร และวตัถุประสงค์ทางกลยุทธ์
ในการทําธรุกรรม

• บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัททีอ่ยู่ระหวา่งการเลกิกิจการ ได้ทําสัญญาให้บรกิารวงจร
ส่ือสัญญาณความเรว็สูงภายในประเทศ โดยอัตราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทําสัญญาให้บรกิาร
อปุกรณ์และบรกิารสําหรบับรกิาร Wi-Fi โดยมอีตัราคา่อปุกรณ์และบรกิารเป็นอตัราการคา้ปกต ิทัง้นี ้สัญญาดังกลา่ว
ได้ถูกถ่ายโอนมายังบรษิัทหลงัจากทีม่ีการโอนกิจการทั้งหมดจากบรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด มายังบรษิัท

หมายเหตุ  * ค่าเช่าและบรกิารจ่าย ของปี 2561 และ 2562 ดังทีป่รากฏยังมิได้รวมถึงค่าเช่าช่วงท่อรอ้ยสายของ TOT ของ ปี 2561 จํานวน 5.2 ลา้นบาท และ ปี 2562 5.6 ลา้นบาท ซึง่เมือ่รวมกับค่าเช่า
และบรกิารจ่ายทีเ่คยรายงาน ปี 2561 จํานวน 7 ลา้นบาท จะรวมเป็น 12.2 ลา้นบาท และปี 2562 จํานวน 5.8 ลา้นบาท จะรวมเป็น 11.4 ลา้นบาท
** เจ้าหนี้การค้า ของปี 2561 และ 2562 ดังทีป่รากฏยังมิได้รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสําหรบัค่าเช่าช่วงท่อรอ้ยสายของ TOT ของ ปี 2561 จํานวน 7 ลา้นบาท และ ปี 2562 12.6 ลา้นบาท ซึง่
เมือ่รวมกับเจ้าหนี้การค้าทีเ่คยรายงานของ ปี 2561 จํานวน 0.8 ลา้นบาท จะรวมเป็น 7.8 ลา้นบาท และปี 2562 จํานวน 1 ลา้นบาท จะรวมเป็น 13.6 ลา้นบาท
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ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• ในการดําเนินงาน เทเลนอรจ์ะส่งผู้มีประสบการณ์และความสามารถตามที่บรษัิทรอ้งขอเพื่อรว่มบรหิารงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแกผู่ถ้อืหุน้ โดยเรยีกเกบ็คา่ทีป่รกึษาเป็นครัง้คราว ท้ังนี ้ธรุกรรมรายการดังกลา่ว ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบรษิทัได้ส่งรายงานความเหน็ให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและรบัฟังคาํ
ชี้แจงจากผูบ้รหิารถึงความจําเป็น พิจารณาความสมเหตุสมผล และอนุมัติการเข้าทํารายการดังกลา่วนั้น

• รายได้จากบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่มาจากการใช้งานโทรศพัท์ของบรษิัท เทเลนอร ์ เอเชีย (อารโ์อเอช) จํากัด ซ่ึงมี
สํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

• รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัติมาจากการใช้บริการของลูกค้าของกลุ่มเทเลนอร์ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และใช้บรกิารผา่นเครอืข่ายของบรษิัท โดยมีค่าบรกิารในอตัราตามทีไ่ด้ตกลงไวใ้นสัญญา

• รายได้และต้นทุนค่าเชือ่มโยงโครงข่ายระบบโทรคมนาคม รวมถึงค่าสัญญาณโทรศพัท์ทางไกลและค่าบรกิารเชือ่มโยง
โครงขา่ยอนิเทอรเ์นต็ระหวา่งประเทศ เป็นการให้บรกิารเชือ่มตอ่โครงข่ายระหวา่งบรษิทั ดแีทค ไตรเนต็ จํากัด กบับรษิทั  
เทเลนอร ์โกลบอล เซอรว์สิ เอเอส

• บริษัทได้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป พร้อมทั้งการซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบรายปี เพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงาน

(6) รายการธุรกิจกับบรษิัท ยไูนเต็ด ดิสทรบิิวชั่น บิซซิเนส จาํกัด (“ยดีู”) 

ยูดี เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เบญจจินดา โฮลด้ิง ซึ่งถือหุ้นรอ้ยละ 75 และเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทซึ่งถือหุ้นรอ้ยละ 25 
โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท 
เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้
• รายได้จากการขายซิมการด์ ชุดซิมการด์ บัตรเติมเงิน และ

ชุดเลขหมาย
• เงินปันผล
• ลกูหนี้การค้า

2,953.2

-
474.4

2,013.0

5.0
360.0

1,326.0

5.0
247.7

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าสนับสนุนทางการตลาด
• ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย
• เจ้าหนี้การค้า

2.9
157.2
26.7

2.4
133.5
15.6

0.9
73.0
10.4

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• ในเดือนมิถุนายน 2545 บรษิัทและบรษิัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน) ได้โอนธรุกิจการจัดจําหน่าย
โทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละอปุกรณ์เสรมิมายงัยูดี โดยยูดีมสิีทธแิต่เพียงผูเ้ดยีวในการจาํหนา่ยสินค้าของบรษิทั ความสัมพนัธ์
เชิงธรุกิจนี้จะเป็นผลดีแก่บรษิัทที่จะสามารถเน้นการประกอบและพัฒนาธรุกิจหลักของบรษิัทได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
พรอ้มทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการกระจายสินค้าได้

• บรษิัทซื้อเครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละอปุกรณ์เสรมิจากยูดี เพือ่นํามาจําหน่ายต่อให้แก่รา้นดีแทคและสํานักงานบรกิาร

(7) รายการธุรกิจกับบรษิัท ยไูนเต็ด อินฟอรเ์มช่ัน ไฮเวย์ จาํกัด (“ยไูอเอช”)

ยูไอเอช เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งถือหุ้นรอ้ยละ 100 โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย 
เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้
• รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีฐานและค่าไฟฟ้า
• ลกูหนี้การค้า

       36.3
        3.7

      22.3
      16.0       

22.1
5.0

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าและบรกิารจ่าย
• ค่าอปุกรณ์และบรกิารสําหรบับรกิาร Wi-Fi
• เจ้าหนี้การค้า
• เจ้าหนี้อืน่

        
 7.0*
4.4

  0.8**
0.7

 
  5.8*

 -
  1.0**

0.3     

      
  29.6

-
20.9

-

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• ยูไอเอช ดําเนินธุรกิจให้บรกิารเช่าวงจรส่ือสัญญาณความเรว็สูงให้กับทั้งภาครฐับาลและเอกชน โดยผ่านโครงข่าย
ใยแก้วนาํแสงทัว่ประเทศทีค่รบวงจรและคณุภาพสูง รวมถงึเป็นผูใ้หบ้รกิารและให้บรกิารแกบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยอย่าง
มีประสิทธภิาพอย่างสมํ่าเสมอ

• การทําธรุกรรมกับยูไอเอชเป็นประโยชน์แก่บรษิัท เนื่องจากในปัจจุบันบรษัิทไม่มีโครงข่ายส่ือสารข้อมูลประเภทน้ี และ
ยูไอเอชมีโครงข่ายใยแก้วความเรว็สูงทีม่ีคุณภาพและมีโครงข่ายครอบคลมุทัว่ประเทศ

• ฝา่ยจดัซ้ือจะจัดหาคาํเสนอราคาจากผูใ้หบ้รกิารอย่างน้อย 3 รายทุกป ีเพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบราคา บรษัิท
จะยังคงเช่าวงจรความเรว็สูงจากยูไอเอชต่อไปหากเป็นราคาทีเ่หมาะสมมากกวา่การใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารอืน่ ทั้งนี้ 
โดยพิจารณาจากชือ่เสียง ขนาดและคุณภาพของวงจร ต้นทุนในการเปลีย่นผูใ้ห้บรกิาร และวตัถุประสงค์ทางกลยุทธ์
ในการทําธรุกรรม

• บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัททีอ่ยู่ระหวา่งการเลกิกิจการ ได้ทําสัญญาให้บรกิารวงจร
ส่ือสัญญาณความเรว็สูงภายในประเทศ โดยอัตราค่าเช่าใช้เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และได้ทําสัญญาให้บรกิาร
อปุกรณ์และบรกิารสําหรบับรกิาร Wi-Fi โดยมีอตัราคา่อปุกรณ์และบรกิารเป็นอตัราการคา้ปกต ิทัง้นี ้สัญญาดังกลา่ว
ได้ถูกถ่ายโอนมายังบรษิัทหลงัจากทีม่ีการโอนกิจการทั้งหมดจากบรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด มายังบรษิัท

หมายเหตุ  * ค่าเช่าและบรกิารจ่าย ของปี 2561 และ 2562 ดังทีป่รากฏยังมิได้รวมถึงค่าเช่าช่วงท่อรอ้ยสายของ TOT ของ ปี 2561 จํานวน 5.2 ลา้นบาท และ ปี 2562 5.6 ลา้นบาท ซึง่เมือ่รวมกับค่าเช่า
และบรกิารจ่ายทีเ่คยรายงาน ปี 2561 จํานวน 7 ลา้นบาท จะรวมเป็น 12.2 ลา้นบาท และปี 2562 จํานวน 5.8 ลา้นบาท จะรวมเป็น 11.4 ลา้นบาท
** เจ้าหนี้การค้า ของปี 2561 และ 2562 ดังทีป่รากฏยังมิได้รวมถึงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสําหรบัค่าเช่าช่วงท่อรอ้ยสายของ TOT ของ ปี 2561 จํานวน 7 ลา้นบาท และ ปี 2562 12.6 ลา้นบาท ซึง่
เมือ่รวมกับเจ้าหนี้การค้าทีเ่คยรายงานของ ปี 2561 จํานวน 0.8 ลา้นบาท จะรวมเป็น 7.8 ลา้นบาท และปี 2562 จํานวน 1 ลา้นบาท จะรวมเป็น 13.6 ลา้นบาท
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(8) รายการธุรกิจกับบรษิัท บางแสนทาวน์เฮา้ส์ จาํกัด

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษัิท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 25 ในบรษัิท 
บางแสนทาวเฮา้ส์ จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าทีด่ิน 0.7 - 1.5

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัเช่าทีด่นิเพือ่ใช้เป็นสถานทีป่ลกูสรา้งอาคารชุมสายโทรศพัท์และประกอบธรุกิจของบรษัิท โดยมีกําหนดระยะเวลา
การเช่า 3 ปี และอตัราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

• บรษิัทเช่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรพัย์สินและประกอบธุรกิจของบรษิัท มีกําหนด
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยอตัราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

(9) รายการธุรกิจกับบรษิัท ท็อปอัพฟอรย์ ูจาํกัด

บรษัิท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นรอ้ยละ 100 ในบรษิัท ท็อปอัพฟอรย์ู จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย 
เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้
• รายได้จากการขายสิทธกิารให้บรกิารเติมเงิน
• ลกูหนี้การค้า

179.2
16.3

133.3
13.2

94.8
9.2

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารจ่าย ค่าคอมมิชชัน่
• เจ้าหนี้การค้า

9.2
0.8

6.5
0.6

3.8
0.4

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัตกลงให้บรษิทั ทอ็ปอพัฟอรย์ ูจาํกดั เป็นตวัแทนให้บรกิารเตมิเงินคา่ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบการเตมิเงิน
อเิลก็ทรอนิกส์แก่ลกูค้าโดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางให้บรกิารเติมเงินแก่ลกูค้าใน
ระบบเติมเงิน

(10) รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี คอนเทน้ท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จาํกัด

บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นรอ้ยละ 100 ในบรษิัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด โดยในขณะทํารายการ 
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบรษิทั เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษัิท เบญจจนิดา โฮลดิง้ จาํกดั

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารด้านข้อมูล
• เจ้าหนี้การค้า

0.6
0.1

-
-

-
-

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ได้เข้าทําสัญญาให้บรกิารข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบรษิัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ 
มัลติมีเดีย จํากัด โดยมุ่งเน้นการให้บรกิารข้อมูล (Content) แก่ลกูค้าของบรษิัท

(11) รายการธุรกิจกับบรษิัท รกับา้นเกิด จาํกัด

บรษัิท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นรอ้ยละ 100 ในบรษิัท รกับ้านเกิด จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย 
เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารด้านข้อมูล
• เจ้าหนี้อืน่

18.0
  1.6

18.0
  1.6

18.0
  1.6

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ได้เข้าทําสัญญากับบรษิัท รกับ้านเกิด จํากัด เพือ่ให้บรกิารข้อมูล (Content) เกีย่วกับความรูด้้านการเกษตรให้
แก่เกษตรกรซึง่เป็นลกูค้าของบรษิัทผา่นการให้บรกิารข้อความส้ัน (SMS) และแอพพลเิคชัน่ Farmer Info ทั้งนี้เพือ่
สนับสนุนธรุกิจของบรษิัท

(12) รายการธุรกิจกับบรษิัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกัด

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษัิท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 25 ใน บรษิัท 
วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารคลงัและขนส่งสินค้า
• เจ้าหนี้การค้า

1.4
-

-
-

-
-

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ได้เข้าทําสัญญาเช่าคลังสินค้าและโลจิสติกส์กับบรษิัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของบรษิัทซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
ซึง่สัญญาได้หมดอายุลงแลว้ จึงไม่มีรายการในปี 2562 และ 2563

(13) รายการธุรกิจกับบรษิัทในกลุม่ บรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จาํกัด  

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 40 ใน บรษัิท 
เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย 0.3 0.2 0.2
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(8) รายการธุรกิจกับบรษิัท บางแสนทาวน์เฮา้ส์ จาํกัด

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 25 ในบรษัิท 
บางแสนทาวเฮา้ส์ จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าทีด่ิน 0.7 - 1.5

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษัิทเช่าทีดิ่นเพือ่ใช้เป็นสถานทีป่ลกูสรา้งอาคารชุมสายโทรศพัท์และประกอบธรุกจิของบรษิทั โดยมีกาํหนดระยะเวลา
การเช่า 3 ปี และอตัราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

• บรษิัทเช่าที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บทรพัย์สินและประกอบธุรกิจของบรษิัท มีกําหนด
ระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดยอตัราค่าเช่าอยู่ในอตัราเทียบเคียงได้กับราคาตลาด

(9) รายการธุรกิจกับบรษิัท ท็อปอัพฟอรย์ ูจาํกัด

บรษัิท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นรอ้ยละ 100 ในบรษิัท ท็อปอัพฟอรย์ู จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย 
เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้
• รายได้จากการขายสิทธกิารให้บรกิารเติมเงิน
• ลกูหนี้การค้า

179.2
16.3

133.3
13.2

94.8
9.2

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารจ่าย ค่าคอมมิชชัน่
• เจ้าหนี้การค้า

9.2
0.8

6.5
0.6

3.8
0.4

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัตกลงให้บรษิทั ทอ็ปอพัฟอรย์ ูจาํกัด เป็นตวัแทนให้บรกิารเตมิเงินคา่ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบการเตมิเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส์แก่ลกูค้าโดยค่าตอบแทนเป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางให้บรกิารเติมเงินแก่ลกูค้าใน
ระบบเติมเงิน

(10) รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี คอนเทน้ท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จาํกัด

บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นรอ้ยละ 100 ในบรษิัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด โดยในขณะทํารายการ 
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบรษิทั เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษัิท เบญจจนิดา โฮลดิง้ จาํกัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารด้านข้อมูล
• เจ้าหนี้การค้า

0.6
0.1

-
-

-
-

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ได้เข้าทําสัญญาให้บรกิารข้อมูล (Content Provider Access Agreement) กับบรษิัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ 
มัลติมีเดีย จํากัด โดยมุ่งเน้นการให้บรกิารข้อมูล (Content) แก่ลกูค้าของบรษิัท

(11) รายการธุรกิจกับบรษิัท รกับา้นเกิด จาํกัด

บรษัิท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัดถือหุ้นรอ้ยละ 100 ในบรษิัท รกับ้านเกิด จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย 
เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารด้านข้อมูล
• เจ้าหนี้อืน่

18.0
  1.6

18.0
  1.6

18.0
  1.6

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ได้เข้าทําสัญญากับบรษิัท รกับ้านเกิด จํากัด เพือ่ให้บรกิารข้อมูล (Content) เกีย่วกับความรูด้้านการเกษตรให้
แก่เกษตรกรซึง่เป็นลกูค้าของบรษิัทผา่นการให้บรกิารข้อความส้ัน (SMS) และแอพพลเิคชัน่ Farmer Info ทั้งนี้เพือ่
สนับสนุนธรุกิจของบรษิัท

(12) รายการธุรกิจกับบรษิัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกัด

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษัิท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 25 ใน บรษิัท 
วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารคลงัและขนส่งสินค้า
• เจ้าหนี้การค้า

1.4
-

-
-

-
-

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ได้เข้าทําสัญญาเช่าคลังสินค้าและโลจิสติกส์กับบรษิัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์
ต่าง ๆ ของบรษิัทซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
ซึง่สัญญาได้หมดอายุลงแลว้ จึงไม่มีรายการในปี 2562 และ 2563

(13) รายการธุรกิจกับบรษิัทในกลุม่ บรษิัท เบญจจนิดา โฮลด้ิง จาํกัด  

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรอ้ยละ 40 ใน บรษัิท 
เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย 0.3 0.2 0.2
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ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ได้เข้าทําสัญญาเช่าพื้นทีอ่าคารบางส่วนจากบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด เพือ่ใช้เป็นสถานทีต่ิดตั้งอปุกรณ์
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นรายการธรุกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธรุกิจปกติของบรษัิทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรอืเทียบ
เคียงได้กับการทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก

(14) รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี คอนเน็ค จาํกัด

บรษิัท ยูไนเต็ด อนิฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย์ จํากัด (“ยูไอเอช”) ถือหุ้นรอ้ยละ 99 ในบรษิัท บีบี คอนเน็ค จํากัด โดยยูไอเอช เป็นบรษิัท
ย่อยของบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็น
กรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้และการรบัชําระเงินอืน่ ๆ
• รายได้จากการบรกิาร
• ลกูหนี้การค้า

8.3
1.2

0.8
-

-
-

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าและบรกิารจ่าย 
• เจ้าหนี้การค้า

74.2
10.0

54.5
7.3

34.3
6.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้ทําสัญญาให้เช่าใช้บรกิารอินเตอรเ์น็ตเกตเวย์ระหวา่ง
ประเทศแก่ บรษิัท บีบี คอนเน็ค จํากัด เพือ่ประโยชน์ในการใช้อนิเตอรเ์น็ตเกตเวย์ระหวา่งประเทศ โดยอตัราค่าบรกิาร
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

• บรษิัท บีบี คอนเน็ค จํากัด เป็นผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมเพือ่ให้บรกิารวงจรส่ือสารความเรว็ส่วนบุคคลระหวา่งประเทศ 
(International Private Lease Circuit - IPLC) บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้ทํา
สัญญาใช้บรกิารโทรคมนาคมเพื่อให้บรกิารวงจรส่ือสารความเรว็ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ไปยังประเทศ
สิงค์โปรแ์ละประเทศมาเลเซีย จากบรษัิท บีบี คอนเนค็ จํากัด โดยอตัราคา่เชา่ใช้เทียบเคยีงได้กับราคาตลาด คา่ใช้บรกิาร
ถูกคํานวณตามการใช้งานจรงิ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษัิทที่มีเงื่อนไข
เช่นเดียวกับหรอืเทียบเคียงได้กับการทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก

(15) รายการธุรกิจกับบรษิัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอรวิ์สเซส จาํกัด

บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ้นรอ้ยละ 99 ในบรษิัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอรว์สิเซส จํากัด โดยในขณะทํารายการ 
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบรษิทั เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษัิท เบญจจนิดา โฮลดิง้ จาํกัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้และการรบัชําระเงินอืน่ ๆ
• รายได้จากการขายเครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นที่
• ลกูหนี้การค้า

0.2
-

0.2
-

0.7
0.1

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าซื้อสินค้า
• ค่าบรกิารคลงัและขนส่งสินค้า
• เจ้าหนี้การค้า
• เจ้าหนี้การค้าอืน่ 

-
125.0
36.0
11.0

-
111.0
21.0
13.7

20.8
98.9

-
33.0

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทได้ใช้บรกิารของบรษิัท วาย เอ เซลส์ แอนด์ เซอรว์สิเซส จํากัด เกีย่วกับการบรกิารบรหิารคลงัสินค้าและขนส่ง
สินค้า ซึง่เป็นรายการธรุกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธรุกิจปกติของบรษิัททีม่ีเงือ่นไขเช่นเดียวกับหรอืเทียบเคียงได้
กับการทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก

(16) รายการธุรกิจกับบรษิัท พพิธิภัณฑ์ศิลปะไทย จาํกัด 

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
บรษิัท พิพิธภัณฑ์ศลิปะไทย จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าส่งเสรมิการตลาด 0.1 - -

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทได้จัดซื้อหนังสือธนบัตร รชักาลที ่9 ซึง่จัดทําโดย บรษิัท พิพิธภัณฑ์ศลิปะไทย จํากัด เพือ่เป็นของทีร่ะลกึให้กับ
ส่ือมวลชนและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการ
ทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก
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ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ได้เข้าทําสัญญาเช่าพื้นทีอ่าคารบางส่วนจากบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด เพือ่ใช้เป็นสถานทีต่ิดตั้งอปุกรณ์
โทรคมนาคม ซึ่งเป็นรายการธรุกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธรุกิจปกติของบรษิัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรอืเทียบ
เคียงได้กับการทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก

(14) รายการธุรกิจกับบรษิัท บีบี คอนเน็ค จาํกัด

บรษิัท ยูไนเต็ด อนิฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย์ จํากัด (“ยูไอเอช”) ถือหุ้นรอ้ยละ 99 ในบรษิัท บีบี คอนเน็ค จํากัด โดยยูไอเอช เป็นบรษิัท
ย่อยของบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด โดยในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็น
กรรมการและผูถ้ือหุ้นรอ้ยละ 40 ในบรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้และการรบัชําระเงินอืน่ ๆ
• รายได้จากการบรกิาร
• ลกูหนี้การค้า

8.3
1.2

0.8
-

-
-

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าเช่าและบรกิารจ่าย 
• เจ้าหนี้การค้า

74.2
10.0

54.5
7.3

34.3
6.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้ทําสัญญาให้เช่าใช้บรกิารอินเตอรเ์น็ตเกตเวย์ระหวา่ง
ประเทศแก่ บรษิัท บีบี คอนเน็ค จํากัด เพือ่ประโยชน์ในการใช้อนิเตอรเ์น็ตเกตเวย์ระหวา่งประเทศ โดยอตัราค่าบรกิาร
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

• บรษิัท บีบี คอนเน็ค จํากัด เป็นผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมเพือ่ให้บรกิารวงจรส่ือสารความเรว็ส่วนบุคคลระหวา่งประเทศ 
(International Private Lease Circuit - IPLC) บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ได้ทํา
สัญญาใช้บรกิารโทรคมนาคมเพื่อให้บรกิารวงจรส่ือสารความเรว็ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ไปยังประเทศ
สิงค์โปรแ์ละประเทศมาเลเซีย จากบรษัิท บีบี คอนเนค็ จาํกัด โดยอตัราคา่เชา่ใช้เทียบเคยีงได้กบัราคาตลาด คา่ใช้บรกิาร
ถูกคํานวณตามการใช้งานจรงิ ซ่ึงเป็นรายการธุรกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบรษัิทที่มีเงื่อนไข
เช่นเดียวกับหรอืเทียบเคียงได้กับการทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก

(15) รายการธุรกิจกับบรษิัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอรวิ์สเซส จาํกัด

บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ้นรอ้ยละ 99 ในบรษิัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอรว์สิเซส จํากัด โดยในขณะทํารายการ 
นายบญุชยั เบญจรงคกลุ ประธานกรรมการบรษิทั เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 40 ในบรษัิท เบญจจนิดา โฮลดิง้ จาํกัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. รายได้และการรบัชําระเงินอืน่ ๆ
• รายได้จากการขายเครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นที่
• ลกูหนี้การค้า

0.2
-

0.2
-

0.7
0.1

2. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าซื้อสินค้า
• ค่าบรกิารคลงัและขนส่งสินค้า
• เจ้าหนี้การค้า
• เจ้าหนี้การค้าอืน่ 

-
125.0
36.0
11.0

-
111.0
21.0
13.7

20.8
98.9

-
33.0

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทได้ใช้บรกิารของบรษิัท วาย เอ เซลส์ แอนด์ เซอรว์สิเซส จํากัด เกีย่วกับการบรกิารบรหิารคลงัสินค้าและขนส่ง
สินค้า ซึง่เป็นรายการธรุกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธรุกิจปกติของบรษิัททีม่ีเงือ่นไขเช่นเดียวกับหรอืเทียบเคียงได้
กับการทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก

(16) รายการธุรกิจกับบรษิัท พพิธิภัณฑ์ศิลปะไทย จาํกัด 

ในขณะทํารายการ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการบรษิัท เป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
บรษิัท พิพิธภัณฑ์ศลิปะไทย จํากัด

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าส่งเสรมิการตลาด 0.1 - -

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิัทได้จัดซื้อหนังสือธนบัตร รชักาลที ่9 ซึง่จัดทําโดย บรษิัท พิพิธภัณฑ์ศลิปะไทย จํากัด เพือ่เป็นของทีร่ะลกึให้กับ
ส่ือมวลชนและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด ซ่ึงเป็น
รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับหรือเทียบเคียงได้กับการ
ทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก
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(17) รายการธุรกิจกับบรษิัท ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

ในขณะทาํรายการ นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ กรรมการบรษัิท ดํารงดําแหนง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารจ่าย - - 7.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัใช้บรกิารธนาคารในการทาํธรุกรรมและรบัชาํระคา่บรกิาร ซึง่เป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิ
ปกติ โดยใช้ค่าธรรมเนียมตามอตัรามาตรฐานเทียบเคียงราคาตลาดหรอืเทียบเคียงได้กับการทํารายการน้ีกับบุคคล
ภายนอก

(18) รายการธุรกิจกับบรษิัท ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)

ในขณะทาํรายการ นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ กรรมการบรษัิท ดํารงดําแหนง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารจ่าย - - 2.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัใช้บรกิารธนาคารในการทาํธรุกรรมและรบัชาํระคา่บรกิาร ซึง่เป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิ
ปกติ โดยใช้ค่าธรรมเนียมตามอตัรามาตรฐานเทียบเคียงราคาตลาดหรอืเทียบเคียงได้กับการทํารายการน้ีกับบุคคล
ภายนอก

• บรษัิท ได้เข้าทําสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารบางส่วนจากธนาคารธนชาต จํากัด มหาชน จํากัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดตั้ง
อปุกรณ์โทรคมนาคม ซึง่เป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิปกติของบรษิทัทีม่เีงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอื
เทียบเคียงได้กับการทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก

นอกเหนอืจากรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิจากบรษัิททีเ่กีย่วข้องกันดังรายการข้างตน้แลว้ ไม่มีรายการอืน่ทีมี่สาระสําคญัอย่าง
มีนัยสําคัญอนัเป็นผลต่อส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการ และผูถ้ือหุ้นทีม่ีอาํนาจควบคุม ซึง่อยู่
ในตําแหน่ง ณ วนัส้ินสุดปีบัญชีวนัที ่31 ธนัวาคม 2563

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน

บรษิทัได้กาํหนดนโยบายและขัน้ตอนการทาํรายการระหวา่งกันเพือ่ใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใสและเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ด
ของบรษัิท โดยบรษิัทได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการระหวา่งกันของบรษิัทหรอื
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วข้อง

นอกจากน้ี บรษิัทยังได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบรษัิทสําหรบัการเข้าทํารายการระหว่างกันที่เป็นรายการ
ธรุกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธรุกิจปกติของบรษิัท มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้

(1) การซื้อและจําหน่ายผลติภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง การซื้อและจําหน่ายผลติภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึงชุดโทรศพัท์
พรอ้มซิมการด์ (Phone Kits) บัตรเติมเงิน ซิมการด์ ชุดเลขหมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และ
ชุดเลขหมายระบบเติมเงิน (Starter Kits) และการขายผลติภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Refill)

(2) การจัดหาบรกิารต่าง ๆ รวมถึง

• การจัดหาบรกิารซอ่มบาํรุง (รวมถึงบรกิารตดิตัง้) สถานฐีานและอปุกรณ์สถานีรบัส่งสัญญาณ (Cell Site) 
• การจัดหาบรกิารข้อมูลทีเ่ป็นเนื้อหา (Content Provider Access)
• การจัดหาบรกิารข้ามแดนอตัโนมัติ (International Roaming)
• การจัดหาบรกิารด้านการจัดการค่าใช้จ่ายและการบรกิารธรุกิจ
• การจัดหาจุดเชือ่มต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของบรกิารโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ
• การจัดหาบรกิารการจัดเก็บค่าใช้บรกิาร (Outsource Bill-Collection Service)

(3) การเช่าทรพัย์สินและการเช่าวงจรส่ือสารต่าง ๆ รวมถึง

• การเช่าวงจรส่ือสารข้อมูลความเรว็สูง (High Speed Leased Circuit) และ
• การเช่าทีด่ิน พื้นทีสํ่านักงาน หรอืคลงัสินค้า

(4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลทีม่ีส่วนได้เสียในการให้บรกิารด้านจัดจําหน่ายหรอืบรกิารอืน่ ๆ (เช่น การจัดจําหน่าย
ผลติภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของบรษิัท)

(5) การจดัหาและบาํรุงรกัษาบรกิารดา้นโทรคมนาคม รวมถึงการจดัหาจุดเชือ่มตอ่โครงข่าย และการแบ่งส่วนคา่ใชจ้า่ย
ของบรกิารโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ

(6) การจัดหาสินค้าหรอืผลติภัณฑ์ บรกิาร และ/หรอื การเข้าทําสัญญาใด ๆ  ทีจ่ําเป็น และ/หรอื เพือ่อาํนวยความสะดวก
ในการสนับสนุนการดําเนินธรุกิจของบรษิัท (รวมทั้งการจัดหาประกันภัย) และ

(7) การจัดหาหรอืรบัผลติภัณฑ์ และ/หรอื บรกิารอืน่ ๆ ซึง่เกีย่วข้องกับการจัดหาหรอืรบัผลติภัณฑ์ และ/หรอื บรกิาร
ตามทีร่ะบุไวใ้นข้อ (1) ถึง (6) ข้างต้น

ทั้งนี้ บรษิัทได้กําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวา่งกันทีอ่าจเกิดขึ้นจรงิในระหวา่งปี ตามกรอบทีไ่ด้รบัอนุมัติจากคณะ
กรรมการบรษิัท ดังนี้

(1) ในกรณีที่มูลค่าของรายการตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดับสูงจะเป็น
ผูส้อบทานและอนุมัติรายการ

(2) ในกรณีที่มูลค่ารายการเท่ากับหรอืมากกว่า 10 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ผู้บรหิารระดับสูงจะเป็น
ผู้สอบทานและอนุมัติรายการ นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าที่ตรวจสอบการกําหนดราคารวมถึง
เงื่อนไขอื่น ๆ สําหรบัรายการระหวา่งกันนั้นวา่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบรษิัทและ
ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยหรอืไม ่ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจดัทาํรายงานการสอบทานรายการระหวา่งกนั (Review Report) 
และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

(3) ในกรณทีีม่ลูคา่รายการ (ซึง่อาจเป็นรายการเดยีว หรอืหลายรายการรวมกันทีไ่ดเ้ข้าทาํในระหวา่ง 6 เดอืนกบัคูสั่ญญา
เดียวกันที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) เท่ากับหรอืมากกวา่ 100 ลา้นบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทาน
และอนุมัติรายการก่อนที่บรษิัทจะสามารถดําเนินการทําสัญญาหรอืตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาการกําหนดราคาและเงือ่นไขของรายการโดยเปรยีบเทียบกับวธิปีฏิบัติทัว่ไปในอตุสาหกรรม
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(17) รายการธุรกิจกับบรษิัท ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

ในขณะทาํรายการ นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ กรรมการบรษัิท ดํารงดําแหนง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารจ่าย - - 7.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัใช้บรกิารธนาคารในการทาํธรุกรรมและรบัชาํระคา่บรกิาร ซ่ึงเป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิ
ปกติ โดยใช้ค่าธรรมเนียมตามอตัรามาตรฐานเทียบเคียงราคาตลาดหรอืเทียบเคียงได้กับการทํารายการน้ีกับบุคคล
ภายนอก

(18) รายการธุรกิจกับบรษิัท ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)

ในขณะทาํรายการ นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์ กรรมการบรษัิท ดํารงดําแหนง่เป็นกรรมการอสิระ กรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

รายการธุรกิจ
มลูคา่รวม (ลา้นบาท)

2561 2562 2563

1. ค่าใช้จ่ายและการชําระเงินอืน่ ๆ
• ค่าบรกิารจ่าย - - 2.9

ความสมเหตุสมผลและความจําเป็นของรายการระหว่างกัน

• บรษิทัใช้บรกิารธนาคารในการทาํธรุกรรมและรบัชาํระคา่บรกิาร ซ่ึงเป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิ
ปกติ โดยใช้ค่าธรรมเนียมตามอตัรามาตรฐานเทียบเคียงราคาตลาดหรอืเทียบเคียงได้กับการทํารายการน้ีกับบุคคล
ภายนอก

• บรษิัท ได้เข้าทําสัญญาเช่าพ้ืนที่อาคารบางส่วนจากธนาคารธนชาต จํากัด มหาชน จํากัด เพื่อใช้เป็นสถานที่ติดตั้ง
อปุกรณ์โทรคมนาคม ซึง่เป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิปกติของบรษิทัทีม่เีงือ่นไขเชน่เดียวกับหรอื
เทียบเคียงได้กับการทํารายการนี้กับบุคคลภายนอก

นอกเหนอืจากรายการระหวา่งกันทีเ่กิดจากบรษัิททีเ่กีย่วข้องกันดังรายการข้างตน้แลว้ ไมม่รีายการอืน่ทีม่สีาระสําคญัอย่าง
มีนัยสําคัญอนัเป็นผลต่อส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการ และผูถ้ือหุ้นทีม่ีอาํนาจควบคุม ซึง่อยู่
ในตําแหน่ง ณ วนัส้ินสุดปีบัญชีวนัที ่31 ธนัวาคม 2563

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน

บรษัิทไดกํ้าหนดนโยบายและขัน้ตอนการทาํรายการระหวา่งกันเพือ่ใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใสและเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ด
ของบรษัิท โดยบรษิัทได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการระหวา่งกันของบรษิัทหรอื
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วข้อง

นอกจากน้ี บรษิัทยังได้ขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบรษัิทสําหรบัการเข้าทํารายการระหว่างกันที่เป็นรายการ
ธรุกิจปกติหรอืรายการสนับสนุนธรุกิจปกติของบรษิัท มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้

(1) การซื้อและจําหน่ายผลติภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึง การซื้อและจําหน่ายผลติภัณฑ์ด้านโทรคมนาคม (รวมถึงชุดโทรศพัท์
พรอ้มซิมการด์ (Phone Kits) บัตรเติมเงิน ซิมการด์ ชุดเลขหมายระบบรายเดือน (SIM Card Packages) และ
ชุดเลขหมายระบบเติมเงิน (Starter Kits) และการขายผลติภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Refill)

(2) การจัดหาบรกิารต่าง ๆ รวมถึง

• การจัดหาบรกิารซอ่มบาํรุง (รวมถึงบรกิารตดิตัง้) สถานฐีานและอปุกรณ์สถานรีบัส่งสัญญาณ (Cell Site) 
• การจัดหาบรกิารข้อมูลทีเ่ป็นเนื้อหา (Content Provider Access)
• การจัดหาบรกิารข้ามแดนอตัโนมัติ (International Roaming)
• การจัดหาบรกิารด้านการจัดการค่าใช้จ่ายและการบรกิารธรุกิจ
• การจัดหาจุดเชือ่มต่อโครงข่าย และการแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายของบรกิารโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ และ
• การจัดหาบรกิารการจัดเก็บค่าใช้บรกิาร (Outsource Bill-Collection Service)

(3) การเช่าทรพัย์สินและการเช่าวงจรส่ือสารต่าง ๆ รวมถึง

• การเช่าวงจรส่ือสารข้อมูลความเรว็สูง (High Speed Leased Circuit) และ
• การเช่าทีด่ิน พื้นทีสํ่านักงาน หรอืคลงัสินค้า

(4) การจ่ายค่านายหน้าแก่บุคคลทีม่ีส่วนได้เสียในการให้บรกิารด้านจัดจําหน่ายหรอืบรกิารอืน่ ๆ (เช่น การจัดจําหน่าย
ผลติภัณฑ์เติมเงินด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของบรษิัท)

(5) การจดัหาและบาํรุงรกัษาบรกิารดา้นโทรคมนาคม รวมถงึการจดัหาจุดเชือ่มตอ่โครงขา่ย และการแบง่ส่วนคา่ใชจ้า่ย
ของบรกิารโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ

(6) การจัดหาสินค้าหรอืผลติภัณฑ์ บรกิาร และ/หรอื การเข้าทําสัญญาใด ๆ  ทีจ่ําเป็น และ/หรอื เพือ่อาํนวยความสะดวก
ในการสนับสนุนการดําเนินธรุกิจของบรษิัท (รวมทั้งการจัดหาประกันภัย) และ

(7) การจัดหาหรอืรบัผลติภัณฑ์ และ/หรอื บรกิารอืน่ ๆ ซึง่เกีย่วข้องกับการจัดหาหรอืรบัผลติภัณฑ์ และ/หรอื บรกิาร
ตามทีร่ะบุไวใ้นข้อ (1) ถึง (6) ข้างต้น

ทั้งนี้ บรษิัทได้กําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวา่งกันทีอ่าจเกิดขึ้นจรงิในระหวา่งปี ตามกรอบทีไ่ด้รบัอนุมัติจากคณะ
กรรมการบรษิัท ดังนี้

(1) ในกรณีที่มูลค่าของรายการตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ผู้บริหารระดับสูงจะเป็น
ผูส้อบทานและอนุมัติรายการ

(2) ในกรณีที่มูลค่ารายการเท่ากับหรอืมากกว่า 10 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ผู้บรหิารระดับสูงจะเป็น
ผู้สอบทานและอนุมัติรายการ นอกจากนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าที่ตรวจสอบการกําหนดราคารวมถึง
เงื่อนไขอื่น ๆ สําหรบัรายการระหวา่งกันนั้นวา่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและก่อความเสียหายให้กับบรษิัทและ
ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยหรอืไม่ ฝา่ยตรวจสอบภายในจะจดัทาํรายงานการสอบทานรายการระหวา่งกนั (Review Report) 
และส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

(3) ในกรณทีีม่ลูคา่รายการ (ซึง่อาจเป็นรายการเดียว หรอืหลายรายการรวมกันทีไ่ดเ้ขา้ทาํในระหวา่ง 6 เดือนกับคูสั่ญญา
เดียวกันที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) เท่ากับหรอืมากกวา่ 100 ลา้นบาท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสอบทาน
และอนุมัติรายการก่อนที่บรษิัทจะสามารถดําเนินการทําสัญญาหรอืตกลงเข้าทํารายการได้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาการกําหนดราคาและเงือ่นไขของรายการโดยเปรยีบเทียบกับวธิปีฏิบัติทัว่ไปในอตุสาหกรรม
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บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย 

รายงานและงบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 2563
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บรษิัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทยอ่ย 

รายงานและงบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 2563

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษัิทและบรษิัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี
ของบรษิัท งบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยสำาหรบัปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงัรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการ
จัดทำา รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกลา่วได้ผ่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบรษิัทที่เป็น
จรงิ โปรง่ใส และสมเหตุสมผล เพือ่ประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ไป

คณะกรรมการบรษิัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธผิล เพื่อให้มั่นใจได้วา่การ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ะดำารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัย์สินของบรษิัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจรติหรอื
การดำาเนินการทีผ่ดิปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพือ่ทำาหนา้ทีดู่แลรบัผดิชอบใหบ้รษัิทมีการรายงาน
ทางการเงินทีถู่กต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมีประสิทธผิล และมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจของบรษัิท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรือ่งดังกลา่วปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจำาปีฉบับนี้แลว้

คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบรษัิทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสรา้งความเชื่อมั่นต่อ
ความน่าเชือ่ถือของงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย สำาหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563

ในนามของคณะกรรมการ
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน)
29 มกราคม 2564

บุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ

ราเกซ เจน
กรรมการ
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ความเห็น

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบรษัิท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (กลุม่บรษิทั) ซึง่ประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วน
ของผูถ้อืหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสดรวมสําหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบาย
การบัญชีทีสํ่าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรบัปีส้ินสุด    
วนัเดียวกันของบรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย และเฉพาะของบรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไวใ้นวรรค   ความรบัผดิชอบของผูส้อบ
บญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณอืน่ๆ ตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อวา่หลกัฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไขต่อกรณีต่อไปนี้แต่อย่างใด 
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อต่อไปนี้
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1. คดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่สําคัญ

ก) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บรษัิทฯมีคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าเรือ่งค่าเชื่อมโยงโครงข่าย
โทรคมนาคม (Access Charge) กับบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  (“ทีโอที”) (ปัจจุบันบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบรษิัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการเป็นบรษิัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (จํากัด) มหาชน) โดยบรษัิทฯได้บันทึกค่า
เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ในอตัราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ต้ังแต่
วนัที ่18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที ่7 พฤศจิกายน 2550 ไวใ้นงบการเงินจํานวน 1,973 ลา้นบาท และเมือ่วนัที ่8 พฤศจิกายน 
2550 บรษิทัฯได้แจง้ยกเลกิข้อตกลงการเชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมเดมิทัง้สองฉบบั (Access Charge) บรษิทัฯจงึมไิด้บนัทกึ
คา่เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2550 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบรหิารเหน็วา่ภาระ
ที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้ส้ินสุดลง ต่อมาทีโอทีได้ยื่นคําฟ้องต่อ
ศาลปกครองกลางเพื่อเรยีกรอ้งให้บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) และบรษิัทฯรว่มกันชําระค่าเสียหายจาก
คา่เชือ่มโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) รวมจาํนวนทัง้ส้ินประมาณ 245,638 ลา้นบาท (คาํนวณถึงวนัที ่10 กรกฎาคม 
2557) ซึ่งต่อมาเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟ้องข้อเรยีกรอ้งของทีโอทีและทีโอทีไม่ได้
อุทธรณ์คําพิพากษา    ศาลปกครองกลางภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงมีผลให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดตามหนังสือยืนยัน
ของศาลปกครองกลางลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 ขณะน้ีบรษิัทฯอยู่ในระหวา่งการพิจารณาการคิดคํานวณค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 กับทีโอที
ซึ่งยังไม่เสรจ็ส้ินหรอืมีข้อสรุปที่ชัดเจน และคดีฟ้องรอ้ง  ที่เกี่ยวข้องบางประการยังอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล
ซึง่ผลสรุปในเรือ่งดงักลา่วขึน้อยู่กบัผลการดาํเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการเจรจาและกระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ข) ตามทีก่ลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ 36 บรษัิทฯมีคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าเกีย่วกับการชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิม่เตมิ (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสัมปทานและเกีย่วกบัการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเตมิจากรายได้คา่เชือ่มตอ่
โครงข่ายโทรคมนาคม ที่บรษิัทฯได้รบัจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบรษิัทฯ
หลงัประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ กับ กสท (ปัจจุบันบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
และบรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการเป็นบรษิัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) และคดีฟ้องรอ้ง
อื่น ๆ ขณะน้ีข้อพิพาทและคดีต่าง ๆ ดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาล ซ่ึงผลของข้อพิพาท
และคดีต่าง ๆ ดังกลา่วยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

2. ความเส่ียงจากขอ้กําหนดและการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโทรคมนาคมท่ีสําคัญ

ตามที่กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 37 กลุม่บรษัิทมีความเส่ียงจากข้อกําหนดและการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกิจโทรคมนาคมทีสํ่าคัญบางประการ รวมถึงการดําเนินการภายใตใ้บอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีที่มี่ตน้ทนุการไดม้า
ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสําคัญอย่างมากต่อกลุ่มบรษัิทในการดําเนินธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคมในปัจจุบัน 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรือ่งเหล่าน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรบัเรือ่งเหลา่นี้ 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรบัผิดชอบที่เกี่ยวกับเรือ่งเหลา่น้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบ
สนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบสําหรบัเรือ่งเหลา่นี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบสําหรบัแต่ละเรือ่งมีดังต่อไปนี้

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญ

ตามทีก่ลา่วในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น เกีย่วกับคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าทีสํ่าคัญและตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 35 และข้อ 36 บรษิัทฯ มีคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาท ทางการค้าทีสํ่าคัญดังกลา่ว

ขณะน้ีขอ้พพิาททางการคา้ดงักลา่วอยู่ในระหวา่งการดาํเนินการตามกฎหมาย และคดฟีอ้งรอ้งอยู่ภายใตก้ระบวนการพิจารณาคดขีองศาล 
ซึ่งผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องรอ้งดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมในอนาคต ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลา และจํานวนเงินอันอาจเกิดจากผลของคดีฟ้องรอ้งและ
ขอ้พพิาททางการคา้ฝา่ยบรหิารจงึจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาซึง่รวมถึงการพจิารณาขอ้กฎหมายตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการประเมินผลของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าเพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินจากความเสียหาย เนื่องจากความไม่แน่นอน
และความซับซ้อนของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าดังกลา่ว จึงได้กําหนดเป็นเรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบรหิารเกีย่วกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลข้อพิพาทและคดีฟ้องรอ้งต่าง ๆ  ทีสํ่าคัญของบรษิัทฯ
และประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบรหิารในการประเมินผลของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวโดยทําการตรวจสอบ
ซึง่รวมถึงวธิกีารต่อไปนี้ 

ก) สอบถามข้อมูลทีเ่กีย่วข้องจากฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ เกีย่วกับคดีความและข้อพิพาททีสํ่าคัญดังกลา่ว

ข) สอบทานหนังสือยืนยันคดีความและข้อพิพาททีสํ่าคัญจากทนายความภายนอกบรษิัทฯ และประเมินผลของหนังสือยืนยันดังกลา่ว 
สอบถามรายละเอยีดความคืบหน้าของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าทีสํ่าคัญจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ 
ตลอดจนวิธีการที่ผู้บรหิารใช้ในการประเมินและพิจารณาประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้า รวมถึง
สอบทานรายงานความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายภายนอกของบรษิัทฯ ซึง่ใช้ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบรหิาร 

ค) ประเมินการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าทีสํ่าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การประเมินการด้อยคา่ของเครือ่งมอืและอปุกรณร์วมถงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- ตน้ทนุการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถีฯ่และสนิทรพัย์
สิทธิการใช้อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

ตามที่กลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14 การประเมินการด้อยค่าของเครือ่งมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรพัย์สิทธกิารใช้ 
ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯและสินทรพัย์สิทธกิารใช้อืน่ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บรกิารโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ของกลุ่มบรษัิทจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคัญของฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษัิทที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน
ในอนาคตการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการและการใช้งานสินทรพัย์ดังกล่าว การดูแลรกัษาและการลงทุนในอนาคต และ
การกําหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สําคัญ ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งใช้ ในการ
ประเมินการด้อยค่าของสินทรพัย์ดังกลา่ว

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของของเครือ่งมือและอปุกรณ์รวมถึงสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุน   การได้รบัใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ฯและสินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของฝ่ายบริหาร
โดยประเมินการกําหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และแบบจําลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ 
โดยการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบรหิารวา่สอดคล้องตามลกัษณะการให้ประโยชน์และคาดการณ์การให้ประโยชน์ใน
อนาคตของสินทรพัย์หรอืไม่ ตลอดจนการทําความเข้าใจและประเมินในเรือ่งดังต่อไปนี้
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1. คดีฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ที่สําคัญ

ก) ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 35 บรษัิทฯมีคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าเรือ่งค่าเชื่อมโยงโครงข่าย
โทรคมนาคม (Access Charge) กับบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  (“ทีโอที”) (ปัจจุบันบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบรษิัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการเป็นบรษิัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (จํากัด) มหาชน) โดยบรษัิทฯได้บันทึกค่า
เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ในอตัราคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ตัง้แต่
วนัที ่18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที ่7 พฤศจิกายน 2550 ไวใ้นงบการเงินจํานวน 1,973 ลา้นบาท และเมือ่วนัที ่8 พฤศจิกายน 
2550 บรษิทัฯได้แจง้ยกเลกิข้อตกลงการเชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมเดมิทัง้สองฉบบั (Access Charge) บรษิทัฯจงึมไิด้บนัทึก
คา่เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคม (Access Charge) ตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2550 ในงบการเงิน เพราะฝ่ายบรหิารเหน็วา่ภาระ
ที่จะต้องชําระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมได้ส้ินสุดลง ต่อมาทีโอทีได้ยื่นคําฟ้องต่อ
ศาลปกครองกลางเพื่อเรยีกรอ้งให้บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) และบรษิัทฯรว่มกันชําระค่าเสียหายจาก
คา่เชือ่มโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) รวมจาํนวนทัง้ส้ินประมาณ 245,638 ลา้นบาท (คาํนวณถงึวนัที ่10 กรกฎาคม 
2557) ซึ่งต่อมาเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟ้องข้อเรยีกรอ้งของทีโอทีและทีโอทีไม่ได้
อุทธรณ์คําพิพากษา    ศาลปกครองกลางภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงมีผลให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดตามหนังสือยืนยัน
ของศาลปกครองกลางลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 ขณะน้ีบรษิัทฯอยู่ในระหวา่งการพิจารณาการคิดคํานวณค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 กับทีโอที
ซึ่งยังไม่เสรจ็ส้ินหรอืมีข้อสรุปที่ชัดเจน และคดีฟ้องรอ้ง  ที่เกี่ยวข้องบางประการยังอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล
ซึง่ผลสรุปในเรือ่งดงักลา่วขึน้อยู่กบัผลการดาํเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการเจรจาและกระบวนการยติุธรรมในอนาคต 

ข) ตามทีก่ลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 36 บรษัิทฯมีคดีฟ้องรอ้งและข้อพพิาททางการค้าเกีย่วกบัการชาํระผลประโยชน์
ตอบแทนเพิม่เตมิ (ภาษีสรรพสามติ) ตามสัญญาสัมปทานและเกีย่วกบัการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเตมิจากรายได้คา่เชือ่มตอ่
โครงข่ายโทรคมนาคม ที่บรษิัทฯได้รบัจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบรษิัทฯ
หลงัประกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ กับ กสท (ปัจจุบันบรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
และบรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการเป็นบรษิัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) และคดีฟ้องรอ้ง
อื่น ๆ ขณะน้ีข้อพิพาทและคดีต่าง ๆ ดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการและศาล ซ่ึงผลของข้อพิพาท
และคดีต่าง ๆ ดังกลา่วยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

2. ความเส่ียงจากขอ้กําหนดและการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโทรคมนาคมท่ีสําคัญ

ตามที่กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 37 กลุม่บรษัิทมีความเส่ียงจากข้อกําหนดและการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกิจโทรคมนาคมทีสํ่าคัญบางประการ รวมถึงการดําเนินการภายใตใ้บอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีที่ม่ตีน้ทุนการไดม้า
ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสําคัญอย่างมากต่อกลุ่มบรษัิทในการดําเนินธุรกิจในกิจการ
โทรคมนาคมในปัจจุบัน 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรบังวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรือ่งเหล่าน้ีมาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรบัเรือ่งเหลา่นี้ 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรบัผิดชอบที่เกี่ยวกับเรือ่งเหลา่นี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบ
สนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบสําหรบัเรือ่งเหลา่นี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบสําหรบัแต่ละเรือ่งมีดังต่อไปนี้

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าที่สําคัญ

ตามทีก่ลา่วในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น เกีย่วกับคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าทีสํ่าคัญและตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 35 และข้อ 36 บรษิัทฯ มีคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาท ทางการค้าทีสํ่าคัญดังกลา่ว

ขณะนีข้อ้พพิาททางการคา้ดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการตามกฎหมาย และคดีฟ้องรอ้งอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิจารณาคดีของศาล 
ซึ่งผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องรอ้งดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับผลการดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมในอนาคต ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลา และจํานวนเงินอันอาจเกิดจากผลของคดีฟ้องรอ้งและ
ขอ้พพิาททางการคา้ฝา่ยบรหิารจงึจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาซึง่รวมถึงการพจิารณาขอ้กฎหมายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการประเมินผลของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าเพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินจากความเสียหาย เนื่องจากความไม่แน่นอน
และความซับซ้อนของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าดังกลา่ว จึงได้กําหนดเป็นเรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบรหิารเกีย่วกับกระบวนการรวบรวม ติดตาม และประเมินผลข้อพิพาทและคดีฟ้องรอ้งต่าง ๆ  ทีสํ่าคัญของบรษิัทฯ
และประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบรหิารในการประเมินผลของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวโดยทําการตรวจสอบ
ซึง่รวมถึงวธิกีารต่อไปนี้ 

ก) สอบถามข้อมูลทีเ่กีย่วข้องจากฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ เกีย่วกับคดีความและข้อพิพาททีสํ่าคัญดังกลา่ว

ข) สอบทานหนังสือยืนยันคดีความและข้อพิพาททีสํ่าคัญจากทนายความภายนอกบรษิัทฯ และประเมินผลของหนังสือยืนยันดังกลา่ว 
สอบถามรายละเอยีดความคืบหน้าของคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าทีสํ่าคัญจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ 
ตลอดจนวิธีการที่ผู้บรหิารใช้ในการประเมินและพิจารณาประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้า รวมถึง
สอบทานรายงานความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายภายนอกของบรษิัทฯ ซึง่ใช้ประกอบการพิจารณาของฝ่ายบรหิาร 

ค) ประเมินการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับคดีฟ้องรอ้งและข้อพิพาททางการค้าทีสํ่าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

การประเมินการด้อยคา่ของเคร่ืองมือและอปุกรณร์วมถงึสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- ตน้ทนุการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถีฯ่และสินทรพัย์
สิทธิการใช้อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่

ตามที่กลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 14 การประเมินการด้อยค่าของเครือ่งมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรพัย์สิทธกิารใช้ 
ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯและสินทรพัย์สิทธกิารใช้อืน่ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บรกิารโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ของกลุ่มบรษิัทจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่สําคัญของฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิัทที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน
ในอนาคตการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการและการใช้งานสินทรพัย์ดังกล่าว การดูแลรกัษาและการลงทุนในอนาคต และ
การกําหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สําคัญ ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งใช้ ในการ
ประเมินการด้อยค่าของสินทรพัย์ดังกลา่ว

ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาการด้อยค่าของของเครือ่งมือและอปุกรณ์รวมถึงสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุน   การได้รบัใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ฯและสินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดําเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของฝ่ายบริหาร
โดยประเมินการกําหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และแบบจําลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ 
โดยการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบรหิารวา่สอดคล้องตามลกัษณะการให้ประโยชน์และคาดการณ์การให้ประโยชน์ใน
อนาคตของสินทรพัย์หรอืไม่ ตลอดจนการทําความเข้าใจและประเมินในเรือ่งดังต่อไปนี้
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ก) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยการทําความเข้าใจกระบวนการ
ที่ทําให้ได้มาซึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว เปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มี
และข้อมลูภายในทีก่ลุม่บรษิทัมี สอบทานประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตดงักลา่วกบัขอ้มลูการประมาณการทีไ่ดร้บัการอนุมัติ
จากฝ่ายบริหารและแผนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท และพิจารณาความแม่นยําของประมาณการกระแสเงินสดในอดีต
กับผลการดําเนินงานทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

ข) อตัราคดิลด โดยเปรยีบเทียบตน้ทนุถวัเฉลีย่ของเงนิทนุของกลุม่บรษัิท และเปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุถวัเฉลีย่ของเงนิทนุของบรษัิทอืน่
ในอตุสาหกรรม

ค) สมมติฐานและวธิกีารทีฝ่่ายบรหิารของกลุม่บรษิัทใช้ในการคํานวณหามูลค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคืนของสินทรพัย์

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินการเปิดเผยข้อมูลของผู้บรหิารของกลุ่มบรษัิทเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของเครือ่งมือและอุปกรณ์
รวมถึงสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯและสินทรพัย์สิทธกิารใช้อืน่ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดําเนินงาน
เพือ่การให้บรกิารโทรคมนาคมเคลือ่นที่

การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 5.1 นโยบายการบัญชีของการรบัรูร้ายได้ กลุม่บรษัิท  มีโครงสรา้งการกําหนดราคา
และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง การใช้งานของผู้ใช้บริการ และมีจํานวนรายการ
การให้บริการที่มีนัยสําคัญ สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ที่มากขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณา
เป็นเรือ่งสําคัญในการตรวจสอบในเรือ่งมูลค่าและเวลาในการรบัรูร้ายได้จากการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่

ขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบซึง่รวมถงึการประเมนินโยบายการบญัชีของกลุม่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท์
เคลือ่นที ่การประเมนิความมปีระสิทธภิาพของการควบคมุทัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมและการประเมินความมีประสิทธภิาพ
ของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ค่าบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่และเวลาที่เหมาะสมของการบันทึก
รายได้คา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปแีละชว่งใกล้ส้ินป ีวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ
ข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบแยกย่อย และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้จาก
การให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีบ่ันทึกผา่นใบสําคัญทัว่ไป 
 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุม่บรษัิท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูส้อบบัญชีทีแ่สดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึง่คาดวา่จะถูกจัดเตรยีมให้กับข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ
ต่อข้อมูลอืน่นั้น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงินคอื การอา่นและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืน่นัน้มีความขัดแยง้ทีมี่สาระสําคญั
กบังบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ข้อมลูอืน่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคัญ
หรอืไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเรือ่งดังกลา่วให้ผูม้ีหน้าทีใ่นการกํากับดูแลทราบเพือ่ให้มีการดําเนินการแก้ไขทีเ่หมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บรหิารมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จาํเป็นเพือ่ให้สามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อ
เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคัญไม่วา่จะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรือ่งที่
เกีย่วกับการดําเนินงานต่อเนือ่งในกรณีทีม่ีเรือ่งดังกลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบักิจการทีด่ําเนินงานต่อเนือ่งเวน้แต่ผูบ้รหิารมี
ความตั้งใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิัทหรอืหยุดดําเนินงานหรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเนือ่งอกีต่อไปได้ 

ผูม้ีหน้าทีใ่นการกํากับดูแลมีหน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่บรษิัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจรงิ แต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน  ไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบัญชีทีเ่พียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงทีไ่ม่พบขอ้มลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจรติจะสูงกวา่ความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงข้อมลู การแสดงข้อมูล
ทีไ่ม่ตรงตามข้อเท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมปีระสิทธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องทีผู่บ้รหิารจัดทํา

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบักิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ใหเ้กดิข้อสงสัยอยา่งมนัียสําคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษัิทในการดาํเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่หากข้าพเจ้าได้ขอ้สรุป
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ก) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยการทําความเข้าใจกระบวนการ
ที่ทําให้ได้มาซึ่งประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว เปรียบเทียบสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มี
และขอ้มลูภายในทีก่ลุม่บรษิทัม ีสอบทานประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตดงักลา่วกบัขอ้มูลการประมาณการทีไ่ด้รบัการอนมัุติ
จากฝ่ายบริหารและแผนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท และพิจารณาความแม่นยําของประมาณการกระแสเงินสดในอดีต
กับผลการดําเนินงานทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

ข) อตัราคดิลด โดยเปรยีบเทียบตน้ทนุถวัเฉลีย่ของเงนิทนุของกลุม่บรษัิท และเปรยีบเทยีบกบัตน้ทนุถวัเฉลีย่ของเงนิทนุของบรษัิทอืน่
ในอตุสาหกรรม

ค) สมมติฐานและวธิกีารทีฝ่่ายบรหิารของกลุม่บรษิัทใช้ในการคํานวณหามูลค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคืนของสินทรพัย์

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินการเปิดเผยข้อมูลของผู้บรหิารของกลุ่มบรษัิทเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของเครือ่งมือและอุปกรณ์
รวมถึงสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯและสินทรพัย์สิทธกิารใช้อืน่ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดําเนินงาน
เพือ่การให้บรกิารโทรคมนาคมเคลือ่นที่

การรับรู้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่กลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 5.1 นโยบายการบัญชีของการรบัรูร้ายได้ กลุม่บรษิัท  มีโครงสรา้งการกําหนดราคา
และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หลากหลายเพื่อตอบสนอง การใช้งานของผู้ใช้บริการ และมีจํานวนรายการ
การให้บริการที่มีนัยสําคัญ สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ที่มากขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณา
เป็นเรือ่งสําคัญในการตรวจสอบในเรือ่งมูลค่าและเวลาในการรบัรูร้ายได้จากการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่

ขา้พเจา้ได้ทาํการตรวจสอบซึง่รวมถงึการประเมนินโยบายการบญัชีของกลุม่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท์
เคลือ่นที ่การประเมินความมีประสิทธภิาพของการควบคมุทัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมและการประเมนิความมปีระสิทธภิาพ
ของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ค่าบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่และเวลาที่เหมาะสมของการบันทึก
รายได้คา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปแีละชว่งใกล้ส้ินป ีวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ
ข้อมูลบัญชีรายได้จากการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่แบบแยกย่อย และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้จาก
การให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีบ่ันทึกผา่นใบสําคัญทัว่ไป 
 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุม่บรษัิท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูส้อบบัญชีทีแ่สดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึง่คาดวา่จะถูกจัดเตรยีมให้กับข้าพเจ้าภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ
ต่อข้อมูลอืน่นั้น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงินคอื การอา่นและพิจารณาวา่ขอ้มลูอืน่นัน้มคีวามขัดแยง้ทีม่สีาระสําคญั
กับงบการเงนิหรอืกับความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม ่หรอืปรากฏวา่ข้อมลูอืน่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคัญ
หรอืไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเรือ่งดังกลา่วให้ผูม้ีหน้าทีใ่นการกํากับดูแลทราบเพือ่ให้มีการดําเนินการแก้ไขทีเ่หมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บรหิารมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาวา่จาํเป็นเพือ่ให้สามารถจดัทาํงบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อ
เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคัญไม่วา่จะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษัิทในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรือ่งที่
เกีย่วกับการดําเนินงานต่อเนือ่งในกรณีทีม่ีเรือ่งดังกลา่ว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบักิจการทีด่ําเนินงานต่อเนือ่งเวน้แต่ผูบ้รหิารมี
ความตั้งใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิัทหรอืหยุดดําเนินงานหรอืไม่สามารถดําเนินงานต่อเนือ่งอกีต่อไปได้ 

ผูม้ีหน้าทีใ่นการกํากับดูแลมีหน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่บรษิัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจรงิ แต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน  ไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจรติหรอืข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเส่ียงทีไ่ม่พบขอ้มลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจรติจะสูงกวา่ความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงข้อมลู การแสดงข้อมูล
ทีไ่ม่ตรงตามข้อเท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมปีระสิทธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องทีผู่บ้รหิารจัดทํา

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรบักิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บรหิาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดข้อสงสัยอยา่งมีนัยสําคญัตอ่ความสามารถของกลุม่บรษัิทในการดาํเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่หากข้าพเจ้าได้ขอ้สรุป
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วา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไวใ้นรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในงบการเงิน หรอืหากเห็นวา่การเปิดเผยดังกลา่วไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีทีไ่ด้รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่บรษิัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือ่งได้

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเมิน
วา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นโดยถูกต้องตามทีค่วรหรอืไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพียงพอเกีย่วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรอืของกิจกรรม
ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษัิทเพือ่แสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิรวม ข้าพเจา้รบัผดิชอบตอ่การกาํหนดแนวทาง การควบคมุ
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุม่บรษิัท ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรือ่งต่าง ๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ด้วางแผนไว ้ประเด็นทีม่ีนัยสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพรอ่งทีม่ีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรือ่งอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อวา่
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเรือ่งทั้งหลายทีส่ื่อสารกับผูม้ีหน้าทีใ่นการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่ีนัยสําคัญทีสุ่ดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้นรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักลา่ว

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

กิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 29 มกราคม 2564

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 6,647,041,895              8,528,384,697         2,879,784,466            4,573,891,195          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 9,888,516,286              9,791,135,793         5,214,053,948            5,431,592,717          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ีงปี 22.3 1,212,942,915              382,096,000            -                                  -                                
สินคา้คงเหลือ 10 634,014,585                 1,087,833,918         7,760,413                   20,510,605               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 31.3 15,908,504                   -                               -                                  -                                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 3,323,700,645              2,806,990,099         245,646,890               300,151,422             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 21,722,124,830            22,596,440,507       8,347,245,717            10,326,145,939        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 34.3 139,527                        139,527                   -                                  -                                
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระในหน่ึงปี 22.3 5,591,220,680 6,102,075,282 -                                  -                                
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 9 -                                   -                               15,000,000,000          10,500,000,000        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 31.3 1,829,719,685              -                               1,800,000                   -                                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 233,299,337                 250,149,029            50,000,000                 50,000,000               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                                   -                               1,613,914,716            1,613,914,716          
เงินลงทุนทัว่ไป -                                   43,224,286              -                                  1,800,000                 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 51,346,994,125            53,894,383,048       1,707,381,352            1,988,255,912          
เงินมดัจ าและเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการจดัซ้ือ
   และติดตั้งอุปกรณ์ 308,691,427                 244,617,026            -                                  -                                
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี -                                   123,600,791            -                                  123,600,791             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บ
   ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ 15 62,104,578,502            50,234,964,493       -                                  -                                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22.1 21,456,769,243            23,663,543,275       922,699,446               803,490,865             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 1,772,369,071              1,664,471,637         212,053,203               291,258,949             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 4,819,098,826 5,596,325,069 3,379,626,806 4,582,921,334
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 3,095,381,595 2,844,214,539 1,290,707,817 1,807,151,494
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 152,558,262,018          144,661,708,002     24,178,183,340          21,762,394,061        
รวมสินทรัพย์ 174,280,386,848          167,258,148,509     32,525,429,057          32,088,540,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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วา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไวใ้นรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในงบการเงิน หรอืหากเห็นวา่การเปิดเผยดังกลา่วไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีทีไ่ด้รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่บรษิัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือ่งได้

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเมิน
วา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นโดยถูกต้องตามทีค่วรหรอืไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชทีีเ่หมาะสมอยา่งเพียงพอเกีย่วกบัข้อมูลทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรม
ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษัิทเพือ่แสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิรวม ข้าพเจา้รบัผดิชอบตอ่การกาํหนดแนวทาง การควบคมุ
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุม่บรษิัท ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรือ่งต่าง ๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ด้วางแผนไว ้ประเด็นทีม่ีนัยสําคัญทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพรอ่งทีม่ีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรือ่งอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อวา่
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเรือ่งทั้งหลายทีส่ื่อสารกับผูม้ีหน้าทีใ่นการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่งต่าง ๆ ทีม่ีนัยสําคัญทีสุ่ดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหลา่นี้ไวใ้นรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผู่มี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักลา่ว

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

กิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 29 มกราคม 2564

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 6,647,041,895              8,528,384,697         2,879,784,466            4,573,891,195          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 9,888,516,286              9,791,135,793         5,214,053,948            5,431,592,717          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ีงปี 22.3 1,212,942,915              382,096,000            -                                  -                                
สินคา้คงเหลือ 10 634,014,585                 1,087,833,918         7,760,413                   20,510,605               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 31.3 15,908,504                   -                               -                                  -                                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 3,323,700,645              2,806,990,099         245,646,890               300,151,422             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 21,722,124,830            22,596,440,507       8,347,245,717            10,326,145,939        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 34.3 139,527                        139,527                   -                                  -                                
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระในหน่ึงปี 22.3 5,591,220,680 6,102,075,282 -                                  -                                
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 9 -                                   -                               15,000,000,000          10,500,000,000        
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 31.3 1,829,719,685              -                               1,800,000                   -                                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 233,299,337                 250,149,029            50,000,000                 50,000,000               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                                   -                               1,613,914,716            1,613,914,716          
เงินลงทุนทัว่ไป -                                   43,224,286              -                                  1,800,000                 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 51,346,994,125            53,894,383,048       1,707,381,352            1,988,255,912          
เงินมดัจ าและเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการจดัซ้ือ
   และติดตั้งอุปกรณ์ 308,691,427                 244,617,026            -                                  -                                
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี -                                   123,600,791            -                                  123,600,791             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บ
   ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ 15 62,104,578,502            50,234,964,493       -                                  -                                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 22.1 21,456,769,243            23,663,543,275       922,699,446               803,490,865             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 16 1,772,369,071              1,664,471,637         212,053,203               291,258,949             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 4,819,098,826 5,596,325,069 3,379,626,806 4,582,921,334
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 3,095,381,595 2,844,214,539 1,290,707,817 1,807,151,494
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 152,558,262,018          144,661,708,002     24,178,183,340          21,762,394,061        
รวมสินทรัพย์ 174,280,386,848          167,258,148,509     32,525,429,057          32,088,540,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 26,943,923,572            26,609,586,766       9,773,398,722            10,530,128,083        
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,984,805,477              11,970,767,122       -                                  -                                
หุน้กู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,499,791,977              3,997,253,420         -                                  -                                
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการโทรศพัท์ 1,915,241,153              1,856,229,515         523,391,703               658,338,123             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                                   69,379                     -                                  -                                
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย - 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 7,607,527,890              10,526,950,000       -                                  -                                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 22.2 4,663,356,325              4,534,293,088         320,680,319               446,364,947             
ส ารองค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน - ส่วนท่ีสญัญาส้ินสุด
   ภายในหน่ึงปี 21 122,484,910                 61,966,163              62,724,232                 3,556,218                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 688,377,207                 591,741,698            256,813,827               173,887,843             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 48,425,508,511            60,148,857,151       10,937,008,803          11,812,275,214        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19 9,976,131,507              3,970,115,068         -                                  -                                
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 37,665,303,732            28,981,196,750       -                                  -                                
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 645,121,638                 711,242,517            645,121,638               711,242,517             
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 33,486,652,237            25,487,908,841       -                                  -                                
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย - 
   รอตดัจ่าย -                                   1,198,695,076         -                                  -                                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก าหนดช าระในหน่ึงปี 22.2 17,819,979,346            20,103,334,287       529,804,009               271,977,470             
ส ารองค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน - สุทธิจากส่วนท่ีสญัญา
   ส้ินสุดภายในหน่ึงปี 21 1,941,708,675              1,685,315,375         134,712,457               212,661,102             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,558,663                     5,071,310                1,319,033                   1,319,027                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 101,539,455,798          82,142,879,224       1,310,957,137            1,197,200,116          
รวมหนีสิ้น 149,964,964,309          142,291,736,375     12,247,965,940          13,009,475,330        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 2,372,080,630 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท 4,744,161,260              4,744,161,260         4,744,161,260            4,744,161,260          
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 2,367,811,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท 4,735,622,000              4,735,622,000         4,735,622,000            4,735,622,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 6,541,658,660              6,541,658,660         6,541,658,660            6,541,658,660          
ส่วนเกินทุนอ่ืน 1,647,137,361              1,647,137,361         1,647,137,361            1,647,137,361          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 40 474,416,126                 453,646,244            474,416,126               453,646,244             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (6,733,542,563)            (6,061,783,086)        6,878,628,970            5,701,000,405          

(6,259,126,437)            (5,608,136,842)        7,353,045,096            6,154,646,649          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 17,650,130,955            17,650,130,955       -                                  -                                
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 24,315,422,539            24,966,412,134       20,277,463,117          19,079,064,670        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                   -                               -                                  -                                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,315,422,539            24,966,412,134       20,277,463,117          19,079,064,670        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 174,280,386,848          167,258,148,509     32,525,429,057          32,088,540,000        

-                                   -                               -                                  -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 26,943,923,572            26,609,586,766       9,773,398,722            10,530,128,083        
เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 3,984,805,477              11,970,767,122       -                                  -                                
หุน้กู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,499,791,977              3,997,253,420         -                                  -                                
รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าบริการโทรศพัท์ 1,915,241,153              1,856,229,515         523,391,703               658,338,123             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                                   69,379                     -                                  -                                
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย - 
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 7,607,527,890              10,526,950,000       -                                  -                                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 22.2 4,663,356,325              4,534,293,088         320,680,319               446,364,947             
ส ารองค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน - ส่วนท่ีสญัญาส้ินสุด
   ภายในหน่ึงปี 21 122,484,910                 61,966,163              62,724,232                 3,556,218                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 688,377,207                 591,741,698            256,813,827               173,887,843             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 48,425,508,511            60,148,857,151       10,937,008,803          11,812,275,214        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19 9,976,131,507              3,970,115,068         -                                  -                                
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 37,665,303,732            28,981,196,750       -                                  -                                
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 645,121,638                 711,242,517            645,121,638               711,242,517             
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 33,486,652,237            25,487,908,841       -                                  -                                
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย - 
   รอตดัจ่าย -                                   1,198,695,076         -                                  -                                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก าหนดช าระในหน่ึงปี 22.2 17,819,979,346            20,103,334,287       529,804,009               271,977,470             
ส ารองค่าใชจ่้ายในการร้ือถอน - สุทธิจากส่วนท่ีสญัญา
   ส้ินสุดภายในหน่ึงปี 21 1,941,708,675              1,685,315,375         134,712,457               212,661,102             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,558,663                     5,071,310                1,319,033                   1,319,027                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 101,539,455,798          82,142,879,224       1,310,957,137            1,197,200,116          
รวมหนีสิ้น 149,964,964,309          142,291,736,375     12,247,965,940          13,009,475,330        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 2,372,080,630 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท 4,744,161,260              4,744,161,260         4,744,161,260            4,744,161,260          
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 2,367,811,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2 บาท 4,735,622,000              4,735,622,000         4,735,622,000            4,735,622,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 6,541,658,660              6,541,658,660         6,541,658,660            6,541,658,660          
ส่วนเกินทุนอ่ืน 1,647,137,361              1,647,137,361         1,647,137,361            1,647,137,361          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 40 474,416,126                 453,646,244            474,416,126               453,646,244             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (6,733,542,563)            (6,061,783,086)        6,878,628,970            5,701,000,405          

(6,259,126,437)            (5,608,136,842)        7,353,045,096            6,154,646,649          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 17,650,130,955            17,650,130,955       -                                  -                                
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 24,315,422,539            24,966,412,134       20,277,463,117          19,079,064,670        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                   -                               -                                  -                                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,315,422,539            24,966,412,134       20,277,463,117          19,079,064,670        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 174,280,386,848          167,258,148,509     32,525,429,057          32,088,540,000        

-                                   -                               -                                  -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

  กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์ 59,993,267,510           63,332,725,238      4,429,380,837           4,332,197,275         
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย 6,979,703,083             8,628,584,371        13,608,259                91,108,962              
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 11,845,028,781           9,205,826,793        11,422,105,424         14,499,584,274       
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 78,817,999,374           81,167,136,402      15,865,094,520         18,922,890,511       
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทุนการใหบ้ริการโทรศพัท์ 47,102,260,046           45,564,991,966      2,355,320,787           2,456,007,552         
ตน้ทุนขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย 8,871,015,003             10,548,824,108      24,689,913                78,924,579              
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 55,973,275,049           56,113,816,074      2,380,010,700           2,534,932,131         
กําไรขั้นต้น 22,844,724,325           25,053,320,328      13,485,083,820         16,387,958,380       
ดอกเบ้ียรับ 26,054,747                  57,838,760             118,174,352              169,000,486            
รายไดอ่ื้น 39,344,798                  3,224,922               2,205,972,301           3,052,857,841         
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 22,910,123,870           25,114,384,010      15,809,230,473         19,609,816,707       
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่ายและการใหบ้ริการ (4,108,177,618)           (4,716,984,368)       (2,108,729,126)          (2,217,250,655)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10,301,273,953)         (10,713,408,696)     (5,398,059,447)          (6,812,721,907)        
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 31,421,240                  (15,140,069)            27,068,720                (1,208,879)               
รวมค่าใช้จ่าย (14,378,030,331)         (15,445,533,133)     (7,479,719,853)          (9,031,181,441)        
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,532,093,539             9,668,850,877        8,329,510,620           10,578,635,266       
กาํไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์และ
   สถานะสุทธิจากการป้องกนัความเส่ียง 298,401,009                -                              -                                 -                               
ตน้ทุนทางการเงิน 26 (2,858,995,000)           (3,269,350,258)       (37,479,859)               (43,262,341)             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (11,849,692)                (8,830,739)              -                                 -                               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,959,649,856             6,390,669,880        8,292,030,761           10,535,372,925       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (852,531,160)              (968,871,154)          (1,206,941,252)          (1,470,200,349)        
กําไรสําหรับปี 5,107,118,696             5,421,798,726        7,085,089,509           9,065,172,576         

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 5,107,118,696             5,421,893,006        7,085,089,509           9,065,172,576         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                  (94,280)                   

5,107,118,696             5,421,798,726        
กําไรต่อหุ้น 28
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2.16                             2.29                        2.99 3.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับปี 5,107,118,696             5,421,798,726        7,085,089,509           9,065,172,576         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (18,233,622)                90,646,827             (18,233,622)               90,646,827              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3,646,724                    (17,743,911)            3,646,724                  (17,743,911)             
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (14,586,898)                72,902,916             (14,586,898)               72,902,916              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (14,586,898)                72,902,916             (14,586,898)               72,902,916              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,092,531,798             5,494,701,642        7,070,502,611           9,138,075,492         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,092,531,798             5,494,795,922        7,070,502,611           9,138,075,492         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                  (94,280)                   -                                 -                               

5,092,531,798             5,494,701,642        
-                                  -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกําไรขาดทุน
สําหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัท์ 59,993,267,510           63,332,725,238      4,429,380,837           4,332,197,275         
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย 6,979,703,083             8,628,584,371        13,608,259                91,108,962              
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 11,845,028,781           9,205,826,793        11,422,105,424         14,499,584,274       
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 78,817,999,374           81,167,136,402      15,865,094,520         18,922,890,511       
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทุนการใหบ้ริการโทรศพัท์ 47,102,260,046           45,564,991,966      2,355,320,787           2,456,007,552         
ตน้ทุนขายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย 8,871,015,003             10,548,824,108      24,689,913                78,924,579              
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 55,973,275,049           56,113,816,074      2,380,010,700           2,534,932,131         
กําไรขั้นต้น 22,844,724,325           25,053,320,328      13,485,083,820         16,387,958,380       
ดอกเบ้ียรับ 26,054,747                  57,838,760             118,174,352              169,000,486            
รายไดอ่ื้น 39,344,798                  3,224,922               2,205,972,301           3,052,857,841         
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 22,910,123,870           25,114,384,010      15,809,230,473         19,609,816,707       
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจาํหน่ายและการใหบ้ริการ (4,108,177,618)           (4,716,984,368)       (2,108,729,126)          (2,217,250,655)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10,301,273,953)         (10,713,408,696)     (5,398,059,447)          (6,812,721,907)        
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 31,421,240                  (15,140,069)            27,068,720                (1,208,879)               
รวมค่าใช้จ่าย (14,378,030,331)         (15,445,533,133)     (7,479,719,853)          (9,031,181,441)        
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,532,093,539             9,668,850,877        8,329,510,620           10,578,635,266       
กาํไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์และ
   สถานะสุทธิจากการป้องกนัความเส่ียง 298,401,009                -                              -                                 -                               
ตน้ทุนทางการเงิน 26 (2,858,995,000)           (3,269,350,258)       (37,479,859)               (43,262,341)             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (11,849,692)                (8,830,739)              -                                 -                               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,959,649,856             6,390,669,880        8,292,030,761           10,535,372,925       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (852,531,160)              (968,871,154)          (1,206,941,252)          (1,470,200,349)        
กําไรสําหรับปี 5,107,118,696             5,421,798,726        7,085,089,509           9,065,172,576         

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 5,107,118,696             5,421,893,006        7,085,089,509           9,065,172,576         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                  (94,280)                   

5,107,118,696             5,421,798,726        
กําไรต่อหุ้น 28
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 2.16                             2.29                        2.99 3.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับปี 5,107,118,696             5,421,798,726        7,085,089,509           9,065,172,576         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (18,233,622)                90,646,827             (18,233,622)               90,646,827              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3,646,724                    (17,743,911)            3,646,724                  (17,743,911)             
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (14,586,898)                72,902,916             (14,586,898)               72,902,916              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (14,586,898)                72,902,916             (14,586,898)               72,902,916              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,092,531,798             5,494,701,642        7,070,502,611           9,138,075,492         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,092,531,798             5,494,795,922        7,070,502,611           9,138,075,492         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                                  (94,280)                   -                                 -                               

5,092,531,798             5,494,701,642        
-                                  -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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รายงานประจำาปี  2563175

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด
สําหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,959,649,856              6,390,669,880            8,292,030,761            10,535,372,925          
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (54,105,316) 52,990,066 1,178,095 22,418,584
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,849,692                   8,830,739                   -                                  -                                  
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                                    -                                 (5,000,000)                  (5,000,000)                  
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                                    -                                 (2,168,186,686)           (2,984,295,080)           
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทัว่ไป (150,000)                       (375,000)                    (150,000)                     (375,000)                     
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (โอนกลบั) (44,868,888)                  12,354,632                 (7,418)                         (6,000,317)                  
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
      (2562: โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน) (71,236,915)                  (233,845,005)             (93,101,794)                (16,358,623)                
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย/์เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 19,293,771                   68,840,989                 7,751,705                   68,840,989                 
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนอ่ืน -                                    250,000                      -                                  -                                  
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 29) 20,951,247,200            19,996,687,879          899,322,661               1,057,369,495            
   ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,463,917                   43,034,300                 4,825,412                   12,874,549                 
   ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 57,778,157                   56,315,229                 4,601,730                   258,967                      
   ขาดทุนจากการขายและเช่ากลบั (หมายเหตุ 22.1) 173,989,696                 -                                 -                                  -                                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 367,870,738                 39,112,645                 (71,782,798)                (31,682,761)                
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                                    -                                 -                                  (2,501,311)                  
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (กลบัรายการ) (80,168,312)                  68,083,500                 (80,168,312)                68,083,500                 
   ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญา 206,954,052                 215,106,556               -                                  -                                  
   กาํไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์และสถานะสุทธิ
      จากการป้องกนัความเส่ียง (298,401,009)                -                                 -                                  -                                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,846,225,850              3,253,070,342            24,710,709                 26,982,426                 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีสิ้นดําเนินงาน 30,063,392,489            29,971,126,752          6,816,024,065            8,745,988,343            
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 130,529,710                 (1,610,841,182)          306,414,920               (2,223,067,495)           
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 129,557,807                 -                                 -                                  -                                  
   สินคา้คงเหลือ 498,753,967                 1,028,218,687            12,757,610                 (11,497,029)                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (542,103,090)                207,752,291               54,504,532                 501,164,789               
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 123,600,791                 429,902,693               123,600,791               21,652,693                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (202,609,966)                (206,150,222)             30,614,328                 45,461,740                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 235,130,964                 (8,245,264,641)          (709,420,188)              (9,498,592,789)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 216,165,894                 (785,401,696)             7,147,578                   413,273,804               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (102,906,870)                (41,067,086)               (88,099,989)                (447,196)                     
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 30,549,511,696            20,748,275,596          6,553,543,647            (2,006,063,140)           
จ่ายดอกเบ้ีย (4,273,991,093)             (2,331,815,358)          (21,821,048)                (23,817,391)                
จ่ายภาษีเงินได้ (1,197,485,806)             (1,931,894,270)          (374,403,847)              (624,143,356)              
รับคืนภาษีเงินได้ 863,493,943                 1,050,316,443            860,233,196               1,050,316,443            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 25,941,528,740            17,534,882,411          7,017,551,948            (1,603,707,444)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
สําหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนทัว่ไปเพ่ิมข้ึน -                                    (12,718,722)               -                                  -                                  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (1,997,710)                    -                                 -                                  -                                  
เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                                    -                                 (7,000,000,000)           (6,000,000,000)           
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                                    -                                 2,500,000,000            5,500,000,000            
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                                    -                                 2,168,186,686            2,984,295,080            
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 5,000,000                     5,000,000                   5,000,000                   5,000,000                   
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทัว่ไป 150,000                        375,000                      150,000                      375,000                      
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                    -                                 -                                  271,161,610               
การคืนทุนใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   เน่ืองจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                                    (525,216)                    -                                  -                                  
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                                    -                                 -                                  217,366,362               
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (8,810,725,981)             (17,053,121,095)        (72,291,498)                (711,038,533)              
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 22,468,039                   22,668,091                 72,317,070                 380,003,462               
เงินมดัจาํและเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการจดัซ้ือ
   และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (64,074,401)                  254,008,272               -                                  1,237,365                   
เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บ
   ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ (10,917,205,035)           -                                 -                                  -                                  
เงินสดจ่ายเพ่ือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (124,832,994)                (18,630,000)               (5,555,787)                  (4,860,375)                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (894,462,410)                (991,317,020)             (86,273,240)                (193,225,469)              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                                    -                                 -                                  9,538,990                   
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                                    -                                 -                                  42,988,533                 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (20,785,680,492)           (17,794,260,690)        (2,418,466,769)           2,502,842,025            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 37,000,000,000            38,000,000,000          -                                  -                                  
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (39,000,000,000)           (39,500,000,000)        -                                  -                                  
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 10,000,000,000            5,000,000,000            -                                  -                                  
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู ้ (4,000,000,000)             (1,500,000,000)          -                                  -                                  
เงินสดจ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,165,086,886)             (4,319,073,781)          (421,087,744)              (475,575,962)              
เงินปันผลจ่าย (5,872,104,164)             (2,983,428,845)          (5,872,104,164)           (2,983,428,845)           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (7,037,191,050)             (5,302,502,626)          (6,293,191,908)           (3,459,004,807)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,881,342,802)             (5,561,880,905)          (1,694,106,729)           (2,559,870,226)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 8,528,384,697              14,090,265,602          4,573,891,195            7,133,761,421            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 6,647,041,895              8,528,384,697            2,879,784,466            4,573,891,195            

-                                -                             -                              -                              
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: 
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 6,174,360,065              6,152,494,740            47,749,715                 55,683,069                 
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 194,039,019                 192,952,793               2,978,774                   39,307,045                 
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯคา้งจ่าย 41,094,180,127            36,014,858,841          -                                  -                                  
  หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22,483,335,671 24,637,627,375 850,484,328 718,342,417

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด
สําหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,959,649,856              6,390,669,880            8,292,030,761            10,535,372,925          
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (54,105,316) 52,990,066 1,178,095 22,418,584
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,849,692                   8,830,739                   -                                  -                                  
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                                    -                                 (5,000,000)                  (5,000,000)                  
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                                    -                                 (2,168,186,686)           (2,984,295,080)           
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทัว่ไป (150,000)                       (375,000)                    (150,000)                     (375,000)                     
   ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั (โอนกลบั) (44,868,888)                  12,354,632                 (7,418)                         (6,000,317)                  
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
      (2562: โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน) (71,236,915)                  (233,845,005)             (93,101,794)                (16,358,623)                
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย/์เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 19,293,771                   68,840,989                 7,751,705                   68,840,989                 
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนอ่ืน -                                    250,000                      -                                  -                                  
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 29) 20,951,247,200            19,996,687,879          899,322,661               1,057,369,495            
   ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,463,917                   43,034,300                 4,825,412                   12,874,549                 
   ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 57,778,157                   56,315,229                 4,601,730                   258,967                      
   ขาดทุนจากการขายและเช่ากลบั (หมายเหตุ 22.1) 173,989,696                 -                                 -                                  -                                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 367,870,738                 39,112,645                 (71,782,798)                (31,682,761)                
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                                    -                                 -                                  (2,501,311)                  
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (กลบัรายการ) (80,168,312)                  68,083,500                 (80,168,312)                68,083,500                 
   ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสญัญา 206,954,052                 215,106,556               -                                  -                                  
   กาํไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์และสถานะสุทธิ
      จากการป้องกนัความเส่ียง (298,401,009)                -                                 -                                  -                                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,846,225,850              3,253,070,342            24,710,709                 26,982,426                 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนีสิ้นดําเนินงาน 30,063,392,489            29,971,126,752          6,816,024,065            8,745,988,343            
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 130,529,710                 (1,610,841,182)          306,414,920               (2,223,067,495)           
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 129,557,807                 -                                 -                                  -                                  
   สินคา้คงเหลือ 498,753,967                 1,028,218,687            12,757,610                 (11,497,029)                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (542,103,090)                207,752,291               54,504,532                 501,164,789               
   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 123,600,791                 429,902,693               123,600,791               21,652,693                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (202,609,966)                (206,150,222)             30,614,328                 45,461,740                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 235,130,964                 (8,245,264,641)          (709,420,188)              (9,498,592,789)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 216,165,894                 (785,401,696)             7,147,578                   413,273,804               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (102,906,870)                (41,067,086)               (88,099,989)                (447,196)                     
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 30,549,511,696            20,748,275,596          6,553,543,647            (2,006,063,140)           
จ่ายดอกเบ้ีย (4,273,991,093)             (2,331,815,358)          (21,821,048)                (23,817,391)                
จ่ายภาษีเงินได้ (1,197,485,806)             (1,931,894,270)          (374,403,847)              (624,143,356)              
รับคืนภาษีเงินได้ 863,493,943                 1,050,316,443            860,233,196               1,050,316,443            
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 25,941,528,740            17,534,882,411          7,017,551,948            (1,603,707,444)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
สําหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนทัว่ไปเพ่ิมข้ึน -                                    (12,718,722)               -                                  -                                  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (1,997,710)                    -                                 -                                  -                                  
เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                                    -                                 (7,000,000,000)           (6,000,000,000)           
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                                    -                                 2,500,000,000            5,500,000,000            
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                                    -                                 2,168,186,686            2,984,295,080            
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 5,000,000                     5,000,000                   5,000,000                   5,000,000                   
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทัว่ไป 150,000                        375,000                      150,000                      375,000                      
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                    -                                 -                                  271,161,610               
การคืนทุนใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   เน่ืองจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                                    (525,216)                    -                                  -                                  
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                                    -                                 -                                  217,366,362               
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (8,810,725,981)             (17,053,121,095)        (72,291,498)                (711,038,533)              
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 22,468,039                   22,668,091                 72,317,070                 380,003,462               
เงินมดัจาํและเงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการจดัซ้ือ
   และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (64,074,401)                  254,008,272               -                                  1,237,365                   
เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บ
   ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯ (10,917,205,035)           -                                 -                                  -                                  
เงินสดจ่ายเพ่ือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (124,832,994)                (18,630,000)               (5,555,787)                  (4,860,375)                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (894,462,410)                (991,317,020)             (86,273,240)                (193,225,469)              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                                    -                                 -                                  9,538,990                   
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                                    -                                 -                                  42,988,533                 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (20,785,680,492)           (17,794,260,690)        (2,418,466,769)           2,502,842,025            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 37,000,000,000            38,000,000,000          -                                  -                                  
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (39,000,000,000)           (39,500,000,000)        -                                  -                                  
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 10,000,000,000            5,000,000,000            -                                  -                                  
เงินสดจ่ายชาํระคืนหุน้กู ้ (4,000,000,000)             (1,500,000,000)          -                                  -                                  
เงินสดจ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,165,086,886)             (4,319,073,781)          (421,087,744)              (475,575,962)              
เงินปันผลจ่าย (5,872,104,164)             (2,983,428,845)          (5,872,104,164)           (2,983,428,845)           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (7,037,191,050)             (5,302,502,626)          (6,293,191,908)           (3,459,004,807)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,881,342,802)             (5,561,880,905)          (1,694,106,729)           (2,559,870,226)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 8,528,384,697              14,090,265,602          4,573,891,195            7,133,761,421            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 6,647,041,895              8,528,384,697            2,879,784,466            4,573,891,195            

-                                -                             -                              -                              
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: 
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 6,174,360,065              6,152,494,740            47,749,715                 55,683,069                 
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 194,039,019                 192,952,793               2,978,774                   39,307,045                 
   ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯคา้งจ่าย 41,094,180,127            36,014,858,841          -                                  -                                  
  หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22,483,335,671 24,637,627,375 850,484,328 718,342,417

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม
สําหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563

1. ขอ้มลูทัว่ไป
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบรษิัทฯ

บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
บรษิัทฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 

บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย คือ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และ
บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของกลุ่มบรษัิท คือ การให้บรกิาร
การส่ือสารไรส้ายและจัดจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์เสรมิ

ทีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบียนของบรษิัทฯอยู่ที ่319 อาคารจัตุรสัจามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนัเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯได้มีการให้บริการวิทยุระบบเซลลูล่าร์ในย่านความถี่ 800 MHz และ 1800 MHz ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2534 และส้ินสุดสัญญาสัมปทานแล้ว
เมือ่วนัที ่15 กันยายน 2561

เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2564 บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ได้ควบรวมกิจการกับบรษิัท    ทีโอที จํากัด (มหาชน)
(“ทีโอที”) เป็นบรษิัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (จํากัด) มหาชน (“เอน็ที”)

บรษัิทฯไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีห่นึง่จากคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อดําเนินธรุกิจให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบ WiFi ทั้งนี้ระยะเวลาในการอนุญาตของใบอนุญาต
ดังกล่าวกําหนดให้กระทําได้ตลอดระยะเวลาที่ยังคงให้บรกิารภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาตตามประกาศ กสทช. 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมลงวนัที ่5 มีนาคม 2563

1.2 ข้อมูลทัว่ไปของบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จัดตั้งขึ้นเป็นบรษิัทจํากัด และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของดีแทค ไตรเน็ต คือ การให้บริการการส่ือสารไร้สายและจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม 
โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ตามรายละเอยีดทีแ่สดงด้านลา่งนี้ โดยตลอดระยะเวลาในการอนุญาต
ให้ดําเนินการ ดีแทค ไตรเน็ต ต้องดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการจัดให้มีบรกิารโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบรกิารเพื่อสังคม (USO) ตามที่กฎหมายกําหนด และระยะเวลาในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองกําหนดให้กระทําได้ตลอดระยะเวลา
ทีย่ังให้บรกิารภายใต้ขอบเขตและเงือ่นไขในการอนุญาตทีเ่กีย่วข้อง

ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การให้บรกิารโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ (IDD)) จาก กทช. มีกําหนด
ระยะเวลา 20 ปี (ตั้งแต่วนัที ่6 กุมภาพันธ์ 2550 และส้ินสุด  ณ วนัท 5 กุมภาพันธ์ 2570) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้เริม่ให้บรกิาร
โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศเมือ่วนัที ่2 สิงหาคม 2550 และมีหน้าทีจ่ะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดตามเงือ่นไขในใบอนุญาต 

ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีห่นึง่ให้บรกิารอนิเตอรเ์น็ตจาก กทช. 

ค) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่าม (การได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่)
  จาก กสทช.มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 และส้ินสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบ

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

 
ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองจาก กสทช. การให้บรกิารอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ระหว่างประเทศและบรกิาร

ชุมสายอนิเทอรเ์น็ตแบบทีส่องทีม่ีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

จ) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. (การให้บริการโทรศัพท์ประจําที่) มีกําหนดระยะเวลา 12 ปี
(ตั้งแต่วนัที ่2 กันยายน 2558 และส้ินสุด ณ วนัที ่5 กุมภาพันธ์ 2570) เริม่ให้บรกิารตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560

ฉ) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. (การให้บรกิารวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) มีกําหนด
ระยะเวลา 11 ปี (ตั้งแต่วันที่  12 กรกฎาคม 2559 และส้ินสุด ณ วันท 5 กุมภาพันธ์ 2570) เริ่มให้บริการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2559

ช) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งจาก กสทช. ประเภทขายต่อบริการวงจรเช่า/บริการช่องสัญญาณเช่า
เริม่ให้บรกิารตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 

ซ) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่จาก กสทช.มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2561 และส้ินสุด ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 
2576) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication - IMT)
ย่าน 1800 MHz (“ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯ”) สําหรบัแถบความกวา้ง 2x5 MHz ความถี่ช่วง 1745 - 1750 MHz คู่กับ
1840 - 1845 MHz ภายใต้ขอบเขตการให้บรกิารตามใบอนุญาตทัว่ราชอาณาจักรไทย

ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯดังกลา่วในราคา 13,386.77 ลา้นบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิม่) โดยมีเงือ่นไขการชําระเงินดังนี้

งวดที่หนึ่ง: ชําระเงินเป็นจํานวนรอ้ยละ 50 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 6,693.39 ล้านบาท พรอ้มจัดส่ง
หนังสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพือ่คํ้าประกนัการชําระเงนิประมลูคลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอื ภายใน 90 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัหนงัสือ
แจ้งผูช้นะการประมูลเมือ่วนัที ่23 สิงหาคม 2561 (ชําระแลว้เมือ่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2561)

งวดที่สอง: ชําระเงินเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 3,346.69 ล้านบาท พร้อมจัดส่ง
หนังสือค้ําประกันจากธนาคารเพื่อคํ้าประกันการชําระเงินประมูลคลืน่ความถี่งวดที่สาม ภายใน 15 วนั เมื่อครบกําหนดระยะเวลา
2 ปี นับแต่วนัที่ได้รบัใบอนุญาต โดยทาง กสทช. จะคืนหนังสือค้ําประกันที่ได้นําส่งงวดที่หนึ่ง ภายใน 15 วนันับจากวนัที่ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่งวดทีส่อง (ชําระแลว้เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2563)

งวดที่สาม: ชําระเงินเป็นจํานวนรอ้ยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 3,346.69 ล้านบาท ภายใน 15 วัน
เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัที่ได้รบัใบอนุญาต โดยทาง กสทช. จะคืนหนังสือค้ําประกันที่ได้นําส่งงวดที่สองภายใน
15 วนันับจากวนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่งวดทีส่าม

ฌ) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่จาก กสทช.มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2561 และส้ินสุด ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 
2576) เพือ่ประกอบกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ยา่น 900 MHz 
(“ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯ”) สําหรบัแถบความกวา้ง 2x5 MHz ความถี่ช่วง 890 - 895 MHz คู่กับ 935 - 940 MHz
ภายใต้ขอบเขตการให้บรกิารตามใบอนุญาตทัว่ราชอาณาจักรไทย
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บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม
สําหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563

1. ขอ้มลูทัว่ไป
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบรษิัทฯ

บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
บรษิัทฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในปี 2550 

บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย คือ เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ และ
บรษัิท ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จํากัด ซึ่งเป็นบรษัิทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลักของกลุ่มบรษิัท คือ การให้บรกิาร
การส่ือสารไรส้ายและจัดจําหน่ายอปุกรณ์โทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์เสรมิ

ทีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบียนของบรษิัทฯอยู่ที ่319 อาคารจัตุรสัจามจุร ีชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนัเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯได้มีการให้บริการวิทยุระบบเซลลูล่าร์ในย่านความถี่ 800 MHz และ 1800 MHz ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2534 และส้ินสุดสัญญาสัมปทานแล้ว
เมือ่วนัที ่15 กันยายน 2561

เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2564 บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ได้ควบรวมกิจการกับบรษิัท    ทีโอที จํากัด (มหาชน)
(“ทีโอที”) เป็นบรษิัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (จํากัด) มหาชน (“เอน็ที”)

บรษิทัฯไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีห่นึง่จากคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อดําเนินธรุกิจให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบ WiFi ท้ังนี้ระยะเวลาในการอนุญาตของใบอนุญาต
ดังกล่าวกําหนดให้กระทําได้ตลอดระยะเวลาที่ยังคงให้บรกิารภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขในการอนุญาตตามประกาศ กสทช. 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมลงวนัที ่5 มีนาคม 2563

1.2 ข้อมูลทัว่ไปของบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ จัดตั้งขึ้นเป็นบรษิัทจํากัด และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของดีแทค ไตรเน็ต คือ การให้บริการการส่ือสารไร้สายและจัดจําหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม 
โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ตามรายละเอยีดทีแ่สดงด้านลา่งนี้ โดยตลอดระยะเวลาในการอนุญาต
ให้ดําเนินการ ดีแทค ไตรเน็ต ต้องดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการจัดให้มีบรกิารโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบรกิารเพื่อสังคม (USO) ตามที่กฎหมายกําหนด และระยะเวลาในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองกําหนดให้กระทําได้ตลอดระยะเวลา
ทีย่ังให้บรกิารภายใต้ขอบเขตและเงือ่นไขในการอนุญาตทีเ่กีย่วข้อง

ก) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (การให้บรกิารโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศ (IDD)) จาก กทช. มีกําหนด
ระยะเวลา 20 ปี (ตั้งแต่วนัที ่6 กุมภาพันธ์ 2550 และส้ินสุด  ณ วนัท 5 กุมภาพันธ์ 2570) โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้เริม่ให้บรกิาร
โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศเมือ่วนัที ่2 สิงหาคม 2550 และมีหน้าทีจ่ะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดตามเงือ่นไขในใบอนุญาต 

ข) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีห่นึง่ให้บรกิารอนิเตอรเ์น็ตจาก กทช. 

ค) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีแ่ละใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่าม (การได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่)
  จาก กสทช.มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 และส้ินสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบ

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

 
ง) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองจาก กสทช. การให้บรกิารอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ระหว่างประเทศและบรกิาร

ชุมสายอนิเทอรเ์น็ตแบบทีส่องทีม่ีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

จ) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. (การให้บริการโทรศัพท์ประจําที่) มีกําหนดระยะเวลา 12 ปี
(ตั้งแต่วนัที ่2 กันยายน 2558 และส้ินสุด ณ วนัที ่5 กุมภาพันธ์ 2570) เริม่ให้บรกิารตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560

ฉ) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช. (การให้บรกิารวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) มีกําหนด
ระยะเวลา 11 ปี (ตั้งแต่วันที่  12 กรกฎาคม 2559 และส้ินสุด ณ วันท 5 กุมภาพันธ์ 2570) เริ่มให้บริการต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายน 2559

ช) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งจาก กสทช. ประเภทขายต่อบริการวงจรเช่า/บริการช่องสัญญาณเช่า
เริม่ให้บรกิารตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 

ซ) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่จาก กสทช.มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2561 และส้ินสุด ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 
2576) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication - IMT)
ย่าน 1800 MHz (“ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯ”) สําหรบัแถบความกวา้ง 2x5 MHz ความถี่ช่วง 1745 - 1750 MHz คู่กับ
1840 - 1845 MHz ภายใต้ขอบเขตการให้บรกิารตามใบอนุญาตทัว่ราชอาณาจักรไทย

ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯดังกลา่วในราคา 13,386.77 ลา้นบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิม่) โดยมีเงือ่นไขการชําระเงินดังนี้

งวดที่หนึ่ง: ชําระเงินเป็นจํานวนรอ้ยละ 50 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 6,693.39 ล้านบาท พรอ้มจัดส่ง
หนังสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพือ่คํ้าประกนัการชําระเงินประมูลคลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอื ภายใน 90 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัหนงัสือ
แจ้งผูช้นะการประมูลเมือ่วนัที ่23 สิงหาคม 2561 (ชําระแลว้เมือ่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2561)

งวดที่สอง: ชําระเงินเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 3,346.69 ล้านบาท พร้อมจัดส่ง
หนังสือค้ําประกันจากธนาคารเพื่อคํ้าประกันการชําระเงินประมูลคลืน่ความถี่งวดที่สาม ภายใน 15 วนั เมื่อครบกําหนดระยะเวลา
2 ปี นับแต่วนัที่ได้รบัใบอนุญาต โดยทาง กสทช. จะคืนหนังสือค้ําประกันที่ได้นําส่งงวดที่หนึ่ง ภายใน 15 วนันับจากวนัที่ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่งวดทีส่อง (ชําระแลว้เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2563)

งวดที่สาม: ชําระเงินเป็นจํานวนรอ้ยละ 25 ของราคาชนะประมูล ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 3,346.69 ล้านบาท ภายใน 15 วัน
เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัที่ได้รบัใบอนุญาต โดยทาง กสทช. จะคืนหนังสือค้ําประกันที่ได้นําส่งงวดที่สองภายใน
15 วนันับจากวนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่งวดทีส่าม

ฌ) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่จาก กสทช.มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2561 และส้ินสุด ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 
2576) เพือ่ประกอบกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ยา่น 900 MHz 
(“ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯ”) สําหรบัแถบความกวา้ง 2x5 MHz ความถี่ช่วง 890 - 895 MHz คู่กับ 935 - 940 MHz
ภายใต้ขอบเขตการให้บรกิารตามใบอนุญาตทัว่ราชอาณาจักรไทย



รายงานประจำาปี  2563179

 ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าทีต่้องชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่ดังกลา่ว ในราคา 40,728.48 ลา้นบาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีสํ่าหรบักิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895 MHz / 
935 - 940 MHz ดังนี้

 งวดทีห่นึง่: ชําระเงินเป็นจํานวน 4,301.40  ลา้นบาท พรอ้มจัดส่งหนังสือค้ําประกันจากธนาคารเพือ่ค้ําประกันการชําระเงินประมูล
คลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอื ภายใน 90 วนันับจากวนัทีไ่ด้รบัหนังสือแจ้งผูช้นะการประมูลเมือ่วนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ชําระแลว้
เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2561) 

 งวดที่สอง: ชําระเงินเป็นเงินจํานวน 2,150.70 ล้านบาท พรอ้มจัดส่งหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อค้ําประกันการชําระเงิน
ประมูลคลืน่ความถีง่วดทีส่ามและงวดทีส่ี่ ภายใน 15 วนั เมือ่ครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รบัใบอนุญาต โดยทาง กสทช.
จะคืนหนังสือค้ําประกันทีไ่ด้นําส่งงวดทีห่นึง่ ภายใน 15 วนันับจากวนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่งวดทีส่อง

งวดทีส่าม: ชําระเงินเป็นจํานวน 2,150.70 ลา้นบาท พรอ้มจัดส่งหนังสือค้ําประกันจากธนาคารเพือ่ค้ําประกันการชําระเงินประมูล
คลืน่ความถีง่วดทีส่ี่ ภายใน 15 วนั เมือ่ครบกําหนดระยะเวลา 3 ป ีนบัแตว่นัทีไ่ดร้บัใบอนุญาต โดยทาง กสทช.จะคนืหนังสือค้าํประกัน
ทีไ่ด้นําส่งงวดทีส่อง ภายใน 15 วนันับจากวนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่งวดทีส่าม

งวดทีส่ี่: ชําระเงินเป็นจํานวน 32,125.68 ลา้นบาท ภายใน 15 วนั เมือ่ครบกําหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รบัใบอนุญาต โดย
ทาง กสทช.จะคืนหนังสือค้ําประกันทีไ่ด้นําส่งงวดทีส่าม ภายใน 15 วนันับจากวนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่
งวดทีส่ี่

เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทําหนังสือไปยังสํานักงาน กสทช. เพือ่แจ้งความประสงค์ขอแบ่งชําระเงินประมูล
คลืน่ความถีย่่าน 900 MHz อนัเนือ่งจากตามคําส่ังหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที ่4/2562 ลงวนัที ่11 เมษายน 2562 
เรือ่ง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (“คําส่ัง คสช. ที ่4/2562”) ทีใ่ห้ กสทช. พิจารณา
แบ่งชําระเงินจากการประมูลคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ผู้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ต้องชําระออกเป็นสิบงวด
ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กัน การขอแบ่งชําระอยู่ภายใต้เงือ่นไขทีว่า่ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตจะต้องเป็น ผูข้อรบัใบอนุญาตทีม่ีสิทธใินการได้
รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 700 MHz ต่อมาเมือ่วนัที ่19 มิถุนายน 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้ารว่มขอรบัใบอนุญาตให้ใช้
คลืน่ความถีสํ่าหรบักิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ต่อสํานักงาน กสทช. และเป็นผูไ้ด้รบัจัดสรรคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz 
จํานวน 1 ชุด รายละเอียดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ดังกลา่วปรากฏรายละเอียดตามที่กลา่ว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ฎ) ซึ่งต่อมา ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัหนังสือจาก กสทช. ยืนยันว่า ดีแทค ไตรเน็ต
ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของคําส่ัง คสช. ที่ 4/2562 ข้างต้น ส่งผลให้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัสิทธิในการแบ่งชําระเงินประมูล
คลืน่ความถีย่่าน 900 MHz ตามเงือ่นไขใหม่ทีร่ะบุในคําส่ัง คสช. ที ่4/2562 ดังกลา่ว และแจ้งข้อมูลการแบ่งชําระเงินออกเป็น
สิบงวด งวดละเท่าๆกัน โดยถือวา่ปีที ่ดีแทค ไตรเน็ต ประมูลคลืน่ความถีย่่าน 900 MHz ได้ (ธนัวาคม 2561) นับเป็นงวดชําระเงิน
งวดแรก และข้อมูลการชําระเงินประมูลคลืน่ความถีย่่าน 900 MHz งวดทีเ่หลอื (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) เป็นดังนี้

งวดทีส่องและงวดทีส่าม: ชําระเงินเป็นจํานวนรวม 7,917.14 ลา้นบาทในปี 2563 
 (ชําระแลว้เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2563)

งวดทีส่ี่ถึงงวดทีสิ่บ: ชําระเงินค่าคลื่นความถี่ร้อยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือ
เท่ากับ 4,072.85 ลา้นบาทในแต่ละงวดชําระเงิน

ทัง้นี ้ในระหวา่งการแบง่ชําระเงินประมูลคลืน่ความถี ่ดแีทค ไตรเนต็จะตอ้งวางหนังสือค้าํประกนัจากธนาคารเพือ่ค้าํประกนัการชําระ
เงินประมูลคลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอื รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขอืน่ตามคําส่ัง คสช. ที ่4/2562

สืบเนื่องจาก ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัหนังสือยืนยันจาก กสทช. วา่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของคําสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ส่งผลให้
ได้รบัสิทธใินการแบ่งชําระเงินประมูลคลืน่ความถีย่่าน 900 MHz ตามรายละเอยีดทีก่ลา่วข้างต้นนั้น ผูบ้รหิารของ ดีแทค ไตรเน็ต 
ไดพ้จิารณารายละเอยีดข้อมลูตลอดจนเน้ือหาของรายการทีเ่กีย่วข้องในการได้มาซึง่เงือ่นไขในการแบ่งชาํระเงนิประมลูคลืน่ความถี่
ย่าน 900 MHz แล้วเห็นว่า การได้มาซึ่งเงื่อนไขในการแบ่งชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวน้ีมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการเป็นผูข้อรบัใบอนุญาตและมีสิทธใินการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีสํ่าหรบักิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ดังนั้น 
ตน้ทนุการได้รบัใบอนุญาตให้ใชคลืน่ความถีฯ่ค้างจา่ย - รอตดัจา่ย (อนัเป็นผลตา่งระหวา่งมลูคา่ปัจจุบนัของเงนิประมูลคลืน่ความถี่
ย่าน 900 MHz ที่ต้องชําระตามเงื่อนไขการชําระเงินใหม่และเงื่อนไขเดิม) จึงถูกบันทึกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการได้รบั
ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 700 MHz เมือ่ ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 700 MHz ในเดือนธนัวาคม 
2563 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขของใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ย่าน 700 MHz กล่าวตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ฎ) 

ญ) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ย่าน 26 GHz จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และส้ินสุด 
ณ วนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2578) เพือ่ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication 
- IMT) ย่าน 26 GHz (“ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่”) ในความถีช่่วง 26.8 - 27.0 GHz ขนาดความกวา้งของแถบคลืน่ความถี่
รวม 200 MHz ภายใต้ขอบเขต การให้บรกิารตามใบอนุญาตทัว่ราชอาณาจักรไทย

ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีาร
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรบักิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz  
ดีแทค ไตรเน็ต ชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯดังกลา่วในราคา 974.13 ลา้นบาท(รวมภาษีมูลค่า
เพิม่) แก่ กสทช. แลว้เมือ่วนัที ่21 กุมภาพันธ์ 2563

ฎ) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีจ่าก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 และส้ินสุด ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 
2578) เพือ่ประกอบกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 700 MHz 
(“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ”) สําหรบัแถบความกวา้ง 2x10 MHz ความถี่ช่วง 713 - 723 MHz คู่กับ 768 - 778 MHz
ภายใต้ขอบเขตการให้บรกิารตามใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ในการขอรบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ดังกล่าว
ดีแทค ไตรเน็ต ต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัติในเรือ่งการเป็นผูข้อรบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 890-915 MHz/935-960 MHz 
มากอ่น ตลอดจนมคีณุสมบัตติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตา่งๆตามประกาศ กสทช. เรือ่ง การอนญุาตให้ใชค้ลืน่ความถีสํ่าหรบักจิการ
โทรคมนาคมย่าน 703-733/758-788 MHz ลงวนัที ่4 มิถุนายน 2562 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (“ประกาศ กสทช.”) กําหนดไวด้้วย
เช่นกัน 

ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องชําระเงินค่าคลื่นความถี่สําหรบัการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯดังกล่าวในราคา 18,815
ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) โดยมีเงือ่นไขการชําระเงินค่าคลืน่ความถีสํ่าหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่ ดังต่อไปนี้

งวดที่หน่ึง: ชําระเงินเป็นจํานวนร้อยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 1,881.5 ล้านบาท
(รวมภาษมีลูคา่เพิม่) พรอ้มจดัส่งหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารเพือ่คํ้าประกนัการชาํระเงนิคา่คลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอื (ชาํระแล้ว
เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2563) 

งวดที่สองถึงงวดที่สิบ: ชําระเงินเป็นจํานวนรอ้ยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละงวดชําระเงินของปีที่สอง
ถึงปีที่สิบ ซึ่งคิดเป็นเงินในแต่ละงวดจํานวน 1,881.5 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พรอ้มจัดส่งหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร
เพือ่ค้ําประกันการชําระเงินค่าคลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอืภายใน 15 วนันับแต่วนัทีค่รบรอบการอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่นแต่ละปี



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 180

 ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าทีต่้องชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่ดังกลา่ว ในราคา 40,728.48 ลา้นบาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีสํ่าหรบักิจการโทรคมนาคม ย่าน 890 - 895 MHz / 
935 - 940 MHz ดังนี้

 งวดทีห่นึง่: ชําระเงินเป็นจํานวน 4,301.40  ลา้นบาท พรอ้มจัดส่งหนังสือค้ําประกันจากธนาคารเพือ่ค้ําประกันการชําระเงินประมูล
คลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอื ภายใน 90 วนันับจากวนัทีไ่ด้รบัหนังสือแจ้งผูช้นะการประมูลเมือ่วนัที ่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ชําระแลว้
เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม 2561) 

 งวดที่สอง: ชําระเงินเป็นเงินจํานวน 2,150.70 ล้านบาท พรอ้มจัดส่งหนังสือคํ้าประกันจากธนาคารเพื่อค้ําประกันการชําระเงิน
ประมูลคลืน่ความถีง่วดทีส่ามและงวดทีส่ี่ ภายใน 15 วนั เมือ่ครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รบัใบอนุญาต โดยทาง กสทช.
จะคืนหนังสือค้ําประกันทีไ่ดน้ําส่งงวดทีห่นึง่ ภายใน 15 วนันับจากวนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่งวดทีส่อง

งวดทีส่าม: ชําระเงินเป็นจํานวน 2,150.70 ลา้นบาท พรอ้มจัดส่งหนังสือค้ําประกันจากธนาคารเพือ่ค้ําประกันการชําระเงินประมูล
คลืน่ความถีง่วดทีส่ี่ ภายใน 15 วนั เมือ่ครบกําหนดระยะเวลา 3 ป ีนบัแตว่นัทีไ่ดร้บัใบอนุญาต โดยทาง กสทช.จะคนืหนังสือค้าํประกนั
ทีไ่ด้นําส่งงวดทีส่อง ภายใน 15 วนันับจากวนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่งวดทีส่าม

งวดทีส่ี่: ชําระเงินเป็นจํานวน 32,125.68 ลา้นบาท ภายใน 15 วนั เมือ่ครบกําหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วนัทีไ่ด้รบัใบอนุญาต โดย
ทาง กสทช.จะคืนหนังสือค้ําประกันทีไ่ดน้ําส่งงวดทีส่าม ภายใน 15 วนันับจากวนัทีผู่ไ้ด้รบัใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลืน่ความถีฯ่
งวดทีส่ี่

เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ได้ทําหนังสือไปยังสํานักงาน กสทช. เพือ่แจ้งความประสงค์ขอแบ่งชําระเงินประมูล
คลืน่ความถีย่่าน 900 MHz อนัเนือ่งจากตามคําส่ังหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที ่4/2562 ลงวนัที ่11 เมษายน 2562 
เรือ่ง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (“คําส่ัง คสช. ที ่4/2562”) ทีใ่ห้ กสทช. พิจารณา
แบ่งชําระเงินจากการประมูลคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ผู้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ต้องชําระออกเป็นสิบงวด
ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กัน การขอแบ่งชําระอยู่ภายใต้เงือ่นไขทีว่า่ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตจะต้องเป็น ผูข้อรบัใบอนุญาตทีม่ีสิทธใินการได้
รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 700 MHz ต่อมาเมือ่วนัที ่19 มิถุนายน 2562 ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้ารว่มขอรบัใบอนุญาตให้ใช้
คลืน่ความถีสํ่าหรบักิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ต่อสํานักงาน กสทช. และเป็นผูไ้ด้รบัจัดสรรคลืน่ความถีย่่าน 700 MHz 
จํานวน 1 ชุด รายละเอียดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ดังกลา่วปรากฏรายละเอียดตามที่กลา่ว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ฎ) ซึ่งต่อมา ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัหนังสือจาก กสทช. ยืนยันว่า ดีแทค ไตรเน็ต
ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของคําส่ัง คสช. ที่ 4/2562 ข้างต้น ส่งผลให้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัสิทธิในการแบ่งชําระเงินประมูล
คลืน่ความถีย่่าน 900 MHz ตามเงือ่นไขใหม่ทีร่ะบุในคําส่ัง คสช. ที ่4/2562 ดังกลา่ว และแจ้งข้อมูลการแบ่งชําระเงินออกเป็น
สิบงวด งวดละเท่าๆกัน โดยถือวา่ปีที ่ดีแทค ไตรเน็ต ประมูลคลืน่ความถีย่่าน 900 MHz ได้ (ธนัวาคม 2561) นับเป็นงวดชําระเงิน
งวดแรก และข้อมูลการชําระเงินประมูลคลืน่ความถีย่่าน 900 MHz งวดทีเ่หลอื (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) เป็นดังนี้

งวดทีส่องและงวดทีส่าม: ชําระเงินเป็นจํานวนรวม 7,917.14 ลา้นบาทในปี 2563 
 (ชําระแลว้เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2563)

งวดทีส่ี่ถึงงวดทีสิ่บ: ชําระเงินค่าคลื่นความถี่ร้อยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือ
เท่ากับ 4,072.85 ลา้นบาทในแต่ละงวดชําระเงิน

ทัง้นี ้ในระหวา่งการแบง่ชําระเงนิประมลูคลืน่ความถี ่ดแีทค ไตรเนต็จะตอ้งวางหนงัสือค้าํประกนัจากธนาคารเพือ่ค้าํประกนัการชําระ
เงินประมูลคลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอื รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขอืน่ตามคําส่ัง คสช. ที ่4/2562

สืบเนื่องจาก ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัหนังสือยืนยันจาก กสทช. วา่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของคําสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ส่งผลให้
ได้รบัสิทธใินการแบ่งชําระเงินประมูลคลืน่ความถีย่่าน 900 MHz ตามรายละเอยีดทีก่ลา่วข้างต้นนั้น ผูบ้รหิารของ ดีแทค ไตรเน็ต 
ไดพ้จิารณารายละเอยีดข้อมลูตลอดจนเนือ้หาของรายการทีเ่กีย่วข้องในการได้มาซึง่เงือ่นไขในการแบ่งชาํระเงินประมูลคลืน่ความถี่
ย่าน 900 MHz แล้วเห็นว่า การได้มาซึ่งเงื่อนไขในการแบ่งชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับการเป็นผูข้อรบัใบอนุญาตและมีสิทธใินการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีสํ่าหรบักิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ดังนั้น 
ตน้ทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใชคลืน่ความถีฯ่ค้างจา่ย - รอตดัจา่ย (อนัเป็นผลตา่งระหวา่งมลูคา่ปัจจุบนัของเงนิประมูลคลืน่ความถี่
ย่าน 900 MHz ที่ต้องชําระตามเงื่อนไขการชําระเงินใหม่และเงื่อนไขเดิม) จึงถูกบันทึกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการได้รบั
ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 700 MHz เมือ่ ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 700 MHz ในเดือนธนัวาคม 
2563 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขของใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ย่าน 700 MHz กล่าวตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ฎ) 

ญ) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ย่าน 26 GHz จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และส้ินสุด 
ณ วนัที ่23 กุมภาพันธ์ 2578) เพือ่ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication 
- IMT) ย่าน 26 GHz (“ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่”) ในความถีช่่วง 26.8 - 27.0 GHz ขนาดความกวา้งของแถบคลืน่ความถี่
รวม 200 MHz ภายใต้ขอบเขต การให้บรกิารตามใบอนุญาตทัว่ราชอาณาจักรไทย

ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีาร
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรบักิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz  
ดีแทค ไตรเน็ต ชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯดังกลา่วในราคา 974.13 ลา้นบาท(รวมภาษีมูลค่า
เพิม่) แก่ กสทช. แลว้เมือ่วนัที ่21 กุมภาพันธ์ 2563

ฎ) ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีจ่าก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 และส้ินสุด ณ วนัที ่23 ธนัวาคม 
2578) เพือ่ประกอบกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ยา่น 700 MHz 
(“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ”) สําหรบัแถบความกวา้ง 2x10 MHz ความถี่ช่วง 713 - 723 MHz คู่กับ 768 - 778 MHz
ภายใต้ขอบเขตการให้บรกิารตามใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ในการขอรบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ดังกล่าว
ดีแทค ไตรเน็ต ต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัติในเรือ่งการเป็นผูข้อรบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 890-915 MHz/935-960 MHz 
มากอ่น ตลอดจนมีคณุสมบัตติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตา่งๆตามประกาศ กสทช. เรือ่ง การอนญุาตให้ใชค้ลืน่ความถีสํ่าหรบักจิการ
โทรคมนาคมย่าน 703-733/758-788 MHz ลงวนัที ่4 มิถุนายน 2562 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (“ประกาศ กสทช.”) กําหนดไวด้้วย
เช่นกัน 

ดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องชําระเงินค่าคลื่นความถี่สําหรบัการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯดังกล่าวในราคา 18,815
ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) โดยมีเงือ่นไขการชําระเงินค่าคลืน่ความถีสํ่าหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่ ดังต่อไปนี้

งวดที่หนึ่ง: ชําระเงินเป็นจํานวนร้อยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งคิดเป็นเงินจํานวน 1,881.5 ล้านบาท
(รวมภาษมีลูคา่เพิม่) พรอ้มจดัส่งหนงัสือคํ้าประกันจากธนาคารเพือ่คํ้าประกันการชาํระเงินคา่คลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอื (ชําระแล้ว
เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2563) 

งวดที่สองถึงงวดที่สิบ: ชําระเงินเป็นจํานวนรอ้ยละสิบของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละงวดชําระเงินของปีที่สอง
ถึงปีที่สิบ ซึ่งคิดเป็นเงินในแต่ละงวดจํานวน 1,881.5 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) พรอ้มจัดส่งหนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร
เพือ่ค้ําประกันการชําระเงินค่าคลืน่ความถีใ่นส่วนทีเ่หลอืภายใน 15 วนันับแต่วนัทีค่รบรอบการอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีใ่นแต่ละปี
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1.3 ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) 

ในเดอืนธนัวาคม 2556 กสทช. ไดอ้อกประกาศ กสทช. เรือ่ง การใชแ้ละเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2556(“ประกาศ กสทช. 
วา่ด้วยการใช้และเชือ่มต่อโครงข่าย 2556”) มาแทนทีป่ระกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 
โดยประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556 ยังคงกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
มีหน้าทีใ่ห้ผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่เชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่อยู่เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบรษิัทฯ บนคลื่นความถี่ตามสัญญาสัมปทานของบรษิัทฯ
ได้ส้ินสุดลงแลว้เมือ่วนัที ่ 15 กันยายน 2561 บรษิัทฯได้ดําเนินการส่งหนังสือแจ้งต่อ คู่สัญญาการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
กับบรษิัทฯให้ทราบถึงการส้ินสุดลงของสัญญาสัมปทาน และบอกเลกิสัญญาการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกลา่วแลว้

ทั้งนี้ตามสัญญาสัมปทานของบรษิัทฯที่ได้ส้ินสุดลงเมื่อวนัที่ 15 กันยายน 2561 นั้น บรษิัทฯต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ กสท (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) เป็นรายปีซ่ึงคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญา และต้องไม่ต่ํากว่า
ผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต่ําในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การเข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทําให้การคํานวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนภายหลงัการเข้าทาํสัญญาการเชือ่มตอ่โครงข่ายยังไมม่คีวามชดัเจน บรษิทัฯจงึคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทน             
ที่ต้องจ่ายให้แก่ กสท ตั้งแต่ปีสัมปทานที่ 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
ในเรื่องน้ี อย่างไรก็ดี กสท ได้โต้แย้งวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีดังกล่าวของบริษัทฯ โดยได้ยื่นคําเสนอ
ข้อพิพาทเรยีกรอ้งให้บรษัิทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (โปรดดูรายละเอยีด
เพิม่เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 (ข))

ในส่วนของการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต น้ัน ดีแทค ไตรเน็ต ได้ลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่ ดังนี้

ผูป้ระกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)
ช)
ซ)
ฌ)
ญ)

บรษิัท ทรู มูฟ จํากัด
บรษิัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
บรษิัท ทรู ยูนิเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ์ จํากัด
บรษิัท แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน)
บรษิัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จํากัด
บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ “เอน็ที”)
บรษิัท ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
บรษิัท ทรู อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
บรษิัท โอทาโร เวลิด์ คอรป์อเรชัน่ จํากัด
บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ “เอน็ที”)

1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
18 ธนัวาคม 2562 เป็นต้นไป

1.4 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ทีป่ัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธรุกิจและอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ อาจนํา
มาซึง่ความไมแ่นน่อนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดําเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิท ฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษัิทตดิตามความ
คบืหนา้ของสถานการณ์ดงักลา่วและประเมินผลกระทบทางการเงินเกีย่วกบัมลูคา่ของสินทรพัย์ ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นทีอ่าจ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนือ่ง ทั้งนี้ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือ่สถานการณ์มีการเปลีย่นแปลง

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ

2.1 งบการเงนินีจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่าํหนดในพระราชบญัญัตวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการค้าออกตามความ ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บรษิัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงนิรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบรษัิท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทัยอ่ย 

(ซึง่ต่อไปนี้เรยีกวา่ “บรษิัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบรษิัท ลักษณะของธุรกิจ
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรารอ้ยละที่ถือหุน้

2563
รอ้ยละ

2562
รอ้ยละ

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัทฯโดยตรง

บรษิัท เวลิด์โฟน ช็อป จํากัด
บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด
บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด 
บรษิัท เพย์สบาย จํากัด 

อยู่ระหวา่งการแบ่งทรพัย์ชําระแก่เจ้าหนี้
บรหิารสินทรพัย์
ให้บรกิารโทรคมนาคม  
อยู่ระหวา่งการชําระบัญชี
อยู่ระหวา่งการชําระบัญชี

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกัด

บรษิัท อสีเทิรน์ บิช จํากัด                          เลกิกิจการและเสรจ็การชําระบัญชี ไทย - 100

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด

บรษิัท ดีแทค แอค็เซเลเรท จํากัด

บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด  
บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด

ลงทุนและให้การสนับสนุนแก่บรษิัท start-up   
ในการพัฒนาแอพพลเิคชัน่ต่างๆ
อยู่ระหวา่งการชําระบัญชี
ให้เช่าเครือ่งมือและอปุกรณ์โทรคมนาคม

ไทย

ไทย
ไทย

100

100
100

100

100
100

ข) บรษิทัฯจะถอืวา่มกีารควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัยอ่ยได้ หากบรษิทัฯมสิีทธไิด้รบัหรอืมส่ีวนได้เสียในผลตอบแทนของกจิการที่
เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการส่ังการกิจกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทย่อย
จนถึงวนัทีบ่รษิัทฯส้ินสุดการควบคุมบรษิัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบรษิัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญเช่นเดียวกันกับของบรษิัทฯ



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 182

1.3 ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge) 

ในเดอืนธนัวาคม 2556 กสทช. ไดอ้อกประกาศ กสทช. เรือ่ง การใชแ้ละเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม พ.ศ. 2556(“ประกาศ กสทช. 
วา่ด้วยการใช้และเชือ่มต่อโครงข่าย 2556”) มาแทนทีป่ระกาศ กทช. วา่ด้วยการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 
โดยประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556 ยังคงกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
มีหน้าทีใ่ห้ผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่เชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่อยู่เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบรษิัทฯ บนคลื่นความถี่ตามสัญญาสัมปทานของบรษิัทฯ
ได้ส้ินสุดลงแลว้เมือ่วนัที ่ 15 กันยายน 2561 บรษิัทฯได้ดําเนินการส่งหนังสือแจ้งต่อ คู่สัญญาการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
กับบรษิัทฯให้ทราบถึงการส้ินสุดลงของสัญญาสัมปทาน และบอกเลกิสัญญาการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกลา่วแลว้

ทั้งนี้ตามสัญญาสัมปทานของบรษิัทฯที่ได้ส้ินสุดลงเมื่อวนัที่ 15 กันยายน 2561 นั้น บรษิัทฯต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ กสท (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) เป็นรายปีซ่ึงคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญา และต้องไม่ตํ่ากว่า
ผลประโยชน์ตอบแทนข้ันต่ําในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การเข้าทําสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทําให้การคํานวณ
ผลประโยชน์ตอบแทนภายหลงัการเข้าทาํสัญญาการเชือ่มตอ่โครงข่ายยังไม่มีความชดัเจน บรษิทัฯจงึคาํนวณผลประโยชน์ตอบแทน             
ที่ต้องจ่ายให้แก่ กสท ตั้งแต่ปีสัมปทานที่ 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
ในเรื่องน้ี อย่างไรก็ดี กสท ได้โต้แย้งวิธีการคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีดังกล่าวของบริษัทฯ โดยได้ยื่นคําเสนอ
ข้อพิพาทเรยีกรอ้งให้บรษัิทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (โปรดดูรายละเอยีด
เพิม่เติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 36 (ข))

ในส่วนของการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของ ดีแทค ไตรเน็ต น้ัน ดีแทค ไตรเน็ต ได้ลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่ ดังนี้

ผูป้ระกอบการ ระยะเวลาการมีผลบังคับใช้

ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)
ช)
ซ)
ฌ)
ญ)

บรษิัท ทรู มูฟ จํากัด
บรษิัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแ์ซล คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
บรษิัท ทรู ยูนิเวอรแ์ซล คอนเวอรเ์จ้นซ์ จํากัด
บรษิัท แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากัด (มหาชน)
บรษิัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จํากัด
บรษิัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ “เอน็ที”)
บรษิัท ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
บรษิัท ทรู อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
บรษิัท โอทาโร เวลิด์ คอรป์อเรชัน่ จํากัด
บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ “เอน็ที”)

1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
18 ธนัวาคม 2562 เป็นต้นไป

1.4 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ทีป่ัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธรุกิจและอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ อาจนํา
มาซึง่ความไม่แนน่อนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดําเนินธรุกิจของกลุม่บรษิทั ฝา่ยบรหิารของกลุม่บรษิทัตดิตามความ
คบืหนา้ของสถานการณ์ดงักลา่วและประเมินผลกระทบทางการเงินเกีย่วกบัมลูคา่ของสินทรพัย์ ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นทีอ่าจ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนือ่ง ทั้งนี้ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมือ่สถานการณ์มีการเปลีย่นแปลง

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ

2.1 งบการเงนิน้ีจัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่าํหนดในพระราชบญัญัตวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ
ในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการค้าออกตามความ ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บรษิัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงนิรวมนีไ้ดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทัย่อย 

(ซึง่ต่อไปนี้เรยีกวา่ “บรษิัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบรษิัท ลักษณะของธุรกิจ
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรารอ้ยละที่ถือหุน้

2563
รอ้ยละ

2562
รอ้ยละ

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัทฯโดยตรง

บรษิัท เวลิด์โฟน ช็อป จํากัด
บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด
บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด 
บรษิัท เพย์สบาย จํากัด 

อยู่ระหวา่งการแบ่งทรพัย์ชําระแก่เจ้าหนี้
บรหิารสินทรพัย์
ให้บรกิารโทรคมนาคม  
อยู่ระหวา่งการชําระบัญชี
อยู่ระหวา่งการชําระบัญชี

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกัด

บรษิัท อสีเทิรน์ บิช จํากัด                          เลกิกิจการและเสรจ็การชําระบัญชี ไทย - 100

บรษิัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด

บรษิัท ดีแทค แอค็เซเลเรท จํากัด

บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด  
บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด

ลงทุนและให้การสนับสนุนแก่บรษิัท start-up   
ในการพัฒนาแอพพลเิคชัน่ต่างๆ
อยู่ระหวา่งการชําระบัญชี
ให้เช่าเครือ่งมือและอปุกรณ์โทรคมนาคม

ไทย

ไทย
ไทย

100

100
100

100

100
100

ข) บรษิทัฯจะถอืวา่มกีารควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษัิทยอ่ยได้ หากบรษัิทฯมีสิทธไิด้รบัหรอืมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกจิการที่
เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการส่ังการกิจกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทย่อย
จนถึงวนัทีบ่รษิัทฯส้ินสุดการควบคุมบรษิัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบรษิัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญเช่นเดียวกันกับของบรษิัทฯ
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จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริษัท ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในงบการเงินของบรษิัทฯกับส่วนของผูถ้ือหุ้นของบรษิัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว้

ฉ) ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุคอื จํานวนกาํไรหรอืขาดทนุและสินทรพัย์สุทธขิองบรษิทัยอ่ยส่วนทีไ่มไ่ดเ้ป็นของบรษิทัฯ
ซึง่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรอืขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บรษิัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตามวธิรีาคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
 

(ก) การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 เรือ่ง สัญญาเชา่

ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบรษิัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติก่อนวนัที่มีผล
บงัคับใช ้ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีมีผลบังคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เริม่มีผลบังคับใชใ้นปีปจัจุบัน
 

ในระหว่างปี กลุ่มบรษัิทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง 
(ปรบัปรุง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึง่มีผลบังคับใช้สําหรบังบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2563 มาถือปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลา่วได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มีเนือ้หาเทา่เทยีม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญเ่ป็นการอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏิบัตทิางการบญัชแีละการ
ให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลา่วมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบรษัิท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลีย่นแปลง
หลกัการสําคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมือทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ 
ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที ่7  การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมือทางการเงิน
ฉบับที ่9  เครือ่งมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที ่32   การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที ่16  การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที ่19  การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมือทางการเงิน

การนํามาตรฐานกลุม่นี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุม่บรษิัทจากรายการดังต่อไปนี้

• การจดัประเภทและวดัมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทนุของบรษิทัทีไ่ม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน - กลุม่บรษิทัวดัมลูค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบรษัิทที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกลา่วเป็นสินทรพัย์
ทางการเงนิทีว่ดัมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ โดยผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัไดป้ระเมนิและพจิารณาแลว้วา่ ราคาทนุ
ของเงินลงทนุในตราสารทนุดังกลา่วไดส้ะทอ้นมลูค่ายุติธรรมของเงนิลงทนุแลว้ดังนัน้การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของ เงินลงทนุ
ในตราสารทุนดังกลา่วจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรบัปรุงกําไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563

• การรบัรูร้ายการผลขาดทนุด้านเครดติ - กลุม่บรษิทัรบัรูผ้ลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตอ่สินทรพัย์ทางการเงิน
โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบรษิัทใช้วธิกีารอย่างง่ายในการพิจารณา
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุสําหรับลูกหน้ีการค้า โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า
การรบัรูร้ายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญให้มีการปรบัปรุงกําไรสะสม ณ วนัที ่ 1 
มกราคม 2563 

• การรบัรูร้ายการตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง - กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริม่แรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่เข้าทําสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรบัรูผ้่านกําไรหรอืขาดทุน ทั้งนี้กลุม่บรษิัทได้เลอืกการบัญชี
ป้องกันความเส่ียงมาถือปฏิบัติสําหรบัรายการตราสารอนุพันธ์โดยส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบรษัิทถือว่า ความสัมพันธ์ของ
การป้องกันความเส่ียงทั้งหมดของกลุ่มบรษิัทที่มีอยู่เดิมก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ยังคงมีความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงต่อไปได้ สําหรับตราสารอนุพันธ์ที่ถูกกําหนดให้เป็นเครื่องมือ
ป้องกันความเส่ียงเพื่อการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบรษิัทจะรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน ส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการ
ที่มีการป้องกันความเส่ียงสําหรับความเส่ียงที่ป้องกัน จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มี
การป้องกันความเส่ียงนั้น พรอ้มกับรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน

นอกจากนี ้ในระหวา่งป ี2563 กลุม่บรษิทัได้นาํการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที ่7 เกีย่วกับการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิมาถือปฏิบัติก่อนวนัทีม่ีผลบังคับใช้ (จะมีผลบังคับ
ใชสํ้าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564) การปรบัปรุงน้ีกาํหนดใหม้ข้ีอผอ่นปรนให้กลุม่บรษิทั
สามารถใชก้ารบญัชปีอ้งกันความเส่ียงตอ่ไปได้ในชว่งเวลาทียั่งมคีวามไมแ่นน่อนก่อนทีจ่ะมกีารแทนทีอ่ตัราดอกเบ้ียอา้งองิ
ทีม่อียู่เดิมดว้ยอตัราดอกเบ้ียทีป่ราศจากความเส่ียง โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิไวใ้นหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินรวมข้อ 31

กลุ่มบรษิัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุม่นี้มาถือปฏิบัติครัง้แรกโดยปรบัปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัท 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัย้อนหลงังบการเงินปีก่อน
ทีแ่สดงเปรยีบเทียบ

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีแสดงรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4
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จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริษัท ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในงบการเงินของบรษิัทฯกับส่วนของผูถ้ือหุ้นของบรษิัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว้

ฉ) ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคมุคอื จํานวนกาํไรหรอืขาดทนุและสินทรพัย์สุทธขิองบรษิทัยอ่ยส่วนทีไ่มไ่ดเ้ป็นของบรษิทัฯ
ซึง่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรอืขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บรษิัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตามวธิรีาคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
 

(ก) การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 เรือ่ง สัญญาเชา่

ในระหวา่งปี 2562 กลุ่มบรษิัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติก่อนวนัที่มีผล
บังคับใช ้ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมี้ผลบังคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เริม่มีผลบังคับใชใ้นปีปจัจุบัน
 

ในระหว่างปี กลุ่มบรษัิทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง 
(ปรบัปรุง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึง่มีผลบังคับใช้สําหรบังบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2563 มาถือปฏบัิต ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลา่วได้รบัการปรบัปรุงหรอืจัดให้มขีึน้เพือ่ให้มเีน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญเ่ป็นการอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏิบตัทิางการบญัชแีละการ
ให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลา่วมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบรษัิท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลีย่นแปลง
หลกัการสําคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมือทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ 
ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที ่7  การเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมือทางการเงิน
ฉบับที ่9  เครือ่งมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที ่32   การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที ่16  การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที ่19  การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมือทางการเงิน

การนํามาตรฐานกลุม่นี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุม่บรษิัทจากรายการดังต่อไปนี้

• การจดัประเภทและวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทนุของบรษิทัทีไ่ม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน - กลุม่บรษิทัวดัมลูคา่
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกลา่วเป็นสินทรพัย์
ทางการเงินทีว่ดัมูลคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ โดยผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัไดป้ระเมินและพจิารณาแลว้วา่ ราคาทนุ
ของเงินลงทนุในตราสารทนุดงักลา่วไดส้ะทอ้นมลูค่ายุติธรรมของเงนิลงทนุแลว้ดงันัน้การวดัมูลคา่ยตุธิรรมของ เงินลงทนุ
ในตราสารทุนดังกลา่วจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรบัปรุงกําไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563

• การรบัรูร้ายการผลขาดทนุด้านเครดติ - กลุม่บรษัิทรบัรูผ้ลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ตอ่สินทรพัย์ทางการเงนิ
โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบรษัิทใช้วธิกีารอย่างง่ายในการพิจารณา
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้การค้า โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า
การรบัรูร้ายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญให้มีการปรบัปรุงกําไรสะสม ณ วนัที ่ 1 
มกราคม 2563 

• การรบัรูร้ายการตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง - กลุม่บรษิัทรบัรูร้ายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริม่แรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่เข้าทําสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรบัรูผ้่านกําไรหรอืขาดทุน ทั้งนี้กลุม่บรษัิทได้เลอืกการบัญชี
ป้องกันความเส่ียงมาถือปฏิบัติสําหรบัรายการตราสารอนุพันธ์โดยส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบรษัิทถือว่า ความสัมพันธ์ของ
การป้องกันความเส่ียงท้ังหมดของกลุ่มบรษัิทที่มีอยู่เดิมก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ยังคงมีความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงต่อไปได้ สําหรับตราสารอนุพันธ์ที่ถูกกําหนดให้เป็นเครื่องมือ
ป้องกันความเส่ียงเพื่อการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบรษัิทจะรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน ส่วนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการ
ที่มีการป้องกันความเส่ียงสําหรับความเส่ียงที่ป้องกัน จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มี
การป้องกันความเส่ียงนั้น พรอ้มกับรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน

นอกจากนี ้ในระหวา่งป ี2563 กลุม่บรษิทัได้นาํการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่9 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที ่7 เกีย่วกับการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิมาถือปฏิบัติก่อนวนัทีม่ีผลบังคับใช้ (จะมีผลบังคับ
ใชสํ้าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564) การปรบัปรุงนีกํ้าหนดใหมี้ขอ้ผอ่นปรนใหก้ลุม่บรษิทั
สามารถใชก้ารบญัชป้ีองกันความเส่ียงตอ่ไปได้ในชว่งเวลาทียั่งมีความไม่แนน่อนก่อนทีจ่ะมีการแทนทีอ่ตัราดอกเบ้ียอา้งองิ
ทีม่อียู่เดมิดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีป่ราศจากความเส่ียง โดยไดเ้ปดิเผยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิไวใ้นหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินรวมข้อ 31

กลุ่มบรษิัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุม่นี้มาถือปฏิบัติครัง้แรกโดยปรบัปรุงกับกําไรสะสม ณ วนัท 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัย้อนหลงังบการเงินปีก่อน
ทีแ่สดงเปรยีบเทียบ

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีแสดงรายละเอยีดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4
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(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใชสํ้าหรบังบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

สภาวชิาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิดงักลา่วได้รบัการปรบัปรุงหรอืจัดให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชัดเจนเกีย่วกับวธิปีฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน

ยกเวน้การถอืปฏบิตัมิาตรฐานการรายงานทางการเงนิกอ่นวนัทีม่ผีลบงัคบัใชต้ามทีก่ลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมขอ้ 3 
(ข) ข้างต้น ฝา่ยบรหิารของกลุม่บรษัิทอยู่ระหวา่งการประเมนิ   ผลกระทบทีอ่าจมตีอ่งบการเงนิในปทีีเ่ริม่นาํมาตรฐานกลุม่ดงักลา่ว
มาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
มาถอืปฏิบตัิ

ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 กลุม่บรษิัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เครือ่งมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบตัใินระหวา่งปปัีจจุบนั โดยกลุม่บรษิทัไดเ้ลอืกปรบัผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงโดยปรบัปรุงกบักําไรสะสม ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 
โดยไม่ปรบัย้อนหลงังบการเงินงวดก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดปี 2563 เนื่องจากการนํามาตรฐานเหลา่น้ีมาถือ
ปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

 

 1   

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 12,440 12,440 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 1,257,906 1,257,906 
เงินลงทุนทัว่ไป 43,224 (43,224) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,596,325 (32,146) 5,564,179 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,997,253 48,293 4,045,546 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน    
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28,981,197 1,018,100 29,999,297 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ขาดทนุสะสม (6,061,783) 128,583 (5,933,200) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 1,800 1,800 
เงินลงทุนทัว่ไป 1,800 (1,800) - 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,227,122 
การรับรู้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูผ้า่นก าไรหรือขาดทุน (เฉพาะส่วนของดอกเบ้ีย     

ท่ีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม) (1,066,393) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (32,146) 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (ขาดทุนสะสมลดลง) 128,583 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดผลกระทบทีม่ีต่อกําไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เครือ่งมือทางการเงิน
มาถือปฏิบัติครัง้แรก แสดงได้ดังนี้

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมลูคา่และมลูคา่ของสินทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงนิตามทีก่าํหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที ่9 และมูลค่าตามหลกัการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 1,800 1,800 
เงินลงทุนทัว่ไป 1,800 (1,800) - 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,227,122 
การรับรู้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูผ้า่นก าไรหรือขาดทุน (เฉพาะส่วนของดอกเบ้ีย     

ท่ีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม) (1,066,393) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (32,146) 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (ขาดทุนสะสมลดลง) 128,583 
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(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใชสํ้าหรบังบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

สภาวชิาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิดงักลา่วได้รบัการปรบัปรุงหรอืจัดให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชัดเจนเกีย่วกับวธิปีฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน

ยกเวน้การถอืปฏบิตัมิาตรฐานการรายงานทางการเงนิกอ่นวนัทีม่ผีลบงัคบัใชต้ามทีก่ลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมขอ้ 3 
(ข) ข้างตน้ ฝา่ยบรหิารของกลุม่บรษัิทอยูร่ะหวา่งการประเมนิ   ผลกระทบทีอ่าจมีตอ่งบการเงินในปทีีเ่ริม่นาํมาตรฐานกลุม่ดงักลา่ว
มาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชเีน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
มาถอืปฏบิตัิ

ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 กลุม่บรษิัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เครือ่งมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบตัใินระหวา่งปปีจัจุบนั โดยกลุม่บรษิทัไดเ้ลอืกปรบัผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงโดยปรบัปรุงกบักําไรสะสม ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 
โดยไม่ปรบัย้อนหลงังบการเงินงวดก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทียบ

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดปี 2563 เนื่องจากการนํามาตรฐานเหลา่น้ีมาถือ
ปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 12,440 12,440 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 1,257,906 1,257,906 
เงินลงทุนทัว่ไป 43,224 (43,224) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,596,325 (32,146) 5,564,179 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,997,253 48,293 4,045,546 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน    
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28,981,197 1,018,100 29,999,297 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ขาดทนุสะสม (6,061,783) 128,583 (5,933,200) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 1,800 1,800 
เงินลงทุนทัว่ไป 1,800 (1,800) - 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,227,122 
การรับรู้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูผ้า่นก าไรหรือขาดทุน (เฉพาะส่วนของดอกเบ้ีย     

ท่ีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม) (1,066,393) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (32,146) 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (ขาดทุนสะสมลดลง) 128,583 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดผลกระทบทีม่ีต่อกําไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เครือ่งมือทางการเงิน
มาถือปฏิบัติครัง้แรก แสดงได้ดังนี้

ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลคา่และมลูคา่ของสินทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงนิตามทีก่าํหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที ่9 และมูลค่าตามหลกัการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 1,800 1,800 
เงินลงทุนทัว่ไป 1,800 (1,800) - 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,227,122 
การรับรู้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูผ้า่นก าไรหรือขาดทุน (เฉพาะส่วนของดอกเบ้ีย     

ท่ีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม) (1,066,393) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (32,146) 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (ขาดทุนสะสมลดลง) 128,583 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการ  
บญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
มูลค่าตาม 

หลกัการบญัชีเดิม 
การจดัประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

  
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,528,385 - 8,528,385 8,528,385 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,791,136 - 9,791,136 9,791,136 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  6,484,171 - 6,484,171 6,484,171 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่     

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
      ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
      ป้องกนัความเส่ียง - 12,440 - 12,440 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได ้
      ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
      ป้องกนัความเส่ียง - 325,366 - 325,366 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
     ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
      ป้องกนัความเส่ียง - 889,316 - 889,316 
- เงินลงทุนในตราสารทุนของ

บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
43,224 43,224 - 43,224 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 24,846,916 1,270,346 24,803,692 26,074,038 
หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,609,587 - 26,609,587 26,609,587 
เงินกูย้ืมระยะยาว 15,940,882 - 15,940,882 15,940,882 
หุ้นกู ้ 32,978,450 22,552,344 11,492,500 34,044,844 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต 

ให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
36,014,859 - 36,014,859 36,014,859 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 24,637,627 - 24,637,627 24,637,627 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 136,181,405 22,552,344 114,695,455 137,247,799 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
มูลค่าตาม 

หลกัการบญัชีเดิม 
การจดัประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

  
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,573,891 - 4,573,891 4,573,891 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,431,593 - 5,431,593 5,431,593 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย 10,500,000 - 10,500,000 10,500,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     

- เงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1,800 1,800 - 1,800 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 20,507,284 1,800 20,505,484 20,507,284 
หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,530,128 - 10,530,128 10,530,128 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 718,342 - 718,342 718,342 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 11,248,470 - 11,248,470 11,248,470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั
5.1 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

รายไดร้บัลว่งหนา้จากการใหบ้รกิารโทรศัพท์ระบบเติมเงนิ (Prepaid)

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่บริษัทฯได้ขายไปแล้ว
โดยจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้ให้บรกิารแลว้ หรอื เมือ่ส้ินสุดระยะเวลาการให้บรกิารตามทีร่ะบุในบัตรเติมเงิน แลว้แต่วา่อย่างใด
จะเกิดขึ้นก่อน 

รายไดร้บัลว่งหนา้จากการใหบ้รกิารโทรศัพท์ระบบจา่ยรายเดือน (Postpaid)

รายได้รบัลว่งหน้าค่าบรกิารโทรศพัท์ระบบจ่ายรายเดือนเป็นมูลค่าของค่าบรกิารโทรศพัท์รายเดือน (monthly fee) ทีล่กูค้ายังใช้
บรกิารไม่หมดและสามารถยกยอดไปใช้ในงวดถัดไป

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

รายได้จากการให้บรกิารเสียง

รายได้จากการให้บรกิารเสียง รวมถงึการบรกิารโทรศพัท์ในประเทศ โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศและการบรกิารข้ามแดนอตัโนมตั ิ
ถือเป็นรายได้เมือ่ได้ให้บรกิารแลว้
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการ  
บญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
มูลค่าตาม 

หลกัการบญัชีเดิม 
การจดัประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

  
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,528,385 - 8,528,385 8,528,385 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,791,136 - 9,791,136 9,791,136 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  6,484,171 - 6,484,171 6,484,171 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่     

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
      ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
      ป้องกนัความเส่ียง - 12,440 - 12,440 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได ้
      ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
      ป้องกนัความเส่ียง - 325,366 - 325,366 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
     ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
      ป้องกนัความเส่ียง - 889,316 - 889,316 
- เงินลงทุนในตราสารทุนของ

บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
43,224 43,224 - 43,224 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 24,846,916 1,270,346 24,803,692 26,074,038 
หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,609,587 - 26,609,587 26,609,587 
เงินกูย้ืมระยะยาว 15,940,882 - 15,940,882 15,940,882 
หุ้นกู ้ 32,978,450 22,552,344 11,492,500 34,044,844 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต 

ให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
36,014,859 - 36,014,859 36,014,859 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 24,637,627 - 24,637,627 24,637,627 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 136,181,405 22,552,344 114,695,455 137,247,799 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
มูลค่าตาม 

หลกัการบญัชีเดิม 
การจดัประเภทและวดัมูลค่า 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

  
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,573,891 - 4,573,891 4,573,891 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,431,593 - 5,431,593 5,431,593 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย 10,500,000 - 10,500,000 10,500,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     

- เงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1,800 1,800 - 1,800 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 20,507,284 1,800 20,505,484 20,507,284 
หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,530,128 - 10,530,128 10,530,128 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 718,342 - 718,342 718,342 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 11,248,470 - 11,248,470 11,248,470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นโยบายการบญัชทีีสํ่าคญั
5.1 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

รายไดร้บัลว่งหนา้จากการใหบ้รกิารโทรศัพท์ระบบเติมเงนิ (Prepaid)

รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์ระบบเติมเงินเป็นมูลค่าของค่าบริการโทรศัพท์ตามบัตรเติมเงินที่บริษัทฯได้ขายไปแล้ว
โดยจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้ให้บรกิารแลว้ หรอื เมือ่ส้ินสุดระยะเวลาการให้บรกิารตามทีร่ะบุในบัตรเติมเงิน แลว้แต่วา่อย่างใด
จะเกิดขึ้นก่อน 

รายไดร้บัลว่งหนา้จากการใหบ้รกิารโทรศัพท์ระบบจา่ยรายเดือน (Postpaid)

รายได้รบัลว่งหน้าค่าบรกิารโทรศพัท์ระบบจ่ายรายเดือนเป็นมูลค่าของค่าบรกิารโทรศพัท์รายเดือน (monthly fee) ทีล่กูค้ายังใช้
บรกิารไม่หมดและสามารถยกยอดไปใช้ในงวดถัดไป

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

รายได้จากการให้บรกิารเสียง

รายได้จากการให้บรกิารเสียง รวมถงึการบรกิารโทรศพัท์ในประเทศ โทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศและการบรกิารข้ามแดนอตัโนมตั ิ
ถือเป็นรายได้เมือ่ได้ให้บรกิารแลว้



รายงานประจำาปี  2563189

รายได้จากการให้บรกิารส่งผา่นข้อมูลระหวา่งประเทศและบรกิารอนิเทอรเ์น็ต

รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเทอร์เน็ตถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
ของการให้บรกิารและตามอตัราทีต่กลงรว่มกัน

ส่วนลดมักจะให้ในรูปของส่วนลดเงินสด หรอืในรูปของสินค้าหรอืบรกิารที่บรษัิทฯส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนลดดังกล่าว
จะบันทึกอย่างมีระบบตลอดระยะเวลาที่ได้รบัส่วนลด ส่วนลดเงินสดหรอืสินค้าที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าบันทึกเป็นส่วนหักจาก
รายได้  

ในกรณีทีใ่ห้ส่วนลดตามแผนทีก่ําหนดขึ้น เช่น แผนการส่งเสรมิการขายเพือ่รกัษากลุม่ลกูค้า (loyalty programs) หากบรษิัทฯมี
ประสบการณ์ในอดตีทีส่ามารถใชอ้า้งองิในการประมาณการส่วนลดอยา่งนา่เชือ่ถอืได ้มลูคา่ส่วนลดทีบ่นัทกึตอ้งไมเ่กนิมลูคา่ประมาณ
การทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จรงิ มูลคา่และระยะเวลาของส่วนลดมกัต้องประมาณขึน้โดยใช้เทคนคิการประมาณการ และมกีารปรบัผลต่าง
ในงวดทีม่ีการเปลีย่นประมาณการหรอืเมือ่ทราบจํานวนทีเ่กิดขึ้นจรงิ

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

กลุม่บรษิทับนัทกึคา่นายหนา้ทีจ่า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สัญญาทีท่าํกับลกูคา้เป็นสินทรพัย์และตดัเป็นค่าใชจ้า่ยอย่างเป็นระบบตามประมาณ
การระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากลกูคา้ ซึง่พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตของกลุม่บรษัิทเกีย่วกบัอตัราการคงอยูข่อง
ลกูค้า ตลอดจนสอดคลอ้งกับรูปแบบการรบัรูร้ายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ เมือ่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สูงกวา่ส่ิงตอบแทนทีจ่ะได้รบัหักด้วยต้นทุนทีเ่กีย่วข้อง ทั้งนี้ ในกรณีทีร่ะยะเวลาของการตัดจําหน่าย
สินทรพัย์ทีจ่ะรบัรูสํ้าหรบัตน้ทนุในการไดม้าซึง่สัญญามีระยะเวลาหนึง่งวดหรอืส้ันกวา่ กิจการจะบันทกึตน้ทนุในการไดม้าซึง่สัญญา
ดังกลา่วเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกิดรายการ 

รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

รายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้ที่กลุ่มบรษัิทได้รบัจากผู้รบัใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการเรยีกเข้าจากโครงข่าย
ของผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่มายังโครงข่ายของบรษิัทฯโดยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอตัราเรยีกเก็บทีร่ะบุไวใ้นสัญญา 

ตน้ทนุคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยทีต้่องจา่ยให้กบัผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่เป็นต้นทนุการให้บรกิารจากการเรยีกออกผา่นโครงขา่ยของกลุม่
บรษิัทไปยังโครงข่ายของผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในอตัราเรยีกเก็บทีร่ะบุไวใ้นสัญญา

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

รายได้จากการขายสินค้ารบัรูเ้มื่อกลุ่มบรษิัทได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตาม
ราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรบัสินค้าทีไ่ด้ส่งมอบหลงัจากหักส่วนลดแลว้

ในกรณีทีมี่การขายสินค้าพรอ้มการให้บรกิาร (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปนัส่วนตามสัดส่วน
ให้กับสินค้าที่ส่งมอบและภาระที่ต้องปฏิบัติในการให้บรกิารที่รวมอยู่ในสัญญาโดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศ
ของสินค้าหรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกันตามข้อผกูพันตามสัญญา

รายได้ที่รบัรูแ้ล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเรยีกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรพัย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ซึง่จะจัดประเภทเป็นลกูหนี้อืน่เมือ่กิจการมีสิทธทิีจ่ะได้รบัชําระโดยปราศจากเงือ่นไข
 
จํานวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” 

ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้ปฏิบัติตามภาระทีร่ะบุไวใ้นสัญญาเสรจ็ส้ิน 

รายได้จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

รายได้จากการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นรายได้ทีบ่รษิทัฯได้รบัจากผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ซึง่เกดิจากการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม
ของกลุม่บรษิัท โดยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอตัราตามทีร่ะบุในสัญญา

รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเป็นรายได้ที่กลุ่มบริษัทได้รับจากผู้รับใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น
ซึ่งเกิดจากการอนุญาตให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ในอตัราตามทีร่ะบุในสัญญา

รายได้จากการดําเนินงานอื่น

กิจการรบัรูร้ายได้จากการดําเนินงานอื่น เมื่อกิจการจะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสําเรจ็ของรายการนั้น รายได้แสดงไว้
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่

ดอกเบี้ยรับ 

รายได้ดอกเบ้ียรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้างด้วยวธิดีอกเบ้ียที่แท้จรงิ โดยจะนํามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรพัย์ทางการเงินมาคูณ
กับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ยกเว้นสินทรพัย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนํามูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ของสินทรพัย์ทางการเงิน (สุทธจิากค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกับอตัราดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิ   

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรบัถือเป็นรายได้เมือ่บรษิัทฯมีสิทธใินการรบัเงินปันผล

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้
ตามเกณฑ์คงค้าง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดหมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะส้ันทีม่สีภาพคลอ่งสูง ซึง่ถงึกาํหนดจา่ย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีไ่ด้มา และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

5.3 สินค้าคงเหลอื

สินค้าคงเหลอืเป็นสินค้าสําเรจ็รูปซึง่แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธิต้ีนทุนถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก) หรอืมูลค่าสุทธทิีค่าดวา่จะได้รบั
แลว้แต่อย่างใดจะตํ่ากวา่
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รายได้จากการให้บรกิารส่งผา่นข้อมูลระหวา่งประเทศและบรกิารอนิเทอรเ์น็ต

รายได้จากการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างประเทศและบริการอินเทอร์เน็ตถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
ของการให้บรกิารและตามอตัราทีต่กลงรว่มกัน

ส่วนลดมักจะให้ในรูปของส่วนลดเงินสด หรอืในรูปของสินค้าหรอืบรกิารที่บรษัิทฯส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่า ส่วนลดดังกล่าว
จะบันทึกอย่างมีระบบตลอดระยะเวลาที่ได้รบัส่วนลด ส่วนลดเงินสดหรอืสินค้าที่ส่งมอบให้โดยไม่คิดมูลค่าบันทึกเป็นส่วนหักจาก
รายได้  

ในกรณีทีใ่ห้ส่วนลดตามแผนทีก่ําหนดขึ้น เช่น แผนการส่งเสรมิการขายเพือ่รกัษากลุม่ลกูค้า (loyalty programs) หากบรษิัทฯมี
ประสบการณ์ในอดตีทีส่ามารถใชอ้า้งองิในการประมาณการส่วนลดอยา่งนา่เชือ่ถอืได ้มลูคา่ส่วนลดทีบ่นัทกึตอ้งไมเ่กนิมลูคา่ประมาณ
การทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จรงิ มลูคา่และระยะเวลาของส่วนลดมกัต้องประมาณขึน้โดยใช้เทคนิคการประมาณการ และมกีารปรบัผลตา่ง
ในงวดทีม่ีการเปลีย่นประมาณการหรอืเมือ่ทราบจํานวนทีเ่กิดขึ้นจรงิ

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

กลุม่บรษิทับนัทกึคา่นายหนา้ทีจ่า่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สัญญาทีท่าํกับลกูคา้เป็นสินทรพัย์และตดัเป็นค่าใชจ้า่ยอย่างเป็นระบบตามประมาณ
การระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากลกูคา้ ซึง่พิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตของกลุม่บรษัิทเกีย่วกบัอตัราการคงอยู่ของ
ลกูค้า ตลอดจนสอดคลอ้งกับรูปแบบการรบัรูร้ายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ เมือ่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สูงกวา่ส่ิงตอบแทนทีจ่ะได้รบัหักด้วยต้นทุนทีเ่กีย่วข้อง ทั้งนี้ ในกรณีทีร่ะยะเวลาของการตัดจําหน่าย
สินทรพัย์ทีจ่ะรบัรูสํ้าหรบัตน้ทนุในการไดม้าซึง่สัญญามีระยะเวลาหนึง่งวดหรอืส้ันกวา่ กจิการจะบนัทกึตน้ทนุในการไดม้าซึง่สัญญา
ดังกลา่วเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกิดรายการ 

รายได้และต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

รายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายซึ่งเป็นรายได้ที่กลุ่มบรษัิทได้รบัจากผู้รบัใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเกิดจากการเรยีกเข้าจากโครงข่าย
ของผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่มายังโครงข่ายของบรษิัทฯโดยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอตัราเรยีกเก็บทีร่ะบุไวใ้นสัญญา 

ตน้ทนุคา่เชือ่มตอ่โครงขา่ยทีต้่องจา่ยให้กบัผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่เป็นต้นทนุการให้บรกิารจากการเรยีกออกผา่นโครงขา่ยของกลุม่
บรษิัทไปยังโครงข่ายของผูร้บัใบอนุญาตรายอืน่รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างในอตัราเรยีกเก็บทีร่ะบุไวใ้นสัญญา

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย

รายได้จากการขายสินค้ารบัรูเ้มื่อกลุ่มบรษิัทได้โอนอํานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตาม
ราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรบัสินค้าทีไ่ด้ส่งมอบหลงัจากหักส่วนลดแลว้

ในกรณทีีมี่การขายสินค้าพรอ้มการให้บรกิาร (Multiple element arrangements) องค์ประกอบของรายได้จะปนัส่วนตามสัดส่วน
ให้กับสินค้าที่ส่งมอบและภาระที่ต้องปฏิบัติในการให้บรกิารที่รวมอยู่ในสัญญาโดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศ
ของสินค้าหรอืบรกิารทีแ่ตกต่างกันตามข้อผกูพันตามสัญญา

รายได้ที่รบัรูแ้ล้วแต่ยังไม่ถึงกําหนดเรยีกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรพัย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ซึง่จะจัดประเภทเป็นลกูหนี้อืน่เมือ่กิจการมีสิทธทิีจ่ะได้รบัชําระโดยปราศจากเงือ่นไข
 
จํานวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” 

ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่จะรบัรูเ้ป็นรายได้เมือ่ได้ปฏิบัติตามภาระทีร่ะบุไวใ้นสัญญาเสรจ็ส้ิน 

รายได้จากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

รายได้จากการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นรายได้ทีบ่รษิทัฯได้รบัจากผูร้บัใบอนญุาตรายอืน่ซึง่เกดิจากการใช้โครงขา่ยโทรคมนาคม
ของกลุม่บรษิัท โดยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอตัราตามทีร่ะบุในสัญญา

รายได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

รายได้จากการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเป็นรายได้ที่กลุ่มบริษัทได้รับจากผู้รับใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น
ซึ่งเกิดจากการอนุญาตให้ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ในอตัราตามทีร่ะบุในสัญญา

รายได้จากการดําเนินงานอื่น

กิจการรบัรูร้ายได้จากการดําเนินงานอื่น เมื่อกิจการจะได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสําเรจ็ของรายการน้ัน รายได้แสดงไว้
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่

ดอกเบี้ยรับ 

รายได้ดอกเบี้ยรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้างด้วยวธิดีอกเบ้ียที่แท้จรงิ โดยจะนํามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรพัย์ทางการเงินมาคูณ
กับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ยกเว้นสินทรพัย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนํามูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ของสินทรพัย์ทางการเงิน (สุทธจิากค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกับอตัราดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิ   

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรบัถือเป็นรายได้เมือ่บรษิัทฯมีสิทธใินการรบัเงินปันผล

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้
ตามเกณฑ์คงค้าง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดหมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะส้ันทีม่สีภาพคลอ่งสูง ซึง่ถงึกาํหนดจา่ย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีไ่ด้มา และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้

5.3 สินค้าคงเหลอื

สินค้าคงเหลอืเป็นสินค้าสําเรจ็รูปซึง่แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธิต้ีนทุนถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก) หรอืมูลค่าสุทธทิีค่าดวา่จะได้รบั
แลว้แต่อย่างใดจะตํ่ากวา่
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5.4 เงินลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม

ก) เงินลงทุนในบรษิัทรว่มทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธิส่ีวนได้เสีย 

ข) เงนิลงทุนในบรษัิทยอ่ยและบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคา่ตามวธิรีาคาทนุสุทธจิากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ 
(ถ้ามี) 

5.5 ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์/ค่าเส่ือมราคา

ทีด่ินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอปุกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ    ค่าเผือ่การด้อยค่าของ
สินทรพัย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกลา่วประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอืน่เพื่อให้สินทรพัย์อยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใช้งานได้ 
ตน้ทุนในการตอ่เติมหรอืปรบัปรุงถอืเป็นราคาทุนของสินทรพัย์ คา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซมถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในส่วนของกาํไรหรอืขาดทนุ

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรพัย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรพัย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรบัปรุงสํานักงาน      5 - 20 ปี
ส่วนปรบัปรุง        5 - 12 ปี
อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานเพือ่การให้บรกิารโทรคมนาคมเคลือ่นที ่  3 - 15 ปี
ส่วนปรบัปรุงอาคารสถานีรบัส่งสัญญาณ     20 ปี
เครือ่งตกแต่ง ติดตั้งและเครือ่งใช้สํานักงาน     5 ปี
เครือ่งมือและอปุกรณ์       3 ปี และ 5 ปี
อปุกรณ์ส่ือโฆษณาและอปุกรณ์ส่ือสาร     2 - 5 ปี
สินทรพัย์ถาวรอืน่       5 ปี

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรบัทีด่ิน อาคารระหวา่งก่อสรา้ง งานระหวา่งก่อสรา้งและอปุกรณ์ระหวา่งติดตั้ง

กลุม่บรษิัทตัดรายการทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่จําหน่ายสินทรพัย์หรอืคาดวา่จะไม่ได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่าง
ส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นั้น) จะรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน
เมือ่กลุม่บรษิัทตัดรายการสินทรพัย์นั้นออกจากบัญชี 
 

5.6 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการผลิตสินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยู่ในสภาพ
พรอ้มใช้หรอืขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์จนกว่าสินทรพัย์นั้นจะอยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ 
ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอืน่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ีย และต้นทุนอืน่ที่เกิดขึ้นจากการ
กู้ยืมนั้น

5.7 สัญญาเช่า

ณ วนัเริม่ต้นของสัญญาเช่า กลุม่บรษิัทจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรอืประกอบด้วยสัญญาเช่าหรอืไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรอืประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรพัย์ที่ระบุได้สําหรบัช่วงเวลาหนึ่ง
เพือ่การแลกเปลีย่นกับส่ิงตอบแทน

กลุ่มบรษัิทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรอืตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่า
ที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธเิลอืกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธเิลอืกน้ัน
และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้
พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การต่ออายุของสัญญาเช่าดังกลา่ว เป็นต้น

5.7.1) กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบรษิัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรบัการรบัรูร้ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะส้ันและ
สัญญาเชา่ทีสิ่นทรพัย์อา้งองิมมีลูคา่ตํ่า ณ วนัทีสั่ญญาเชา่เริม่มผีล (วนัทีสิ่นทรพัย์อา้งองิพรอ้มใช้งาน) กลุม่บรษิทับนัทึกสินทรพัย์
สิทธกิารใช้ซึง่แสดงสิทธใินการใช้สินทรพัย์อา้งองิและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า

(ก) สินทรพัย์สิทธกิารใช้

สินทรพัย์สิทธกิารใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรบัปรุงด้วยการวดัมูลค่า
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจํานวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ
รบัรูเ้ริม่แรก ต้นทุนทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริม่มีผลหรอืก่อนวันที่
สัญญาเช่าเริม่มีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไ่ด้รบั

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง 
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงและ
เงือ่นไขของสัญญาเช่า
 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรือ
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรพัย์สิทธกิารใช้แต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกวา่ ดังนี้

ทีด่ินทีต่ั้งเสาโทรคมนาคม 3 ป ีบวกอายขุองสัญญาทีม่คีวามแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผล ทีจ่ะใชสิ้ทธิ
เลอืกในการขยายอายุสัญญา

พืน้ทีเ่สาสถานีรบัส่งสัญญาณภายใต้สัญญากบั กสท 
(ปัจจุบันคือ “เอน็ที”)

8 ปี

อาคารสํานักงาน 3 ปี

สํานักงานบรกิารลกูค้า 3 ป ีบวกอายขุองสัญญาทีม่คีวามแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผล ทีจ่ะใชสิ้ทธิ
เลอืกในการขยายอายุสัญญา

ยานพาหนะ 2 - 3 ปี

พื้นทีเ่สาสถานีรบัส่งสัญญาณภายใต้โครงสรา้ง
พื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่าย โทรคมนาคม

3 ป ีบวกอายขุองสัญญาทีม่คีวามแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผล ทีจ่ะใชสิ้ทธิ
เลอืกในการขยายอายุสัญญา

(ข) สินทรพัย์สิทธกิารใช ้- ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีฯ

สินทรพัย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรบักิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 700 MHz
900 MHz 1800 MHz 2.1 GHz และ 26.0 GHz บันทึกโดยวัดมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน
ที่จะจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลา
การชําระค่าธรรมเนียมการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่
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5.4 เงินลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม

ก) เงินลงทุนในบรษิัทรว่มทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธิส่ีวนได้เสีย 

ข) เงินลงทุนในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุสุทธจิากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ 
(ถ้ามี) 

5.5 ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์/ค่าเส่ือมราคา

ทีด่ินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอปุกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ    ค่าเผือ่การด้อยค่าของ
สินทรพัย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกลา่วประกอบด้วย ราคาซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอืน่เพื่อให้สินทรพัย์อยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใช้งานได้ 
ตน้ทนุในการตอ่เติมหรอืปรบัปรุงถอืเป็นราคาทุนของสินทรพัย์ คา่ใชจ้า่ยในการซ่อมแซมถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในส่วนของกาํไรหรอืขาดทุน

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรพัย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรพัย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรบัปรุงสํานักงาน      5 - 20 ปี
ส่วนปรบัปรุง        5 - 12 ปี
อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานเพือ่การให้บรกิารโทรคมนาคมเคลือ่นที ่  3 - 15 ปี
ส่วนปรบัปรุงอาคารสถานีรบัส่งสัญญาณ     20 ปี
เครือ่งตกแต่ง ติดตั้งและเครือ่งใช้สํานักงาน     5 ปี
เครือ่งมือและอปุกรณ์       3 ปี และ 5 ปี
อปุกรณ์ส่ือโฆษณาและอปุกรณ์ส่ือสาร     2 - 5 ปี
สินทรพัย์ถาวรอืน่       5 ปี

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรบัทีด่ิน อาคารระหวา่งก่อสรา้ง งานระหวา่งก่อสรา้งและอปุกรณ์ระหวา่งติดตั้ง

กลุม่บรษิัทตัดรายการทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่จําหน่ายสินทรพัย์หรอืคาดวา่จะไม่ได้รบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่าง
ส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นั้น) จะรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน
เมือ่กลุม่บรษิัทตัดรายการสินทรพัย์นั้นออกจากบัญชี 
 

5.6 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสรา้ง หรอืการผลิตสินทรพัย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยู่ในสภาพ
พรอ้มใช้หรอืขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์จนกว่าสินทรพัย์นั้นจะอยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ 
ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอืน่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ย และต้นทุนอืน่ที่เกิดขึ้นจากการ
กู้ยืมนั้น

5.7 สัญญาเช่า

ณ วนัเริม่ต้นของสัญญาเช่า กลุม่บรษิัทจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรอืประกอบด้วยสัญญาเช่าหรอืไม่ โดยสัญญาจะเป็น
สัญญาเช่าหรอืประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรพัย์ที่ระบุได้สําหรบัช่วงเวลาหนึ่ง
เพือ่การแลกเปลีย่นกับส่ิงตอบแทน

กลุ่มบรษัิทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรอืตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่า
ที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธเิลอืกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธเิลอืกนั้น
และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้
พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การต่ออายุของสัญญาเช่าดังกลา่ว เป็นต้น

5.7.1) กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบรษิัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรบัการรบัรูร้ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะส้ันและ
สัญญาเชา่ทีสิ่นทรพัย์อา้งองิมมีลูคา่ตํ่า ณ วนัทีสั่ญญาเชา่เริม่มีผล (วนัทีสิ่นทรพัย์อา้งองิพรอ้มใช้งาน) กลุม่บรษัิทบันทึกสินทรพัย์
สิทธกิารใช้ซึง่แสดงสิทธใินการใช้สินทรพัย์อา้งองิและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า

(ก) สินทรพัย์สิทธกิารใช้

สินทรพัย์สิทธกิารใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรบัปรุงด้วยการวดัมูลค่า
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจํานวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ
รบัรูเ้ริม่แรก ต้นทุนทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริม่มีผลหรอืก่อนวันที่
สัญญาเช่าเริม่มีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไ่ด้รบั

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง 
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงและ
เงือ่นไขของสัญญาเช่า
 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรือ
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรพัย์สิทธกิารใช้แต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกวา่ ดังนี้

ทีด่ินทีต่ั้งเสาโทรคมนาคม 3 ป ีบวกอายขุองสัญญาทีม่คีวามแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผล ทีจ่ะใชสิ้ทธิ
เลอืกในการขยายอายุสัญญา

พืน้ทีเ่สาสถานีรบัส่งสัญญาณภายใต้สัญญากบั กสท 
(ปัจจุบันคือ “เอน็ที”)

8 ปี

อาคารสํานักงาน 3 ปี

สํานักงานบรกิารลกูค้า 3 ป ีบวกอายขุองสัญญาทีม่คีวามแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผล ทีจ่ะใชสิ้ทธิ
เลอืกในการขยายอายุสัญญา

ยานพาหนะ 2 - 3 ปี

พื้นทีเ่สาสถานีรบัส่งสัญญาณภายใต้โครงสรา้ง
พื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่าย โทรคมนาคม

3 ป ีบวกอายขุองสัญญาทีม่คีวามแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผล ทีจ่ะใชสิ้ทธิ
เลอืกในการขยายอายุสัญญา

(ข) สินทรพัย์สิทธกิารใช ้- ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถ่ีฯ

สินทรพัย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรบักิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 700 MHz
900 MHz 1800 MHz 2.1 GHz และ 26.0 GHz บันทึกโดยวัดมูลค่าเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงิน
ที่จะจ่ายชําระ ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระกับมูลค่าเทียบเท่าเงินสดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินตามระยะเวลา
การชําระค่าธรรมเนียมการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่



รายงานประจำาปี  2563193

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯ คํานวณจากราคาทุนของสินทรพัย์โดยวธิี
เส้นตรงตามอายุของใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่

(ค) หน้ีสินตามสัญญาเชา่

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จํานวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จํานวนเงินที่คาดวา่จะจ่ายภายใต้การรบัประกัน
มูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษัิทจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรบัเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบรษัิทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า
กลุม่บรษิทับนัทกึคา่เชา่ผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยูก่บัดชันหีรอือตัราเป็นคา่ใช้จา่ยในงวดทีเ่หตกุารณ์หรอืเงือ่นไขซึง่เกีย่วข้องกับการจา่ยชาํระ
นั้นได้เกิดขึ้น 
 
กลุม่บรษิัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินทีต่้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ ณ วนัทีสั่ญญาเช่า
มีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกําหนดได้ ทั้งน้ีอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิง
จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรฐับาลปรบัด้วยค่าความเส่ียงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่าน้ัน หลังจากวันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลง
จากการจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้  มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรอืการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิ
เลอืกซื้อสินทรพัย์อา้งองิ

(ง) สัญญาเชา่ระยะส้ันและสัญญาเชา่ซ่ึงสินทรพัย์อา้งอิงมีมลูคา่ต่ํา

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
มีมูลค่าตํ่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

(จ) รายการขายและเชา่กลับคืน

กลุ่มบรษิัทวัดมูลค่าสินทรพัย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากการเช่ากลับคืนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรพัย์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิในการใช้สินทรพัย์ที่ยังคงอยู่กับกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัทจะรบัรูเ้ฉพาะจํานวนเงินของผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธทิีโ่อนไปยังผูใ้ห้เช่า 

หากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนสําหรับการขายสินทรัพย์ต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะปรับปรุงส่วนต่าง
โดยถือเป็นการจ่ายลว่งหน้าของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า เพือ่วดัมูลค่าจํานวนเงินทีไ่ด้รบัจากการขายให้เป็นมูลค่ายุติธรรม

5.7.2) กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน
สัญญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัที่สัญญาเช่า
เริม่มผีล กลุม่บรษิทับนัทึกสินทรพัย์ภายใตสั้ญญาเชา่เงินทนุเป็นลกูหน้ีดว้ยจาํนวนทีเ่ทา่กบัเงินลงทนุสุทธติามสัญญาเชา่หรอืมลูค่าปจัจุบนั
สุทธขิองจาํนวนเงนิทีจ่ะไดร้บัตามสัญญาเชา่และมลูค่าคงเหลอืทีไ่มไ่ดร้บัการประกนั หลงัจากนัน้จะรบัรูร้ายไดท้างการเงินตลอดอายสัุญญา
เช่าในรูปแบบทีส่ะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงทีข่องเงินลงทุนสุทธติามสัญญาเช่า
 

กรณีสัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน
กลุม่บรษิทับนัทกึจาํนวนเงนิทีไ่ด้รบัตามสัญญาเชา่ดําเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกําไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอดอายขุอง
สัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์อา้งองิและ
รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าช่วง

ในกรณีที่กลุ่มบรษิัทนําสินทรพัย์อ้างอิงไปให้บุคคลที่สามเช่าอีกทอดหนึ่งและสัญญาเช่าหลักระหว่างผู้ให้เช่าหลักและกลุ่มบรษิัท
ยังคงมผีลใช้บงัคบัอยู่ถอืเป็นการเชา่ชว่ง กลุม่บรษิทัในฐานะผูใ้หเ้ชา่ชว่งจะต้องจดัประเภทสัญญาเชา่ชว่งเป็นสัญญาเชา่เงนิทนุหรอื
สัญญาเช่าดําเนินงาน โดยอ้างอิงถึงสินทรพัย์สิทธิการใช้ อันเกิดจากสัญญาเช่าหลัก แทนที่จะอ้างอิงถึงสินทรพัย์อ้างอิงที่เป็น
สินทรพัย์หลกัของสัญญาเช่า

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการทําสัญญาตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไปในเวลาเดียวกันหรอืใกล้เคียงกันกับคู่สัญญาเดียวกัน ซึ่งสัญญาเหล่านั้น
ประกอบด้วยสัญญาเช่าและมีการต่อรองร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยรวมกลุ่มบริษัทจะรวมสัญญาเหล่านั้นใน
การพิจารณาและปฏิบัติกับสัญญาเหลา่นั้นเป็นสัญญาหนึง่เดียว
 

5.8 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจําหน่าย 

กลุม่บรษิทับนัทกึตน้ทนุเริม่แรกของสินทรพัย์ไมม่ตัีวตนทีไ่ดม้าจากการรวมธรุกจิตามมลูคา่ยุติธรรมของสินทรพัย์ ณ วนัทีซ้ื่อธรุกจิ 
ส่วนสินทรพัย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้มาจากการอืน่ บรษิัทฯจะบันทึกต้นทุนเริม่แรกของสินทรพัย์นั้นตามราคาทุน 

ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สินทรพัย์ไมม่ตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผือ่การด้อยคา่สะสม 
(ถ้ามี) ของสินทรพัย์นั้น   

กลุ่มบรษัิทตัดจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัท
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวธิกีารตัดจําหน่ายของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนดังกลา่วทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่าย
รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน

ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์จํากัด
ของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท

 
5.9 รายการธรุกิจกับบุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบรษิัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบรษิัทรว่มและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรอืทางอ้อม
ซึ่งทําให้มีอทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบรษัิทฯ ผู้บรหิารสําคัญ กรรมการหรอืพนักงานของบรษิัทฯ ที่มีอาํนาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบรษิัทฯ
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ฯ คํานวณจากราคาทุนของสินทรพัย์โดยวธิี
เส้นตรงตามอายุของใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่

(ค) หน้ีสินตามสัญญาเชา่

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จํานวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จํานวนเงินที่คาดวา่จะจ่ายภายใต้การรบัประกัน
มูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบรษิัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรบัเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบรษัิทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า
กลุม่บรษัิทบันทกึคา่เชา่ผนัแปรทีไ่มข่ึน้อยูกั่บดัชนหีรอือตัราเป็นคา่ใช้จา่ยในงวดทีเ่หตกุารณ์หรอืเงือ่นไขซ่ึงเกีย่วข้องกบัการจ่ายชาํระ
นั้นได้เกิดขึ้น 
 
กลุม่บรษิัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินทีต่้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ ณ วนัทีสั่ญญาเช่า
มีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกําหนดได้ ทั้งน้ีอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิง
จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรฐับาลปรบัด้วยค่าความเส่ียงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่าน้ัน หลังจากวันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลง
จากการจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้  มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรอืการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิ
เลอืกซื้อสินทรพัย์อา้งองิ

(ง) สัญญาเชา่ระยะส้ันและสัญญาเชา่ซึ่งสินทรพัย์อา้งอิงมีมลูคา่ต่ํา

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
มีมูลค่าตํ่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

(จ) รายการขายและเชา่กลับคืน

กลุ่มบรษัิทวัดมูลค่าสินทรพัย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากการเช่ากลับคืนตามสัดส่วนของมูลค่าตามบัญชีเดิมของสินทรพัย์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิในการใช้สินทรพัย์ที่ยังคงอยู่กับกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิัทจะรบัรูเ้ฉพาะจํานวนเงินของผลกําไรหรอืขาดทุนที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธทิีโ่อนไปยังผูใ้ห้เช่า 

หากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนสําหรับการขายสินทรัพย์ต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะปรับปรุงส่วนต่าง
โดยถือเป็นการจ่ายลว่งหน้าของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า เพือ่วดัมูลค่าจํานวนเงินทีไ่ด้รบัจากการขายให้เป็นมูลค่ายุติธรรม

5.7.2) กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

กรณีสัญญาเช่าเงินทุน
สัญญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วนัที่สัญญาเช่า
เริม่มผีล กลุม่บรษิทับนัทึกสินทรพัย์ภายใตสั้ญญาเชา่เงินทนุเป็นลกูหน้ีดว้ยจาํนวนทีเ่ทา่กบัเงนิลงทนุสุทธติามสัญญาเชา่หรอืมลูค่าปจัจุบนั
สุทธขิองจาํนวนเงินทีจ่ะไดร้บัตามสัญญาเชา่และมลูค่าคงเหลอืทีไ่มไ่ดร้บัการประกนั หลงัจากนัน้จะรบัรูร้ายไดท้างการเงนิตลอดอายุสัญญา
เช่าในรูปแบบทีส่ะท้อนถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงทีข่องเงินลงทุนสุทธติามสัญญาเช่า
 

กรณีสัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน
กลุม่บรษิทับันทกึจาํนวนเงินทีไ่ด้รบัตามสัญญาเชา่ดําเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกาํไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์อา้งองิและ
รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าช่วง

ในกรณีที่กลุ่มบรษิัทนําสินทรพัย์อ้างอิงไปให้บุคคลที่สามเช่าอีกทอดหนึ่งและสัญญาเช่าหลักระหว่างผู้ให้เช่าหลักและกลุ่มบรษิัท
ยงัคงมผีลใช้บงัคบัอยูถ่อืเป็นการเชา่ชว่ง กลุม่บรษัิทในฐานะผูใ้หเ้ชา่ชว่งจะต้องจดัประเภทสัญญาเชา่ชว่งเป็นสัญญาเชา่เงินทุนหรอื
สัญญาเช่าดําเนินงาน โดยอ้างอิงถึงสินทรพัย์สิทธิการใช้ อันเกิดจากสัญญาเช่าหลัก แทนที่จะอ้างอิงถึงสินทรพัย์อ้างอิงที่เป็น
สินทรพัย์หลกัของสัญญาเช่า

ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการทําสัญญาตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไปในเวลาเดียวกันหรอืใกล้เคียงกันกับคู่สัญญาเดียวกัน ซึ่งสัญญาเหล่านั้น
ประกอบด้วยสัญญาเช่าและมีการต่อรองร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยรวมกลุ่มบริษัทจะรวมสัญญาเหล่านั้นใน
การพิจารณาและปฏิบัติกับสัญญาเหลา่นั้นเป็นสัญญาหนึง่เดียว
 

5.8 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจําหน่าย 

กลุม่บรษิทับนัทกึตน้ทนุเริม่แรกของสินทรพัย์ไมม่ตัีวตนทีไ่ดม้าจากการรวมธรุกิจตามมูลคา่ยตุธิรรมของสินทรพัย์ ณ วนัทีซ้ื่อธรุกจิ 
ส่วนสินทรพัย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้มาจากการอืน่ บรษิัทฯจะบันทึกต้นทุนเริม่แรกของสินทรพัย์นั้นตามราคาทุน 

ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริม่แรก สินทรพัย์ไม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและคา่เผือ่การด้อยคา่สะสม 
(ถ้ามี) ของสินทรพัย์นั้น   

กลุ่มบรษัิทตัดจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัท
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวธิกีารตัดจําหน่ายของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนดังกลา่วทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่าย
รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน

ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์จํากัด
ของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท

 
5.9 รายการธรุกิจกับบุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบรษิัทฯ

นอกจากน้ีบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบรษัิทรว่มและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรอืทางอ้อม
ซึ่งทําให้มีอทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบรษิัทฯ ผู้บรหิารสําคัญ กรรมการหรอืพนักงานของบรษิัทฯ ที่มีอาํนาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบรษิัทฯ
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5.10 การด้อยค่าของสินทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงิน

ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษิทัจะทาํการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัย์สิทธกิารใช้ -ตน้ทนุ
การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ สินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท
หากมีข้อบ่งช้ีวา่สินทรพัย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบรษัิทรบัรูข้าดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดวา่จะได้รบัคืนของสินทรพัย์
มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรพัย์หรอืมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์ กลุม่บรษิัทประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รบัจากสินทรพัย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษี
ทีส่ะท้อนถงึการประเมนิความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัย์
ที่กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุด
ซึง่เหมาะสมกบัสินทรพัย์ ซึง่สะทอ้นถงึจาํนวนเงินทีกิ่จการสามารถจะไดม้าจากการจําหนา่ยสินทรพัย์หักดว้ยตน้ทนุในการจาํหนา่ย 
โดยการจาํหนา่ยนัน้ ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอ่รองราคากันไดอ้ยา่งเป็นอสิระในลกัษณะ
ของผูท้ีไ่ม่มีความเกีย่วข้องกัน 

กลุม่บรษิัทจะรบัรูร้ายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรพัย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ที่รบัรูใ้นงวดก่อน
ได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กําหนดมูลค่าที่คาดวา่จะได้รบัคืนภายหลังจากการรบัรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้องไม่สูงกวา่มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ในงวดก่อนๆ กลุม่บรษัิท
จะบันทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยังส่วนของกําไรหรอืขาดทุนทันที

5.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบรษิัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดวา่จะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรฐั โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ําหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุม่บรษิัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบัญชีของสินทรพัย์และหนี้สิน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสินทรพัย์และหน้ีสินทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีทีม่ผีลบังคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบรษิัทรบัรูห้นี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รบัรูสิ้นทรพัย์ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีสําหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบรษิัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีทีย่ังไม่ได้ใช้นั้น

กลุม่บรษัิทจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสินทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีณ ทกุส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบัลด
มูลค่าตามบัญชีดังกลา่ว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่วา่กลุม่บรษิัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรพัย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรอืบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบรษัิทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ือหุ้น 

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุม่บรษิัทรบัรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบรษัิทและพนักงานได้รว่มกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบรษิัท
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัท
จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเ่กิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

กลุม่บรษิทัมภีาระสําหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจา่ยให้แกพ่นกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่กลุม่บรษิทัถอืวา่ เงนิชดเชย
ดังกลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรบัพนักงาน 

กลุ่มบรษิัทคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิคีิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ทําการประเมินภาระผกูพันดังกลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรบัโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรบัรูท้ันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่

ต้นทุนบรกิารในอดีตจะถูกรบัรูท้ั้งจํานวนในกําไรหรอืขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกิจการ
รบัรูต้้นทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วข้อง

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

กลุม่บรษิัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่เป็นสกุลเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงานของกลุม่บรษิัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

5.14 ประมาณการหนี้สิน 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และกลุ่มบริษัท
สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพันนั้นได้อย่างน่าเชือ่ถือ
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5.10 การด้อยค่าของสินทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สินทรพัย์ทางการเงิน

ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษิทัจะทาํการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัย์สิทธกิารใช้ -ตน้ทนุ
การได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ สินทรัพย์สิทธิการใช้อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท
หากมีข้อบ่งช้ีวา่สินทรพัย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบรษัิทรบัรูข้าดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดวา่จะได้รบัคืนของสินทรพัย์
มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์น้ัน ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรพัย์หรอืมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์ กลุม่บรษิัทประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รบัจากสินทรพัย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษี
ทีส่ะท้อนถงึการประเมนิความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรพัย์
ที่กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุด
ซึง่เหมาะสมกับสินทรพัย์ ซึง่สะทอ้นถงึจาํนวนเงนิทีก่จิการสามารถจะไดม้าจากการจําหนา่ยสินทรพัย์หักดว้ยตน้ทนุในการจาํหนา่ย 
โดยการจาํหนา่ยนัน้ ผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอสิระในลกัษณะ
ของผูท้ีไ่ม่มีความเกีย่วข้องกัน 

กลุม่บรษิัทจะรบัรูร้ายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรพัย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ที่รบัรูใ้นงวดก่อน
ได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่รบัรูใ้นงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กําหนดมูลค่าที่คาดวา่จะได้รบัคืนภายหลังจากการรบัรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้องไม่สูงกวา่มูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ในงวดก่อนๆ กลุม่บรษัิท
จะบันทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยังส่วนของกําไรหรอืขาดทุนทันที

5.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบรษิัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดวา่จะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรฐั โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ําหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุม่บรษิัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบัญชีของสินทรพัย์และหนี้สิน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรพัย์และหน้ีสินทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษทีีมี่ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบรษิัทรบัรูห้นี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รบัรูสิ้นทรพัย์ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีสําหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบรษัิทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีทีย่ังไม่ได้ใช้นั้น

กลุม่บรษัิทจะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสินทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีณ ทกุส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรบัลด
มูลค่าตามบัญชีดังกลา่ว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่วา่กลุม่บรษิัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรพัย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรอืบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบรษัิทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ือหุ้น 

5.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุม่บรษิัทรบัรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบรษิัทและพนักงานได้รว่มกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบรษัิท
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัท
จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีเ่กิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

กลุม่บรษิทัมภีาระสําหรบัเงินชดเชยทีต้่องจา่ยให้แกพ่นกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่กลุม่บรษิทัถอืวา่ เงนิชดเชย
ดังกลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรบัพนักงาน 

กลุ่มบรษิัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิคีิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ทําการประเมินภาระผกูพันดังกลา่วตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย 

ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรบัโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรบัรูท้ันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่

ต้นทุนบรกิารในอดีตจะถูกรบัรูท้ั้งจํานวนในกําไรหรอืขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกิจการ
รบัรูต้้นทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วข้อง

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

กลุม่บรษิัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่เป็นสกุลเงินทีใ่ช้ในการดําเนินงานของกลุม่บรษิัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสิน
ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน

5.14 ประมาณการหนี้สิน 

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และกลุ่มบริษัท
สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพันนั้นได้อย่างน่าเชือ่ถือ
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5.15 เครือ่งมือทางการเงิน  

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแตวั่นท่ี 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการ
เฉพาะในกรณีที่ เ ป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สําหรบัลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ กลุ่มบรษัิทจะรบัรูสิ้นทรพัย์ทางการเงินดังกล่าว
ด้วยราคาของรายการ ตามทีก่ลา่วไวใ้นนโยบายการบัญชีเรือ่งการรบัรูร้ายได้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจ
ของกิจการในการจัดการสินทรพัย์ทางการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรพัย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรพัย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรบัชําระเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่านั้น 

สินทรพัย์ทางการเงินดังกลา่ววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วธิดีอกเบ้ียที่แท้จรงิและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งน้ี ผลกําไรและ
ขาดทุนทีเ่กิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการด้อยค่าของสินทรพัย์ดังกลา่วจะรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน   

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

สินทรพัย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
 โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสุทธขิองมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรอืขาดทนุ

ทั้งน้ี สินทรพัย์ทางการเงินดังกลา่ว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุน
ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีม่ีกระแสเงินสดทีไ่ม่ได้รบัชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อืน่ในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเวน้หนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกสําหรบัหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํา
รายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วธิดีอกเบี้ย
ทีแ่ทจ้รงิ ท้ังน้ี ผลกาํไรและขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงนิและการตดัจาํหนา่ยตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิจะรบั
รูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียม หรอืต้นทุนทีถ่ือเป็นส่วนหนึง่ของ
อตัราดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงินั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวธิดีอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิแสดงเป็นส่วนหนึง่ของต้นทุนทางการเงินในส่วนของ
กําไรหรอืขาดทุน 

กลุม่บรษิทัอาจเลอืกวดัมลูคา่หนีสิ้นทางการเงนิดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ เพือ่เป็นการขจัดหรอืลดความไมส่อดคลอ้ง
ของการรบัรูร้ายการอย่างมีนัยสําคัญ (บางครัง้เรยีกวา่การไม่จับคู่ทางบัญชี)

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้ส้ินสุดลง หรือ
ได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ัน รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรพัย์นั้น หรอืมีการโอนการควบคุมในสินทรพัย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรอืไม่ได้คงไว้ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรพัย์นั้น  

กลุม่บรษัิทตดัรายการหนีสิ้นทางการเงนิกต็อ่เมือ่ไดม้กีารปฏิบตัติามภาระผกูพนัของหนีสิ้นนัน้แลว้ มีการยกเลกิภาระผกูพนัน้ัน หรอื
มีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน
ซึ่งมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรอืมีการแก้ไขข้อกําหนดของหน้ีสินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็นการตัด
รายการหนี้สินเดิมและรบัรูห้นี้สินใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกลา่วในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์
ที่เกิดจากสัญญา ดังน้ัน ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษัิทจึงไม่มีการติดตามการเปลีย่นแปลงของความเส่ียงทางด้าน
เครดติ แตจ่ะรบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทนุจากผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นตลอดอายขุองลกูหนีก้ารค้าและสินทรพัย์ทีเ่กดิจาก
สัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรบัปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคต
เกีย่วกับลกูหนี้นั้นและสภาพแวดลอ้มทางด้านเศรษฐกิจ 

สินทรพัย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมือ่กิจการคาดวา่จะไม่ได้รบัคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอกีต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รบัรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระด้วยยอดสุทธิ
หรอืตั้งใจทีจ่ะรบัสินทรพัย์และชําระหนี้สินพรอ้มกัน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติกอ่นวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้า 

ลกูหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั กลุม่บรษิัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรบัผลขาดทุนโดยประมาณ
ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลกูหนี้ไม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายุหนี้ 

เงินลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การด้อยค่า (ถ้ามี) กลุม่บรษิัทใช้วธิถีัวเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการคํานวณตน้ทุนของเงินลงทุน
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5.15 เครือ่งมือทางการเงิน  

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแตวั่นที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทํารายการ
เฉพาะในกรณีที่ เ ป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สําหรบัลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ กลุ่มบรษัิทจะรบัรูสิ้นทรพัย์ทางการเงินดังกล่าว
ด้วยราคาของรายการ ตามทีก่ลา่วไวใ้นนโยบายการบัญชีเรือ่งการรบัรูร้ายได้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจ
ของกิจการในการจัดการสินทรพัย์ทางการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรพัย์ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินน้ันเพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรพัย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรบัชําระเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลอืของเงินต้นในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่านั้น 

สินทรพัย์ทางการเงินดังกลา่ววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วธิดีอกเบ้ียที่แท้จรงิและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ท้ังน้ี ผลกําไรและ
ขาดทุนทีเ่กิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการด้อยค่าของสินทรพัย์ดังกลา่วจะรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน   

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน

สินทรพัย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
 โดยรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสุทธขิองมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรอืขาดทนุ

ทั้งนี้ สินทรพัย์ทางการเงินดังกลา่ว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อค้าเงินลงทุนในตราสารทุน
ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงิน
ทีม่ีกระแสเงินสดทีไ่ม่ได้รบัชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อืน่ในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเวน้หนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกสําหรบัหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํา
รายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วธิดีอกเบี้ย
ทีแ่ทจ้รงิ ทัง้น้ี ผลกาํไรและขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงนิและการตดัจาํหนา่ยตามวธิดีอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิจะรบั
รูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียม หรอืต้นทุนทีถ่ือเป็นส่วนหนึง่ของ
อตัราดอกเบี้ยทีแ่ท้จรงินั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวธิดีอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิแสดงเป็นส่วนหนึง่ของต้นทุนทางการเงินในส่วนของ
กําไรหรอืขาดทุน 

กลุม่บรษิทัอาจเลอืกวดัมลูคา่หนีสิ้นทางการเงนิดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกําไรหรอืขาดทนุ เพือ่เป็นการขจัดหรอืลดความไม่สอดคลอ้ง
ของการรบัรูร้ายการอย่างมีนัยสําคัญ (บางครัง้เรยีกวา่การไม่จับคู่ทางบัญชี)

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้ส้ินสุดลง หรือ
ได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรพัย์นั้น หรอืมีการโอนการควบคุมในสินทรพัย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรอืไม่ได้คงไว้ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรพัย์นั้น  

กลุม่บรษัิทตดัรายการหนีสิ้นทางการเงนิกต็อ่เมือ่ไดม้กีารปฏิบตัติามภาระผกูพนัของหนีสิ้นนัน้แลว้ มกีารยกเลกิภาระผกูพนันัน้ หรอื
มีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน
ซึ่งมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรอืมีการแก้ไขข้อกําหนดของหน้ีสินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็นการตัด
รายการหนี้สินเดิมและรบัรูห้นี้สินใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกลา่วในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์
ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บรษิัทจึงไม่มีการติดตามการเปลีย่นแปลงของความเส่ียงทางด้าน
เครดติ แตจ่ะรบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทนุจากผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นตลอดอายขุองลกูหนีก้ารค้าและสินทรพัย์ทีเ่กดิจาก
สัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรบัปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคต
เกีย่วกับลกูหนี้นั้นและสภาพแวดลอ้มทางด้านเศรษฐกิจ 

สินทรพัย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมือ่กิจการคาดวา่จะไม่ได้รบัคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอกีต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อ
กิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินที่รบัรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระด้วยยอดสุทธิ
หรอืตั้งใจทีจ่ะรบัสินทรพัย์และชําระหนี้สินพรอ้มกัน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติกอ่นวันท่ี 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้า 

ลกูหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบั กลุม่บรษัิทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรบัผลขาดทุนโดยประมาณ
ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลกูหนี้ไม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายุหนี้ 

เงินลงทุน

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การด้อยค่า (ถ้ามี) กลุม่บรษิัทใช้วธิถีัวเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักในการคํานวณตน้ทุนของเงินลงทุน



รายงานประจำาปี  2563199

5.16 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง

กลุม่บรษิัทใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย เพือ่ป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย  

กลุม่บรษิทัรบัรูม้ลูคา่เริม่แรกของตราสารอนุพนัธด์ว้ยมูลคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีท่าํสัญญา และวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
โดยรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบรษัิทแสดงตราสารอนุพันธ์
เป็นสินทรพัย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศนูย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศนูย์

กลุม่บรษิัทแสดงตราสารอนุพันธ์ทีม่ีอายุสัญญาคงเหลอืมากกวา่ 12 เดือนและยังไม่ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรพัย์
ไม่หมุนเวยีนอืน่ หรอืหนี้สินไม่หมุนเวยีนอืน่ และแสดงตราสารอนุพันธ์อืน่เป็นสินทรพัย์หมุนเวยีน หรอืหนี้สินหมุนเวยีน 

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

เพือ่วตัถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเส่ียง กลุม่บรษิัทจัดประเภทของการป้องกันความเส่ียง ดังนี้

• การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่มีการป้องกันความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรพัย์หรอืหนี้สินทีร่บัรูใ้นบัญชี หรอืสัญญาผกูมัดทีย่ังไม่ได้รบัรู้

• การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีที่มีการป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของกระแสเงินสด
ซึ่งเกิดจากความเส่ียงเฉพาะของสินทรพัย์หรอืหน้ีสินที่รบัรูใ้นบัญชีหรอืรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้
คอ่นขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในสัญญาผกูมัดทียั่ง
ไม่ได้รบัรู้

ณ วันที่เริม่กําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียง กลุ่มบรษัิทต้องมีการกําหนดและจัดทําเอกสารอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงซึ่งจะใช้การบัญชีป้องกันความเส่ียง และวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบรหิาร
ความเส่ียงในการดําเนินการป้องกันความเส่ียง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดทําตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเส่ียงและได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กล่าวถึง
เครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียง รายการที่มีการป้องกันความเส่ียง ลักษณะของความเส่ียงที่จะป้องกัน และวิธีที่กลุ่มบรษัิท
ใชใ้นการประเมนิประสิทธผิลของความสัมพนัธ์ของการปอ้งกันความเส่ียง ซึง่รวมถงึการวเิคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธผิล 
และวธิกีําหนดอตัราส่วนการป้องกันความเส่ียง  

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงจะเข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเส่ียง เมื่อเป็นไปตามข้อกําหนดของการประเมิน
ประสิทธผิลในการป้องกันความเส่ียงทุกข้อต่อไปนี้

• มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียง และเครือ่งมือทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียง 

• ผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจนั้น

• อตัราส่วนการปอ้งกนัความเส่ียงของความสัมพนัธข์องการปอ้งกนัความเส่ียงดงักลา่วเทา่กบัอตัราส่วนของปรมิาณ
ของรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงซึง่กิจการทําการป้องกันความเส่ียงจรงิ ต่อปรมิาณของเครือ่งมือทีใ่ช้ป้องกัน
ความเส่ียงซึง่กิจการได้ใช้ป้องกันความเส่ียงจรงิ

กลุม่บรษิัทบันทึกรายการป้องกันความเส่ียงทีเ่ข้าเงือ่นไขทุกข้อสําหรบัการบัญชีป้องกันความเส่ียง ดังนี้

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเส่ียงสําหรบัความเส่ียงที่ป้องกัน จะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงนั้น พรอ้มกับรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน
 
สําหรบัการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย การปรบัปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของรายการน้ันจะถูกตัดจําหน่ายเข้าส่วนของกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการป้องกันความเส่ียง
ด้วยวิธีดอกเบ้ียที่แท้จริง ทั้งน้ี การตัดจําหน่ายนั้นอาจเริ่มต้นทันทีที่มีการปรับปรุงเกิดขึ้น หรือก่อนที่จะยุติการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเส่ียง หากมีการตัดรายการของรายการที่มีการป้องกัน
ความเส่ียงนั้น กลุม่บรษิัทจะรบัรูส่้วนของมูลค่ายุติธรรมทีย่ังไม่ได้ตัดจําหน่ายเข้าส่วนของกําไรหรอืขาดทุนทันที  

5.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีค่าดวา่จะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนี้สินให้ผูอ้ืน่ โดยรายการ
ดงักลา่วเป็นรายการทีเ่กดิขึ้นในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมูลคา่ กลุม่บรษิทัใช้ราคาเสนอซือ้ขาย
ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่ยุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดให้
ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มีตลาดทีม่ีสภาพคลอ่งสําหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สินทีม่ีลกัษณะเดียวกันหรอืไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบรษัิทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรพัย์หรอืหน้ีสินที่จะวดัมูลค่ายุติธรรม
นั้นให้มากทีสุ่ด 

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลทีน่ํามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  - ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรพัย์หรอืหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดทีม่ีสภาพคลอ่ง 
ระดับ 2 - ใช้ข้อมูลอืน่ทีส่ามารถสังเกตได้ของสินทรพัย์หรอืหนี้สิน ไม่วา่จะเป็นข้อมูลทางตรงหรอืทางออ้ม
ระดับ 3 - ใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่วกับกระแสเงินในอนาคตทีก่ิจการประมาณขึ้น

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สําหรบัสินทรพัย์และหนี้สินทีถ่ืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานทีม่ีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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5.16 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง

กลุม่บรษิัทใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย เพือ่ป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย  

กลุม่บรษิทัรบัรูม้ลูคา่เริม่แรกของตราสารอนุพันธด์ว้ยมูลคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีท่าํสัญญา และวดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
โดยรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกําไรหรอืขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบรษิัทแสดงตราสารอนุพันธ์
เป็นสินทรพัย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศนูย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศนูย์

กลุม่บรษิัทแสดงตราสารอนุพันธ์ทีม่ีอายุสัญญาคงเหลอืมากกวา่ 12 เดือนและยังไม่ถึงกําหนดชําระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรพัย์
ไม่หมุนเวยีนอืน่ หรอืหนี้สินไม่หมุนเวยีนอืน่ และแสดงตราสารอนุพันธ์อืน่เป็นสินทรพัย์หมุนเวยีน หรอืหนี้สินหมุนเวยีน 

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

เพือ่วตัถุประสงค์ของการบัญชีป้องกันความเส่ียง กลุม่บรษิัทจัดประเภทของการป้องกันความเส่ียง ดังนี้

• การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่มีการป้องกันความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรพัย์หรอืหนี้สินทีร่บัรูใ้นบัญชี หรอืสัญญาผกูมัดทีย่ังไม่ได้รบัรู้

• การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ในกรณีที่มีการป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของกระแสเงินสด
ซึ่งเกิดจากความเส่ียงเฉพาะของสินทรพัย์หรอืหน้ีสินที่รบัรูใ้นบัญชีหรอืรายการที่คาดการณ์ไว้ที่มีความเป็นไปได้
คอ่นขา้งแน่ในระดบัสูงมากทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในสัญญาผกูมัดทีย่งั
ไม่ได้รบัรู้

ณ วันที่เริม่กําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียง กลุ่มบรษัิทต้องมีการกําหนดและจัดทําเอกสารอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงซึ่งจะใช้การบัญชีป้องกันความเส่ียง และวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การบรหิาร
ความเส่ียงในการดําเนินการป้องกันความเส่ียง 

รายละเอียดของเอกสารดังกล่าวซึ่งได้จัดทําตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเส่ียงและได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กล่าวถึง
เครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียง รายการที่มีการป้องกันความเส่ียง ลักษณะของความเส่ียงที่จะป้องกัน และวิธีที่กลุ่มบรษัิท
ใชใ้นการประเมนิประสิทธผิลของความสัมพนัธ์ของการปอ้งกันความเส่ียง ซึง่รวมถงึการวเิคราะห์ถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธผิล 
และวธิกีําหนดอตัราส่วนการป้องกันความเส่ียง  

ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงจะเข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเส่ียง เมื่อเป็นไปตามข้อกําหนดของการประเมิน
ประสิทธผิลในการป้องกันความเส่ียงทุกข้อต่อไปนี้

• มีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหวา่งรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียง และเครือ่งมือทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียง 

• ผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจนั้น

• อตัราส่วนการปอ้งกนัความเส่ียงของความสัมพนัธข์องการปอ้งกนัความเส่ียงดงักลา่วเทา่กบัอตัราส่วนของปรมิาณ
ของรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงซึง่กิจการทําการป้องกันความเส่ียงจรงิ ต่อปรมิาณของเครือ่งมือทีใ่ช้ป้องกัน
ความเส่ียงซึง่กิจการได้ใช้ป้องกันความเส่ียงจรงิ

กลุม่บรษิัทบันทึกรายการป้องกันความเส่ียงทีเ่ข้าเงือ่นไขทุกข้อสําหรบัการบัญชีป้องกันความเส่ียง ดังนี้

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเส่ียงสําหรบัความเส่ียงที่ป้องกัน จะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงนั้น พรอ้มกับรบัรูใ้นส่วนของกําไรหรอืขาดทุน
 
สําหรบัการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย การปรบัปรุงมูลค่า
ตามบัญชีของรายการน้ันจะถูกตัดจําหน่ายเข้าส่วนของกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการป้องกันความเส่ียง
ด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ การตัดจําหน่ายน้ันอาจเริ่มต้นทันทีที่มีการปรับปรุงเกิดขึ้น หรือก่อนที่จะยุติการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเส่ียง หากมีการตัดรายการของรายการที่มีการป้องกัน
ความเส่ียงนั้น กลุม่บรษิัทจะรบัรูส่้วนของมูลค่ายุติธรรมทีย่ังไม่ได้ตัดจําหน่ายเข้าส่วนของกําไรหรอืขาดทุนทันที  

5.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีค่าดวา่จะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนี้สินให้ผูอ้ืน่ โดยรายการ
ดงักลา่วเป็นรายการทีเ่กดิขึ้นในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ กลุม่บรษิทัใช้ราคาเสนอซือ้ขาย
ในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งในการวดัมูลค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดให้
ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มีตลาดทีม่ีสภาพคลอ่งสําหรบัสินทรพัย์หรอืหนี้สินทีม่ีลกัษณะเดียวกันหรอืไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบรษัิทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรพัย์หรอืหนี้สินที่จะวดัมูลค่ายุติธรรม
นั้นให้มากทีสุ่ด 

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลทีน่ํามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  - ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรพัย์หรอืหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดทีม่ีสภาพคลอ่ง 
ระดับ 2 - ใช้ข้อมูลอืน่ทีส่ามารถสังเกตได้ของสินทรพัย์หรอืหนี้สิน ไม่วา่จะเป็นข้อมูลทางตรงหรอืทางออ้ม
ระดับ 3 - ใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่วกับกระแสเงินในอนาคตทีก่ิจการประมาณขึ้น

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สําหรบัสินทรพัย์และหนี้สินทีถ่ืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานทีม่ีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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6.  การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบัญชทีีสํ่าคญั

ในการจดัทํางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินจิและการประมาณการในเรือ่งทีมี่ความไม่แนน่อน
เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกลา่วนี้ ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแ่สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลทีเ่กิดขึ้นจรงิจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญได้แก่
 

รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรอืบรกิารให้กับลูกค้า ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอยีดของสัญญาทีท่ํากับลกูค้าเพือ่พิจารณาวา่สินค้าหรอืบรกิารแต่ละรายการถือเป็นภาระทีแ่ยกจากกันหรอืไม่ กลา่วคือ กิจการจะ
บันทึกสินค้าหรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรอืบรกิารดังกล่าวสามารถระบุได้วา่แยกจากสินค้าหรอืบรกิารอื่นใน
สัญญา และลกูค้าได้รบัประโยชน์จากสินค้าหรอืบรกิารนั้น

การกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได้ ฝา่ยบรหิารจาํเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสัญญาทีท่าํกบั
ลกูค้าเพือ่พิจารณาวา่ภาระทีต่้องปฏิบัตินั้นเสรจ็ส้ินตลอดช่วงเวลาหนึง่หรอืเสรจ็ส้ิน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ ทั้งนี้ กิจการจะรบัรูร้ายได้ตลอด
ช่วงเวลาหนึง่ เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ต่อไปนี้

• ลกูค้าได้รบัและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะทีก่ิจการปฏิบัติงาน 
• การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรพัย์ทีล่กูค้าควบคุมในขณะทีส่รา้งสินทรพัย์ดังกลา่ว หรอื
• การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนําไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิ

ในการรบัชําระสําหรบัการปฏิบัติงานทีเ่สรจ็ส้ินถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรบัรูร้ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระ
ทีต้่องปฏิบัตินั้นได้เสรจ็ส้ินลงเมือ่ใด

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

ในการบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเป็นสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ารายจ่าย
ดังกลา่วเป็นต้นทุนส่วนเพิม่ในการได้มาซึง่สัญญาทีท่ํากับลกูค้าหรอืไม่ รวมถึงการกําหนดวธิกีารตัดจําหน่ายสินทรพัย์ดังกลา่ว

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุด
ทีร่บัรูไ้ด้ในสภาวะปัจจุบัน
 

สัญญาเช่า

การกําหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินวา่กลุม่บรษิัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ที่
จะใชสิ้ทธเิลอืกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรอืยกเลกิสัญญาเชา่ โดยคํานึงถงึขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดทีท่าํให้เกิด
ส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรบักลุม่บรษิัทในการใช้สิทธเิลอืกนั้น ภายหลงัจากวนัทีสั่ญญาเช่ามีผล กลุม่บรษิัทจะประเมินอายุสัญญาเช่า
ใหมห่ากมเีหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นียัสําคัญซึง่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุและส่งผลตอ่ความแนน่อนอย่างสมเหตสุมผลทีจ่ะใชสิ้ทธเิลอืก

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรอืสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือ่นไขและ
รายละเอยีดของสัญญาเพือ่พิจารณาวา่กลุม่บรษิัทได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรพัย์ทีเ่ช่าดังกลา่วแลว้หรอืไม่

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณคา่เผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นของลกูหน้ีการคา้และสินทรพัย์ทีเ่กดิ จากสัญญา ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นจากลกูหน้ีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไวข้องกลุม่ลกูค้าที่มีความเส่ียงด้านเครดิตที่คลา้ยคลงึกัน เป็นต้น ทั้งน้ี ข้อมูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบรษิัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของ
ลกูค้าทีเ่กิดขึ้นจรงิในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว 
โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด 
โดยคํานงึถงึความเส่ียงทางด้านเครดติ สภาพคลอ่ง ข้อมลูความสัมพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ของเครือ่งมือทางการเงนิในระยะ
ยาว ท้ังนีก้ารเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัวแปรทีใ่ชใ้นการคาํนวณ อาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุติธรรมทีแ่สดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ตลอดจนสินทรพัย์สิทธกิารใช้ และค่าตัดจําหน่ายของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนฝ่ายบรหิาร
จําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลอืใหม่หากมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัย์สิทธกิารใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่ง
ชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นั้น 

ข้อบ่งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของมูลค่าตลาดหรอืมูลค่าที่ได้รบัจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรพัย์การ
เปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคัญของกลยุทธ์ทางธรุกิจของกิจการทีม่ผีลกระทบต่อการใชสิ้นทรพัย์น้ันในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะ
อตุสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจทีเ่กีย่วข้อง  การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดทีสํ่าคัญของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับทีสํ่าคัญหรอืคํา
ตัดสินของศาลทีม่ีผลกระทบในทางลบต่อธรุกิจ เป็นต้น
 
การทดสอบการด้อยค่าของทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัย์สิทธกิารใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รบัในอนาคตจากสินทรพัย์หรอืหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลอืกอตัราคิด
ลดทีเ่หมาะสมในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดําเนินงานที่
มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึง่ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเ่กีย่วข้องกับข้อสมมติฐานเกีย่วกับสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้
จา่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่งกบัสินทรพัย์หรอืหนว่ยสินทรพัย์ทีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงินสดดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลง
ได้เนือ่งจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้ม การเปลีย่นแปลงของรายได้ โครงสรา้งต้นทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคิดลด ภาวะอตุสาหกรรม
และภาวะตลาดทีเ่กีย่วข้อง
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6.  การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีสํ่าคญั

ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งใชด้ลุยพินจิและการประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไมแ่นน่อน
เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกลา่วนี้ ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแ่สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลทีเ่กิดขึ้นจรงิจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญได้แก่
 

รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรอืบรกิารให้กับลูกค้า ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอยีดของสัญญาทีท่ํากับลกูค้าเพือ่พิจารณาวา่สินค้าหรอืบรกิารแต่ละรายการถือเป็นภาระทีแ่ยกจากกันหรอืไม่ กลา่วคือ กิจการจะ
บันทึกสินค้าหรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรอืบรกิารดังกล่าวสามารถระบุได้วา่แยกจากสินค้าหรอืบรกิารอื่นใน
สัญญา และลกูค้าได้รบัประโยชน์จากสินค้าหรอืบรกิารนั้น

การกําหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได้ ฝา่ยบรหิารจาํเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประเมินเงือ่นไขและรายละเอยีดของสัญญาทีทํ่ากับ
ลกูค้าเพือ่พิจารณาวา่ภาระทีต่้องปฏิบัตินั้นเสรจ็ส้ินตลอดช่วงเวลาหนึง่หรอืเสรจ็ส้ิน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ ทั้งนี้ กิจการจะรบัรูร้ายได้ตลอด
ช่วงเวลาหนึง่ เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ต่อไปนี้

• ลกูค้าได้รบัและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะทีก่ิจการปฏิบัติงาน 
• การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรพัย์ทีล่กูค้าควบคุมในขณะทีส่รา้งสินทรพัย์ดังกลา่ว หรอื
• การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนําไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิ

ในการรบัชําระสําหรบัการปฏิบัติงานทีเ่สรจ็ส้ินถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรบัรูร้ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระ
ทีต่้องปฏิบัตินั้นได้เสรจ็ส้ินลงเมือ่ใด

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา

ในการบันทึกรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเป็นสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ารายจ่าย
ดังกลา่วเป็นต้นทุนส่วนเพิม่ในการได้มาซึง่สัญญาทีท่ํากับลกูค้าหรอืไม่ รวมถึงการกําหนดวธิกีารตัดจําหน่ายสินทรพัย์ดังกลา่ว

การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุด
ทีร่บัรูไ้ด้ในสภาวะปัจจุบัน
 

สัญญาเช่า

การกําหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินวา่กลุม่บรษิัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ที่
จะใช้สิทธเิลอืกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรอืยกเลกิสัญญาเชา่ โดยคาํนึงถงึขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดทีท่าํให้เกดิ
ส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรบักลุม่บรษิัทในการใช้สิทธเิลอืกนั้น ภายหลงัจากวนัทีสั่ญญาเช่ามีผล กลุม่บรษิัทจะประเมินอายุสัญญาเช่า
ใหมห่ากมีเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีมี่นยัสําคัญซึง่อยู่ภายใตก้ารควบคมุและส่งผลตอ่ความแนน่อนอย่างสมเหตสุมผลทีจ่ะใชสิ้ทธเิลอืก

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรอืสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือ่นไขและ
รายละเอยีดของสัญญาเพือ่พิจารณาวา่กลุม่บรษิัทได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรพัย์ทีเ่ช่าดังกลา่วแลว้หรอืไม่

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการประมาณคา่เผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นของลกูหน้ีการคา้และสินทรพัย์ทีเ่กดิ จากสัญญา ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้นจากลกูหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไวข้องกลุม่ลกูค้าที่มีความเส่ียงด้านเครดิตที่คลา้ยคลงึกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผล
ขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบรษิัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของ
ลกูค้าทีเ่กิดขึ้นจรงิในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว 
โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด 
โดยคํานึงถงึความเส่ียงทางด้านเครดติ สภาพคลอ่ง ข้อมลูความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงของมูลค่าของเครือ่งมือทางการเงินในระยะ
ยาว ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัวแปรทีใ่ชใ้นการคาํนวณ อาจมผีลกระทบต่อมลูคา่ยุตธิรรมทีแ่สดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ตลอดจนสินทรพัย์สิทธกิารใช้ และค่าตัดจําหน่ายของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนฝ่ายบรหิาร
จําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลอืใหม่หากมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัย์สิทธกิารใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่ง
ชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์นั้น 

ข้อบ่งชี้ดังกล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสําคัญของมูลค่าตลาดหรอืมูลค่าที่ได้รบัจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของสินทรพัย์การ
เปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคัญของกลยุทธท์างธรุกจิของกจิการทีม่ผีลกระทบตอ่การใชสิ้นทรพัย์นัน้ในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะ
อตุสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจทีเ่กีย่วข้อง  การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดทีสํ่าคัญของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับทีสํ่าคัญหรอืคํา
ตัดสินของศาลทีม่ีผลกระทบในทางลบต่อธรุกิจ เป็นต้น
 
การทดสอบการด้อยค่าของทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัย์สิทธกิารใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รบัในอนาคตจากสินทรพัย์หรอืหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมท้ังการเลอืกอตัราคิด
ลดทีเ่หมาะสมในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการดําเนินงานที่
มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึง่ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเ่กีย่วข้องกับข้อสมมติฐานเกีย่วกับสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้
จา่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่งกบัสินทรพัย์หรอืหนว่ยสินทรพัย์ทีก่่อใหเ้กิดเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสดดังกลา่วอาจเปลีย่นแปลง
ได้เนือ่งจาก ภาวะการแข่งขัน แนวโน้ม การเปลีย่นแปลงของรายได้ โครงสรา้งต้นทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคิดลด ภาวะอตุสาหกรรม
และภาวะตลาดทีเ่กีย่วข้อง
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุม่บรษัิทรบัรูสิ้นทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชซ่ึีงคํานวณขึน้จากผลแตกตา่งชัว่คราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานระหวา่งฐานภาษี
ของสินทรพัย์หรอืหน้ีสินกับราคาตามบัญชีของสินทรพัย์หรอืหนี้สินน้ัน เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนวา่กลุม่บรษิัทจะมีกําไรทาง
ภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรพัย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องประมาณการว่า
บรษิัทฯ ควรรบัรูจ้ํานวนสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงกําไรทางภาษีที่คาดวา่จะเกิดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน ในอนาคต อตัรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร ์
เป็นต้น ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ายบรหิารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรา
มรณะใช้ข้อมูลตารางอตัรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลกิจ้างงานที่เกิดข้ึนจรงินั้นอาจแตกต่าง
ไปจากทีป่ระมาณไว้

สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอน

สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดต้ังบนพื้นที่เช่าประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน¬ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการรือ้ถอนเฉลีย่ทีเ่กดิขึน้จรงิตามขอ้มลูในอดตีโดยบนัทกึเป็นส่วนหนึง่ของสินทรพัย์สิทธกิารใชแ้ละตดัจาํหนา่ยตามอายกุารใหป้ระโยชน์
โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายการรือ้ถอนทีเ่กิดขึ้นจรงิอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป่ระมาณไว้

ข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การปฏิบัติตามกฏระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและความไม่แน่นอน
ในการตีความภาษีอากร

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากการปฏิบัติไม่สอดคล้อง
กับกฏระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับอตุสาหกรรมโทรคมนาคม และความไม่แน่นอนจากการตีความด้านภาษีอากร 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการต่างๆดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการประเมินระดับของความน่าจะเป็นที่จะเกิด
ผลเสียหายและความสามารถในการประมาณการผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ
ที่ใช้ประกอบการประเมินของผู้บรหิารและสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดวา่จะเกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจรงิแตกต่างไปจากที่ได้มีการ
ประมาณการไว ้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ฝ่ายบรหิารเชื่อมั่นวา่จะไม่มีความเสียหายที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้นกลุม่บรษิัทจะไม่ได้บันทึกประมาณ
การหนี้สิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 5,311 5,509 5,311 5,509 
เงินฝากธนาคาร 6,641,731 8,522,876 2,874,473 4,568,382 
รวม 6,647,042 8,528,385 2,879,784 4,573,891 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง      
ร้อยละ 0.375 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรพัย์และเงินฝากประจํามีอตัราดอกเบี้ยระหวา่งรอ้ยละ 0.05 ถึง รอ้ยละ 0.375 ต่อปี (2562: 
รอ้ยละ 0.05 ถึงรอ้ยละ 1.00 ต่อปี)

8. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)    
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 296,875 440,541 1,880,503 1,756,492 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
   จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
- 

 
(2,830) 

 
- 

 
(2,830) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี     
   เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,875 437,711 1,880,503 1,753,662 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
ลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท ์ 5,866,198 5,996,610 302 17,723 
ลูกหน้ีการคา้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ 152,957 834,647 10,843 74,897 
ลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill     
   เคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย 740,413 888,657 343,409 495,839 
ลูกหน้ีการคา้อ่ืน 3,746,968 2,749,876 11,293 7,670 
รวม 10,506,536 10,469,790 365,847 596,129 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
   จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
(1,387,263) 

 
(1,442,481) 

 
(94,504) 

 
(171,588) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั,     
   สุทธิ 9,119,273 9,027,309 271,343 424,541 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,416,148 9,465,020 2,151,846 2,178,203 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 9) 1,810 14,394 3,046,131 3,231,116 
อื่น ๆ 470,558 324,910 16,077 35,462 
รวม 472,368 339,304 3,062,208 3,266,578 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
   จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

  
- 

 
(13,188) 

 
- 

 
(13,188) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 472,368 326,116 3,062,208 3,253,390 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน     
   - สุทธิ 9,888,516 9,791,136 5,214,054 5,431,593 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุม่บรษัิทรบัรูสิ้นทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชซีึง่คํานวณขึน้จากผลแตกตา่งชัว่คราว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานระหวา่งฐานภาษี
ของสินทรพัย์หรอืหน้ีสินกับราคาตามบัญชีของสินทรพัย์หรอืหนี้สินน้ัน เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนวา่กลุม่บรษิัทจะมีกําไรทาง
ภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรพัย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องประมาณการว่า
บรษิัทฯ ควรรบัรูจ้ํานวนสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงกําไรทางภาษีที่คาดวา่จะเกิดในอนาคตใน
แต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน ในอนาคต อตัรามรณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร ์
เป็นต้น ในการกําหนดอัตราคิดลดฝ่ายบรหิารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตรา
มรณะใช้ข้อมูลตารางอตัรามรณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลงัการเลกิจ้างงานที่เกิดข้ึนจรงินั้นอาจแตกต่าง
ไปจากทีป่ระมาณไว้

สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอน

สํารองค่าใช้จ่ายการรื้อถอนอุปกรณ์โครงข่ายที่ติดต้ังบนพื้นที่เช่าประมาณการจากมูลค่าปัจจุบัน¬ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการรือ้ถอนเฉลีย่ทีเ่กิดขึน้จรงิตามขอ้มูลในอดีตโดยบันทกึเป็นส่วนหนึง่ของสินทรพัย์สิทธกิารใชแ้ละตดัจาํหนา่ยตามอายกุารใหป้ระโยชน์
โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายการรือ้ถอนทีเ่กิดขึ้นจรงิอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป่ระมาณไว้

ข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การปฏิบัติตามกฏระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและความไม่แน่นอน
ในการตีความภาษีอากร

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากการปฏิบัติไม่สอดคล้อง
กับกฏระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับอตุสาหกรรมโทรคมนาคม และความไม่แน่นอนจากการตีความด้านภาษีอากร 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการต่างๆดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการประเมินระดับของความน่าจะเป็นที่จะเกิด
ผลเสียหายและความสามารถในการประมาณการผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ
ที่ใช้ประกอบการประเมินของผู้บรหิารและสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดวา่จะเกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจรงิแตกต่างไปจากที่ได้มีการ
ประมาณการไว ้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ฝ่ายบรหิารเชื่อมั่นวา่จะไม่มีความเสียหายที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้นกลุม่บรษิัทจะไม่ได้บันทึกประมาณ
การหนี้สิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

7. เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 5,311 5,509 5,311 5,509 
เงินฝากธนาคาร 6,641,731 8,522,876 2,874,473 4,568,382 
รวม 6,647,042 8,528,385 2,879,784 4,573,891 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง      
ร้อยละ 0.375 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรพัย์และเงินฝากประจํามีอตัราดอกเบี้ยระหวา่งรอ้ยละ 0.05 ถึง รอ้ยละ 0.375 ต่อปี (2562: 
รอ้ยละ 0.05 ถึงรอ้ยละ 1.00 ต่อปี)

8. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)    
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 296,875 440,541 1,880,503 1,756,492 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
   จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
- 

 
(2,830) 

 
- 

 
(2,830) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี     
   เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,875 437,711 1,880,503 1,753,662 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
ลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท ์ 5,866,198 5,996,610 302 17,723 
ลูกหน้ีการคา้ผูใ้ห้บริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ 152,957 834,647 10,843 74,897 
ลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill     
   เคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย 740,413 888,657 343,409 495,839 
ลูกหน้ีการคา้อ่ืน 3,746,968 2,749,876 11,293 7,670 
รวม 10,506,536 10,469,790 365,847 596,129 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
   จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
(1,387,263) 

 
(1,442,481) 

 
(94,504) 

 
(171,588) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั,     
   สุทธิ 9,119,273 9,027,309 271,343 424,541 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9,416,148 9,465,020 2,151,846 2,178,203 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   (หมายเหตุ 9) 1,810 14,394 3,046,131 3,231,116 
อื่น ๆ 470,558 324,910 16,077 35,462 
รวม 472,368 339,304 3,062,208 3,266,578 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
   จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

  
- 

 
(13,188) 

 
- 

 
(13,188) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 472,368 326,116 3,062,208 3,253,390 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน     
   - สุทธิ 9,888,516 9,791,136 5,214,054 5,431,593 

 

  



รายงานประจำาปี  2563205

การเปลีย่นแปลงของบัญชีค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึ้นของลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ มีรายละเอยีดดังนี้
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,458,499 187,606 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 1,663,115 - 
ตดัจ าหน่าย (1,628,972) (36,595) 
จ านวนท่ีไดรั้บคืน (105,379) (56,507) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,387,263 94,504 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ี
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 293,523 390,283 1,332,305 1,693,067 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 3,352 47,428 545,278 46,668 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน - - 2,907 - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 13 - 
   มากกวา่ 6 เดือน - 2,830 - 16,757 
รวม 296,875 440,541 1,880,503 1,756,492 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
           คาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อ 
           หน้ีสงสัยจะสูญ) - (2,830) - (2,830) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี     
   เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,875 437,711 1,880,503 1,753,662 

 

  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจาก
วนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,458,499 187,606 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 1,663,115 - 
ตดัจ าหน่าย (1,628,972) (36,595) 
จ านวนท่ีไดรั้บคืน (105,379) (56,507) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,387,263 94,504 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ี
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 293,523 390,283 1,332,305 1,693,067 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 3,352 47,428 545,278 46,668 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน - - 2,907 - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 13 - 
   มากกวา่ 6 เดือน - 2,830 - 16,757 
รวม 296,875 440,541 1,880,503 1,756,492 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
           คาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อ 
           หน้ีสงสัยจะสูญ) - (2,830) - (2,830) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี     
   เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,875 437,711 1,880,503 1,753,662 

 

  

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้  คงค้างนับจาก
วนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ี                   
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,423,051 3,618,602 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 806,663 864,252 - - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 347,133 394,912 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 390,701 403,966 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 898,650 714,878 302 17,723 
รวม 5,866,198 5,996,610 302 17,723 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี      
           คาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อ 
           หน้ีสงสัยจะสูญ) (1,283,943) (1,246,827) (114) (17,719) 
ลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท ์- สุทธิ 4,582,255 4,749,783 188 4 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทใ์นต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยก
ตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 143,310 677,685 6,610 17,813 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 1,032 13,050 - - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 229 20,119 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 174 16,446 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 8,212 107,347 4,233 57,084 
รวม 152,957 834,647 10,843 74,897 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (7,563) (96,895) (4,189) (57,508) 
ลูกหน้ีการคา้ผูใ้หบ้ริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ - สุทธิ 145,394 737,752 6,654 17,389 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าผู้ให้บรกิารโทรศพัท์ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้คงค้าง
นับจากวนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ี                   
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,423,051 3,618,602 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 806,663 864,252 - - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 347,133 394,912 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 390,701 403,966 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 898,650 714,878 302 17,723 
รวม 5,866,198 5,996,610 302 17,723 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี      
           คาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อ 
           หน้ีสงสัยจะสูญ) (1,283,943) (1,246,827) (114) (17,719) 
ลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท ์- สุทธิ 4,582,255 4,749,783 188 4 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทใ์นต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยก
ตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 143,310 677,685 6,610 17,813 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 1,032 13,050 - - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 229 20,119 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 174 16,446 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 8,212 107,347 4,233 57,084 
รวม 152,957 834,647 10,843 74,897 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (7,563) (96,895) (4,189) (57,508) 
ลูกหน้ีการคา้ผูใ้หบ้ริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ - สุทธิ 145,394 737,752 6,654 17,389 



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 206

การเปลีย่นแปลงของบัญชีค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึ้นของลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ มีรายละเอยีดดังนี้
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,458,499 187,606 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 1,663,115 - 
ตดัจ าหน่าย (1,628,972) (36,595) 
จ านวนท่ีไดรั้บคืน (105,379) (56,507) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,387,263 94,504 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ี
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 293,523 390,283 1,332,305 1,693,067 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 3,352 47,428 545,278 46,668 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน - - 2,907 - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 13 - 
   มากกวา่ 6 เดือน - 2,830 - 16,757 
รวม 296,875 440,541 1,880,503 1,756,492 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
           คาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อ 
           หน้ีสงสัยจะสูญ) - (2,830) - (2,830) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี     
   เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,875 437,711 1,880,503 1,753,662 

 

  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจาก
วนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้

 

 7   

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,458,499 187,606 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 1,663,115 - 
ตดัจ าหน่าย (1,628,972) (36,595) 
จ านวนท่ีไดรั้บคืน (105,379) (56,507) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,387,263 94,504 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ี
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 293,523 390,283 1,332,305 1,693,067 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 3,352 47,428 545,278 46,668 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน - - 2,907 - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 13 - 
   มากกวา่ 6 เดือน - 2,830 - 16,757 
รวม 296,875 440,541 1,880,503 1,756,492 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
           คาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อ 
           หน้ีสงสัยจะสูญ) - (2,830) - (2,830) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี     
   เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,875 437,711 1,880,503 1,753,662 

 

  

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าค่าบริการโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้  คงค้างนับจาก
วนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ี                   
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,423,051 3,618,602 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 806,663 864,252 - - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 347,133 394,912 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 390,701 403,966 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 898,650 714,878 302 17,723 
รวม 5,866,198 5,996,610 302 17,723 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี      
           คาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อ 
           หน้ีสงสัยจะสูญ) (1,283,943) (1,246,827) (114) (17,719) 
ลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท ์- สุทธิ 4,582,255 4,749,783 188 4 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทใ์นต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยก
ตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 143,310 677,685 6,610 17,813 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 1,032 13,050 - - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 229 20,119 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 174 16,446 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 8,212 107,347 4,233 57,084 
รวม 152,957 834,647 10,843 74,897 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (7,563) (96,895) (4,189) (57,508) 
ลูกหน้ีการคา้ผูใ้หบ้ริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ - สุทธิ 145,394 737,752 6,654 17,389 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าผู้ให้บรกิารโทรศพัท์ในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้คงค้าง
นับจากวนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ี                   
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,423,051 3,618,602 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 806,663 864,252 - - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 347,133 394,912 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 390,701 403,966 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 898,650 714,878 302 17,723 
รวม 5,866,198 5,996,610 302 17,723 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี      
           คาดวา่จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อ 
           หน้ีสงสัยจะสูญ) (1,283,943) (1,246,827) (114) (17,719) 
ลูกหน้ีการคา้ค่าบริการโทรศพัท ์- สุทธิ 4,582,255 4,749,783 188 4 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทใ์นต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยก
ตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 143,310 677,685 6,610 17,813 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 1,032 13,050 - - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 229 20,119 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 174 16,446 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 8,212 107,347 4,233 57,084 
รวม 152,957 834,647 10,843 74,897 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (7,563) (96,895) (4,189) (57,508) 
ลูกหน้ีการคา้ผูใ้หบ้ริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ - สุทธิ 145,394 737,752 6,654 17,389 



รายงานประจำาปี  2563207

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill เคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 517,129 718,005 166,131 404,859 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 121,131 60,883 88,836 - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 6,580 13,170 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,840 3,911 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 91,733 92,688 88,442 90,980 
รวม 740,413 888,657 343,409 495,839 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (93,412) (94,334) (87,991) (92,521) 
ลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill     
   เคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย      
   - สุทธิ 647,001 794,323 255,418 403,318 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้อ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

  อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,479,244 2,716,669 8,857 3,269 
  คา้งช าระ     
     ไม่เกิน 1 เดือน 1,319 4,228 160 561 
     1 เดือน ถึง 3 เดือน 263,857 2,407 25 - 
     3 เดือน ถึง 6 เดือน 216 39 41 - 
     มากกวา่ 6 เดือน 2,332 26,533 2,210 3,840 
  รวม 3,746,968 2,749,876 11,293 7,670 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (2,345) (4,425) (2,210) (3,840) 

  ลูกหน้ีการคา้อ่ืน – สุทธิ 3,744,623 2,745,451 9,083 3,830 

ยอดคงเหลอืของลกูหนี้การค้าอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill เคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 517,129 718,005 166,131 404,859 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 121,131 60,883 88,836 - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 6,580 13,170 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,840 3,911 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 91,733 92,688 88,442 90,980 
รวม 740,413 888,657 343,409 495,839 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (93,412) (94,334) (87,991) (92,521) 
ลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill     
   เคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย      
   - สุทธิ 647,001 794,323 255,418 403,318 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้อ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

  อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,479,244 2,716,669 8,857 3,269 
  คา้งช าระ     
     ไม่เกิน 1 เดือน 1,319 4,228 160 561 
     1 เดือน ถึง 3 เดือน 263,857 2,407 25 - 
     3 เดือน ถึง 6 เดือน 216 39 41 - 
     มากกวา่ 6 เดือน 2,332 26,533 2,210 3,840 
  รวม 3,746,968 2,749,876 11,293 7,670 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (2,345) (4,425) (2,210) (3,840) 

  ลูกหน้ีการคา้อ่ืน – สุทธิ 3,744,623 2,745,451 9,083 3,830 

9. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหวา่งบรษิัทฯและบุคคลหรอืกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธรุกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายการธุรกิจกับบรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่มและบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกัน
 

 

บรษิทัฯเขา้ทาํสัญญากบับรษิทัยอ่ยในการบรหิารจดัการโดยบรษัิทยอ่ยจะจา่ยคา่ตอบแทนเป็นรายปตีามทีก่าํหนดในสัญญา ทัง้นีค้า่บรกิาร
การจัดการรบัดังกลา่วได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลรายการธรุกิจกับบรษิัทย่อยข้างต้นแลว้
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9. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
ขายสินคา้และอุปกรณ์ - - - 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการรับ - - 11,283 14,526 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 705 737 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 109 150 ราคาตามสัญญา  
เงินปันผลรับ - - 2,168 2,984 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 
ขายทรัพยสิ์น 

- 
- 

- 
- 

11 
56 

70 
417 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินทรัพย ์ - - - 583 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม: บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จ ากดั 
ขายสินคา้ 1,326 2,013 1,304 1,172 ราคาขายหกัอตัราก าไรจ านวนหน่ึง/ 

   ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ 5 5 5 5 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริการจ่าย 73 134 73 88 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน      
ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศพัท์   
  ในต่างประเทศ 25 59 (1) - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ 136 154 9 11 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการขายสิทธิการ      
  ให้บริการเติมเงิน 95 133 95 83 ราคาตามสัญญา 
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย 2,331    2,662 951 1,083 ราคาตามสัญญา 
ค่าจา้งติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่ง 
   สัญญาณ 

 
688 

 
1,858 

 
- 

 
- 

 
ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้ 21 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 บริษทัฯเขา้ท าสัญญากบับริษทัย่อยในการบริหารจดัการโดยบริษทัย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายปีตามท่ี
ก าหนดในสัญญา ทั้งน้ีค่าบริการการจัดการรับดังกล่าวได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับ             
บริษทัยอ่ยขา้งตน้แลว้ 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากการขาย E-Refill เครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill เคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 517,129 718,005 166,131 404,859 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 121,131 60,883 88,836 - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 6,580 13,170 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,840 3,911 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 91,733 92,688 88,442 90,980 
รวม 740,413 888,657 343,409 495,839 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (93,412) (94,334) (87,991) (92,521) 
ลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill     
   เคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย      
   - สุทธิ 647,001 794,323 255,418 403,318 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้อ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

  อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,479,244 2,716,669 8,857 3,269 
  คา้งช าระ     
     ไม่เกิน 1 เดือน 1,319 4,228 160 561 
     1 เดือน ถึง 3 เดือน 263,857 2,407 25 - 
     3 เดือน ถึง 6 เดือน 216 39 41 - 
     มากกวา่ 6 เดือน 2,332 26,533 2,210 3,840 
  รวม 3,746,968 2,749,876 11,293 7,670 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (2,345) (4,425) (2,210) (3,840) 

  ลูกหน้ีการคา้อ่ืน – สุทธิ 3,744,623 2,745,451 9,083 3,830 

ยอดคงเหลอืของลกูหนี้การค้าอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill เคร่ืองโทรศพัท์และชุดเลขหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 517,129 718,005 166,131 404,859 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 1 เดือน 121,131 60,883 88,836 - 
   1 เดือน ถึง 3 เดือน 6,580 13,170 - - 
   3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,840 3,911 - - 
   มากกวา่ 6 เดือน 91,733 92,688 88,442 90,980 
รวม 740,413 888,657 343,409 495,839 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (93,412) (94,334) (87,991) (92,521) 
ลูกหน้ีการคา้จากการขาย E-Refill     
   เคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย      
   - สุทธิ 647,001 794,323 255,418 403,318 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้อ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

  อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,479,244 2,716,669 8,857 3,269 
  คา้งช าระ     
     ไม่เกิน 1 เดือน 1,319 4,228 160 561 
     1 เดือน ถึง 3 เดือน 263,857 2,407 25 - 
     3 เดือน ถึง 6 เดือน 216 39 41 - 
     มากกวา่ 6 เดือน 2,332 26,533 2,210 3,840 
  รวม 3,746,968 2,749,876 11,293 7,670 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
          จะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (2,345) (4,425) (2,210) (3,840) 

  ลูกหน้ีการคา้อ่ืน – สุทธิ 3,744,623 2,745,451 9,083 3,830 

9. รายการธรุกิจกับกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหวา่งบรษิัทฯและบุคคลหรอืกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธรุกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายการธุรกิจกับบรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่มและบรษิัทท่ีเกี่ยวขอ้งกัน
 

 

บรษิทัฯเขา้ทําสัญญากบับรษิทัย่อยในการบรหิารจดัการโดยบรษัิทยอ่ยจะจา่ยคา่ตอบแทนเป็นรายปีตามทีกํ่าหนดในสัญญา ทัง้นีค้า่บรกิาร
การจัดการรบัดังกลา่วได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลรายการธรุกิจกับบรษิัทย่อยข้างต้นแลว้
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9. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ             
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)  
ขายสินคา้และอุปกรณ์ - - - 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการรับ - - 11,283 14,526 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 705 737 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 109 150 ราคาตามสัญญา  
เงินปันผลรับ - - 2,168 2,984 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 
ขายทรัพยสิ์น 

- 
- 

- 
- 

11 
56 

70 
417 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินทรัพย ์ - - - 583 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม: บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จ ากดั 
ขายสินคา้ 1,326 2,013 1,304 1,172 ราคาขายหกัอตัราก าไรจ านวนหน่ึง/ 

   ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ 5 5 5 5 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริการจ่าย 73 134 73 88 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน      
ค่าบริการรับจากการให้บริการโทรศพัท์   
  ในต่างประเทศ 25 59 (1) - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการรับ 136 154 9 11 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการขายสิทธิการ      
  ให้บริการเติมเงิน 95 133 95 83 ราคาตามสัญญา 
ขายสินคา้ 1 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย 2,331    2,662 951 1,083 ราคาตามสัญญา 
ค่าจา้งติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่ง 
   สัญญาณ 

 
688 

 
1,858 

 
- 

 
- 

 
ราคาตามสัญญา 

ซ้ือสินคา้ 21 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 บริษทัฯเขา้ท าสัญญากบับริษทัย่อยในการบริหารจดัการโดยบริษทัย่อยจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายปีตามท่ี
ก าหนดในสัญญา ทั้งน้ีค่าบริการการจัดการรับดังกล่าวได้รวมอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลรายการธุรกิจกับ             
บริษทัยอ่ยขา้งตน้แลว้ 

  



รายงานประจำาปี  2563209

ยอดคงค้างระหวา่งบรษิัทฯและกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอยีดดังนี้
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 1,625,481 1,388,667 
บริษทัร่วม (หมายเหตุ 9.1) 247,695 360,016 242,444 345,636 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 49,180 80,525 12,578 22,189 
รวม 296,875 440,541 1,880,503 1,756,492 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น            

(2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) - (2,830) - (2,830) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,875 437,711 1,880,503 1,753,662 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 3,044,449 3,216,722 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1), (2) 1,810 14,394 1,682 14,394 
รวม 1,810 14,394 3,046,131 3,231,116 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น             
    (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) - (13,188) - (13,188) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,810 1,206 3,046,131 3,217,928 
รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 298,685 438,917 4,926,634 4,971,590 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    
บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9.2) - - 15,000,000 10,500,000 
รวมเงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย - - 15,000,000 10,500,000 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 19,960 121,211 
บริษทัร่วม  10,368 15,630 10,243 15,245 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1), (2) 839,928 1,460,466 751 3,737 
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 850,296 1,476,096 30,954 140,193 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 655,654 1,017,127 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1), (2) 321,475 229,419 232,638 226,698 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 321,475 229,419 888,292 1,243,825 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,171,771 1,705,515 919,246 1,384,018 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (1) มีผูถ้ือหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
 (2) มีกรรมการร่วมกนั 
  

9.1 ลกูหนี้การค้าบรษิัทรว่ม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จําแนกตามอายุหนี้ทีค่้างชําระนับจากวนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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9.1 ลูกหน้ีการคา้บริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ าแนกตามอายุหน้ีท่ีคา้งช าระนบัจากวนัท่ีถึง
ก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
อายหุน้ีคา้งช าระ     
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 246,243 316,885 242,444 303,264 
   คา้งช าระนอ้ยกวา่ 1 เดือน 1,452 43,131 - 42,372 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัร่วม 247,695 360,016 242,444 345,636 

9.2 เงินใหกู้ย้มืจ านวน 15,000 ลา้นบาท (2562: 10,500 ลา้นบาท) เป็นเงินใหกู้ย้มืแก่ ดีแทค ไตรเน็ต (บริษทัยอ่ย) 
เพื่อใชใ้นการเขา้ขอรับใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯและด าเนินการส าหรับใบอนุญาตดงักล่าว โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ียบวกดว้ยส่วนเพิ่มจ านวนหน่ึง และมีก าหนดช าระคืนเม่ือ
ทวงถาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดวา่จะมีการเรียกช าระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวภายใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดั
ประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบการเงิน 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และการเคล่ือนไหวของ
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 

เงินให้กูย้ืม 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี 2563 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั 10,500,000 7,000,000 (2,500,000) 15,000,000 
 10,500,000 7,000,000 (2,500,000) 15,000,000 

 

  

9.2 เงินให้กู้ยืมจํานวน 15,000 ลา้นบาท (2562: 10,500 ลา้นบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ดีแทค ไตรเน็ต (บรษิัทย่อย) เพือ่ใช้ในการเข้า
ขอรบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯและดําเนินการสําหรบัใบอนุญาตดังกล่าว โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําเฉลีย่บวกด้วยส่วนเพิม่จํานวนหนึง่ และมีกําหนดชําระคืนเมือ่ทวงถาม อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯไม่คาดวา่จะมีการเรยีกชําระคืน
เงินให้กู้ยืมดังกลา่วภายใน 1 ปี บรษิัทฯจึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกลา่วเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนในงบการเงิน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหวา่งกลุม่บรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมดังกลา่ว
มีรายละเอยีดดังนี้
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9.1 ลูกหน้ีการคา้บริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ าแนกตามอายุหน้ีท่ีคา้งช าระนบัจากวนัท่ีถึง
ก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
อายหุน้ีคา้งช าระ     
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 246,243 316,885 242,444 303,264 
   คา้งช าระนอ้ยกวา่ 1 เดือน 1,452 43,131 - 42,372 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัร่วม 247,695 360,016 242,444 345,636 

9.2 เงินใหกู้ย้มืจ านวน 15,000 ลา้นบาท (2562: 10,500 ลา้นบาท) เป็นเงินใหกู้ย้มืแก่ ดีแทค ไตรเน็ต (บริษทัยอ่ย) 
เพื่อใชใ้นการเขา้ขอรับใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯและด าเนินการส าหรับใบอนุญาตดงักล่าว โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ียบวกดว้ยส่วนเพิ่มจ านวนหน่ึง และมีก าหนดช าระคืนเม่ือ
ทวงถาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดวา่จะมีการเรียกช าระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวภายใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดั
ประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบการเงิน 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และการเคล่ือนไหวของ
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 

เงินให้กูย้ืม 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี 2563 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั 10,500,000 7,000,000 (2,500,000) 15,000,000 
 10,500,000 7,000,000 (2,500,000) 15,000,000 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)    
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัยอ่ย - - 1,625,481 1,388,667 
บริษทัร่วม (หมายเหตุ 9.1) 247,695 360,016 242,444 345,636 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 49,180 80,525 12,578 22,189 
รวม 296,875 440,541 1,880,503 1,756,492 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น            

(2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) - (2,830) - (2,830) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 296,875 437,711 1,880,503 1,753,662 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย - - 3,044,449 3,216,722 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1), (2) 1,810 14,394 1,682 14,394 
รวม 1,810 14,394 3,046,131 3,231,116 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น             
    (2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) - (13,188) - (13,188) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,810 1,206 3,046,131 3,217,928 
รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 298,685 438,917 4,926,634 4,971,590 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย    
บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9.2) - - 15,000,000 10,500,000 
รวมเงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย - - 15,000,000 10,500,000 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
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9.1 ลกูหนี้การค้าบรษิัทรว่ม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จําแนกตามอายุหนี้ทีค่้างชําระนับจากวนัทีถ่ึงกําหนดชําระได้ดังนี้
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9.1 ลูกหน้ีการคา้บริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ าแนกตามอายุหน้ีท่ีคา้งช าระนบัจากวนัท่ีถึง
ก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
อายหุน้ีคา้งช าระ     
   ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 246,243 316,885 242,444 303,264 
   คา้งช าระนอ้ยกวา่ 1 เดือน 1,452 43,131 - 42,372 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัร่วม 247,695 360,016 242,444 345,636 

9.2 เงินใหกู้ย้มืจ านวน 15,000 ลา้นบาท (2562: 10,500 ลา้นบาท) เป็นเงินใหกู้ย้มืแก่ ดีแทค ไตรเน็ต (บริษทัยอ่ย) 
เพื่อใชใ้นการเขา้ขอรับใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯและด าเนินการส าหรับใบอนุญาตดงักล่าว โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ียบวกดว้ยส่วนเพิ่มจ านวนหน่ึง และมีก าหนดช าระคืนเม่ือ
ทวงถาม อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดวา่จะมีการเรียกช าระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวภายใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดั
ประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบการเงิน 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหว่างกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และการเคล่ือนไหวของ
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 

เงินให้กูย้ืม 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี 2563 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั 10,500,000 7,000,000 (2,500,000) 15,000,000 
 10,500,000 7,000,000 (2,500,000) 15,000,000 

 

  

9.2 เงินให้กู้ยืมจํานวน 15,000 ลา้นบาท (2562: 10,500 ลา้นบาท) เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ดีแทค ไตรเน็ต (บรษิัทย่อย) เพือ่ใช้ในการเข้า
ขอรบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯและดําเนินการสําหรบัใบอนุญาตดังกล่าว โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําเฉลีย่บวกด้วยส่วนเพิม่จํานวนหนึง่ และมีกําหนดชําระคืนเมือ่ทวงถาม อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯไม่คาดวา่จะมีการเรยีกชําระคืน
เงินให้กู้ยืมดังกลา่วภายใน 1 ปี บรษิัทฯจึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกลา่วเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนในงบการเงิน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหวา่งกลุม่บรษิัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมดังกลา่ว
มีรายละเอยีดดังนี้
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รายงานประจำาปี  2563211

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บรหิาร 
ดังต่อไปนี้

10. สินคา้คงเหลอื
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9.3     ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 106,446 95,077 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 4,889 2,347 
รวม 111,335 97,424 

10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุเป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 647,793 1,146,481 (13,778) (58,647) 634,015 1,087,834 
รวม 647,793 1,146,481 (13,778) (58,647) 634,015 1,087,834 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุเป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 7,822 20,580 (62) (69) 7,760 20,511 
รวม 7,822 20,580 (62) (69) 7,760 20,511 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
เป็นจ านวน 90 ลา้นบาท (2562: 130 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี 2562: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 135 ลา้นบาท (2562: 117 ลา้น
บาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี 2562: 6 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในระหวา่งปี 
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ในระหวา่งปีปัจจุบัน กลุม่บรษิัทบันทึกการปรบัลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธทิีจ่ะได้รบัเป็นจํานวน 90 ลา้นบาท (2562: 
130 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิทัฯ: ไม่มี 2562: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทนุขาย และมกีารกลบัรายการปรบัลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื
เป็นจํานวน 135 ลา้นบาท (2562: 117 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: ไม่มี 2562: 6 ลา้นบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลอื
ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในระหวา่งปี
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ของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 135 ลา้นบาท (2562: 117 ลา้น
บาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี 2562: 6 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในระหวา่งปี 

11. สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่

12. เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

12.1 รายละเอยีดของบรษิัทรว่ม
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตั้งพกั 2,046,879 1,620,048 110,639 185,635 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ้า่ยรอตดัจ่าย 1,119,417 1,005,051 134,980 114,448 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี 155,572 180,964 - - 
อื่น ๆ 1,833 927 28 68 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน่ - สุทธิ 3,323,701 2,806,990 245,647 300,151 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม 
  จดัตั้งขึ้น   มูลค่าตามบญัชีตาม                      

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่  จดัจ าหน่ายซิมการ์ด ไทย 25 25 50,000 50,000 233,299 250,149 
     บิซซิเนส จ ากดั    บตัรเติมเงินและ        
    อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ        

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งขึ้น   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ มูลค่าตามบญัชี 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั ยไูนเต็ด  จดัจ าหน่ายซิมการ์ด ไทย 25 25 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 
     ดิสทริบิวชัน่    บตัรเติมเงินและ          
     บิซซิเนส จ ากดั    อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ          

12.2    ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
จากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่างปี 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จ ากดั (11,850) (8,831) 5,000 5,000 
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9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บรหิาร 
ดังต่อไปนี้

10. สินคา้คงเหลือ
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9.3     ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 106,446 95,077 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 4,889 2,347 
รวม 111,335 97,424 

10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุเป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 647,793 1,146,481 (13,778) (58,647) 634,015 1,087,834 
รวม 647,793 1,146,481 (13,778) (58,647) 634,015 1,087,834 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุเป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 7,822 20,580 (62) (69) 7,760 20,511 
รวม 7,822 20,580 (62) (69) 7,760 20,511 

ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
เป็นจ านวน 90 ลา้นบาท (2562: 130 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี 2562: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 135 ลา้นบาท (2562: 117 ลา้น
บาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี 2562: 6 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในระหวา่งปี 
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ในระหวา่งปีปัจจุบัน กลุม่บรษิัทบันทึกการปรบัลดราคาทุนของสินค้าคงเหลอืให้เป็นมูลค่าสุทธทิีจ่ะได้รบัเป็นจํานวน 90 ลา้นบาท (2562: 
130 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิทัฯ: ไม่ม ี2562: ไมม่)ี โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทนุขาย และมีการกลบัรายการปรบัลดมูลค่าสินค้าคงเหลอื
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 13   

9.3     ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ
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(หน่วย: พนับาท) 
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10. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุเป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
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มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
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11. สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่

12. เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

12.1 รายละเอยีดของบรษิัทรว่ม
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตั้งพกั 2,046,879 1,620,048 110,639 185,635 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ้า่ยรอตดัจ่าย 1,119,417 1,005,051 134,980 114,448 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี 155,572 180,964 - - 
อื่น ๆ 1,833 927 28 68 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน่ - สุทธิ 3,323,701 2,806,990 245,647 300,151 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม 
  จดัตั้งขึ้น   มูลค่าตามบญัชีตาม                      

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่  จดัจ าหน่ายซิมการ์ด ไทย 25 25 50,000 50,000 233,299 250,149 
     บิซซิเนส จ ากดั    บตัรเติมเงินและ        
    อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ        

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งขึ้น   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ มูลค่าตามบญัชี 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั ยไูนเต็ด  จดัจ าหน่ายซิมการ์ด ไทย 25 25 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 
     ดิสทริบิวชัน่    บตัรเติมเงินและ          
     บิซซิเนส จ ากดั    อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ          

12.2    ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
จากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่างปี 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จ ากดั (11,850) (8,831) 5,000 5,000 
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     บิซซิเนส จ ากดั    บตัรเติมเงินและ        
    อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ        

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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12.2    ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ 
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บริษทั 
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รายงานประจำาปี  2563213

12.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรบั
 

ในระหว่างปี บรษิัทฯรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบรษิัทรว่มในงบการเงินรวมและรบัรูเ้งินปันผลจากบรษิัทรว่มดังกล่าว
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบรษิัทรว่ม

ข้อมูลทางการเงินตามทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินทีจั่ดทําโดยฝ่ายบรหิารของบรษัิทรว่มโดยสรุป (2562: งบการเงินทีต่รวจสอบโดย
ผูส้อบบัญชีแลว้ 2563: งบการเงินทีจ่ัดทําโดยฝ่ายบรหิารของบรษิัทรว่ม) ดังนี้
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ข้อมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินท่ีจัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยสรุป (2562:                 
งบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 2563: งบการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม) ดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ขาดทุนส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่            
   บิซซิเนส จ ากดั 200 200 1,231 1,404 298 405 90 186 (47) (39) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ             
   บริษทั เวิลด์โฟน ช็อป จ ากดั 450 450 100 100 450,000 450,000 (450,000) (450,000) - - - - 
   บริษทั แทค พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 173 - 
   บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั  1,160 1,160 100 100 1,270,000 1,270,000 - - 1,270,000 1,270,000 1,995 1,923 
   บริษทั ดีแทค บรอดแบนด์ จ ากดั 175 175 100 100 175,000 175,000 - - 175,000 175,000 - 737 
   บริษทั เพยส์บาย จ ากดั 200 200 100 100 236,756 236,756 (68,841) (68,841) 167,915 167,915 - 325 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด          
   บริษทั อีสเทิรน์ บิช จ ากดั - 80 - 100 - - - - - - - - 
บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด            
   บริษทั ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ ากดั 15 15 100 100 - - - - - - - - 
   บริษทั ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ ากดั 26 26 100 100 - - - - - - - - 
   บริษทั เทเลแอสเสท จ ากดั        75 75 100 100 - -  - - - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ   2,132,756 2,132,756 (518,841) (518,841) 1,613,915 1,613,915 2,168 2,985 

  

  

13. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

เงินลงทุนในบรษิัทย่อยตามทีแ่สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ข้อมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินท่ีจัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยสรุป (2562:                 
งบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 2563: งบการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม) ดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ขาดทุนส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่            
   บิซซิเนส จ ากดั 200 200 1,231 1,404 298 405 90 186 (47) (39) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ             
   บริษทั เวิลด์โฟน ช็อป จ ากดั 450 450 100 100 450,000 450,000 (450,000) (450,000) - - - - 
   บริษทั แทค พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 173 - 
   บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั  1,160 1,160 100 100 1,270,000 1,270,000 - - 1,270,000 1,270,000 1,995 1,923 
   บริษทั ดีแทค บรอดแบนด์ จ ากดั 175 175 100 100 175,000 175,000 - - 175,000 175,000 - 737 
   บริษทั เพยส์บาย จ ากดั 200 200 100 100 236,756 236,756 (68,841) (68,841) 167,915 167,915 - 325 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด          
   บริษทั อีสเทิรน์ บิช จ ากดั - 80 - 100 - - - - - - - - 
บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด            
   บริษทั ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ ากดั 15 15 100 100 - - - - - - - - 
   บริษทั ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ ากดั 26 26 100 100 - - - - - - - - 
   บริษทั เทเลแอสเสท จ ากดั        75 75 100 100 - -  - - - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ   2,132,756 2,132,756 (518,841) (518,841) 1,613,915 1,613,915 2,168 2,985 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ข้อมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินท่ีจัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยสรุป (2562:                 
งบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 2563: งบการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม) ดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ขาดทุนส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่            
   บิซซิเนส จ ากดั 200 200 1,231 1,404 298 405 90 186 (47) (39) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ             
   บริษทั เวิลด์โฟน ช็อป จ ากดั 450 450 100 100 450,000 450,000 (450,000) (450,000) - - - - 
   บริษทั แทค พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 173 - 
   บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั  1,160 1,160 100 100 1,270,000 1,270,000 - - 1,270,000 1,270,000 1,995 1,923 
   บริษทั ดีแทค บรอดแบนด์ จ ากดั 175 175 100 100 175,000 175,000 - - 175,000 175,000 - 737 
   บริษทั เพยส์บาย จ ากดั 200 200 100 100 236,756 236,756 (68,841) (68,841) 167,915 167,915 - 325 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด          
   บริษทั อีสเทิรน์ บิช จ ากดั - 80 - 100 - - - - - - - - 
บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด            
   บริษทั ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ ากดั 15 15 100 100 - - - - - - - - 
   บริษทั ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ ากดั 26 26 100 100 - - - - - - - - 
   บริษทั เทเลแอสเสท จ ากดั        75 75 100 100 - -  - - - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ   2,132,756 2,132,756 (518,841) (518,841) 1,613,915 1,613,915 2,168 2,985 

  

  

ในระหวา่งป ี2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษัิทย่อย ได้มมีติอนุมติัให้เลกิบรษิทั และบรษัิทย่อยได้จดทะเบยีนเลกิกจิการกบักระทรวง
พาณิชย์แลว้ ดังนี้ 

บรษิัท อนุมัติโดย วันที่จดทะเบียนเลิกกิจการ

บรษิัท อสีเทิรน์ บิช จํากัด
ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุ้น

เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562

บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด
ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุ้น

เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562

บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  
ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุ้น

เมือ่วนัที ่25 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562

บรษิัท เพย์สบาย จํากัด
ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุ้น

เมือ่วนัที ่30 สิงหาคม 2562
3 กันยายน 2562

เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2563 บรษิทั อสีเทริน์ บชิ จาํกดั ได้ชาํระเงนิคนืทนุใหก้บับรษัิท แทค พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั ทัง้จาํนวนแลว้ในอตัรา 111.15 
บาทต่อหุ้น ต่อมาเมือ่วนัที ่18 กันยายน 2563 บรษิัท อสีเทิรน์ บิช จํากัด ได้ดําเนินการชําระบัญชีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

 ปัจจุบัน บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด และบรษิัท เพย์สบาย จํากัด กําลงัอยู่ระหวา่งการชําระบัญชี



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 214

12.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรบั
 

ในระหว่างปี บรษิัทฯรบัรูส่้วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบรษิัทรว่มในงบการเงินรวมและรบัรูเ้งินปันผลจากบรษิัทรว่มดังกล่าว
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

 

 14   

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตั้งพกั 2,046,879 1,620,048 110,639 185,635 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้และค่าใชจ้า่ยรอตดัจ่าย 1,119,417 1,005,051 134,980 114,448 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี 155,572 180,964 - - 
อื่น ๆ 1,833 927 28 68 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน่ - สุทธิ 3,323,701 2,806,990 245,647 300,151 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม 
  จดัตั้งขึ้น   มูลค่าตามบญัชีตาม                      

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่  จดัจ าหน่ายซิมการ์ด ไทย 25 25 50,000 50,000 233,299 250,149 
     บิซซิเนส จ ากดั    บตัรเติมเงินและ        
    อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ        

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งขึ้น   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ มูลค่าตามบญัชี 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั ยไูนเต็ด  จดัจ าหน่ายซิมการ์ด ไทย 25 25 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 
     ดิสทริบิวชัน่    บตัรเติมเงินและ          
     บิซซิเนส จ ากดั    อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ          

12.2    ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
จากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่างปี 
 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จ ากดั (11,850) (8,831) 5,000 5,000 

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบรษิัทรว่ม

ข้อมูลทางการเงินตามทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินทีจั่ดทําโดยฝ่ายบรหิารของบรษิัทรว่มโดยสรุป (2562: งบการเงินทีต่รวจสอบโดย
ผูส้อบบัญชีแลว้ 2563: งบการเงินทีจ่ัดทําโดยฝ่ายบรหิารของบรษิัทรว่ม) ดังนี้

 

 15   

12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ข้อมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินท่ีจัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมโดยสรุป (2562:                 
งบการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 2563: งบการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วม) ดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
ทุนเรียกช าระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ขาดทุนส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ยไูนเต็ด ดิสทริบิวชัน่            
   บิซซิเนส จ ากดั 200 200 1,231 1,404 298 405 90 186 (47) (39) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนวิธีราคาทุน ค่าเผื่อการดอ้ยค่า สุทธิ เงินปันผลรับระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ             
   บริษทั เวิลด์โฟน ช็อป จ ากดั 450 450 100 100 450,000 450,000 (450,000) (450,000) - - - - 
   บริษทั แทค พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 173 - 
   บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั  1,160 1,160 100 100 1,270,000 1,270,000 - - 1,270,000 1,270,000 1,995 1,923 
   บริษทั ดีแทค บรอดแบนด์ จ ากดั 175 175 100 100 175,000 175,000 - - 175,000 175,000 - 737 
   บริษทั เพยส์บาย จ ากดั 200 200 100 100 236,756 236,756 (68,841) (68,841) 167,915 167,915 - 325 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด          
   บริษทั อีสเทิรน์ บิช จ ากดั - 80 - 100 - - - - - - - - 
บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด            
   บริษทั ดีแทค แอ็คเซเลเรท จ ากดั 15 15 100 100 - - - - - - - - 
   บริษทั ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จ ากดั 26 26 100 100 - - - - - - - - 
   บริษทั เทเลแอสเสท จ ากดั        75 75 100 100 - -  - - - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ   2,132,756 2,132,756 (518,841) (518,841) 1,613,915 1,613,915 2,168 2,985 

  

  

13. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

เงินลงทุนในบรษิัทย่อยตามทีแ่สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้
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บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ             
   บริษทั เวิลด์โฟน ช็อป จ ากดั 450 450 100 100 450,000 450,000 (450,000) (450,000) - - - - 
   บริษทั แทค พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั 1 1 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 173 - 
   บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั  1,160 1,160 100 100 1,270,000 1,270,000 - - 1,270,000 1,270,000 1,995 1,923 
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   บริษทั เพยส์บาย จ ากดั 200 200 100 100 236,756 236,756 (68,841) (68,841) 167,915 167,915 - 325 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด          
   บริษทั อีสเทิรน์ บิช จ ากดั - 80 - 100 - - - - - - - - 
บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด            
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   บริษทั เทเลแอสเสท จ ากดั        75 75 100 100 - -  - - - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ   2,132,756 2,132,756 (518,841) (518,841) 1,613,915 1,613,915 2,168 2,985 
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ในระหวา่งป ี2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษัิทยอ่ย ได้มีมตอินมัุตใิห้เลกิบรษัิท และบรษัิทย่อยได้จดทะเบียนเลกิกิจการกับกระทรวง
พาณิชย์แลว้ ดังนี้ 

บรษิัท อนุมัติโดย วันที่จดทะเบียนเลิกกิจการ

บรษิัท อสีเทิรน์ บิช จํากัด
ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุ้น

เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562

บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด
ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุ้น

เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562

บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  
ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุ้น

เมือ่วนัที ่25 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562

บรษิัท เพย์สบาย จํากัด
ทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้ือหุ้น

เมือ่วนัที ่30 สิงหาคม 2562
3 กันยายน 2562

เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2563 บรษิทั อสีเทริน์ บิช จาํกดั ได้ชาํระเงนิคนืทนุใหก้บับรษัิท แทค พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั ทัง้จาํนวนแลว้ในอตัรา 111.15 
บาทต่อหุ้น ต่อมาเมือ่วนัที ่18 กันยายน 2563 บรษิัท อสีเทิรน์ บิช จํากัด ได้ดําเนินการชําระบัญชีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

 ปัจจุบัน บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด และบรษิัท เพย์สบาย จํากัด กําลงัอยู่ระหวา่งการชําระบัญชี



รายงานประจำาปี  2563215
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าร 

     งาน
ระ
หว

่างท
 า 

อื่น
ๆ 

รว
ม 

ราค
าท
ุน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 ม

กร
าค
ม 2

563
 

991
,83

2 
1,6

51,
200

 
1,3

83,
682

 
86,

900
,82

2 
213

,01
1 

906
,48

8 
7,1

69,
050

 
168

,81
5 

2,3
16,

464
 

262
,86

7 
101

,96
4,2

31 
ซื้อ

เพิ ่ม
 

- 
- 

- 
1,9

49,
309

 
- 

8 
3,5

59 
61,

425
 

6,8
18,

225
 

- 
8,8

32,
526

 
จ าห

น่า
ย/ต

ดัจ
 าห
น่า
ย 

- 
- 

(19
,64

1) 
(2,

137
,76

6) 
- 

(2,
048

) 
(36

8,6
80)

 
(37

,60
9) 

(2,
060

) 
(64

) 
(2,

567
,86

8) 
โอ
นเข

า้ (อ
อก

) 
- 

1,7
98 

20,
171

 
3,3

71,
020

 
- 

12,
280

 
142

,91
0 

267
 

(3,
548

,76
6) 

320
 

- 
31 

ธนั
วาค

ม 2
563

 
991

,83
2 

1,6
52,

998
 

1,3
84,

212
 

90,
083

,38
5 

213
,01

1 
916

,72
8 

6,9
46,

839
 

192
,89

8 
5,5

83,
863

 
263

,12
3 

108
,22

8,8
89 

ค่าเ
สื่อ

มร
าคา

สะ
สม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
าค
ม 2

563
 

- 
1,4

15,
826

 
928

,50
9 

37,
664

,91
7 

205
,85

3 
809

,29
3 

6,6
84,

450
 

96,
719

 
- 

178
,30

6 
47,

983
,87

3 
ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
 าห
รับ

ปี 
- 

37,
571

 
173

,47
8 

10,
362

,08
6 

4,1
14 

41,
023

 
212

,74
2 

62,
723

 
- 

1,1
36 

10,
894

,87
3 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
า - 

จ าห
น่า
ย/ต

ดัจ
 าห
น่า
ย 

- 
- 

(12
,06

4) 
(1,

686
,93

4) 
- 

(1,
972

) 
(36

3,9
28)

 
(37

,21
0) 

- 
(12

) 
(2,

102
,12

0) 
31 

ธนั
วาค

ม 2
563

 
- 

1,4
53,

397
 

1,0
89,

923
 

46,
340

,06
9 

209
,96

7 
848

,34
4 

6,5
33,

264
 

122
,23

2 
- 

179
,43

0 
56,

776
,62

6 
ค่าเ

ผื่อ
การ

ด้อ
ยค่

า 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31 
ธนั

วาค
ม 2

562
 

3,0
00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

82,
975

 
85,

975
 

ค่า
เผื่อ

การ
ดอ้

ยค
่าส
 าห
รับ

ปี 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
19,

294
 

- 
19,

294
 

31 
ธนั

วาค
ม 2

563
 

3,0
00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
19,

294
 

82,
975

 
105

,26
9 

ม ูล
ค่าสุ

ทธิ
ตาม

บัญ
ชี 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 ม

กร
าค
ม 2

563
 

988
,83

2 
235

,37
4 

455
,17

3 
49,

235
,90

5 
7,1

58 
97,

195
 

484
,60

0 
72,

096
 

2,3
16,

464
 

1,5
86 

53,
894

,38
3 

31 
ธนั

วาค
ม 2

563
 

988
,83

2 
199

,60
1 

294
,28

9 
43,

743
,31

6 
3,0

44 
68,

384
 

413
,57

5 
70,

666
 

5,5
64,

569
 

718
 

51,
346

,99
4 

ค่าเ
สื่อ

มร
าคา

ส าห
รับ

ปีซึ่
งรว

มอ
ย ู่ใน

งบ
ก าไ

รข
าดทุ

น 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ปี 2

562
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10,
716

,63
0 

ปี 2
563

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10,

894
,87

3 

 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

563
 กล

ุ่มบ
ริษ

ทัมี
อา
คา
รแ
ละ

อุป
กร

ณ์จ
 าน
วน

หนึ่
งซึ่

งต
ดัค

่าเสื่
อม

ราค
าห

มด
แล

ว้ ม
ูลค

่าต
าม
บญั

ชีก่
อน

หัก
ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
ะส

มแ
ละ

ค่า
เผื่อ

กา
รด

อ้ย
ค่า

ขอ
งสิ

นท
รัพ

ยด์
งัก
ล่า
วมี

จ าน
วน

 20
,59

6 ล
า้น

บา
ท (

256
2: 

12,
701

 ลา้
นบ

าท
) 
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(ห
น่ว

ย: 
พนั

บา
ท) 

 

ที่ดิ
น 

อาค
ารแ

ละ
ส่ว

นป
รับ

ปรุ
ง

อาค
าร 

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

ง
สิท

ธิก
ารเ

ช่า
 

อุป
กร
ณ์ใ

ชใ้
น

กา
รด

 าเนิ
นง

าน
เพื่อ

กา
ร

ให
้บริ

กา
ร

โท
รค
มน

าค
ม

เคลื่
อน

ที่ 

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

ง
อาค

าร 
- ส

ถา
นี

รับ
ส่ง

สัญ
ญา

ณ 

เครื่
อง
ตก

แต
่ง

ติด
ตั ้ง
แล

ะ
เครื่

อง
ใช
้

ส า
นกั

งาน
 

เครื่
อง
มือ

แล
ะ

อุป
กร
ณ์ 

อุป
กร
ณ์สื่

อ
โฆ

ษณ
าแล

ะ
อุป

กร
ณ์สื่

อส
าร 

     
งาน

ระ
หว

่างท
 า 

อื่น
ๆ 

รว
ม 

ราค
าท
ุน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 ม

กร
าค
ม 2

562
 

708
,78

0 
1,6

50,
418

 
1,1

78,
151

 
2,2

51,
526

 
93,

979
 

670
,21

8 
5,9

25,
995

 
81,

636
 

61,
881

 
145

,22
9 

12,
767

,81
3 

ซื้อ
เพิ ่ม

 
373

,97
4 

- 
2,9

76 
176

,29
5 

- 
4,3

63 
2,6

75 
4,2

64 
82,

165
 

- 
646

,71
2 

จ าห
น่า
ย/ต

ดัจ
 าห
น่า
ย 

(52
4) 

(1)
 

(55
2,5

60)
 

(19
3,0

20)
 

- 
(14

5,4
37)

 
(16

7,1
28)

 
(45

,50
1) 

- 
(2,

560
) 

(1,
106

,73
1) 

จดั
ปร

ะเภ
ทร

ายก
ารใ

หม
่ 

- 
- 

- 
(17

0,3
45)

 
- 

170
,34

5 
- 

- 
- 

- 
- 

โอ
นเข

า้ (อ
อก

) 
- 

331
 

18,
568

 
19,

875
 

- 
13,

181
 

17,
967

 
12 

(69
,93

9) 
5 

- 
31 

ธนั
วาค

ม 2
562

 
1,0

82,
230

 
1,6

50,
748

 
647

,13
5 

2,0
84,

331
 

93,
979

 
712

,67
0 

5,7
79,

509
 

40,
411

 
74,

107
 

142
,67

4 
12,

307
,79

4 
ค่าเ

สื่อ
มร

าคา
สะ

สม
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 ม

กร
าค
ม 2

562
 

- 
1,3

76,
252

 
732

,18
8 

1,7
22,

234
 

82,
323

 
621

,36
1 

5,7
94,

219
 

62,
687

 
- 

58,
868

 
10,

450
,13

2 
ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
 าห
รับ

ปี 
- 

39,
122

 
91,

271
 

280
,75

2 
4,4

98 
19,

915
 

77,
293

 
13,

480
 

- 
2,6

36 
528

,96
7 

ค่า
เสื่อ

มร
าค
า - 

จ าห
น่า
ย/ต

ดัจ
 าห
น่า
ย 

- 
(1)

 
(27

9,3
57)

 
(19

3,0
19)

 
- 

(74
,03

4) 
(15

6,0
75)

 
(40

,49
0) 

- 
(2,

560
) 

(74
5,5

36)
 

จดั
ปร

ะเภ
ทร

ายก
ารใ

หม
่ 

- 
- 

- 
(12

0,3
75)

 
- 

120
,37

5 
- 

- 
- 

- 
- 

31 
ธนั

วาค
ม 2

562
 

- 
1,4

15,
373

 
544

,10
2 

1,6
89,

592
 

86,
821

 
687

,61
7 

5,7
15,

437
 

35,
677

 
- 

58,
944

 
10,

233
,56

3 
ค่าเ

ผื่อ
การ

ด้อ
ยค่

า 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
าค
ม 2

562
 

3,0
00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

82,
975

 
85,

975
 

31 
ธนั

วาค
ม 2

562
 

3,0
00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

82,
975

 
85,

975
 

ม ูล
ค่าสุ

ทธิ
ตาม

บัญ
ชี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 ม

กร
าค
ม 2

562
 

705
,78

0 
274

,16
6 

445
,96

3 
529

,29
2 

11,
656

 
48,

857
 

131
,77

6 
18,

949
 

61,
881

 
3,3

86 
2,2

31,
706

 
31 

ธนั
วาค

ม 2
562

 
1,0

79,
230

 
235

,37
5 

103
,03

3 
394

,73
9 

7,1
58 

25,
053

 
64,

072
 

4,7
34 

74,
107

 
755

 
1,9

88,
256

 
ค่าเ

สื่อ
มร

าคา
ส าห

รับ
ปีซึ่

งรว
มอ

ย ู่ใน
งบ

ก าไ
รข

าดทุ
น 

 
ปี 2

561
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

760
,73

4 
ปี 2

562
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

528
,96

7 
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(ห
น่ว

ย: 
พนั

บา
ท) 

 

ที่ดิ
น 

อาค
ารแ

ละ
ส่ว

นป
รับ

ปรุ
ง

อาค
าร 

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

ง
สิท

ธิก
ารเ

ช่า
 

อุป
กร
ณ์ใ

ชใ้
น

กา
รด

 าเนิ
นง

าน
เพื่อ

กา
ร

ให
้บริ

กา
ร

โท
รค
มน

าค
ม

เคลื่
อน

ที่ 

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

ง
อาค

าร 
- ส

ถา
นี

รับ
ส่ง

สัญ
ญา

ณ 

เครื่
อง
ตก

แต
่ง

ติด
ตั ้ง
แล

ะ
เครื่

อง
ใช
้

ส า
นกั

งาน
 

เครื่
อง
มือ

แล
ะ

อุป
กร
ณ์ 

อุป
กร
ณ์สื่

อ
โฆ

ษณ
าแล

ะ
อุป

กร
ณ์สื่

อส
าร 

     
งาน

ระ
หว

่างท
 า 

อื่น
ๆ 

รว
ม 

ราค
าท
ุน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 ม

กร
าค
ม 2

563
 

1,0
82,

230
 

1,6
50,

748
 

647
,13

5 
2,0

84,
331

 
93,

979
 

712
,67

0 
5,7

79,
509

 
40,

411
 

74,
107

 
142

,67
4 

12,
307

,79
4 

ซื้อ
เพิ ่ม

 
- 

- 
- 

- 
- 

6 
- 

2,9
76 

61,
376

 
- 

64,
358

 
จ าห

น่า
ย/ต

ดัจ
 าห
น่า
ย 

- 
- 

(64
9) 

(39
1,7

13)
 

- 
(1,

326
) 

(36
8,4

68)
 

(21
,74

3) 
- 

- 
(78

3,8
99)

 
โอ
นเข

า้ (อ
อก

) 
- 

1,7
98 

1,7
71 

9,6
02 

- 
6,7

87 
40,

843
 

- 
(60

,80
1) 

- 
- 

31 
ธนั

วาค
ม 2

563
 

1,0
82,

230
 

1,6
52,

546
 

648
,25

7 
1,7

02,
220

 
93,

979
 

718
,13

7 
5,4

51,
884

 
21,

644
 

74,
682

 
142

,67
4 

11,
588

,25
3 

ค่าเ
สื่อ

มร
าคา

สะ
สม

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
าค
ม 2

563
 

- 
1,4

15,
373

 
544

,10
2 

1,6
89,

592
 

86,
821

 
687

,61
7 

5,7
15,

437
 

35,
677

 
- 

58,
944

 
10,

233
,56

3 
ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
 าห
รับ

ปี 
- 

37,
571

 
55,

035
 

175
,19

0 
4,1

14 
11,

296
 

44,
148

 
4,0

16 
- 

751
 

332
,12

1 
ค่า
เสื่อ

มร
าค
า - 

จ าห
น่า
ย/ต

ดัจ
 าห
น่า
ย 

- 
- 

(34
2) 

(39
1,7

07)
 

- 
(1,

324
) 

(36
3,7

54)
 

(21
,41

2) 
- 

- 
(77

8,5
39)

 
31 

ธนั
วาค

ม 2
563

 
- 

1,4
52,

944
 

598
,79

5 
1,4

73,
075

 
90,

935
 

697
,58

9 
5,3

95,
831

 
18,

281
 

- 
59,

695
 

9,7
87,

145
 

ค่าเ
ผื่อ

การ
ด้อ

ยค่
า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 ม

กร
าค
ม 2

563
 

3,0
00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

82,
975

 
85,

975
 

ค่า
เผื่อ

การ
ดอ้

ยค
่าส
 าห
รับ

ปี 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
7,7

52 
- 

7,7
52 

31 
ธนั

วาค
ม 2

563
 

3,0
00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
7,7

52 
82,

975
 

93,
727

 
ม ูล

ค่าสุ
ทธิ

ตาม
บัญ

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 ม
กร
าค
ม 2

563
 

1,0
79,

230
 

235
,37

5 
103

,03
3 

394
,73

9 
7,1

58 
25,

053
 

64,
072

 
4,7

34 
74,

107
 

755
 

1,9
88,

256
 

31 
ธนั

วาค
ม 2

563
 

1,0
79,

230
 

199
,60

2 
49,

462
 

229
,14

5 
3,0

44 
20,

548
 

56,
053

 
3,3

63 
66,

930
 

4 
1,7

07,
381

 
ค่าเ

สื่อ
มร

าคา
ส าห

รับ
ปีซึ่

งรว
มอ

ย ู่ใน
งบ

ก าไ
รข

าดทุ
น 

 
 

ปี 2
562

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
528

,96
7 

ปี 2
563

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
332

,12
1 

 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
าค
ม 2

563
 บริ

ษทั
ฯมี

อา
คา
รแ
ละ

อุป
กร

ณ์จ
 าน
วน

หนึ่
งซึ่

งต
ดัค

่าเสื่
อม

ราค
าห

มด
แล

ว้ ม
ูลค

่าต
าม
บญั

ชีก่
อน

หัก
ค่า
เสื่อ

มร
าค
าส
ะส

มแ
ละ

ค่า
เผื่อ

กา
รด

อ้ย
ค่า
ขอ

ง
สิน

ทรั
พย

ด์งั
กล

่าวมี
จ าน

วน
 8,6

98 
ลา้
นบ

าท
 (2

562
: 8

,96
9 ล

า้น
บา
ท) 

 
ณ

 วนั
ที ่

31
 ธนั

วา
คม

 2
56

3 บ
รษิ

ทัฯ
มอี

าค
าร

แล
ะอ

ปุก
รณ์

จาํ
นว

นห
นึง่

ซึง่
ตดั

คา่
เสื่

อม
รา

คา
หม

ดแ
ลว้

 มู
ลค

า่ต
าม

บัญ
ชกี่

อน
หัก

คา่
เสื่

อม
รา

คา
สะ

สม
แล

ะค
า่เผ

ือ่ก
าร

ด้อ
ยค

า่ข
อง

สิน
ทร

พัย์
ดงั

กล
า่ว

มีจ
าํน

วน
 8

,6
98

 ลา้
น

บา
ท 

(2
56

2:
 8

,9
69

 ล
า้น

บา
ท)
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(ห
น่ว

ย: 
พนั

บา
ท) 

 

ที่ดิ
น 

อาค
ารแ

ละ
ส่ว

นป
รับ

ปรุ
ง

อาค
าร 

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

ง
สิท

ธิก
ารเ

ช่า
 

อุป
กร
ณ์ใ

ชใ้
น

กา
รด

 าเนิ
นง

าน
เพื่อ

กา
ร

ให
้บริ

กา
ร

โท
รค
มน

าค
ม

เคลื่
อน

ที่ 
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รายงานประจำาปี  2563219

กลุ่มบริษัทได้ทําการประเมินการด้อยค่าของเครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลืน่ความถี่ฯในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 และสินทรพัย์สิทธกิารใช้อื่นที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 
22.1 ทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานเพือ่การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเคลือ่นทีข่องกลุม่บรษัิทโดยเปรยีบเทยีบระหวา่งมูลคา่ตามบัญชแีละมูลค่าทีค่าด
วา่จะได้รบัคืนจากหน่วยสินทรพัย์ทีก่อ่ให้เกดิเงนิสดดงักลา่ว โดยกลุม่บรษัิทพิจารณามูลค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคืนของหนว่ยสินทรพัย์ทีก่อ่ให้
เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบันั้นอ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ่งได้รบัอนุมัติจากฝ่ายบรหิารภายใต้สมมติฐานในเรือ่งระยะเวลาของการดําเนินงานของบรษัิทย่อยตามขอบเขตใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และใบอนุญาตในการประกอบกิจการของบรษัิทย่อยที่เกี่ยวข้อง และคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วย
อตัราคิดลดซึง่เป็นอตัราก่อนภาษีทีส่ะท้อนถึงความเส่ียงของกลุม่บรษิัท

15. สินทรพัย์สิทธกิารใช ้- ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถ่ีฯ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้
ดังนี้
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 กลุ่มบริษทัไดท้ าการประเมินการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุน
การไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 15 และสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชอื้่นที่เกี่ยวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 22.1 ที่ใชใ้นการด าเนินงานเพื่อการให้บริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ของกลุ่มบริษทัโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับ
คืนจากหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว โดยกลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บนั้นอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารภายใตส้มมติฐานใน
เร่ืองระยะเวลาของการด าเนินงานของบริษทัย่อยตามขอบเขตใบอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถี่และใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการของบริษทัยอ่ยที่เกี่ยวขอ้ง และคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ย
อตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงของกลุ่มบริษทั 

15.  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ 
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:  
ราคาทุน 75,189,923 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (13,085,344) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 62,104,579 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:  
ราคาทุน 59,244,237 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,009,273) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 50,234,964 

 

  
  

การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชขีองสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทนุการได้รบัใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถีฯ่ ในงบการเงินรวมสําหรบัปี 2563 
และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ 
ในงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  54,219,218 
ค่าเส่ือมราคา  (3,984,254) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  50,234,964 
เพิ่มระหวา่งปี  15,945,686 

ค่าเส่ือมราคา  (4,076,071) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  62,104,579 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ เป็นตน้ทุนให้ไดม้าซ่ึงใบอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากลตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ค) 
ซ) ฌ) ญ) และ ฎ) 

16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่าง         
การพฒันา 

 
 
 

รวม 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่าง           
การพฒันา 

 
 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:       
ราคาทุน 15,040,383 260,120 15,300,503 10,153,911 28,038 10,181,949 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (13,528,134) - (13,528,134) (9,969,896) - (9,969,896) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,512,249 260,120 1,772,369 184,015 28,038 212,053 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:       
ราคาทุน 14,065,723 339,232 14,404,955 10,101,685 30,319 10,132,004 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,740,483) - (12,740,483) (9,840,745) - (9,840,745) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,325,240 339,232 1,664,472 260,940 30,319 291,259 

  

  

สินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ เป็นต้นทุนให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม
เคลือ่นทีส่ากลตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ค) ซ) ฌ) ญ) และ ฎ)

16. สินทรพัย์ไมม่ตีวัตนอืน่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ 
ในงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  54,219,218 
ค่าเส่ือมราคา  (3,984,254) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  50,234,964 
เพิ่มระหวา่งปี  15,945,686 

ค่าเส่ือมราคา  (4,076,071) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  62,104,579 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ เป็นตน้ทุนให้ไดม้าซ่ึงใบอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากลตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ค) 
ซ) ฌ) ญ) และ ฎ) 

16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่าง         
การพฒันา 

 
 
 

รวม 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่าง           
การพฒันา 

 
 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:       
ราคาทุน 15,040,383 260,120 15,300,503 10,153,911 28,038 10,181,949 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (13,528,134) - (13,528,134) (9,969,896) - (9,969,896) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,512,249 260,120 1,772,369 184,015 28,038 212,053 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:       
ราคาทุน 14,065,723 339,232 14,404,955 10,101,685 30,319 10,132,004 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,740,483) - (12,740,483) (9,840,745) - (9,840,745) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,325,240 339,232 1,664,472 260,940 30,319 291,259 

  

  
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่สําหรบัปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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       การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,664,472 1,250,558 291,259 190,344 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 895,548 1,043,564 49,945 207,234 
ค่าตดัจ าหน่าย (787,651) (629,650) (129,151) (106,262) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์            
ไม่มีตวัตน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(57) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,772,369 1,664,472 212,053 291,259 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินมดัจ า 553,010 534,037 291,898 322,622 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,352,722 2,122,603 998,093 1,483,922 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา - สุทธิ     
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 188,933 186,968 - - 
อื่น ๆ  717 607 717 607 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,095,382 2,844,215 1,290,708 1,807,151 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายจ านวน 1,266 
ล้านบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ : 624 ล้านบาท) (2562: 864 ล้านบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ : 860 ล้าน
บาท)) จากกรมสรรพากร ทั้งน้ีจ านวนเงินท่ีได้รับคืนขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบภาษีดังกล่าว 

 ในระหว่างปี  2563 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนในการได้มา ซ่ึงสัญญาเพิ่มขึ้ นจ านวน  184 ล้านบาท                         
(2562: 157 ลา้นบาท) และตดัจ าหน่ายจ านวน 207 ลา้นบาท (2562: 215 ลา้นบาท) 

  



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 220

กลุ่มบริษัทได้ทําการประเมินการด้อยค่าของเครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลืน่ความถี่ฯในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 และสินทรพัย์สิทธกิารใช้อื่นที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 
22.1 ทีใ่ชใ้นการดําเนินงานเพือ่การใหบ้รกิารโทรคมนาคมเคลือ่นทีข่องกลุม่บรษัิทโดยเปรยีบเทยีบระหวา่งมลูคา่ตามบญัชแีละมลูค่าทีค่าด
วา่จะได้รบัคืนจากหน่วยสินทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงินสดดังกลา่ว โดยกลุม่บรษัิทพิจารณามลูค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัย์ทีก่อ่ให้
เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรพัย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รบันั้นอ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ่งได้รบัอนุมัติจากฝ่ายบรหิารภายใต้สมมติฐานในเรือ่งระยะเวลาของการดําเนินงานของบรษัิทย่อยตามขอบเขตใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และใบอนุญาตในการประกอบกิจการของบรษัิทย่อยที่เกี่ยวข้อง และคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วย
อตัราคิดลดซึง่เป็นอตัราก่อนภาษีทีส่ะท้อนถึงความเส่ียงของกลุม่บรษิัท

15. สินทรพัย์สิทธกิารใช ้- ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถ่ีฯ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีฯ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้
ดังนี้
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 กลุ่มบริษทัไดท้ าการประเมินการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์รวมถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุน
การไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 15 และสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชอื้่นที่เกี่ยวขอ้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 22.1 ที่ใชใ้นการด าเนินงานเพื่อการให้บริการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ของกลุ่มบริษทัโดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับ
คืนจากหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดดงักล่าว โดยกลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บนั้นอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารภายใตส้มมติฐานใน
เร่ืองระยะเวลาของการด าเนินงานของบริษทัย่อยตามขอบเขตใบอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถี่และใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการของบริษทัยอ่ยที่เกี่ยวขอ้ง และคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ย
อตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงของกลุ่มบริษทั 

15.  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ 
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:  
ราคาทุน 75,189,923 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (13,085,344) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 62,104,579 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:  
ราคาทุน 59,244,237 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,009,273) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 50,234,964 

 

  
  

การกระทบยอดมูลคา่ตามบัญชขีองสินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทนุการได้รบัใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถีฯ่ ในงบการเงนิรวมสําหรบัป ี2563 
และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ 
ในงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  54,219,218 
ค่าเส่ือมราคา  (3,984,254) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  50,234,964 
เพิ่มระหวา่งปี  15,945,686 

ค่าเส่ือมราคา  (4,076,071) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  62,104,579 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ เป็นตน้ทุนให้ไดม้าซ่ึงใบอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากลตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ค) 
ซ) ฌ) ญ) และ ฎ) 

16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่าง         
การพฒันา 

 
 
 

รวม 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่าง           
การพฒันา 

 
 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:       
ราคาทุน 15,040,383 260,120 15,300,503 10,153,911 28,038 10,181,949 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (13,528,134) - (13,528,134) (9,969,896) - (9,969,896) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,512,249 260,120 1,772,369 184,015 28,038 212,053 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:       
ราคาทุน 14,065,723 339,232 14,404,955 10,101,685 30,319 10,132,004 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,740,483) - (12,740,483) (9,840,745) - (9,840,745) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,325,240 339,232 1,664,472 260,940 30,319 291,259 

  

  

สินทรพัย์สิทธกิารใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ เป็นต้นทุนให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม
เคลือ่นทีส่ากลตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ค) ซ) ฌ) ญ) และ ฎ)

16. สินทรพัย์ไมม่ตีวัตนอืน่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ 
ในงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  54,219,218 
ค่าเส่ือมราคา  (3,984,254) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  50,234,964 
เพิ่มระหวา่งปี  15,945,686 

ค่าเส่ือมราคา  (4,076,071) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  62,104,579 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีฯ เป็นตน้ทุนให้ไดม้าซ่ึงใบอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากลตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 1.2 ค) 
ซ) ฌ) ญ) และ ฎ) 

16.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่าง         
การพฒันา 

 
 
 

รวม 
ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่าง           
การพฒันา 

 
 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:       
ราคาทุน 15,040,383 260,120 15,300,503 10,153,911 28,038 10,181,949 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (13,528,134) - (13,528,134) (9,969,896) - (9,969,896) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,512,249 260,120 1,772,369 184,015 28,038 212,053 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:       
ราคาทุน 14,065,723 339,232 14,404,955 10,101,685 30,319 10,132,004 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,740,483) - (12,740,483) (9,840,745) - (9,840,745) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,325,240 339,232 1,664,472 260,940 30,319 291,259 

  

  
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่สําหรบัปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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       การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,664,472 1,250,558 291,259 190,344 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 895,548 1,043,564 49,945 207,234 
ค่าตดัจ าหน่าย (787,651) (629,650) (129,151) (106,262) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์            
ไม่มีตวัตน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(57) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,772,369 1,664,472 212,053 291,259 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินมดัจ า 553,010 534,037 291,898 322,622 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,352,722 2,122,603 998,093 1,483,922 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา - สุทธิ     
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 188,933 186,968 - - 
อื่น ๆ  717 607 717 607 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,095,382 2,844,215 1,290,708 1,807,151 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายจ านวน 1,266 
ล้านบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ : 624 ล้านบาท) (2562: 864 ล้านบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ : 860 ล้าน
บาท)) จากกรมสรรพากร ทั้งน้ีจ านวนเงินท่ีได้รับคืนขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบภาษีดังกล่าว 

 ในระหว่างปี  2563 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนในการได้มา ซ่ึงสัญญาเพิ่มขึ้ นจ านวน  184 ล้านบาท                         
(2562: 157 ลา้นบาท) และตดัจ าหน่ายจ านวน 207 ลา้นบาท (2562: 215 ลา้นบาท) 

  



รายงานประจำาปี  2563221

17. สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอืน่

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิัท อยู่ระหวา่งการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่่ายจํานวน 1,266 ลา้นบาท (เฉพาะของบรษิัทฯ: 624 
ล้านบาท) (2562: 864 ล้านบาท (เฉพาะของบรษัิทฯ: 860 ล้านบาท)) จากกรมสรรพากร ทั้งน้ีจํานวนเงินที่ได้รบัคืนขึ้นอยู่กับผล
ของการตรวจสอบภาษีดังกลา่ว

ในระหวา่งปี 2563 บรษิัทย่อยบันทึกต้นทุนในการได้มาซึง่สัญญาเพิม่ขึ้นจํานวน 184 ลา้นบาท (2562: 157 ลา้นบาท) และตัดจําหน่าย
จํานวน 207 ลา้นบาท (2562: 215 ลา้นบาท)
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       การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,664,472 1,250,558 291,259 190,344 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 895,548 1,043,564 49,945 207,234 
ค่าตดัจ าหน่าย (787,651) (629,650) (129,151) (106,262) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์            
ไม่มีตวัตน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(57) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,772,369 1,664,472 212,053 291,259 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินมดัจ า 553,010 534,037 291,898 322,622 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,352,722 2,122,603 998,093 1,483,922 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา - สุทธิ     
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 188,933 186,968 - - 
อื่น ๆ  717 607 717 607 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,095,382 2,844,215 1,290,708 1,807,151 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายจ านวน 1,266 
ล้านบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ : 624 ล้านบาท) (2562: 864 ล้านบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ : 860 ล้าน
บาท)) จากกรมสรรพากร ทั้งน้ีจ านวนเงินท่ีได้รับคืนขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบภาษีดังกล่าว 

 ในระหว่างปี  2563 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนในการได้มา ซ่ึงสัญญาเพิ่มขึ้ นจ านวน  184 ล้านบาท                         
(2562: 157 ลา้นบาท) และตดัจ าหน่ายจ านวน 207 ลา้นบาท (2562: 215 ลา้นบาท) 

  

18. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้จากการซ้ือเคร่ืองมือ  
   และอุปกรณ์ในการให้บริการ 
   โทรศพัทแ์ละเคร่ืองโทรศพัทแ์ละ 
   ชุดเลขหมาย 7,140,667 6,263,346 40,355 47,933 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 9) 850,296 1,476,096 30,954 140,193 
เจา้หน้ี - กสท (ปัจจบุนัคือ “เอน็ที”) 5,567,046 5,614,224 4,964,560 4,960,210 
เจา้หน้ี - ทีโอที (ปัจจบุนัคือ “เอน็ที”) 5,118,960 4,839,355 1,249,387 1,249,318 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคา้งจ่าย  2,013,691 2,210,633 137,582 132,270 
เจา้หน้ี - ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายผูใ้ห ้     
   บริการโทรศพัทใ์นประเทศ 60,033 55,811 - - 
เจา้หน้ีผูใ้ห้บริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ 141,777 390,491 23,007 113,158 
เจา้หน้ีการคา้อ่ืน 1,188,872 741,497 194,857 229,869 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 9) 321,475 229,419 888,292 1,243,825 
เจา้หน้ีอ่ืน  1,084,009 1,387,728 438,993 486,540 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,016,654 3,034,684 1,805,412 1,926,812 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 440,444 366,303 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,943,924 26,609,587 9,773,399 10,530,128 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เงินกูย้มืของบริษทัย่อยจากสถาบนัการเงินในประเทศ 14,000 16,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (39) (59) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 13,961 15,941 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,985) (11,971) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,976 3,970 

 

  

19. เงนิกูยื้มระยะยาว
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
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   โทรศพัทแ์ละเคร่ืองโทรศพัทแ์ละ 
   ชุดเลขหมาย 7,140,667 6,263,346 40,355 47,933 
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   (หมายเหตุ 9) 850,296 1,476,096 30,954 140,193 
เจา้หน้ี - กสท (ปัจจบุนัคือ “เอน็ที”) 5,567,046 5,614,224 4,964,560 4,960,210 
เจา้หน้ี - ทีโอที (ปัจจบุนัคือ “เอน็ที”) 5,118,960 4,839,355 1,249,387 1,249,318 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคา้งจ่าย  2,013,691 2,210,633 137,582 132,270 
เจา้หน้ี - ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายผูใ้ห ้     
   บริการโทรศพัทใ์นประเทศ 60,033 55,811 - - 
เจา้หน้ีผูใ้ห้บริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ 141,777 390,491 23,007 113,158 
เจา้หน้ีการคา้อ่ืน 1,188,872 741,497 194,857 229,869 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 9) 321,475 229,419 888,292 1,243,825 
เจา้หน้ีอ่ืน  1,084,009 1,387,728 438,993 486,540 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,016,654 3,034,684 1,805,412 1,926,812 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 440,444 366,303 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,943,924 26,609,587 9,773,399 10,530,128 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เงินกูย้มืของบริษทัย่อยจากสถาบนัการเงินในประเทศ 14,000 16,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (39) (59) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 13,961 15,941 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,985) (11,971) 
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17. สินทรพัย์ไมห่มุนเวียนอ่ืน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิัท อยู่ระหวา่งการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่่ายจํานวน 1,266 ลา้นบาท (เฉพาะของบรษิัทฯ: 624 
ล้านบาท) (2562: 864 ล้านบาท (เฉพาะของบรษัิทฯ: 860 ล้านบาท)) จากกรมสรรพากร ทั้งน้ีจํานวนเงินที่ได้รบัคืนขึ้นอยู่กับผล
ของการตรวจสอบภาษีดังกลา่ว

ในระหวา่งปี 2563 บรษิัทย่อยบันทึกต้นทุนในการได้มาซึง่สัญญาเพิม่ขึ้นจํานวน 184 ลา้นบาท (2562: 157 ลา้นบาท) และตัดจําหน่าย
จํานวน 207 ลา้นบาท (2562: 215 ลา้นบาท)
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       การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,664,472 1,250,558 291,259 190,344 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 895,548 1,043,564 49,945 207,234 
ค่าตดัจ าหน่าย (787,651) (629,650) (129,151) (106,262) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์            
ไม่มีตวัตน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(57) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,772,369 1,664,472 212,053 291,259 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เงินมดัจ า 553,010 534,037 291,898 322,622 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,352,722 2,122,603 998,093 1,483,922 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา - สุทธิ     
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 188,933 186,968 - - 
อื่น ๆ  717 607 717 607 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,095,382 2,844,215 1,290,708 1,807,151 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายจ านวน 1,266 
ล้านบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ : 624 ล้านบาท) (2562: 864 ล้านบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ : 860 ล้าน
บาท)) จากกรมสรรพากร ทั้งน้ีจ านวนเงินท่ีได้รับคืนขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบภาษีดังกล่าว 

 ในระหว่างปี  2563 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนในการได้มา ซ่ึงสัญญาเพิ่มขึ้ นจ านวน  184 ล้านบาท                         
(2562: 157 ลา้นบาท) และตดัจ าหน่ายจ านวน 207 ลา้นบาท (2562: 215 ลา้นบาท) 

  

18. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้จากการซ้ือเคร่ืองมือ  
   และอุปกรณ์ในการให้บริการ 
   โทรศพัทแ์ละเคร่ืองโทรศพัทแ์ละ 
   ชุดเลขหมาย 7,140,667 6,263,346 40,355 47,933 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 9) 850,296 1,476,096 30,954 140,193 
เจา้หน้ี - กสท (ปัจจบุนัคือ “เอน็ที”) 5,567,046 5,614,224 4,964,560 4,960,210 
เจา้หน้ี - ทีโอที (ปัจจบุนัคือ “เอน็ที”) 5,118,960 4,839,355 1,249,387 1,249,318 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคา้งจ่าย  2,013,691 2,210,633 137,582 132,270 
เจา้หน้ี - ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายผูใ้ห ้     
   บริการโทรศพัทใ์นประเทศ 60,033 55,811 - - 
เจา้หน้ีผูใ้ห้บริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ 141,777 390,491 23,007 113,158 
เจา้หน้ีการคา้อ่ืน 1,188,872 741,497 194,857 229,869 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 9) 321,475 229,419 888,292 1,243,825 
เจา้หน้ีอ่ืน  1,084,009 1,387,728 438,993 486,540 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,016,654 3,034,684 1,805,412 1,926,812 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 440,444 366,303 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,943,924 26,609,587 9,773,399 10,530,128 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เงินกูย้มืของบริษทัย่อยจากสถาบนัการเงินในประเทศ 14,000 16,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (39) (59) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 13,961 15,941 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,985) (11,971) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,976 3,970 

 

  

19. เงนิกูยื้มระยะยาว
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้จากการซ้ือเคร่ืองมือ  
   และอุปกรณ์ในการให้บริการ 
   โทรศพัทแ์ละเคร่ืองโทรศพัทแ์ละ 
   ชุดเลขหมาย 7,140,667 6,263,346 40,355 47,933 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 9) 850,296 1,476,096 30,954 140,193 
เจา้หน้ี - กสท (ปัจจบุนัคือ “เอน็ที”) 5,567,046 5,614,224 4,964,560 4,960,210 
เจา้หน้ี - ทีโอที (ปัจจบุนัคือ “เอน็ที”) 5,118,960 4,839,355 1,249,387 1,249,318 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคา้งจ่าย  2,013,691 2,210,633 137,582 132,270 
เจา้หน้ี - ค่าเช่ือมต่อโครงข่ายผูใ้ห ้     
   บริการโทรศพัทใ์นประเทศ 60,033 55,811 - - 
เจา้หน้ีผูใ้ห้บริการโทรศพัท ์     
   ในต่างประเทศ 141,777 390,491 23,007 113,158 
เจา้หน้ีการคา้อ่ืน 1,188,872 741,497 194,857 229,869 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 9) 321,475 229,419 888,292 1,243,825 
เจา้หน้ีอ่ืน  1,084,009 1,387,728 438,993 486,540 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,016,654 3,034,684 1,805,412 1,926,812 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 440,444 366,303 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,943,924 26,609,587 9,773,399 10,530,128 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เงินกูย้มืของบริษทัย่อยจากสถาบนัการเงินในประเทศ 14,000 16,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (39) (59) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 13,961 15,941 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (3,985) (11,971) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,976 3,970 

 

  



รายงานประจำาปี  2563223

การเคลือ่นไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวของบรษิัทย่อยข้างต้นมีรายละเอยีดดังนี้
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การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยขา้งตน้มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 

 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี 2563 
เงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ยจาก     
     สถาบนัการเงินในประเทศ 16,000 37,000 (39,000) 14,000 
หกั : ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (59) - 20 (39) 
 15,941 37,000 (38,980) 13,961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิกูยื้มระยะยาวของบรษิัทยอ่ย

1) ในเดือนธันวาคม 2561 บรษัิทย่อยเข้าทําสัญญาเงินกู้แบบหมุนเวียนกับสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นระยะเวลา 3 ปี
โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชือ่ดังกลา่วมีดังนี้

   
วงเงินสินเชือ่     : 21,000 ลา้นบาท
อตัราดอกเบี้ย       : BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา)
กําหนดชําระดอกเบี้ย       : 1 เดือน 3 เดือน หรอื 6 เดือน ตามเงือ่นไขทีไ่ด้ตกลงกัน
กําหนดชําระคืนเงินต้น     : วนัสุดท้ายของวนัครบกําหนดการชําระดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละงวด
สิทธใินการต่ออายุสัญญา : บรษิัทย่อยมีสิทธขิยายระยะเวลาของสัญญาด้วยเงือ่นไขเดิมทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับการพิจารณาของสถาบันการเงิน

2) ในเดือนธนัวาคม 2562 บรษิัทย่อยได้เข้าทําสัญญาสินเชือ่กับสถาบันการเงิน โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชือ่มีดังนี้  

วงเงินสินเชือ่ : 15,000 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบี้ย : BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา)
กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน หรอืทุก 6 เดือน ตามเงือ่นไขทีไ่ด้ตกลงกัน
กําหนดชําระคืนเงินต้น : ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสัญญา

ภายใต้สัญญาสินเชือ่เงินกู้ยมืขา้งตน้ระบใุหก้ลุม่บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามข้อกาํหนดตา่ง ๆ  ในสัญญา เชน่ การรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิให้
เป็นไปตามอตัราทีก่าํหนดในสัญญาและการนาํสินทรพัย์ไเป็นหลกัประกัน การห้ามให้กูย้มืหรอืคํ้าประกัน ยกเวน้ภายใต้เงือ่นไขบางประการ 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวทีส่ามารถเบิกใช้จํานวน 22,000 ลา้นบาท (2562: 
26,000 ลา้นบาท)

20. หุน้กู้
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20. หุ้นกู้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
หุ้นกู ้ 39,000 33,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (24) (22) 
บวก: มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกู ้(เฉพาะส่วนของดอกเบ้ีย 
 ท่ีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง) 1,189 - 
หุ้นกู ้- สุทธิ 40,165 32,978 
หกั: หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,500) (3,997) 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 37,665 28,981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลีย่นแปลงของบัญชีหุ้นกู้สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอยีดดังนี้
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัรา  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ดอกเบ้ีย อาย ุ ณ วนัที่ บวก: ออก หกั: จ่ายคืน ณ วนัที่ 
 (ร้อยละต่อปี) หุ้นกู ้ 1 มกราคม 2563 หุ้นกูเ้พ่ิม หุ้นกู ้ 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย       
หุ้นกูจ้  านวน 4,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 2.92 5 ปี 4,000 - (4,000) - 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.52 7 ปี 3,000 - - 3,000 
หุ้นกูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.98 10 ปี 6,000 - - 6,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 2.44 5 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.01 7 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.19 10 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 3.65 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 5,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 4.04 10 ปี 5,000 - - 5,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 2.25 3.5 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.58 10 ปี 2,000 - - 2,000 
หุ้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.78 12 ปี 2,500 - - 2,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 2.84 5 ปี 1,500 - - 1,500 
       
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.13 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.50 9 ปี 3,000 - - 3,000 
หู้นกูจ้  านวน 4,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.02 3 ปี - 4,500 - 4,500 
หู้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.53 5 ปี - 2,000 - 2,000 
หู้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.98 7 ปี - 1,000 - 1,000 
หู้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 3.50 10 ปี - 2,500 - 2,500 
รวม   33,000 10,000 (4,000) 39,000 
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การเคลือ่นไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวของบรษิัทย่อยข้างต้นมีรายละเอยีดดังนี้
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การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยขา้งตน้มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 

 2562 ระหว่างปี ระหว่างปี 2563 
เงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ยจาก     
     สถาบนัการเงินในประเทศ 16,000 37,000 (39,000) 14,000 
หกั : ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (59) - 20 (39) 
 15,941 37,000 (38,980) 13,961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิกูยื้มระยะยาวของบรษิัทยอ่ย

1) ในเดือนธันวาคม 2561 บรษัิทย่อยเข้าทําสัญญาเงินกู้แบบหมุนเวียนกับสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นระยะเวลา 3 ปี
โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชือ่ดังกลา่วมีดังนี้

   
วงเงินสินเชือ่     : 21,000 ลา้นบาท
อตัราดอกเบี้ย       : BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา)
กําหนดชําระดอกเบี้ย       : 1 เดือน 3 เดือน หรอื 6 เดือน ตามเงือ่นไขทีไ่ด้ตกลงกัน
กําหนดชําระคืนเงินต้น     : วนัสุดท้ายของวนัครบกําหนดการชําระดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละงวด
สิทธใินการต่ออายุสัญญา : บรษิัทย่อยมีสิทธขิยายระยะเวลาของสัญญาด้วยเงือ่นไขเดิมทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับการพิจารณาของสถาบันการเงิน

2) ในเดือนธนัวาคม 2562 บรษิัทย่อยได้เข้าทําสัญญาสินเชือ่กับสถาบันการเงิน โดยสาระสําคัญของวงเงินสินเชือ่มีดังนี้  

วงเงินสินเชือ่ : 15,000 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบี้ย : BIBOR บวกส่วนเพิม่ (ส่วนเพิม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสัญญา)
กําหนดชําระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน หรอืทุก 6 เดือน ตามเงือ่นไขทีไ่ด้ตกลงกัน
กําหนดชําระคืนเงินต้น : ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสัญญา

ภายใต้สัญญาสินเชือ่เงนิกูย้มืขา้งตน้ระบุใหก้ลุม่บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามข้อกาํหนดตา่ง ๆ  ในสัญญา เชน่ การรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิให้
เป็นไปตามอตัราทีกํ่าหนดในสัญญาและการนาํสินทรพัย์ไเป็นหลกัประกัน การห้ามให้กูย้มืหรอืคํ้าประกัน ยกเวน้ภายใต้เงือ่นไขบางประการ 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวทีส่ามารถเบิกใช้จํานวน 22,000 ลา้นบาท (2562: 
26,000 ลา้นบาท)

20. หุน้กู้
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20. หุ้นกู้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
หุ้นกู ้ 39,000 33,000 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี (24) (22) 
บวก: มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกู ้(เฉพาะส่วนของดอกเบ้ีย 
 ท่ีใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง) 1,189 - 
หุ้นกู ้- สุทธิ 40,165 32,978 
หกั: หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,500) (3,997) 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 37,665 28,981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลีย่นแปลงของบัญชีหุ้นกู้สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอยีดดังนี้
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัรา  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ดอกเบ้ีย อาย ุ ณ วนัที่ บวก: ออก หกั: จ่ายคืน ณ วนัที่ 
 (ร้อยละต่อปี) หุ้นกู ้ 1 มกราคม 2563 หุ้นกูเ้พ่ิม หุ้นกู ้ 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย       
หุ้นกูจ้  านวน 4,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 2.92 5 ปี 4,000 - (4,000) - 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.52 7 ปี 3,000 - - 3,000 
หุ้นกูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.98 10 ปี 6,000 - - 6,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 2.44 5 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.01 7 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.19 10 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 3.65 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 5,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 4.04 10 ปี 5,000 - - 5,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 2.25 3.5 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.58 10 ปี 2,000 - - 2,000 
หุ้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.78 12 ปี 2,500 - - 2,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 2.84 5 ปี 1,500 - - 1,500 
       
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.13 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.50 9 ปี 3,000 - - 3,000 
หู้นกูจ้  านวน 4,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.02 3 ปี - 4,500 - 4,500 
หู้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.53 5 ปี - 2,000 - 2,000 
หู้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.98 7 ปี - 1,000 - 1,000 
หู้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 3.50 10 ปี - 2,500 - 2,500 
รวม   33,000 10,000 (4,000) 39,000 
  



รายงานประจำาปี  2563225
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัรา  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ดอกเบ้ีย อาย ุ ณ วนัที่ บวก: ออก หกั: จ่ายคืน ณ วนัที่ 
 (ร้อยละต่อปี) หุ้นกู ้ 1 มกราคม 2563 หุ้นกูเ้พ่ิม หุ้นกู ้ 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย       
หุ้นกูจ้  านวน 4,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 2.92 5 ปี 4,000 - (4,000) - 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.52 7 ปี 3,000 - - 3,000 
หุ้นกูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.98 10 ปี 6,000 - - 6,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 2.44 5 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.01 7 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.19 10 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 3.65 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 5,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 4.04 10 ปี 5,000 - - 5,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 2.25 3.5 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.58 10 ปี 2,000 - - 2,000 
หุ้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.78 12 ปี 2,500 - - 2,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 2.84 5 ปี 1,500 - - 1,500 
       
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.13 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.50 9 ปี 3,000 - - 3,000 
หู้นกูจ้  านวน 4,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.02 3 ปี - 4,500 - 4,500 
หู้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.53 5 ปี - 2,000 - 2,000 
หู้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.98 7 ปี - 1,000 - 1,000 
หู้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 3.50 10 ปี - 2,500 - 2,500 
รวม   33,000 10,000 (4,000) 39,000 
  
หุน้กูข้องบรษิทัยอ่ยข้างต้นเป็นหุ้นกูช้ นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด้่อยสิทธ ิไมม่ปีระกนั และมีผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูเ้สนอขายให้แกผู่ล้งทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่

บรษิทัยอ่ยได้ทําสัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กับสถาบนัการเงนิสําหรบัหุน้กูข้า้งตน้น้ีบางส่วน โดย   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษัิท
ย่อยได้ทําสัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสําหรบัหุ้นกู้จํานวนรวมทั้งส้ิน 29,000 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2562: 
28,500 ลา้นบาท) โดยแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยคงที่เป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตัวบวกด้วยส่วนเพิ่มจํานวนหน่ึงตามที่ระบุในสัญญา 
การทําสัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยข้างต้น ส่วนหนึง่มีวตัถุประสงค์เพือ่ป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้เฉพาะส่วนของ
ดอกเบี้ยโดยกลุม่บรษิัทเลอืกใช้การบัญชีป้องกันความเส่ียงกับรายการดังกลา่ว ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 31.1

หุ้นกู้ดังกลา่วข้างต้นระบุให้บรษิัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ  ทีว่า่ด้วยสิทธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ เช่น ข้อจํากัด
เกีย่วกับการนําสินทรพัย์ไปเป็นหลกัประกัน และการห้ามให้กู้ยืมหรอืคํ้าประกัน ยกเวน้ภายใต้เงือ่นไขบางประการ  

21. สํารองคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอน
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21. ส ารองค่าใช้จ่ายในการร้ือถอน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ส ารองค่าใชจ้่ายในการร้ือถอนตน้ปี 1,747,282 1,214,628 216,217 163,814 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น (13,001) (38,188) (58) (2,813) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี 329,913 570,842 (18,722) 55,216 
ส ารองค่าใชจ้่ายในการร้ือถอนปลายปี 2,064,194 1,747,282 197,437 216,217 

 ส ารองค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนโดยส่วนใหญ่เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนอุปกรณ์โครงข่าย        
ท่ีติดตั้งบนพื้นท่ีเช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารองค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนโดยส่วนใหญ่เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนอปุกรณ์โครงข่ายทีต่ิดตั้งบนพื้นทีเ่ช่า
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัรา  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ดอกเบ้ีย อาย ุ ณ วนัที่ บวก: ออก หกั: จ่ายคืน ณ วนัที่ 
 (ร้อยละต่อปี) หุ้นกู ้ 1 มกราคม 2563 หุ้นกูเ้พ่ิม หุ้นกู ้ 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย       
หุ้นกูจ้  านวน 4,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 2.92 5 ปี 4,000 - (4,000) - 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.52 7 ปี 3,000 - - 3,000 
หุ้นกูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.98 10 ปี 6,000 - - 6,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 2.44 5 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.01 7 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.19 10 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 3.65 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 5,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 4.04 10 ปี 5,000 - - 5,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 2.25 3.5 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.58 10 ปี 2,000 - - 2,000 
หุ้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.78 12 ปี 2,500 - - 2,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 2.84 5 ปี 1,500 - - 1,500 
       
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.13 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.50 9 ปี 3,000 - - 3,000 
หู้นกูจ้  านวน 4,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.02 3 ปี - 4,500 - 4,500 
หู้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.53 5 ปี - 2,000 - 2,000 
หู้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.98 7 ปี - 1,000 - 1,000 
หู้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 3.50 10 ปี - 2,500 - 2,500 
รวม   33,000 10,000 (4,000) 39,000 
  

22. สัญญาเชา่ 

กลุ่มบริษัทเข้าทําสัญญาเช่าที่ เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสํานักงาน การเช่ายานพาหนะ การเช่าที่ดินที่ตั้งเสาโทรคมนาคม 
พื้นทีเ่สาโทรคมนาคม อปุกรณ์เพือ่ใช้ในการดําเนินงานเพือ่การให้บรกิารโทรคมนาคมเคลือ่นที ่และอืน่ ๆ

22.1 สินทรพัย์สิทธกิารใช้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สิทธกิารใช้ตามสัญญาเช่าทีด่ิน อาคาร สิทธกิารเช่าและอปุกรณ์และ การเคลือ่นไหวสําหรบัปี 2563
และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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22. สัญญาเช่า  
 กลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังาน การเช่ายานพาหนะ การเช่าท่ีดินท่ีตั้งเสา

โทรคมนาคม พื้นท่ีเสาโทรคมนาคม อุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ี และอ่ืน ๆ 

22.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอุปกรณ์และ                
การเคล่ือนไหวส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

   
อุปกรณ์ใชใ้นการ
ด าเนินงานเพื่อ    

 ท่ีดินท่ีตั้ง อาคารและส่วน 
การให้บริการ
โทรคมนาคม    

 เสาโทรคมนาคม ปรับปรุงอาคาร เคล่ือนที ่ สิทธิการเช่า อื่นๆ รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 7,240,263 1,361,218 17,757,289 104,840 91,936 26,555,546 
เพ่ิม 1,743,263 330,581 280,965 18,630 30,056 2,403,495 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/             
ตดัจ าหน่าย (150,668) (98,819) (487,234) - (16,081) (752,802) 

31 ธนัวาคม 2562 8,832,858 1,592,980 17,551,020 123,470 105,911 28,206,239 
เพ่ิม 1,364,282 834,645 1,170,673 - 47,346 3,416,946 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/             
ตดัจ าหน่าย (580,813) (221,067) (761,248) - (62,348) (1,625,476) 

31 ธนัวาคม 2563 9,616,327 2,206,558 17,960,445 123,470 90,909 29,997,709 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2562 33,882 32,996 - 50,436 - 117,314 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,349,224 641,025 2,587,801 24,409 63,695 4,666,154 
ค่าเส่ือมราคา - เปล่ียนแปลง
เง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (94,302) (69,849) (61,499) - (15,122) (240,772) 

31 ธนัวาคม 2562 1,288,804 604,172 2,526,302 74,845 48,573 4,542,696 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,465,007 679,849 2,980,570 22,375 44,851 5,192,652 
ค่าเส่ือมราคา - เปล่ียนแปลง
เง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (278,485) (216,209) (640,650) - (59,064) (1,194,408) 

31 ธนัวาคม 2563 2,475,326 1,067,812 4,866,222 97,220 34,360 8,540,940 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2562 7,544,054 988,808 15,024,718 48,625 57,338 23,663,543 
31 ธนัวาคม 2563 7,141,001 1,138,746 13,094,223 26,250 56,549 21,456,769 

  



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 226
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัรา  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ดอกเบ้ีย อาย ุ ณ วนัที่ บวก: ออก หกั: จ่ายคืน ณ วนัที่ 
 (ร้อยละต่อปี) หุ้นกู ้ 1 มกราคม 2563 หุ้นกูเ้พ่ิม หุ้นกู ้ 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย       
หุ้นกูจ้  านวน 4,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 2.92 5 ปี 4,000 - (4,000) - 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.52 7 ปี 3,000 - - 3,000 
หุ้นกูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.98 10 ปี 6,000 - - 6,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 2.44 5 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.01 7 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.19 10 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 3.65 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 5,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 4.04 10 ปี 5,000 - - 5,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 2.25 3.5 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.58 10 ปี 2,000 - - 2,000 
หุ้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.78 12 ปี 2,500 - - 2,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 2.84 5 ปี 1,500 - - 1,500 
       
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.13 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.50 9 ปี 3,000 - - 3,000 
หู้นกูจ้  านวน 4,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.02 3 ปี - 4,500 - 4,500 
หู้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.53 5 ปี - 2,000 - 2,000 
หู้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.98 7 ปี - 1,000 - 1,000 
หู้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 3.50 10 ปี - 2,500 - 2,500 
รวม   33,000 10,000 (4,000) 39,000 
  
หุน้กูข้องบรษิทัยอ่ยข้างต้นเป็นหุน้กูช้ นดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด้่อยสิทธ ิไมม่ปีระกนั และมีผูแ้ทนผูถ้อืหุ้นกูเ้สนอขายให้แกผู่ล้งทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทุนรายใหญ่

บรษิทัยอ่ยได้ทาํสัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กับสถาบนัการเงนิสําหรบัหุน้กูข้า้งตน้น้ีบางส่วน โดย   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษัิท
ย่อยได้ทําสัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินสําหรบัหุ้นกู้จํานวนรวมทั้งส้ิน 29,000 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2562: 
28,500 ลา้นบาท) โดยแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยคงที่เป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตัวบวกด้วยส่วนเพิ่มจํานวนหน่ึงตามที่ระบุในสัญญา 
การทําสัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยข้างต้น ส่วนหนึง่มีวตัถุประสงค์เพือ่ป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้เฉพาะส่วนของ
ดอกเบี้ยโดยกลุม่บรษิัทเลอืกใช้การบัญชีป้องกันความเส่ียงกับรายการดังกลา่ว ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 31.1

หุ้นกู้ดังกลา่วข้างต้นระบุให้บรษิัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ  ทีว่า่ด้วยสิทธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ เช่น ข้อจํากัด
เกีย่วกับการนําสินทรพัย์ไปเป็นหลกัประกัน และการห้ามให้กู้ยืมหรอืคํ้าประกัน ยกเวน้ภายใต้เงือ่นไขบางประการ  

21. สํารองคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอน
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21. ส ารองค่าใช้จ่ายในการร้ือถอน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ส ารองค่าใชจ้่ายในการร้ือถอนตน้ปี 1,747,282 1,214,628 216,217 163,814 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น (13,001) (38,188) (58) (2,813) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี 329,913 570,842 (18,722) 55,216 
ส ารองค่าใชจ้่ายในการร้ือถอนปลายปี 2,064,194 1,747,282 197,437 216,217 

 ส ารองค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนโดยส่วนใหญ่เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนอุปกรณ์โครงข่าย        
ท่ีติดตั้งบนพื้นท่ีเช่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารองค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนโดยส่วนใหญ่เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนอปุกรณ์โครงข่ายทีต่ิดตั้งบนพื้นทีเ่ช่า
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัรา  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ดอกเบ้ีย อาย ุ ณ วนัที่ บวก: ออก หกั: จ่ายคืน ณ วนัที่ 
 (ร้อยละต่อปี) หุ้นกู ้ 1 มกราคม 2563 หุ้นกูเ้พ่ิม หุ้นกู ้ 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทย่อย       
หุ้นกูจ้  านวน 4,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 2.92 5 ปี 4,000 - (4,000) - 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.52 7 ปี 3,000 - - 3,000 
หุ้นกูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558) 3.98 10 ปี 6,000 - - 6,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 2.44 5 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.01 7 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559) 3.19 10 ปี 1,000 - - 1,000 
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 3.65 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 5,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2560) 4.04 10 ปี 5,000 - - 5,000 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 2.25 3.5 ปี 1,500 - - 1,500 
หุ้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท        
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.58 10 ปี 2,000 - - 2,000 
หุ้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2560) 3.78 12 ปี 2,500 - - 2,500 
หุ้นกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 2.84 5 ปี 1,500 - - 1,500 
       
หุ้นกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.13 7 ปี 500 - - 500 
หุ้นกูจ้  านวน 3,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562) 3.50 9 ปี 3,000 - - 3,000 
หู้นกูจ้  านวน 4,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.02 3 ปี - 4,500 - 4,500 
หู้นกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.53 5 ปี - 2,000 - 2,000 
หู้นกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 2.98 7 ปี - 1,000 - 1,000 
หู้นกูจ้  านวน 2,500 ลา้นบาท       
   (ออกเม่ือวนัที่ 24 กนัยายน 2563) 3.50 10 ปี - 2,500 - 2,500 
รวม   33,000 10,000 (4,000) 39,000 
  

22. สัญญาเชา่ 

กลุ่มบริษัทเข้าทําสัญญาเช่าที่ เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสํานักงาน การเช่ายานพาหนะ การเช่าที่ดินที่ตั้งเสาโทรคมนาคม 
พื้นทีเ่สาโทรคมนาคม อปุกรณ์เพือ่ใช้ในการดําเนินงานเพือ่การให้บรกิารโทรคมนาคมเคลือ่นที ่และอืน่ ๆ

22.1 สินทรพัย์สิทธกิารใช้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สิทธกิารใช้ตามสัญญาเช่าทีด่ิน อาคาร สิทธกิารเช่าและอปุกรณ์และ การเคลือ่นไหวสําหรบัปี 2563
และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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22. สัญญาเช่า  
 กลุ่มบริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังาน การเช่ายานพาหนะ การเช่าท่ีดินท่ีตั้งเสา

โทรคมนาคม พื้นท่ีเสาโทรคมนาคม อุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินงานเพื่อการให้บริการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ี และอ่ืน ๆ 

22.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและอุปกรณ์และ                
การเคล่ือนไหวส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

   
อุปกรณ์ใชใ้นการ
ด าเนินงานเพื่อ    

 ท่ีดินท่ีตั้ง อาคารและส่วน 
การให้บริการ
โทรคมนาคม    

 เสาโทรคมนาคม ปรับปรุงอาคาร เคล่ือนที ่ สิทธิการเช่า อื่นๆ รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 7,240,263 1,361,218 17,757,289 104,840 91,936 26,555,546 
เพ่ิม 1,743,263 330,581 280,965 18,630 30,056 2,403,495 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/             
ตดัจ าหน่าย (150,668) (98,819) (487,234) - (16,081) (752,802) 

31 ธนัวาคม 2562 8,832,858 1,592,980 17,551,020 123,470 105,911 28,206,239 
เพ่ิม 1,364,282 834,645 1,170,673 - 47,346 3,416,946 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/             
ตดัจ าหน่าย (580,813) (221,067) (761,248) - (62,348) (1,625,476) 

31 ธนัวาคม 2563 9,616,327 2,206,558 17,960,445 123,470 90,909 29,997,709 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2562 33,882 32,996 - 50,436 - 117,314 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,349,224 641,025 2,587,801 24,409 63,695 4,666,154 
ค่าเส่ือมราคา - เปล่ียนแปลง
เง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (94,302) (69,849) (61,499) - (15,122) (240,772) 

31 ธนัวาคม 2562 1,288,804 604,172 2,526,302 74,845 48,573 4,542,696 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,465,007 679,849 2,980,570 22,375 44,851 5,192,652 
ค่าเส่ือมราคา - เปล่ียนแปลง
เง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (278,485) (216,209) (640,650) - (59,064) (1,194,408) 

31 ธนัวาคม 2563 2,475,326 1,067,812 4,866,222 97,220 34,360 8,540,940 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2562 7,544,054 988,808 15,024,718 48,625 57,338 23,663,543 
31 ธนัวาคม 2563 7,141,001 1,138,746 13,094,223 26,250 56,549 21,456,769 

  



รายงานประจำาปี  2563227
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             (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินท่ีตั้ง อาคารและส่วน    
 เสาโทรคมนาคม ปรับปรุงอาคาร สิทธิการเช่า อื่นๆ รวม 
ราคาทุน      
1 มกราคม 2562 207,400 807,349 102,383 52,102 1,169,234 
เพ่ิม 41,220 148,128 4,860 28,454 222,662 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (17,121) (41,841) (80,530) (15,936) (155,428) 
31 ธนัวาคม 2562 231,499 913,636 26,713 64,620 1,236,468 
เพ่ิม 35,420 530,776 - 26,335 592,531 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (66,169) (30,762) - (22,007) (118,938) 
31 ธนัวาคม 2563 200,750 1,413,650 26,713 68,948 1,710,061 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2562 - 32,996 49,202 - 82,198 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 66,747 310,770 7,042 37,582 422,141 
ค่าเส่ือมราคา - เปล่ียนแปลง
เง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (12,644) (13,180) (30,560) (14,978) (71,362) 

31 ธนัวาคม 2562 54,103 330,586 25,684 22,604 432,977 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 49,597 359,270 561 28,623 438,051 
ค่าเส่ือมราคา - เปล่ียนแปลง
เง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (35,433) (29,510) - (18,723) (83,666) 

31 ธนัวาคม 2563 68,267 660,346 26,245 32,504 787,362 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2562 177,396 583,050 1,029 42,016 803,491 
31 ธนัวาคม 2563 132,483 753,304 468 36,444 922,699 

เ ม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563  บริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาโอนกรรมสิทธ์ิและให้บริการเก่ียวกับเสา
โทรคมนาคมกบั กสท (ปัจจุบนัคือ “เอน็ที”) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 34.6 (ฉ) 
ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยพิจารณาสัญญาดงักล่าวเป็นรายการขายและเช่ากลบัคืนและรับรู้ผลของรายการดงักล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงในก าไรหรือขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  บรษิัทย่อยได้เข้าทําสัญญาโอนกรรมสิทธิ์และให้บรกิารเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมกับ กสท (ปัจจุบันคือ 
“เอน็ที”) ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.6 (ฉ) ทั้งนี้ บรษิัทย่อยพิจารณาสัญญาดังกลา่วเป็นรายการขายและ
เช่ากลบัคืนและรบัรูผ้ลของรายการดังกลา่วเป็นส่วนหนึง่ในกําไรหรอืขาดทุน

22.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลือ่นไหวสําหรบัปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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22.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  24,637,627 27,624,630 718,342 1,051,914 
เพ่ิมขึ้น 3,458,197 1,894,691 583,900 147,180 
เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย 828,555 903,519 21,821 23,817 
เงินจ่ายช าระ (5,993,643) (5,285,093) (442,909) (499,392) 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (447,401) (500,120) (30,670) (5,177) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  22,483,335 24,637,627 850,484 718,342 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (4,663,356) (4,534,293) (320,680) (446,365) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระในหน่ึงปี 17,819,979 20,103,334 529,804 271,977 

 ค่าใช้จ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ี         
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9,268,723 8,650,408 438,051 422,141 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 828,555 903,519 21,821 23,817 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 41,534 83,712 1,070 73,620 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย ์     
   อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 97,026 146,618 19,112 164,947 
รวม 10,235,838 9,784,257 480,054 684,525 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าจ านวน 6,133 ล้านบาท (2562: 5,515 ล้านบาท)    
(เฉพาะบริษทัฯ: 463 ลา้นบาท 2562: 738 ลา้นบาท) และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจ านวน 3,458 ลา้นบาท (2562: 1,895 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 584 ลา้นบาท 
2562: 147 ลา้นบาท) 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายสําหรบัปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รบัรูใ้นรายการต่อไปนี้  ในส่วนของกําไรหรอื
ขาดทุน
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22.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  24,637,627 27,624,630 718,342 1,051,914 
เพ่ิมขึ้น 3,458,197 1,894,691 583,900 147,180 
เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย 828,555 903,519 21,821 23,817 
เงินจ่ายช าระ (5,993,643) (5,285,093) (442,909) (499,392) 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (447,401) (500,120) (30,670) (5,177) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  22,483,335 24,637,627 850,484 718,342 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (4,663,356) (4,534,293) (320,680) (446,365) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระในหน่ึงปี 17,819,979 20,103,334 529,804 271,977 

 ค่าใช้จ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ี         
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9,268,723 8,650,408 438,051 422,141 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 828,555 903,519 21,821 23,817 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 41,534 83,712 1,070 73,620 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย ์     
   อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 97,026 146,618 19,112 164,947 
รวม 10,235,838 9,784,257 480,054 684,525 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าจ านวน 6,133 ล้านบาท (2562: 5,515 ล้านบาท)    
(เฉพาะบริษทัฯ: 463 ลา้นบาท 2562: 738 ลา้นบาท) และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจ านวน 3,458 ลา้นบาท (2562: 1,895 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 584 ลา้นบาท 
2562: 147 ลา้นบาท) 

 

 

 

กลุ่มบรษิัทมีกระแสเงินสดจ่ายท้ังหมดของสัญญาเช่าจํานวน 6,133 ล้านบาท (2562: 5,515 ล้านบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: 463 
ลา้นบาท 2562: 738 ลา้นบาท) และมีการเพิม่ขึ้นของสินทรพัย์สิทธกิารใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าทีไ่ม่ใช่เงินสดจํานวน 3,458 
ลา้นบาท (2562: 1,895 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: 584 ลา้นบาท 2562: 147 ลา้นบาท)



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 228
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             (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินท่ีตั้ง อาคารและส่วน    
 เสาโทรคมนาคม ปรับปรุงอาคาร สิทธิการเช่า อื่นๆ รวม 
ราคาทุน      
1 มกราคม 2562 207,400 807,349 102,383 52,102 1,169,234 
เพ่ิม 41,220 148,128 4,860 28,454 222,662 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (17,121) (41,841) (80,530) (15,936) (155,428) 
31 ธนัวาคม 2562 231,499 913,636 26,713 64,620 1,236,468 
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เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (66,169) (30,762) - (22,007) (118,938) 
31 ธนัวาคม 2563 200,750 1,413,650 26,713 68,948 1,710,061 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
1 มกราคม 2562 - 32,996 49,202 - 82,198 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 66,747 310,770 7,042 37,582 422,141 
ค่าเส่ือมราคา - เปล่ียนแปลง
เง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (12,644) (13,180) (30,560) (14,978) (71,362) 

31 ธนัวาคม 2562 54,103 330,586 25,684 22,604 432,977 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 49,597 359,270 561 28,623 438,051 
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เง่ือนไข/ตดัจ าหน่าย (35,433) (29,510) - (18,723) (83,666) 

31 ธนัวาคม 2563 68,267 660,346 26,245 32,504 787,362 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธนัวาคม 2562 177,396 583,050 1,029 42,016 803,491 
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เ ม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2563  บริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาโอนกรรมสิทธ์ิและให้บริการเก่ียวกับเสา
โทรคมนาคมกบั กสท (ปัจจุบนัคือ “เอน็ที”) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 34.6 (ฉ) 
ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยพิจารณาสัญญาดงักล่าวเป็นรายการขายและเช่ากลบัคืนและรับรู้ผลของรายการดงักล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงในก าไรหรือขาดทุน 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  บรษิัทย่อยได้เข้าทําสัญญาโอนกรรมสิทธิ์และให้บรกิารเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมกับ กสท (ปัจจุบันคือ 
“เอน็ที”) ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.6 (ฉ) ทั้งนี้ บรษิัทย่อยพิจารณาสัญญาดังกลา่วเป็นรายการขายและ
เช่ากลบัคืนและรบัรูผ้ลของรายการดังกลา่วเป็นส่วนหนึง่ในกําไรหรอืขาดทุน

22.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลือ่นไหวสําหรบัปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

 

 30   

22.2 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  24,637,627 27,624,630 718,342 1,051,914 
เพ่ิมขึ้น 3,458,197 1,894,691 583,900 147,180 
เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย 828,555 903,519 21,821 23,817 
เงินจ่ายช าระ (5,993,643) (5,285,093) (442,909) (499,392) 
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา (447,401) (500,120) (30,670) (5,177) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  22,483,335 24,637,627 850,484 718,342 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (4,663,356) (4,534,293) (320,680) (446,365) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระในหน่ึงปี 17,819,979 20,103,334 529,804 271,977 

 ค่าใช้จ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ี         
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9,268,723 8,650,408 438,051 422,141 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 828,555 903,519 21,821 23,817 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 41,534 83,712 1,070 73,620 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย ์     
   อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 97,026 146,618 19,112 164,947 
รวม 10,235,838 9,784,257 480,054 684,525 

 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้ งหมดของสัญญาเช่าจ านวน 6,133 ล้านบาท (2562: 5,515 ล้านบาท)    
(เฉพาะบริษทัฯ: 463 ลา้นบาท 2562: 738 ลา้นบาท) และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจ านวน 3,458 ลา้นบาท (2562: 1,895 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 584 ลา้นบาท 
2562: 147 ลา้นบาท) 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายสําหรบัปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รบัรูใ้นรายการต่อไปน้ี  ในส่วนของกําไรหรอื
ขาดทุน
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กลุ่มบรษิัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจํานวน 6,133 ล้านบาท (2562: 5,515 ล้านบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: 463 
ลา้นบาท 2562: 738 ลา้นบาท) และมีการเพิม่ขึ้นของสินทรพัย์สิทธกิารใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าทีไ่ม่ใช่เงินสดจํานวน 3,458 
ลา้นบาท (2562: 1,895 ลา้นบาท) (เฉพาะบรษิัทฯ: 584 ลา้นบาท 2562: 147 ลา้นบาท)



รายงานประจำาปี  2563229

22.3 ลกูหนี้ตามสัญญาเช่า

ในระหวา่งป ี2561 บรษิทัฯ และ ดีแทค ไตรเนต็ ได้เขา้ทาํสัญญาระงับข้อพพิาทและให้บรกิารเกีย่วกบัเสาโทรคมนาคมกบั กสท (ปัจจุบัน
คือ “เอ็นที”) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บรษิัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมที่บรษัิทฯได้จัดหามาตามสัญญาให้ดําเนินการ
ใหบ้รกิารวทิยโุทรคมนาคมระบบเซลลลูา่รร์ะหวา่ง กสท และบรษัิทฯ ซ่ึงอยูภ่ายใต้ขอ้พิพาทเรือ่งกรรมสิทธิ ์โดย กสท ตกลงทีจ่ะระงบั
ข้อพิพาท ทีเ่กีย่วข้องกับกรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมทั้งหมด และให้ดีแทค ไตรเน็ต ใช้บรกิารพื้นทีเ่สาโทรคมนาคมเหลา่นั้นเพือ่การ
ดําเนินธรุกิจเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้งนี้ ดีแทค ไตรเน็ตจะให้ใช้พื้นทีท่ีด่ินทีต่ั้งเสาโทรคมนาคมและให้บรกิารบํารุงรกัษาเสาโทรคมนาคม 
และเรยีกชําระค่าตอบแทนจาก กสท ตามรายละเอยีดและเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา

มูลค่าตามบัญชีของลกูหนี้ตามสัญญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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22.3 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เขา้ท าสัญญาระงบัข้อพิพาทและให้บริการเก่ียวกับ         
เสาโทรคมนาคมกบั กสท (ปัจจุบนัคือ “เอ็นที”) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัฯ ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมท่ีบริษทัฯได้จดัหามาตามสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลู ล่าร์
ระหว่าง กสท และบริษทัฯ ซ่ึงอยู่ภายใต้ขอ้พิพาทเร่ืองกรรมสิทธ์ิ โดย  กสท ตกลงท่ีจะระงับขอ้พิพาท                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมทั้งหมด และใหดี้แทค ไตรเน็ต ใชบ้ริการพื้นท่ีเสาโทรคมนาคม
เหล่านั้ นเพื่อการด า เ นินธุรกิจเป็นระยะเวลา 8 ปี  ทั้ ง น้ี  ดีแทค ไตรเน็ตจะให้ใช้พื้ น ท่ี ท่ี ดินท่ีตั้ ง                                     
เสาโทรคมนาคมและให้บริการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคม และเรียกช าระค่าตอบแทนจาก กสท ตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 7,544,581 7,414,660 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (740,417) (930,489) 
รวม 6,804,164 6,484,171 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,212,943) (382,096) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 5,591,221 6,102,075 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่า ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ภายใน 1 ปี 1,213 382 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,227 4,843 
มากกวา่ 5 ปี 1,105 2,189 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 7,545 7,414 

 
  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าทีค่าดวา่จะได้รบัในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า ดังนี้
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เหล่านั้ นเพื่อการด า เ นินธุรกิจเป็นระยะเวลา 8 ปี  ทั้ ง น้ี  ดีแทค ไตรเน็ตจะให้ใช้พื้ น ท่ี ท่ี ดินท่ีตั้ ง                                     
เสาโทรคมนาคมและให้บริการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคม และเรียกช าระค่าตอบแทนจาก กสท ตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 7,544,581 7,414,660 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (740,417) (930,489) 
รวม 6,804,164 6,484,171 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,212,943) (382,096) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 5,591,221 6,102,075 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่า ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ภายใน 1 ปี 1,213 382 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,227 4,843 
มากกวา่ 5 ปี 1,105 2,189 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 7,545 7,414 

 
  

23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่เป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงานแสดงได้ดังนี้ 
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23. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดง                   

ไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 711,243 734,606 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  59,556 51,047 
   ตน้ทุนบริการในอดีต - 757 
   การลดขนาดโครงการ  (152,493) - 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 12,769 16,280 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
    ประกนัภยั 

  

      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  14,782 (29,195) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร (21,498) (50,995) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 24,949 (10,457) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (4,186) (800) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 645,122 711,243 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนรับรู้ในค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารทั้งหมด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ขา้งหน้าเป็นจ านวนประมาณ 11 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 11 ลา้นบาท) (2562: 4 ลา้น
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษทัฯประมาณ 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2562: 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี)) 

  

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนรบัรูใ้นค่าใช้จ่ายใน การบรหิารทั้งหมด

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯคาดวา่จะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจํานวนประมาณ 11 ลา้น
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 11 ลา้นบาท) (2562: 4 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท))

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบรษัิทฯประมาณ 12 ปี 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2562: 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี))

สมมติฐานทีสํ่าคัญในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย สรุปได้ดังนี้
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22.3 ลกูหนี้ตามสัญญาเช่า

ในระหวา่งป ี2561 บรษิทัฯ และ ดีแทค ไตรเนต็ ได้เขา้ทาํสัญญาระงับข้อพพิาทและให้บรกิารเกีย่วกบัเสาโทรคมนาคมกบั กสท (ปัจจุบัน
คือ “เอ็นที”) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บรษิัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมที่บรษัิทฯได้จัดหามาตามสัญญาให้ดําเนินการ
ใหบ้รกิารวทิยโุทรคมนาคมระบบเซลลลูา่รร์ะหวา่ง กสท และบรษัิทฯ ซ่ึงอยูภ่ายใต้ขอ้พิพาทเรือ่งกรรมสิทธิ ์โดย กสท ตกลงทีจ่ะระงบั
ข้อพิพาท ทีเ่กีย่วข้องกับกรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมทั้งหมด และให้ดีแทค ไตรเน็ต ใช้บรกิารพื้นทีเ่สาโทรคมนาคมเหลา่นั้นเพือ่การ
ดําเนินธรุกิจเป็นระยะเวลา 8 ปี ทั้งนี้ ดีแทค ไตรเน็ตจะให้ใช้พื้นทีท่ีด่ินทีต่ั้งเสาโทรคมนาคมและให้บรกิารบํารุงรกัษาเสาโทรคมนาคม 
และเรยีกชําระค่าตอบแทนจาก กสท ตามรายละเอยีดและเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา

มูลค่าตามบัญชีของลกูหนี้ตามสัญญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้
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22.3 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เขา้ท าสัญญาระงบัข้อพิพาทและให้บริการเก่ียวกับ         
เสาโทรคมนาคมกบั กสท (ปัจจุบนัคือ “เอ็นที”) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัฯ ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมท่ีบริษทัฯได้จดัหามาตามสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลู ล่าร์
ระหว่าง กสท และบริษทัฯ ซ่ึงอยู่ภายใต้ขอ้พิพาทเร่ืองกรรมสิทธ์ิ โดย  กสท ตกลงท่ีจะระงับขอ้พิพาท                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมทั้งหมด และใหดี้แทค ไตรเน็ต ใชบ้ริการพื้นท่ีเสาโทรคมนาคม
เหล่านั้ นเพื่อการด า เ นินธุรกิจเป็นระยะเวลา 8 ปี  ทั้ ง น้ี  ดีแทค ไตรเน็ตจะให้ใช้พื้ น ท่ี ท่ี ดินท่ีตั้ ง                                     
เสาโทรคมนาคมและให้บริการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคม และเรียกช าระค่าตอบแทนจาก กสท ตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 7,544,581 7,414,660 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (740,417) (930,489) 
รวม 6,804,164 6,484,171 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,212,943) (382,096) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 5,591,221 6,102,075 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่า ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ภายใน 1 ปี 1,213 382 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,227 4,843 
มากกวา่ 5 ปี 1,105 2,189 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 7,545 7,414 

 
  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าทีค่าดวา่จะได้รบัในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า ดังนี้
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22.3 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า 
ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เขา้ท าสัญญาระงบัข้อพิพาทและให้บริการเก่ียวกับ         
เสาโทรคมนาคมกบั กสท (ปัจจุบนัคือ “เอ็นที”) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทัฯ ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในเสา
โทรคมนาคมท่ีบริษทัฯได้จดัหามาตามสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลู ล่าร์
ระหว่าง กสท และบริษทัฯ ซ่ึงอยู่ภายใต้ขอ้พิพาทเร่ืองกรรมสิทธ์ิ โดย  กสท ตกลงท่ีจะระงับขอ้พิพาท                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมสิทธ์ิในเสาโทรคมนาคมทั้งหมด และใหดี้แทค ไตรเน็ต ใชบ้ริการพื้นท่ีเสาโทรคมนาคม
เหล่านั้ นเพื่อการด า เ นินธุรกิจเป็นระยะเวลา 8 ปี  ทั้ ง น้ี  ดีแทค ไตรเน็ตจะให้ใช้พื้ น ท่ี ท่ี ดินท่ีตั้ ง                                     
เสาโทรคมนาคมและให้บริการบ ารุงรักษาเสาโทรคมนาคม และเรียกช าระค่าตอบแทนจาก กสท ตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 7,544,581 7,414,660 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (740,417) (930,489) 
รวม 6,804,164 6,484,171 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,212,943) (382,096) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 5,591,221 6,102,075 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่า ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ภายใน 1 ปี 1,213 382 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,227 4,843 
มากกวา่ 5 ปี 1,105 2,189 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 7,545 7,414 

 
  

23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่เป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงานแสดงได้ดังนี้ 
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23. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดง                   

ไดด้งัน้ี   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 711,243 734,606 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  59,556 51,047 
   ตน้ทุนบริการในอดีต - 757 
   การลดขนาดโครงการ  (152,493) - 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 12,769 16,280 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
    ประกนัภยั 

  

      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  14,782 (29,195) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร (21,498) (50,995) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 24,949 (10,457) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (4,186) (800) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 645,122 711,243 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนรับรู้ในค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารทั้งหมด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ขา้งหน้าเป็นจ านวนประมาณ 11 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 11 ลา้นบาท) (2562: 4 ลา้น
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษทัฯประมาณ 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2562: 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี)) 

  

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส่วนทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนรบัรูใ้นค่าใช้จ่ายใน การบรหิารทั้งหมด

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯคาดวา่จะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจํานวนประมาณ 11 ลา้น
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(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2562: 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี))

สมมติฐานทีสํ่าคัญในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย สรุปได้ดังนี้



รายงานประจำาปี  2563231
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.6 1.8 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  4 4 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 17.5 0 - 15 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (36) 39 (43) 47 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  38 (35) 46 (43) 

 เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% 
อตัราการลาออกโดยสมคัรใจของพนกังาน  (33) 37 (40) 44 

24. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563(1)   
   31 ธนัวาคม 2562  3,812 1.61 
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากผลการด าเนินงานของงวดวนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563   
   1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี     
   30 มิถุนายน 2563  2,060 0.87 
  5,872  
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากผลการด าเนินงานของงวดวนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562   
   1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี     
   30 มิถุนายน 2562  2,983 1.26 
  2,983  
(1)  น าเสนอให้รับทราบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีสํ่าคัญต่อมลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
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 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.6 1.8 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  4 4 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 17.5 0 - 15 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (36) 39 (43) 47 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  38 (35) 46 (43) 

 เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% 
อตัราการลาออกโดยสมคัรใจของพนกังาน  (33) 37 (40) 44 

24. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563(1)   
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เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากผลการด าเนินงานของงวดวนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563   
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(1)  น าเสนอให้รับทราบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

24. เงนิปนัผล
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25. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสํ่าคัญดังต่อไปนี้

26. ตน้ทุนทางการเงนิ
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและค่าแรงและ     
   ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 3,760,701 4,736,088 3,724,895 4,711,514 
ค่าเส่ือมราคา 10,894,873 10,716,630 332,121 528,967 
ค่าตดัจ าหน่าย 787,651 629,650 129,151 106,262 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9,268,723 8,650,408 438,051 422,141 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 161,995 459,081 37,390 337,141 
ซ้ือสินคา้ 8,403,165 9,491,913 10,438 94,958 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 498,688 1,028,219 12,758 (11,497) 

26. ต้นทุนทางการเงิน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงิน 2,223,365 2,541,266 15,659 19,445 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม     
สัญญาเช่า 

828,555 903,519 21,821 23,817 

หกั: ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (272,671) (219,202) - - 
ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 555,884 684,317 21,821 23,817 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนทางการเงิน     
   รอตดับญัชี 27,955 16,462 - - 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 51,791 27,305 - - 
รวมตน้ทุนทางการเงิน 2,858,995 3,269,350 37,480 43,262 
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บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 232
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
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อตัราการลาออกโดยสมคัรใจของพนกังาน  (33) 37 (40) 44 

24. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563(1)   
   31 ธนัวาคม 2562  3,812 1.61 
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากผลการด าเนินงานของงวดวนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563   
   1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี     
   30 มิถุนายน 2563  2,060 0.87 
  5,872  
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากผลการด าเนินงานของงวดวนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562   
   1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี     
   30 มิถุนายน 2562  2,983 1.26 
  2,983  
(1)  น าเสนอให้รับทราบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีสํ่าคัญตอ่มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.6 1.8 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  4 4 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 17.5 0 - 15 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 
 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (36) 39 (43) 47 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  38 (35) 46 (43) 

 เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% 
อตัราการลาออกโดยสมคัรใจของพนกังาน  (33) 37 (40) 44 

24. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563(1)   
   31 ธนัวาคม 2562  3,812 1.61 
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากผลการด าเนินงานของงวดวนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563   
   1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี     
   30 มิถุนายน 2563  2,060 0.87 
  5,872  
เงินปันผลระหว่างกาลประกาศจ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
   จากผลการด าเนินงานของงวดวนัท่ี     เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562   
   1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี     
   30 มิถุนายน 2562  2,983 1.26 
  2,983  
(1)  น าเสนอให้รับทราบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

24. เงนิปนัผล
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(1)  น าเสนอให้รับทราบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

25. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสํ่าคัญดังต่อไปนี้

26. ตน้ทุนทางการเงนิ

 

 34   

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินเดือนและค่าแรงและ     
   ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 3,760,701 4,736,088 3,724,895 4,711,514 
ค่าเส่ือมราคา 10,894,873 10,716,630 332,121 528,967 
ค่าตดัจ าหน่าย 787,651 629,650 129,151 106,262 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 9,268,723 8,650,408 438,051 422,141 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 161,995 459,081 37,390 337,141 
ซ้ือสินคา้ 8,403,165 9,491,913 10,438 94,958 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 498,688 1,028,219 12,758 (11,497) 

26. ต้นทุนทางการเงิน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงิน 2,223,365 2,541,266 15,659 19,445 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม     
สัญญาเช่า 

828,555 903,519 21,821 23,817 

หกั: ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่า (272,671) (219,202) - - 
ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 555,884 684,317 21,821 23,817 
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนทางการเงิน     
   รอตดับญัชี 27,955 16,462 - - 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 51,791 27,305 - - 
รวมตน้ทุนทางการเงิน 2,858,995 3,269,350 37,480 43,262 
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รายงานประจำาปี  2563233

27. ภาษีเงนิได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
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27.     ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 106,516 105,335 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                  
 นิติบุคคลของปีก่อน (2,712) 8,788 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     
 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว 748,727 854,748 1,206,941 1,470,200 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                
    งบก าไรขาดทุน 852,531 968,871 1,206,941 1,470,200 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรหรือขาดทนุ                                                

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,647) 17,744 

  
  

จํานวนภาษีเงินได้ทีเ่กีย่วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
สรุปได้ดังนี้ 
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31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
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          รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,959,650 6,390,670 8,292,031 10,535,373 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 1,191,930 1,278,134 1,658,406 2,107,074 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (2,712) 8,788 - - 
ผลกระทบทางภาษสี าหรับ:     
   รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (30) (75) (434,667) (597,934) 

    ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 82,974 59,754 18,113 18,817 
    รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (411,349) (357,305) (34,781) (33,865) 
   ผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (12,730) (23,892) (130) (23,892) 
   อื่น ๆ 4,448 3,467 - - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 852,531 968,871 1,206,941 1,470,200 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น     

(2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้) 277,453 289,945 18,901 35,766 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน/     
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ย 34,855 31,855 31,463 31,463 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,755 11,729 12 14 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,525 78,308 55,525 78,308 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 354,448 187,502 - - 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัรเติมเงิน 222,331 196,632 204 204 
 มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูท่ี้ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง 237,749 - - - 
I     สัญญาเช่า 199,015 115,545 3,128 19,473 

ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 3,752,924 4,691,191 3,203,532 4,359,582 
อื่น ๆ 177,792 174,008 68,280 81,513 
รวม 5,314,847 5,776,715 3,381,045 4,606,323 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนัธ์     
    ทางการเงินส าหรับหุ้นกู ้   - (14,842) - - 
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (360,081) - - - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (37,364) (35,070) - - 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา (68,901) (73,586) - - 
อื่นๆ (29,402) (56,892) (1,418) (23,402) 
รวม (495,748) (180,390) (1,418) (23,402) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 4,819,099 5,596,325 3,379,627 4,582,921 

ส่วนประกอบของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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27. ภาษเีงนิได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
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27.     ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 106,516 105,335 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                  
 นิติบุคคลของปีก่อน (2,712) 8,788 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ     
 เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั     
 รายการผลแตกต่างชัว่คราว 748,727 854,748 1,206,941 1,470,200 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                
    งบก าไรขาดทุน 852,531 968,871 1,206,941 1,470,200 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรหรือขาดทนุ                                                

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,647) 17,744 

  
  

จํานวนภาษีเงินได้ทีเ่กีย่วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่สําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
สรุปได้ดังนี้ 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
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          รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
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ส่วนประกอบของสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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          รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
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ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,959,650 6,390,670 8,292,031 10,535,373 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 1,191,930 1,278,134 1,658,406 2,107,074 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (2,712) 8,788 - - 
ผลกระทบทางภาษสี าหรับ:     
   รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได้ (30) (75) (434,667) (597,934) 

    ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 82,974 59,754 18,113 18,817 
    รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (411,349) (357,305) (34,781) (33,865) 
   ผลกระทบจากการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (12,730) (23,892) (130) (23,892) 
   อื่น ๆ 4,448 3,467 - - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 852,531 968,871 1,206,941 1,470,200 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น     

(2562: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้) 277,453 289,945 18,901 35,766 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน/     
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ย 34,855 31,855 31,463 31,463 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,755 11,729 12 14 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,525 78,308 55,525 78,308 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 354,448 187,502 - - 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัรเติมเงิน 222,331 196,632 204 204 
 มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูท่ี้ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง 237,749 - - - 
I     สัญญาเช่า 199,015 115,545 3,128 19,473 

ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 3,752,924 4,691,191 3,203,532 4,359,582 
อื่น ๆ 177,792 174,008 68,280 81,513 
รวม 5,314,847 5,776,715 3,381,045 4,606,323 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนัธ์     
    ทางการเงินส าหรับหุ้นกู ้   - (14,842) - - 
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (360,081) - - - 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (37,364) (35,070) - - 
ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญา (68,901) (73,586) - - 
อื่นๆ (29,402) (56,892) (1,418) (23,402) 
รวม (495,748) (180,390) (1,418) (23,402) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 4,819,099 5,596,325 3,379,627 4,582,921 



รายงานประจำาปี  2563235

รายละเอยีดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปข้างต้น แสดงได้ดังนี้
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 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปขา้งตน้ แสดงได้
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
31 ธนัวาคม 2564 - 4,614,973 - 4,614,973 
31 ธนัวาคม 2565 6,384,584 6,555,113 6,384,584 6,555,113 
31 ธนัวาคม 2566 7,755,794 7,756,167 7,755,794 7,756,167 
31 ธนัวาคม 2567  3,502,038 3,533,147 1,877,283 1,875,104 
31 ธนัวาคม 2568  1,122,206 - - - 
 18,764,622 22,459,400 16,017,661 20,801,357 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 1,425 ลา้น
บาท (2562: 1,425 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี 
เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจมีความไม่แน่นอนท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้

28. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 5,107,119 5,421,893 7,085,090 9,065,173 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 2.16 2.29 2.99 3.83 

29. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าเส่ือมราคา     
อาคารและอปุกรณ ์ 10,894,873 10,716,630 332,121 528,967 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต     
   ให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 4,076,071 3,984,254 - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,192,652 4,666,154 438,051 422,141 
ค่าตัดจ าหน่าย     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 787,651 629,650 129,151 106,262 
รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,951,247 19,996,688 899,323 1,057,370 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หักภาษีทีย่ังไม่ได้ใช้จํานวน 1,425 ลา้นบาท (2562: 1,425 ลา้น
บาท) ซึง่บรษิทัฯไม่ได้บนัทกึรายการดงักลา่วเป็นสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตดับญัช ีเนือ่งจากบรษิทัฯพจิารณาแลว้เหน็วา่อาจมคีวามไมแ่น่นอน
ทีจ่ะนําผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หักภาษีทีย่ังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

28. กาํไรตอ่หุน้
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญทีอ่อกอยู่ในระหวา่งปี
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 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปขา้งตน้ แสดงได้
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
31 ธนัวาคม 2564 - 4,614,973 - 4,614,973 
31 ธนัวาคม 2565 6,384,584 6,555,113 6,384,584 6,555,113 
31 ธนัวาคม 2566 7,755,794 7,756,167 7,755,794 7,756,167 
31 ธนัวาคม 2567  3,502,038 3,533,147 1,877,283 1,875,104 
31 ธนัวาคม 2568  1,122,206 - - - 
 18,764,622 22,459,400 16,017,661 20,801,357 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 1,425 ลา้น
บาท (2562: 1,425 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี 
เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจมีความไม่แน่นอนท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้

28. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 5,107,119 5,421,893 7,085,090 9,065,173 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 2.16 2.29 2.99 3.83 

29. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าเส่ือมราคา     
อาคารและอปุกรณ ์ 10,894,873 10,716,630 332,121 528,967 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต     
   ให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 4,076,071 3,984,254 - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,192,652 4,666,154 438,051 422,141 
ค่าตัดจ าหน่าย     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 787,651 629,650 129,151 106,262 
รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,951,247 19,996,688 899,323 1,057,370 

29. คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
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 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปขา้งตน้ แสดงได้
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
31 ธนัวาคม 2564 - 4,614,973 - 4,614,973 
31 ธนัวาคม 2565 6,384,584 6,555,113 6,384,584 6,555,113 
31 ธนัวาคม 2566 7,755,794 7,756,167 7,755,794 7,756,167 
31 ธนัวาคม 2567  3,502,038 3,533,147 1,877,283 1,875,104 
31 ธนัวาคม 2568  1,122,206 - - - 
 18,764,622 22,459,400 16,017,661 20,801,357 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 1,425 ลา้น
บาท (2562: 1,425 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี 
เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจมีความไม่แน่นอนท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้

28. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 5,107,119 5,421,893 7,085,090 9,065,173 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 2.16 2.29 2.99 3.83 

29. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าเส่ือมราคา     
อาคารและอปุกรณ ์ 10,894,873 10,716,630 332,121 528,967 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต     
   ให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 4,076,071 3,984,254 - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,192,652 4,666,154 438,051 422,141 
ค่าตัดจ าหน่าย     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 787,651 629,650 129,151 106,262 
รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,951,247 19,996,688 899,323 1,057,370 

30. กาํไรจากการดําเนินงานกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย และ
รายไดแ้ละรายจา่ยอืน่บางรายการ (EBITDA before other incomes and other expenses)
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30. ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และ
รายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการ (EBITDA before other incomes and other expenses) 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
 หมายเหตุ 2563 2562 
ก าไรส าหรับปี  5,107,119 5,421,799 
บวก  : ตน้ทุนทางการเงิน 26 2,858,995 3,269,350 

  : ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 27 852,531 968,871 
  : ค่าเส่ือมราคา 29 10,894,873 10,716,630 
  : ค่าตดัจ าหน่าย 29 787,651 629,650 
  : ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 29 9,268,723 8,650,408 
 EBITDA  29,769,892 29,656,708 
 บวก (หกั) : ดอกเบ้ียรับ  (26,055) (57,839) 
  : (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  (31,421) 15,140 

 : ค่าใชจ่้ายอื่นเก่ียวกบัพนกังาน  133,756 548,457 
                     : ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา   - 40,000 
 : ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  11,850 8,831 
 : เงินปันผลรับจากการลงทุนอื่นๆ  (150) (375) 

 : ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่นๆ  - 1,542 
 : ค่าเผื่อการดอ้ยค่าและขาดทุนจากการจ าหน่าย/    
       ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น  636,396 207,303 
                 : ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนอื่น          - 250 
                    : ก าไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์และ     
                           สถานะสุทธิจากการป้องกนัความเส่ียง  (298,401) - 
                  : รายไดอ้ื่น  (2,630) (2,850) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย     
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    
   และรายไดแ้ละรายจ่ายอื่นบางรายการ    

       (EBITDA before other incomes and other expenses)  30,193,237 30,417,167 
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รายละเอยีดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปข้างต้น แสดงได้ดังนี้

 

 37   

 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปขา้งตน้ แสดงได้
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
31 ธนัวาคม 2564 - 4,614,973 - 4,614,973 
31 ธนัวาคม 2565 6,384,584 6,555,113 6,384,584 6,555,113 
31 ธนัวาคม 2566 7,755,794 7,756,167 7,755,794 7,756,167 
31 ธนัวาคม 2567  3,502,038 3,533,147 1,877,283 1,875,104 
31 ธนัวาคม 2568  1,122,206 - - - 
 18,764,622 22,459,400 16,017,661 20,801,357 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 1,425 ลา้น
บาท (2562: 1,425 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี 
เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจมีความไม่แน่นอนท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้

28. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 5,107,119 5,421,893 7,085,090 9,065,173 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 2.16 2.29 2.99 3.83 

29. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าเส่ือมราคา     
อาคารและอปุกรณ ์ 10,894,873 10,716,630 332,121 528,967 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต     
   ให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 4,076,071 3,984,254 - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,192,652 4,666,154 438,051 422,141 
ค่าตัดจ าหน่าย     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 787,651 629,650 129,151 106,262 
รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,951,247 19,996,688 899,323 1,057,370 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หักภาษีทีย่ังไม่ได้ใช้จํานวน 1,425 ลา้นบาท (2562: 1,425 ลา้น
บาท) ซ่ึงบรษิทัฯไมไ่ด้บนัทกึรายการดงักลา่วเป็นสินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตดับญัช ีเนือ่งจากบรษิทัฯพจิารณาแลว้เหน็วา่อาจมคีวามไมแ่นน่อน
ทีจ่ะนําผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หักภาษีทีย่ังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

28. กาํไรตอ่หุน้
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญทีอ่อกอยู่ในระหวา่งปี
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 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปขา้งตน้ แสดงได้
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
31 ธนัวาคม 2564 - 4,614,973 - 4,614,973 
31 ธนัวาคม 2565 6,384,584 6,555,113 6,384,584 6,555,113 
31 ธนัวาคม 2566 7,755,794 7,756,167 7,755,794 7,756,167 
31 ธนัวาคม 2567  3,502,038 3,533,147 1,877,283 1,875,104 
31 ธนัวาคม 2568  1,122,206 - - - 
 18,764,622 22,459,400 16,017,661 20,801,357 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 1,425 ลา้น
บาท (2562: 1,425 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี 
เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจมีความไม่แน่นอนท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้

28. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 5,107,119 5,421,893 7,085,090 9,065,173 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 2.16 2.29 2.99 3.83 

29. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าเส่ือมราคา     
อาคารและอปุกรณ ์ 10,894,873 10,716,630 332,121 528,967 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต     
   ให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 4,076,071 3,984,254 - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,192,652 4,666,154 438,051 422,141 
ค่าตัดจ าหน่าย     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 787,651 629,650 129,151 106,262 
รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,951,247 19,996,688 899,323 1,057,370 

29. คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายสําหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
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 รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนสะสมทางภาษียกไปขา้งตน้ แสดงได้
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
31 ธนัวาคม 2564 - 4,614,973 - 4,614,973 
31 ธนัวาคม 2565 6,384,584 6,555,113 6,384,584 6,555,113 
31 ธนัวาคม 2566 7,755,794 7,756,167 7,755,794 7,756,167 
31 ธนัวาคม 2567  3,502,038 3,533,147 1,877,283 1,875,104 
31 ธนัวาคม 2568  1,122,206 - - - 
 18,764,622 22,459,400 16,017,661 20,801,357 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ านวน 1,425 ลา้น
บาท (2562: 1,425 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี 
เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจมีความไม่แน่นอนท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ได้
ใชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้

28. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) 5,107,119 5,421,893 7,085,090 9,065,173 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 2,367,811 2,367,811 2,367,811 2,367,811 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 2.16 2.29 2.99 3.83 

29. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าเส่ือมราคา     
อาคารและอปุกรณ ์ 10,894,873 10,716,630 332,121 528,967 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต     
   ให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 4,076,071 3,984,254 - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,192,652 4,666,154 438,051 422,141 
ค่าตัดจ าหน่าย     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 787,651 629,650 129,151 106,262 
รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 20,951,247 19,996,688 899,323 1,057,370 

30. กาํไรจากการดําเนินงานกอ่นหกัดอกเบีย้จา่ย คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย และ
รายไดแ้ละรายจา่ยอืน่บางรายการ (EBITDA before other incomes and other expenses)
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30. ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และ
รายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการ (EBITDA before other incomes and other expenses) 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
 หมายเหตุ 2563 2562 
ก าไรส าหรับปี  5,107,119 5,421,799 
บวก  : ตน้ทุนทางการเงิน 26 2,858,995 3,269,350 

  : ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 27 852,531 968,871 
  : ค่าเส่ือมราคา 29 10,894,873 10,716,630 
  : ค่าตดัจ าหน่าย 29 787,651 629,650 
  : ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 29 9,268,723 8,650,408 
 EBITDA  29,769,892 29,656,708 
 บวก (หกั) : ดอกเบ้ียรับ  (26,055) (57,839) 
  : (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  (31,421) 15,140 

 : ค่าใชจ่้ายอื่นเก่ียวกบัพนกังาน  133,756 548,457 
                     : ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา   - 40,000 
 : ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  11,850 8,831 
 : เงินปันผลรับจากการลงทุนอื่นๆ  (150) (375) 

 : ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่นๆ  - 1,542 
 : ค่าเผื่อการดอ้ยค่าและขาดทุนจากการจ าหน่าย/    
       ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น  636,396 207,303 
                 : ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนอื่น          - 250 
                    : ก าไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์และ     
                           สถานะสุทธิจากการป้องกนัความเส่ียง  (298,401) - 
                  : รายไดอ้ื่น  (2,630) (2,850) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย     
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย    
   และรายไดแ้ละรายจ่ายอื่นบางรายการ    

       (EBITDA before other incomes and other expenses)  30,193,237 30,417,167 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำาปี  2563237

31. เครือ่งมือทางการเงนิ

31.1 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง
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31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
31.1  ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์   
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ 
ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 494,736 - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
ป้องกนัความเส่ียง 1,305,671 - 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,800,407 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสารอนุพันธ์ที่กําหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิัทมีสัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยทีก่ําหนดให้เป็นเครือ่งมือทีใ่ช้ ในการป้องกันความเส่ียง
ซึ่งมีจํานวนเงินตามสัญญา 22,000 ล้านบาท (2562: 21,500 ล้านบาท) โดยกลุ่มบรษัิทได้รบัดอกเบ้ียคงที่ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20 และจ่ายดอกเบี้ย ในอตัราผนัแปรทีอ่า้งองิอตัรา THBFIX บวกส่วนเพิม่ 

รายการที่มีการป้องกันความเส่ียงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียง เนื่องจากสัญญา
แลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ียมีเงื่อนไขที่ตรงกันกับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ (อันได้แก่ จํานวนเงินต้น วนัครบกําหนด 
วันที่จ่ายชําระ และวันที่มีการปรบัอัตราดอกเบี้ย) โดยในการทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเส่ียง กลุ่มบรษัิท
ได้เปรยีบเทียบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงสําหรบัความเส่ียงทีม่ีการป้องกัน

ความไม่มีประสิทธผิลในการป้องกันความเส่ียง สามารถเกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้

• อตัราดอกเบี้ยทีใ่ช้ในการคิดลดรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงและเครือ่งมือทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียงมีความแตกต่างกัน 
• ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเส่ียงและเครื่องมือที่ ใช้ป้องกันความเส่ียงมี

ความแตกต่างกัน 

ผลกระทบของเครือ่งมือทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้
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ตราสารอนุพนัธ์ท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้         
ในการป้องกันความเส่ียงซ่ึงมีจ านวนเงินตามสัญญา 22,000 ล้านบาท (2562: 21,500 ล้านบาท) โดย          
กลุ่มบริษทัไดรั้บดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 20 และจ่ายดอกเบ้ีย      
ในอตัราผนัแปรท่ีอา้งอิงอตัรา THBFIX บวกส่วนเพิ่ม  

รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงน้ีถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง 
เน่ืองจากสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียมีเงื่อนไขที่ตรงกนักบัเงื่อนไขของหุ้นกูที้่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่ 
(อนัไดแ้ก่ จ านวนเงินตน้ วนัครบก าหนด วนัที่จ่ายช าระ และวนัที่มีการปรับอตัราดอกเบ้ีย) โดยในการ
ทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัไดเ้ปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียงส าหรับความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั  

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

- อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการคิดลดรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงมี
ความแตกต่างกนั  

- ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความ
เส่ียงมีความแตกต่างกนั  

 

ผลกระทบของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงได้
ดงัน้ี 

 
    (หน่วย: พนับาท) 
 

จ านวนเงินตาม
สัญญา มูลค่าตามบญัชี 

บรรทดัท่ีแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงใชว้ดัความไม่มี
ประสิทธิผลในการป้องกนั

ความเส่ียง 
สัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย 22,000,000 1,305,671 

สินทรัพยท์างการเงิน        
ไม่หมุนเวียนอื่น 286,990 

 

  
ผลกระทบของรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้
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ผลกระทบของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดง
ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 

มูลค่าตามบญัชี 

ยอดสะสมของ
การปรับปรุง
มูลค่ายติุธรรม 

บรรทดัท่ีแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงใชว้ดัความไม่มี
ประสิทธิผลในการป้องกนั

ความเส่ียง 
หุ้นกูท่ี้มีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 23,176,514 1,188,746 หุ้นกู ้ 122,352 

ทั้งน้ี ผลกระทบของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมต่อส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รับรู้ในก าไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์และสถานะ
สุทธิจากการป้องกนัความเส่ียงจ านวน 165 ลา้นบาท   

  

ทั้งน้ี ผลกระทบของส่วนที่ไม่มีประสิทธผิลในการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมต่อส่วนของกําไรหรอืขาดทุนสําหรบัปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รบัรูใ้นกําไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์และสถานะสุทธิจากการป้องกันความเส่ียงจํานวน 165
ลา้นบาท  

ผลกระทบของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

กลุม่บรษิทัมคีวามเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอ้างองิทีก่าํหนดจากธรุกรรมการกูย้มืแบบไมมี่หลกัประกนัระหวา่งธนาคาร (InterBank 
Offerred Rates - IBORs) ของเครือ่งมือทางการเงนิซึง่จะมกีารแทนทีห่รอืปฏรูิป กลุม่บรษิทัคาดวา่การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งองิน้ี
จะส่งผลกระทบต่อการบรหิารความเส่ียงและการใชก้ารบัญชป้ีองกันความเส่ียงของกลุม่บรษัิท จงึไดน้าํการปรบัปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ   ฉบบัที ่9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 มาถอืปฏิบตักิอ่นวนัทีม่ผีลบงัคับใช้กบัความสัมพนัธ์
ของการป้องกันความเส่ียงทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ 



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 238

31. เครือ่งมอืทางการเงนิ

31.1 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง
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31. เคร่ืองมือทางการเงิน 
31.1  ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์   
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ 
ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 494,736 - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
ป้องกนัความเส่ียง 1,305,671 - 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 1,800,407 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสารอนุพันธ์ที่กําหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิัทมีสัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบี้ยทีก่ําหนดให้เป็นเครือ่งมือทีใ่ช้ ในการป้องกันความเส่ียง
ซึ่งมีจํานวนเงินตามสัญญา 22,000 ล้านบาท (2562: 21,500 ล้านบาท) โดยกลุ่มบรษิัทได้รบัดอกเบี้ยคงที่ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 20 และจ่ายดอกเบี้ย ในอตัราผนัแปรทีอ่า้งองิอตัรา THBFIX บวกส่วนเพิม่ 

รายการที่มีการป้องกันความเส่ียงนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับเครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียง เนื่องจากสัญญา
แลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ียมีเงื่อนไขที่ตรงกันกับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ (อันได้แก่ จํานวนเงินต้น วนัครบกําหนด 
วันที่จ่ายชําระ และวันที่มีการปรบัอัตราดอกเบี้ย) โดยในการทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกันความเส่ียง กลุ่มบรษิัท
ได้เปรยีบเทียบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือที่ใช้ป้องกันความเส่ียงกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงสําหรบัความเส่ียงทีม่ีการป้องกัน

ความไม่มีประสิทธผิลในการป้องกันความเส่ียง สามารถเกิดได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้

• อตัราดอกเบี้ยทีใ่ช้ในการคิดลดรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงและเครือ่งมือทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียงมีความแตกต่างกัน 
• ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเส่ียงและเครื่องมือที่ ใช้ป้องกันความเส่ียงมี

ความแตกต่างกัน 

ผลกระทบของเครือ่งมือทีใ่ช้ป้องกันความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้
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ตราสารอนุพนัธ์ท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้         
ในการป้องกันความเส่ียงซ่ึงมีจ านวนเงินตามสัญญา 22,000 ล้านบาท (2562: 21,500 ล้านบาท) โดย          
กลุ่มบริษทัไดรั้บดอกเบ้ียคงท่ีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 20 และจ่ายดอกเบ้ีย      
ในอตัราผนัแปรท่ีอา้งอิงอตัรา THBFIX บวกส่วนเพิ่ม  

รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงน้ีถือว่ามีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียง 
เน่ืองจากสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียมีเงื่อนไขที่ตรงกนักบัเงื่อนไขของหุ้นกูที้่มีอตัราดอกเบ้ียคงที่ 
(อนัไดแ้ก่ จ านวนเงินตน้ วนัครบก าหนด วนัที่จ่ายช าระ และวนัที่มีการปรับอตัราดอกเบ้ีย) โดยในการ
ทดสอบความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัไดเ้ปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงกบัการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมี
การป้องกนัความเส่ียงส าหรับความเส่ียงท่ีมีการป้องกนั  

ความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง สามารถเกิดไดจ้ากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

- อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการคิดลดรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงมี
ความแตกต่างกนั  

- ช่วงเวลาในการเกิดกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความ
เส่ียงมีความแตกต่างกนั  

 

ผลกระทบของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงได้
ดงัน้ี 

 
    (หน่วย: พนับาท) 
 

จ านวนเงินตาม
สัญญา มูลค่าตามบญัชี 

บรรทดัท่ีแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงใชว้ดัความไม่มี
ประสิทธิผลในการป้องกนั

ความเส่ียง 
สัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย 22,000,000 1,305,671 

สินทรัพยท์างการเงิน        
ไม่หมุนเวียนอื่น 286,990 

 

  
ผลกระทบของรายการทีม่ีการป้องกันความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้
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ผลกระทบของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดง
ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 

มูลค่าตามบญัชี 

ยอดสะสมของ
การปรับปรุง
มูลค่ายติุธรรม 

บรรทดัท่ีแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงใชว้ดัความไม่มี
ประสิทธิผลในการป้องกนั

ความเส่ียง 
หุ้นกูท่ี้มีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 23,176,514 1,188,746 หุ้นกู ้ 122,352 

ทั้งน้ี ผลกระทบของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมต่อส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รับรู้ในก าไรจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์และสถานะ
สุทธิจากการป้องกนัความเส่ียงจ านวน 165 ลา้นบาท   

  

ทั้งนี้ ผลกระทบของส่วนที่ไม่มีประสิทธผิลในการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมต่อส่วนของกําไรหรอืขาดทุนสําหรบัปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รบัรูใ้นกําไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์และสถานะสุทธิจากการป้องกันความเส่ียงจํานวน 165
ลา้นบาท  

ผลกระทบของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

กลุม่บรษิทัมคีวามเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้อ้างองิทีกํ่าหนดจากธรุกรรมการกู้ยมืแบบไม่มีหลกัประกันระหวา่งธนาคาร (InterBank 
Offerred Rates - IBORs) ของเครือ่งมือทางการเงนิซึง่จะมกีารแทนทีห่รอืปฏรูิป กลุม่บรษิทัคาดวา่การปฏรูิปอตัราดอกเบีย้อา้งองินี้
จะส่งผลกระทบตอ่การบรหิารความเส่ียงและการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงของกลุม่บรษิทั จงึไดน้าํการปรบัปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ   ฉบบัที ่9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 มาถอืปฏิบตักิอ่นวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้กบัความสัมพนัธ์
ของการป้องกันความเส่ียงทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ 



รายงานประจำาปี  2563239

ความสัมพนัธข์องการปอ้งกนัความเส่ียงซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการปฏรูิปอตัราดอกเบีย้อา้งองิอาจทาํใหเ้กดิส่วนทีไ่มม่ปีระสิทธผิล
จากการคาดการณ์ของผู้รว่มตลาดเมื่อมีการเปลี่ยนจากอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงที่ใช้อยู่ไปเป็นอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงอื่น กลุ่มบรษิัท
อยู่ระหว่างการติดตามและจัดการการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงอื่นว่าจะต้องทําการแก้ไขสัญญาอันเนื่องมาจากเรือ่งนี้
หรอืไม่ ตลอดจนการจัดการในการดําเนินการกับคู่สัญญาในเรือ่งดังกลา่ว

31.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน 

เครือ่งมือทางการเงินที่สําคัญของกลุม่บรษิัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ ลกูหน้ี
ตามสัญญาเช่า สินทรพัย์ทางการเงินอืน่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่
ความถีฯ่คา้งจ่าย และหนีสิ้นตามสัญญาเชา่ กลุม่บรษัิทมคีวามเส่ียงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว และมนีโยบายการ
บรหิารความเส่ียงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุม่บรษิัทมีความเส่ียงด้านเครดิตทีเ่กีย่วเนือ่งกับลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ เงินฝากกับธนาคาร และเครือ่งมือทางการเงินอืน่ ๆ 
โดยจํานวนเงินสูงสุดทีก่ลุม่บรษิัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชือ่คือมูลค่า ตามบัญชีทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น
ตราสารอนุพันธ์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

กลุม่บรษิัทบรหิารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดวา่จะเกิดผลขาดทุน
ทางการเงินทีม่ีสาระสําคัญ นอกจากนี้ กลุม่บรษิัทมีการติดตามยอดคงค้างของลกูหนี้การค้าอย่างสมํ่าเสมอ และการจัดส่งสินค้า
ให้กับลกูค้ารายใหญ่จะมีการประกันสินเชือ่จากธนาคาร อกีทั้ง การให้สินเชือ่ของกลุม่บรษิัทไม่มีการกระจุกตัวเนือ่งจากกลุม่บรษิัท
มีฐานลกูค้าทีห่ลากหลายและมีจํานวนมากราย

กลุม่บรษิัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุม่ลกูค้าทีม่ีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั และคาํนวณหาอตัราการตัง้สํารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้จากอายหุนีค้งคา้งนบัจากวนั
ที่ถึงกําหนดชําระสําหรบัแต่กลุ่มนั้นๆ การคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคํานึงถึงข้อมูลที่มี
ความสมเหตสุมผลและสามารถสนบัสนุนไดท้ีม่อียู ่ณ วนัทีร่ายงานเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปจัจุบันและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต โดยทัว่ไป กลุม่บรษิทัจะตดัจาํหน่ายลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุม่บรษัิท
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

กลุ่มบรษัิทบรหิารความเส่ียงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบรษิัท 
โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รบัการอนุมัติแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กําหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อ
อาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี การกําหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตัวและลดความเส่ียง
ทีอ่าจเกิดขึ้นจากผดินัดชําระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้/เจ้าหนี้การค้า ผู้ให้บรกิารโทรศัพท์
ในต่างประเทศและเจ้าหนี้จากการซื้ออปุกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัย์และหนี้สินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
   อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 สกุลเงิน 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)     

สินทรัพย์     
เงินฝากธนาคาร 2.28 4.65   เหรียญสหรัฐอเมริกา 29.7749 29.8855 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอืน่ๆ  3.52 20.77 เอสดีอาร์ 43.5076 41.6521  

0.37 1.02   เหรียญสหรัฐอเมริกา 29.7749 29.8855 
 - 0.01 ยโูร 36.3751 33.2713 
 0.08 - ริงกิตมาเลเซีย 7.2911 7.1708 
ลูกหน้ีการคา้กิจการ 0.39 0.85 เอสดีอาร์ 43.5076 41.6521 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.61 

0.04 
0.59 
- 

  เหรียญสหรัฐอเมริกา 
เหรียญสิงคโปร์ 

29.7749 
22.2924 

29.8855 
21.9756 

หนีสิ้น      
เจา้หน้ีการคา้ 2.99 4.51   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.2068 30.3313 
 0.08 0.20 ยโูร 37.2578 34.0846 
 1.23 12.54 โครนนอร์เวย ์ 3.5388 3.4637 
 0.01 0.16 สหราชอาณาจกัร 41.0771 39.9523 
 0.36 0.07 เหรียญสิงคโปร์ 22.9540 22.5935 
 - 0.13 โครนสวีเดน 3.7088 3.2711 
 2.55 8.78 เอสดีอาร์ 43.5076 41.6521 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47.96 46.58 โครนนอร์เวย ์ 3.5388 3.4637 
 1.09 0.75 เอสดีอาร์ 43.5076 41.6521 
 0.01 - ยโูร 37.2578 34.0846 
 - 0.06 เหรียญสิงคโปร์ 22.9540 22.5935 
 1.56 2.70   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.2068 30.3313 
รวมสินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (1.29) (0.95) เหรียญสหรัฐอเมริกา   
 (0.09) (0.19) ยโูร   
 (0.01) (0.16) สหราชอาณาจกัร   
 0.27 12.09 เอสดีอาร์   
 (49.19) (59.12) โครนนอร์เวย ์   
 - (0.13) โครนสวีเดน   
 (0.32) (0.13) เหรียญสิงคโปร์   
 0.08 - ริงกิตมาเลเซีย   
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ความสัมพนัธข์องการปอ้งกนัความเส่ียงซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการปฏรูิปอตัราดอกเบีย้อา้งองิอาจทาํใหเ้กดิส่วนทีไ่มม่ปีระสิทธผิล
จากการคาดการณ์ของผู้รว่มตลาดเมื่อมีการเปลี่ยนจากอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงที่ใช้อยู่ไปเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น กลุ่มบรษัิท
อยู่ระหว่างการติดตามและจัดการการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงอื่นว่าจะต้องทําการแก้ไขสัญญาอันเนื่องมาจากเรือ่งน้ี
หรอืไม่ ตลอดจนการจัดการในการดําเนินการกับคู่สัญญาในเรือ่งดังกลา่ว

31.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบรหิารความเส่ียงทางการเงิน 

เครือ่งมือทางการเงินที่สําคัญของกลุม่บรษัิทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี้การค้าและลกูหน้ีอืน่ ลกูหน้ี
ตามสัญญาเช่า สินทรพัย์ทางการเงินอืน่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่
ความถีฯ่คา้งจา่ย และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า กลุม่บรษัิทมคีวามเส่ียงทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมือทางการเงินดงักลา่ว และมนีโยบายการ
บรหิารความเส่ียงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุม่บรษิัทมีความเส่ียงด้านเครดิตทีเ่กีย่วเนือ่งกับลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ เงินฝากกับธนาคาร และเครือ่งมือทางการเงินอืน่ ๆ 
โดยจํานวนเงินสูงสุดทีก่ลุม่บรษิัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชือ่คือมูลค่า ตามบัญชีทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้น
ตราสารอนุพันธ์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

กลุม่บรษิัทบรหิารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดวา่จะเกิดผลขาดทุน
ทางการเงินทีม่ีสาระสําคัญ นอกจากนี้ กลุม่บรษิัทมีการติดตามยอดคงค้างของลกูหนี้การค้าอย่างสมํ่าเสมอ และการจัดส่งสินค้า
ให้กับลกูค้ารายใหญ่จะมีการประกันสินเชือ่จากธนาคาร อกีทั้ง การให้สินเชือ่ของกลุม่บรษิัทไม่มีการกระจุกตัวเนือ่งจากกลุม่บรษิัท
มีฐานลกูค้าทีห่ลากหลายและมีจํานวนมากราย

กลุม่บรษิัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุม่ลกูค้าทีม่ีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกัน และคาํนวณหาอตัราการตัง้สํารองของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากอายหุนีค้งคา้งนบัจากวนั
ที่ถึงกําหนดชําระสําหรบัแต่กลุ่มนั้นๆ การคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคํานึงถึงข้อมูลที่มี
ความสมเหตสุมผลและสามารถสนบัสนุนไดท้ีม่อียู่ ณ วนัทีร่ายงานเกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอดตี สภาพการณ์ปจัจุบันและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป กลุม่บรษัิทจะตดัจาํหน่ายลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ออกจากบญัชีตามนโยบายของกลุม่บรษัิท
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

กลุ่มบรษัิทบรหิารความเส่ียงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบรษิัท 
โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รบัการอนุมัติแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กําหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อ
อาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี การกําหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตัวและลดความเส่ียง
ทีอ่าจเกิดขึ้นจากผดินัดชําระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้/เจ้าหนี้การค้า ผู้ให้บรกิารโทรศัพท์
ในต่างประเทศและเจ้าหนี้จากการซื้ออปุกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัย์และหนี้สินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
   อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 สกุลเงิน 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)     

สินทรัพย์     
เงินฝากธนาคาร 2.28 4.65   เหรียญสหรัฐอเมริกา 29.7749 29.8855 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอืน่ๆ  3.52 20.77 เอสดีอาร์ 43.5076 41.6521  

0.37 1.02   เหรียญสหรัฐอเมริกา 29.7749 29.8855 
 - 0.01 ยโูร 36.3751 33.2713 
 0.08 - ริงกิตมาเลเซีย 7.2911 7.1708 
ลูกหน้ีการคา้กิจการ 0.39 0.85 เอสดีอาร์ 43.5076 41.6521 
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.61 

0.04 
0.59 
- 

  เหรียญสหรัฐอเมริกา 
เหรียญสิงคโปร์ 

29.7749 
22.2924 

29.8855 
21.9756 

หนีสิ้น      
เจา้หน้ีการคา้ 2.99 4.51   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.2068 30.3313 
 0.08 0.20 ยโูร 37.2578 34.0846 
 1.23 12.54 โครนนอร์เวย ์ 3.5388 3.4637 
 0.01 0.16 สหราชอาณาจกัร 41.0771 39.9523 
 0.36 0.07 เหรียญสิงคโปร์ 22.9540 22.5935 
 - 0.13 โครนสวีเดน 3.7088 3.2711 
 2.55 8.78 เอสดีอาร์ 43.5076 41.6521 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47.96 46.58 โครนนอร์เวย ์ 3.5388 3.4637 
 1.09 0.75 เอสดีอาร์ 43.5076 41.6521 
 0.01 - ยโูร 37.2578 34.0846 
 - 0.06 เหรียญสิงคโปร์ 22.9540 22.5935 
 1.56 2.70   เหรียญสหรัฐอเมริกา 30.2068 30.3313 
รวมสินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิ (1.29) (0.95) เหรียญสหรัฐอเมริกา   
 (0.09) (0.19) ยโูร   
 (0.01) (0.16) สหราชอาณาจกัร   
 0.27 12.09 เอสดีอาร์   
 (49.19) (59.12) โครนนอร์เวย ์   
 - (0.13) โครนสวีเดน   
 (0.32) (0.13) เหรียญสิงคโปร์   
 0.08 - ริงกิตมาเลเซีย   



รายงานประจำาปี  2563241

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

กลุม่บรษิัทไม่มีผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสําคัญจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสิน
ทีเ่ป็นตัวเงินทีอ่าจเกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของสินทรพัย์และหนี้สินทีเ่ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุม่บรษิัทมีความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลกูหนี้ตามสัญญาเช่า สินทรพัย์ทางการเงินอืน่ 
เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรพัย์ทางการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบรษิัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียที่ปรบัขึ้นลงตามอัตราตลาดหรอือัตราดอกเบ้ียคงที่ที่ใกล้เคียง
กับอตัราตลาด

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินทีสํ่าคญั (ซ่ึงบางส่วนอยูภ่ายใต้ตราสารอนุพนัธ์
ตามทีก่ลา่วรายละเอยีดไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ 20) สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และสําหรบัสินทรพัย์
และหนี้สินทางการเงินทีม่ีอตัราดอกเบี้ยคงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกําหนด หรอืวนัทีม่ีการกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนั
ทีม่ีการกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

          ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เงินกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯคา้งจ่าย และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั (ซ่ึงบางส่วนอยู่
ภายใตต้ราสารอนุพนัธ์ตามท่ีกล่าวรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 20) สามารถจดั
ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยก
ตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ไม่มี 

  

รายการ หมายเหตุ ตามราคาตลาด คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,842 4,764 41 6,647 0.05% - 0.38 % 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 8 - - 9,889 9,889 - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 22.3 - 6,804 - 6,804 3.64% 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น  1,800 - 45 1,845 - 
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 - - 26,944 26,944 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 13,961 - - 13,961 - 
หุ้นกู ้ 20 - 40,165 - 40,165 2.02 % - 4.04% 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
  

- 
 

41,094 
 

- 
 

41,094 
 

1.79% - 3.13% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 22,483 - 22,483 1.06% - 3.84% 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบตอ่กําไรกอ่นภาษขีองกลุม่บรษิทัจากการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ียของสินทรพัย์ทางการ
เงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวทีม่ีอตัราดอกเบี้ยทีป่รบัขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยกําหนดให้ตัวแปรอืน่ทั้งหมดคงที ่
แสดงได้ดังนี้
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ไม่มี 

  

รายการ หมายเหตุ ตามราคาตลาด คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,985 5,508 35 8,528 0.05% - 1.00% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 8 - - 9,791 9,791 - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 22.3 - 6,484 - 6,484 3.64% 
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 - - 26,610 26,610 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 15,941 - - 15,941 - 
หุ้นกู ้ 20 - 32,978 - 32,978 2.25% - 4.04% 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
 

- 36,015 - 36,015 
 

2.86% - 3.13% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 24,638 - 24,638 2.08% - 3.84% 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของ
อตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอตัรา
ตลาด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท +0.25 17,601 
 -0.25 (19,627) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 16 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือ
เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 28) กลุ่มบริษทัได้
ประเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่า
ความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลาย
อยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดง
ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ไม่มี 

  

รายการ หมายเหตุ ตามราคาตลาด คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,985 5,508 35 8,528 0.05% - 1.00% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 8 - - 9,791 9,791 - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 22.3 - 6,484 - 6,484 3.64% 
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 - - 26,610 26,610 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 15,941 - - 15,941 - 
หุ้นกู ้ 20 - 32,978 - 32,978 2.25% - 4.04% 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
 

- 36,015 - 36,015 
 

2.86% - 3.13% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 24,638 - 24,638 2.08% - 3.84% 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของ
อตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอตัรา
ตลาด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท +0.25 17,601 
 -0.25 (19,627) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 16 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือ
เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 28) กลุ่มบริษทัได้
ประเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่า
ความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลาย
อยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดง
ไดด้งัน้ี 



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 242

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

กลุม่บรษิัทไม่มีผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสําคัญจากการเปลีย่นแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหนี้สิน
ทีเ่ป็นตัวเงินทีอ่าจเกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของสินทรพัย์และหนี้สินทีเ่ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุม่บรษิัทมีความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร ลกูหนี้ตามสัญญาเช่า สินทรพัย์ทางการเงินอืน่ 
เงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรพัย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบรษัิทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียที่ปรบัขึ้นลงตามอัตราตลาดหรอือัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ใกล้เคียง
กับอตัราตลาด

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงนิทีสํ่าคญั (ซึง่บางส่วนอยูภ่ายใต้ตราสารอนุพนัธ์
ตามทีก่ลา่วรายละเอยีดไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ 20) สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และสําหรบัสินทรพัย์
และหนี้สินทางการเงินทีม่ีอตัราดอกเบี้ยคงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกําหนด หรอืวนัทีม่ีการกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนั
ทีม่ีการกําหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

          ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เงินกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีฯคา้งจ่าย และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั (ซ่ึงบางส่วนอยู่
ภายใตต้ราสารอนุพนัธ์ตามท่ีกล่าวรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 20) สามารถจดั
ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยก
ตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

  อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ไม่มี 

  

รายการ หมายเหตุ ตามราคาตลาด คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,842 4,764 41 6,647 0.05% - 0.38 % 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 8 - - 9,889 9,889 - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 22.3 - 6,804 - 6,804 3.64% 
สินทรัพยท์างการเงินอื่น  1,800 - 45 1,845 - 
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 - - 26,944 26,944 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 13,961 - - 13,961 - 
หุ้นกู ้ 20 - 40,165 - 40,165 2.02 % - 4.04% 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
  

- 
 

41,094 
 

- 
 

41,094 
 

1.79% - 3.13% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 22,483 - 22,483 1.06% - 3.84% 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบตอ่กําไรก่อนภาษขีองกลุม่บรษิทัจากการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ียของสินทรพัย์ทางการ
เงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวทีม่ีอตัราดอกเบี้ยทีป่รบัขึ้นลงตามอตัราตลาด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยกําหนดให้ตัวแปรอืน่ทั้งหมดคงที ่
แสดงได้ดังนี้
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ไม่มี 

  

รายการ หมายเหตุ ตามราคาตลาด คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,985 5,508 35 8,528 0.05% - 1.00% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 8 - - 9,791 9,791 - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 22.3 - 6,484 - 6,484 3.64% 
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 - - 26,610 26,610 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 15,941 - - 15,941 - 
หุ้นกู ้ 20 - 32,978 - 32,978 2.25% - 4.04% 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
 

- 36,015 - 36,015 
 

2.86% - 3.13% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 24,638 - 24,638 2.08% - 3.84% 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของ
อตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอตัรา
ตลาด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท +0.25 17,601 
 -0.25 (19,627) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 16 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือ
เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 28) กลุ่มบริษทัได้
ประเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่า
ความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลาย
อยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดง
ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ไม่มี 

  

รายการ หมายเหตุ ตามราคาตลาด คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 
สินทรัพยท์างการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,985 5,508 35 8,528 0.05% - 1.00% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 8 - - 9,791 9,791 - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 22.3 - 6,484 - 6,484 3.64% 
หน้ีสินทางการเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 - - 26,610 26,610 - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 15,941 - - 15,941 - 
หุ้นกู ้ 20 - 32,978 - 32,978 2.25% - 4.04% 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
 

- 36,015 - 36,015 
 

2.86% - 3.13% 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 24,638 - 24,638 2.08% - 3.84% 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของ
อตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอตัรา
ตลาด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

สกุลเงิน เพิ่มขึ้น / ลดลง ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษี  
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท +0.25 17,601 
 -0.25 (19,627) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 16 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือ
เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 28) กลุ่มบริษทัได้
ประเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่า
ความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลาย
อยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดง
ไดด้งัน้ี 



รายงานประจำาปี  2563243

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิัทมีหนี้สินประมาณรอ้ยละ 16 ทีจ่ะครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปีเมือ่เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้
สินดังกลา่วทีแ่สดงอยู่ในงบการเงิน (2562: รอ้ยละ 28) กลุม่บรษิัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกับการกู้ยืมเงิน
เพื่อนําไปชําระหน้ีสินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่า กลุ่มบรษัิทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่
หลากหลายอย่างเพียงพอ  

รายละเอยีดการครบกําหนดชําระของหนี้สินทางการเงินทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุม่บรษิัท ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่พิจารณา
จากกระแสเงินสดตามสัญญาทีย่ังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

  
หมายเหตุ เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 12,698,465 14,245,459 - - 26,943,924 
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 - 4,000,000 10,000,000 - 14,000,000 
หุ้นกู ้ 20 - 2,500,000 19,000,000 17,500,000 39,000,000 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
 

- 8,692,550 22,259,200 14,646,400 45,598,150 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 5,199,586 16,383,080 3,079,674 24,662,340 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์  12,698,465 34,637,595 67,642,280 35,226,074 150,204,414 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
หมายเหตุ เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 8,609,369 1,164,030 - - 9,773,399 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 332,519 533,133 15,352 881,004 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์  8,609,369 1,496,549 533,133 15,352 10,654,403 

31.3   มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดและเงินกูย้มืสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียขึ้นลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  

31.3 มูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรอืมีอตัราดอกเบี้ยใกลเ้คียงกับอตัราตลาดและ
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอตัราดอกเบี้ยขึ้นลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการ
เงินและหนี้สินทางการเงินดังกลา่วใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563 
มีดังต่อไปนี้
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 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 6,647,042 6,647,042 6,647,042 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 9,888,516 9,888,516 9,888,516 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  - 6,804,164 6,804,164 6,804,164 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่     

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
    ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ    
    ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 15,909 - 15,909 15,909 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี    
    ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ 
    ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 478,827 - 478,827 478,827 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี    
   ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ 
   ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 1,305,671 - 1,305,671 1,305,671 
- เงินลงทุนในตราสารทุนของ      
   บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 45,222 - 45,222 45,222 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,845,629 23,339,722 25,185,351 25,185,351 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 26,943,924 26,943,924 26,943,924 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 13,960,937 13,960,937 13,960,937 
หุ้นกู ้ 23,176,514 16,988,582 40,165,096 44,021,550 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต 
ให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย - 41,094,180 41,094,180 41,094,180 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 22,483,336 22,483,336 22,483,336 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 23,176,514 121,470,959 144,647,473 148,503,927 
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษิัทมีหนี้สินประมาณรอ้ยละ 16 ทีจ่ะครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปีเมือ่เทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้
สินดังกลา่วทีแ่สดงอยู่ในงบการเงิน (2562: รอ้ยละ 28) กลุม่บรษิัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกับการกู้ยืมเงิน
เพื่อนําไปชําระหน้ีสินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่า กลุ่มบรษัิทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่
หลากหลายอย่างเพียงพอ  

รายละเอยีดการครบกําหนดชําระของหนี้สินทางการเงินทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุม่บรษิัท ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่พิจารณา
จากกระแสเงินสดตามสัญญาทีย่ังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

  
หมายเหตุ เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 12,698,465 14,245,459 - - 26,943,924 
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 - 4,000,000 10,000,000 - 14,000,000 
หุ้นกู ้ 20 - 2,500,000 19,000,000 17,500,000 39,000,000 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย 
 

- 8,692,550 22,259,200 14,646,400 45,598,150 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 5,199,586 16,383,080 3,079,674 24,662,340 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์  12,698,465 34,637,595 67,642,280 35,226,074 150,204,414 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
หมายเหตุ เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 8,609,369 1,164,030 - - 9,773,399 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22.2 - 332,519 533,133 15,352 881,004 
รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์  8,609,369 1,496,549 533,133 15,352 10,654,403 

31.3   มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดและเงินกูย้มืสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียขึ้นลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  

31.3 มูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรพัย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ในประเภทระยะส้ันหรอืมีอตัราดอกเบี้ยใกลเ้คียงกับอตัราตลาดและ
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอตัราดอกเบ้ียขึ้นลงตามอตัราตลาด ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการ
เงินและหนี้สินทางการเงินดังกลา่วใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563 
มีดังต่อไปนี้
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 มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 6,647,042 6,647,042 6,647,042 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 9,888,516 9,888,516 9,888,516 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  - 6,804,164 6,804,164 6,804,164 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่     

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
    ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ    
    ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 15,909 - 15,909 15,909 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี    
    ไม่ไดก้ าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ 
    ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 478,827 - 478,827 478,827 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี    
   ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ 
   ท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 1,305,671 - 1,305,671 1,305,671 
- เงินลงทุนในตราสารทุนของ      
   บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 45,222 - 45,222 45,222 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,845,629 23,339,722 25,185,351 25,185,351 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 26,943,924 26,943,924 26,943,924 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 13,960,937 13,960,937 13,960,937 
หุ้นกู ้ 23,176,514 16,988,582 40,165,096 44,021,550 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต 
ให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย - 41,094,180 41,094,180 41,094,180 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 22,483,336 22,483,336 22,483,336 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 23,176,514 121,470,959 144,647,473 148,503,927 
 
  



รายงานประจำาปี  2563245
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 8,528,385 8,528,385 8,528,385 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 9,791,136 9,791,136 9,791,136 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  - 6,484,171 6,484,171 6,484,171 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่     

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
     ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
     ป้องกนัความเส่ียง 12,440 - 12,440 12,440 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได ้
     ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
     ป้องกนัความเส่ียง 325,366 - 325,366 325,366 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
     ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
     ป้องกนัความเส่ียง 889,316 - 889,316 889,316 
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 43,224 - 43,224 43,224 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,270,346 24,803,692 26,074,038 26,074,038 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 26,609,587 26,609,587 26,609,587 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 15,940,882 15,940,882 15,940,882 
หุ้นกู ้ 22,552,344 11,492,500 34,044,844 36,774,233 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต 

ให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย - 36,014,859 36,014,859 36,014,859 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 24,637,627 24,637,627 24,637,627 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 22,552,344 114,695,455 137,247,799 139,977,188 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 2,879,784 2,879,784 2,879,784 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 5,214,054 5,214,054 5,214,054 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     

- เงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1,800 - 1,800 1,800 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,800 23,093,838 23,095,638 23,095,638 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 9,773,399 9,773,399 9,773,399 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 850,484 850,484 850,484 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน - 10,623,883 10,623,883 10,623,883 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 4,573,891 4,573,891 4,573,891 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 5,431,593 5,431,593 5,431,593 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย - 10,500,000 10,500,000 10,500,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     

- เงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1,800 - 1,800 1,800 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,800 20,505,484 20,507,284 20,507,284 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 10,530,128 10,530,128 10,530,128 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 718,342 718,342 718,342 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน - 11,248,470 11,248,470 11,248,470 

 

  



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 246
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 8,528,385 8,528,385 8,528,385 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 9,791,136 9,791,136 9,791,136 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า  - 6,484,171 6,484,171 6,484,171 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่     

- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
     ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
     ป้องกนัความเส่ียง 12,440 - 12,440 12,440 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได ้
     ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
     ป้องกนัความเส่ียง 325,366 - 325,366 325,366 
- สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ท่ี 
     ก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้
     ป้องกนัความเส่ียง 889,316 - 889,316 889,316 
- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 43,224 - 43,224 43,224 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,270,346 24,803,692 26,074,038 26,074,038 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 26,609,587 26,609,587 26,609,587 
เงินกูย้ืมระยะยาว - 15,940,882 15,940,882 15,940,882 
หุ้นกู ้ 22,552,344 11,492,500 34,044,844 36,774,233 
ตน้ทุนการไดรั้บใบอนุญาต 

ให้ใชค้ล่ืนความถ่ีฯ คา้งจ่าย - 36,014,859 36,014,859 36,014,859 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 24,637,627 24,637,627 24,637,627 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 22,552,344 114,695,455 137,247,799 139,977,188 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 2,879,784 2,879,784 2,879,784 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 5,214,054 5,214,054 5,214,054 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     

- เงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1,800 - 1,800 1,800 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,800 23,093,838 23,095,638 23,095,638 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 9,773,399 9,773,399 9,773,399 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 850,484 850,484 850,484 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน - 10,623,883 10,623,883 10,623,883 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม  

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 4,573,891 4,573,891 4,573,891 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 5,431,593 5,431,593 5,431,593 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย - 10,500,000 10,500,000 10,500,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     

- เงินลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1,800 - 1,800 1,800 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,800 20,505,484 20,507,284 20,507,284 
หนีสิ้นทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 10,530,128 10,530,128 10,530,128 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 718,342 718,342 718,342 
รวมหนีสิ้นทางการเงิน - 11,248,470 11,248,470 11,248,470 

 

  



รายงานประจำาปี  2563247

กลุม่บรษิัทมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ดังนี้

• มลูคา่ยติุธรรมของสินทรพัย์ตราสารอนพัุนธค์าํนวณโดยใช้เทคนคิการคิดลดกระแสเงนิสดในอนาคตและจาํลองตามทฤษฎี
ในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น
เป็นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี้ย เป็นต้น บรษิัทย่อยได้คํานึงถึงผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

• มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนคํานวณโดยประเมินและพิจารณาจาก
การเปลีย่นแปลงในฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการทีถู่กลงทุน รวมถึงปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่สรุปได้วา่ ราคาทุน
ของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกลา่วได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมแลว้ 

• มลูค่ายติุธรรมของหุ้นกูค้าํนวณโดยใช้การวเิคราะห์กระแสเงนิสดคดิลด อตัราคดิลดทีก่ลุม่บรษิทัใช้เทา่กบัอตัราผลตอบแทน
ของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับ
เครือ่งมือทางการเงินทีบ่รษิัทย่อยกําลงัพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

ในระหวา่งปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

32. ลาํดับชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและหน้ีสินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
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           กลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ี
สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เป็นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ บริษทัย่อย
ไดค้  านึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนค านวณโดยประเมินและ
พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการท่ีถูกลงทุน รวมถึง
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงสรุปไดว้า่ ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมแลว้ 

- มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูค้  านวณโดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อตัราคิดลดท่ีกลุ่มบริษทัใช้
เท่ากบัอตัราผลตอบแทนของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีเง่ือนไข ลกัษณะ 
และระยะเวลาท่ีเหลืออยูเ่หมือนกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริษทัยอ่ยก าลงัพิจารณาหามูลค่ายติุธรรม 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

32. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและหน้ีสินท่ี

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

    

-  เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่  
    บริษทัจดทะเบียน 

 
- 

 
- 

 
45 

 
45 

ตราสารอนุพนัธ ์     
- สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 1,800 - 1,800 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 44,022 - 44,022 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
หุ้นกู ้ - 36,796 - 36,796 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีไดป้ระโยชน ์ - 1,227 - 1,227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. การบรหิารจดัการทุน

วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มบริษัทในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้
ซึง่ความสามารถในการดําเนินธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง 

กลุม่บรษัิทบรหิารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วน Net Interest-Bearing Debt to EBITDA before other incomes and 
other expenses เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขในสัญญาเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบการเงนิรวม
แสดงอตัราส่วนดังกลา่วเป็น 1.92:1 (2562: 1.58:1)

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยหน้ีสินที่รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 19 และ 20 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 7 และ
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯตามทีแ่สดงในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการ
บรหิารจัดการทุน

34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินทีอ่าจจะเกดิขึน้

34.1 ภาระผกูพันเกีย่วกับสัญญาเช่าดําเนินงาน

กลุ่มบรษิัทได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารสําหรบัติดตั้งสถานีรบัส่งสัญญาณและพ้ืนที่อาคาร
สํานักงานอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 1 ปี
                        
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุม่บรษิัทมีจํานวนเงินขั้นตํ่าทีต้่องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี้
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34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 
34.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดินและอาคารส าหรับติดตั้งสถานีรับส่ง
สัญญาณ และพื้นท่ีอาคารส านกังานอายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้       
สัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 8 21 - 4 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 22.2 ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายตาม               
สัญญาเช่าท่ีรับรู้แลว้ในงบก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 139 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 20 ลา้นบาท) (2562: 
230 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 238 ลา้นบาท)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 248

กลุม่บรษิัทมีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ์ดังนี้

• มลูคา่ยติุธรรมของสินทรพัย์ตราสารอนพุนัธค์าํนวณโดยใช้เทคนคิการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและจาํลองตามทฤษฎี
ในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น
เป็นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี้ย เป็นต้น บรษิัทย่อยได้คํานึงถึงผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

• มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนคํานวณโดยประเมินและพิจารณาจาก
การเปลีย่นแปลงในฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการทีถู่กลงทุน รวมถึงปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่สรุปได้วา่ ราคาทุน
ของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกลา่วได้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมแลว้ 

• มลูค่ายติุธรรมของหุน้กูค้าํนวณโดยใช้การวเิคราะห์กระแสเงนิสดคดิลด อตัราคดิลดทีก่ลุม่บรษิทัใช้เทา่กบัอตัราผลตอบแทน
ของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีเงื่อนไข ลักษณะ และระยะเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกับ
เครือ่งมือทางการเงินทีบ่รษิัทย่อยกําลงัพิจารณาหามูลค่ายุติธรรม

ในระหวา่งปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

32. ลาํดับชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและหน้ีสินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
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           กลุ่มบริษทัมีการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลท่ี
สามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เป็นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ บริษทัย่อย
ไดค้  านึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสาร
อนุพนัธ์ 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนค านวณโดยประเมินและ
พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการท่ีถูกลงทุน รวมถึง
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงสรุปไดว้า่ ราคาทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมแลว้ 

- มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูค้  านวณโดยใช้การวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด อตัราคิดลดท่ีกลุ่มบริษทัใช้
เท่ากบัอตัราผลตอบแทนของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีเง่ือนไข ลกัษณะ 
และระยะเวลาท่ีเหลืออยูเ่หมือนกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบริษทัยอ่ยก าลงัพิจารณาหามูลค่ายติุธรรม 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

32. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและหน้ีสินท่ี

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

    

-  เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่  
    บริษทัจดทะเบียน 

 
- 

 
- 

 
45 

 
45 

ตราสารอนุพนัธ ์     
- สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 1,800 - 1,800 

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
หุ้นกู ้ - 44,022 - 44,022 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
หุ้นกู ้ - 36,796 - 36,796 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีไดป้ระโยชน ์ - 1,227 - 1,227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. การบรหิารจดัการทุน

วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มบริษัทในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้
ซึง่ความสามารถในการดําเนินธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง 

กลุม่บรษิัทบรหิารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วน Net Interest-Bearing Debt to EBITDA before other incomes and 
other expenses เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขในสัญญาเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบการเงนิรวม
แสดงอตัราส่วนดังกลา่วเป็น 1.92:1 (2562: 1.58:1)

โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยหน้ีสินที่รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 19 และ 20 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 7 และ
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯตามทีแ่สดงในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

ในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกระบวนการในการ
บรหิารจัดการทุน

34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินทีอ่าจจะเกิดขึน้

34.1 ภาระผกูพันเกีย่วกับสัญญาเช่าดําเนินงาน

กลุ่มบรษิัทได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคารสําหรบัติดตั้งสถานีรบัส่งสัญญาณและพื้นที่อาคาร
สํานักงานอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 1 ปี
                        
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุม่บรษิัทมีจํานวนเงินขั้นตํ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี้

 

 51   

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 
34.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดินและอาคารส าหรับติดตั้งสถานีรับส่ง
สัญญาณ และพื้นท่ีอาคารส านกังานอายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้       
สัญญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 8 21 - 4 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 22.2 ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายตาม               
สัญญาเช่าท่ีรับรู้แลว้ในงบก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 139 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 20 ลา้นบาท) (2562: 
230 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 238 ลา้นบาท)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำาปี  2563249

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 22.2 ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รบัรูแ้ล้ว
ในงบกําไรขาดทุนเป็นจํานวนเงิน 139 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 20 ล้านบาท) (2562: 230 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 
238 ลา้นบาท))

34.2 ภาระผกูพันเกีย่วกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการส่ังซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
ในการให้บริการโทรคมนาคมเป็นจํานวน 2,407 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 1,054 ล้านบาท และ
2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคารสํานักงานเช่าและการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ดาํเนนิงานของกลุม่บรษิทัจาํนวน 376 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (2562: 146 ลา้นบาท และ 3 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา)

34.3 เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคํ้าประกัน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารของบรษิัทย่อยจํานวน 0.1 ลา้นบาท (2562: 0.1 ลา้นบาท) ได้นําไปวางเป็นหลกัทรพัย์เพือ่
คํ้าประกันวงเงินสินเชือ่ทีไ่ด้รบัจากธนาคาร

34.4 หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน
51,480 ล้านบาท (2562: 46,638 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิ บัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสทช. เพื่อค้ําประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ และออกให้แก่ ทีโอที (ปัจจุบันคือ
“เอ็นที”) และ กสท (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) เพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ34.6 (ค) (ง) และ (จ)

34.5 สัญญาจ้างติดตั้งอปุกรณ์สถานีรบัส่งสัญญาณและดําเนินการและบรหิารเครอืข่ายระบบส่ือสัญญาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นผู้ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและออกแบบและวางแผนเชิงวิศวกรรม ติดตั้ง และบริการซ่อมแซม
และบํารุงรกัษาเครอืข่ายระบบส่ือสัญญาณ โดยกลุม่บรษิัทต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บรษิัทดังกลา่วตามอตัราทีร่ะบุในสัญญา 

34.6 ภาระผกูพันเกีย่วกับสัญญาระยะยาว

(ก)  กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยกลุ่มบริษัทจะได้รับสิทธิในการจัดจําหน่ายสินค้า อุปกรณ์ และบริการ
ตา่ง ๆ  สําหรบัโทรศพัท์มือถือและแท็บเลต็คอมพิวเตอรข์องบรษิทัดงักลา่วในประเทศไทย โดยกลุม่บรษิทัตกลงทีจ่ะปฏบิติัตามเงือ่นไข
ทีร่ะบุไวใ้นสัญญาและกลุม่บรษัิทมภีาระผกูพันเกีย่วเนือ่งกบัการสัง่ซือ้สินคา้ขัน้ต่ํา และรายจ่ายขัน้ต่ําในการจ ัดการขายและการตลาด
ภายใต้สัญญาซื้อขายดังกลา่ว

(ข) กลุม่บรษิัทได้ทําสัญญาหลกั (Frame contract) เพือ่จัดซื้ออปุกรณ์โครงข่ายรวมถึงบรกิารต่างๆสําหรบัระบบโครงข่ายวทิยุ
คมนาคมของกลุม่บรษิัท โดยราคาสินค้าและค่าบรกิารเป็นไปตามข้อกําหนดและเงือ่นไขทีร่ะบุในสัญญา

(ค) เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติอนุมัติให้ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทําสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (Roaming
Agreement) กับ บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน (“ทีโอที”) (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) โดยตกลงใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศบนโครงข่ายย่าน 2300 MHz (โรมมิ่ง) ของ ทีโอที ซึ่งทีโอที ได้รับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ซึ่งจะทําให้ ดีแทค ไตรเน็ต สามารถดําเนินการให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ (โรมมิ่ง) บนโครงข่ายย่าน 2300 MHz ของ ทีโอที ได้ โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องชําระค่าบริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (โรมม่ิง) ให้แก่ ทีโอที ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา
ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศลงวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยมีระยะเวลาของสัญญาจนถึง
วนัที ่3 สิงหาคม 2568 โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้วางหนังสือคํ้าประกันทีอ่อกโดยธนาคารจํานวน 886 ลา้นบาท เพือ่คํ้าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว

(ง) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด (“เทเลแอสเสท”) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ 
เข้าทําสัญญาเช่าเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนาคมกับ ทีโอที (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”)โดยเทเลแอสเสทตกลงรบัจัดหา ติดต้ัง
และบํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม (“อุปกรณ์โทรคมนาคมฯ”) และนําอุปกรณ์โทรคมนาคมฯ ดังกล่าว
ออกให้เช่าแก่ ทีโอที เพื่อให้ ทีโอที สามารถเช่าใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมฯดังกล่าวเพื่อให้บรกิารโทรคมนาคมบนโครงข่าย
ย่าน 2300 MHz เทเลแอสเสทจะได้รบัค่าเช่าและค่าบรกิารตามรายละเอยีดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวใ้นสัญญาเช่าเครือ่ง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมลงวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยมีระยะเวลาของสัญญาจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 โดย
เทเลแอสเสท ได้วางหนังสือคํ้าประกันทีอ่อกโดยธนาคารจํานวน 636 ลา้นบาท เพือ่คํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว

(จ) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บรษิัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต เข้าทําสัญญา
ระงับข้อพิพาทและให้บริการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมกับ กสท (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯ
ได้โอนกรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมทีบ่รษิัทฯ ได้จัดหามาตามสัญญาให้ดําเนินการให้บรกิารวทิยุโทรคมนาคมระบบเซลลลูา่ร์
ระหวา่ง กสท และบรษิัทฯ ซึง่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทเรือ่งกรรมสิทธิ ์โดย กสท ตกลงทีจ่ะระงับข้อพิพาททีเ่กีย่วข้องกับกรรมสิทธิ์
ในเสาโทรคมนาคมทั้งหมด และให้ดีแทค ไตรเน็ต ใช้บริการพื้นที่เสาโทรคมนาคมเหล่าน้ันเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ
เป็นระยะเวลาข้ันต้น 8 ปี โดยดีแทค ไตรเน็ตได้ชําระค่าตอบแทนให้แก่ กสท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในสัญญาดังกลา่ว ทั้งนี้ ดีแทค ไตรเน็ต มีสิทธขิอขยายระยะเวลา   อกีคราวละ 3 ปี โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ โดย ดีแทค ไตรเน็ต
จะเป็นผู้ให้บรกิารให้ใช้พื้นที่และบํารุงรกัษาเสาโทรคมนาคม ทั้งน้ี ดีแทค ไตรเน็ต ได้วางหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
รวมจํานวน 516 ลา้นบาท สําหรบัการปฏิบัติตามสัญญาการใช้บรกิารพื้นทีเ่สาโทรคมนาคมนี้

นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้าใช้อปุกรณ์โทรคมนาคมจาก กสท ภายใต้สัญญาการใช้อปุกรณ์โทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
การใช้บรกิารข้ันตํ่าของแต่ละอุปกรณ์แตกต่างกันในช่วง 1 ถึง 3 ปี ข้ึนอยู่กับประเภทและลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์
โดยดีแทค ไตรเน็ตมีสิทธใินการขยายระยะเวลาได้อกีคราวละ 1 ปี ดีแทค ไตรเน็ต ได้วางหนังสือคํ้าประกันทีอ่อกโดยธนาคาร
เป็นจํานวน 241 ลา้นบาท เพือ่คํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาการใช้อปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่ว

(ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ดีแทค ไตรเน็ต เข้าทําสัญญาโอนกรรมสิทธิ์และให้บริการเกี่ยวกับ
เสาโทรคมนาคมกับ กสท (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) ฉบับลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2563 ภายใต้สัญญาดังกล่าว ดีแทค ไตรเน็ต
ได้ตกลงขายและโอนกรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึ่งให้แก่ กสท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนาคุณภาพ
การให้บรกิารโทรคมนาคมในพื้นที่ที่ระบุไวใ้นสัญญา ทั้งนี้ กสท ตกลงให้บรกิารเสาโทรคมนาคมดังกลา่วแก่ ดีแทค ไตรเน็ต
เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยดีแทค ไตรเน็ต มีสิทธติ่อระยะเวลาการให้บรกิารเสาโทรคมนาคมออกไปอกีหนึง่คราว ดีแทค ไตรเน็ต 
ตกลงชาํระคา่บรกิารเสาโทรคมนาคมและคา่บรกิารบรหิารพ้ืนทีต่ัง้เสาโทรคมนาคม ตลอดจนคา่บาํรุงรกัษาและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  
ตามอตัราและเงือ่นไขทีก่ําหนดในสัญญา 



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 250

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 22.2 ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายจ่ายตามสัญญาเช่าที่รบัรูแ้ล้ว
ในงบกําไรขาดทุนเป็นจํานวนเงิน 139 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 20 ล้านบาท) (2562: 230 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 
238 ลา้นบาท))

34.2 ภาระผกูพันเกีย่วกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการส่ังซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
ในการให้บริการโทรคมนาคมเป็นจํานวน 2,407 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2562: 1,054 ล้านบาท และ
2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) และเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคารสํานักงานเช่าและการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ดําเนนิงานของกลุม่บรษัิทจาํนวน 376 ลา้นบาท และ 1 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (2562: 146 ลา้นบาท และ 3 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา)

34.3 เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระคํ้าประกัน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารของบรษิัทย่อยจํานวน 0.1 ลา้นบาท (2562: 0.1 ลา้นบาท) ได้นําไปวางเป็นหลกัทรพัย์เพือ่
คํ้าประกันวงเงินสินเชือ่ทีไ่ด้รบัจากธนาคาร

34.4 หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน
51,480 ล้านบาท (2562: 46,638 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิ บัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ออกให้แก่ กสทช. เพื่อค้ําประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ และออกให้แก่ ทีโอที (ปัจจุบันคือ
“เอ็นที”) และ กสท (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) เพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ34.6 (ค) (ง) และ (จ)

34.5 สัญญาจ้างติดตั้งอปุกรณ์สถานีรบัส่งสัญญาณและดําเนินการและบรหิารเครอืข่ายระบบส่ือสัญญาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นผู้ ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์สถานีรับส่งสัญญาณและออกแบบและวางแผนเชิงวิศวกรรม ติดตั้ง และบริการซ่อมแซม
และบํารุงรกัษาเครอืข่ายระบบส่ือสัญญาณ โดยกลุม่บรษิัทต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่บรษิัทดังกลา่วตามอตัราทีร่ะบุในสัญญา 

34.6 ภาระผกูพันเกีย่วกับสัญญาระยะยาว

(ก)  กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยกลุ่มบริษัทจะได้รับสิทธิในการจัดจําหน่ายสินค้า อุปกรณ์ และบริการ
ต่าง ๆ  สําหรบัโทรศพัท์มอืถอืและแทบ็เลต็คอมพิวเตอรข์องบรษิทัดงักลา่วในประเทศไทย โดยกลุม่บรษิทัตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไข
ทีร่ะบุไวใ้นสัญญาและกลุม่บรษัิทมีภาระผกูพันเกีย่วเนือ่งกบัการสัง่ซือ้สินคา้ขัน้ตํา่ และรายจ่ายขัน้ตํา่ในการจ ัดการขายและการตลาด
ภายใต้สัญญาซื้อขายดังกลา่ว

(ข) กลุม่บรษิัทได้ทําสัญญาหลกั (Frame contract) เพือ่จัดซื้ออปุกรณ์โครงข่ายรวมถึงบรกิารต่างๆสําหรบัระบบโครงข่ายวทิยุ
คมนาคมของกลุม่บรษิัท โดยราคาสินค้าและค่าบรกิารเป็นไปตามข้อกําหนดและเงือ่นไขทีร่ะบุในสัญญา

(ค) เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติอนุมัติให้ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทําสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (Roaming
Agreement) กับ บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน (“ทีโอที”) (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) โดยตกลงใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศบนโครงข่ายย่าน 2300 MHz (โรมมิ่ง) ของ ทีโอที ซึ่งทีโอที ได้รับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ซึ่งจะทําให้ ดีแทค ไตรเน็ต สามารถดําเนินการให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ (โรมมิ่ง) บนโครงข่ายย่าน 2300 MHz ของ ทีโอที ได้ โดย ดีแทค ไตรเน็ต ต้องชําระค่าบริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (โรมม่ิง) ให้แก่ ทีโอที ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา
ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศลงวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยมีระยะเวลาของสัญญาจนถึง
วนัที ่3 สิงหาคม 2568 โดย ดีแทค ไตรเน็ต ได้วางหนังสือคํ้าประกันทีอ่อกโดยธนาคารจํานวน 886 ลา้นบาท เพือ่คํ้าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว

(ง) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด (“เทเลแอสเสท”) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ 
เข้าทําสัญญาเช่าเครือ่งและอุปกรณ์โทรคมนาคมกับ ทีโอที (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”)โดยเทเลแอสเสทตกลงรบัจัดหา ติดต้ัง
และบํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม (“อุปกรณ์โทรคมนาคมฯ”) และนําอุปกรณ์โทรคมนาคมฯ ดังกล่าว
ออกให้เช่าแก่ ทีโอที เพื่อให้ ทีโอที สามารถเช่าใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมฯดังกล่าวเพื่อให้บรกิารโทรคมนาคมบนโครงข่าย
ย่าน 2300 MHz เทเลแอสเสทจะได้รบัค่าเช่าและค่าบรกิารตามรายละเอยีดและเงื่อนไขตามที่กําหนดไวใ้นสัญญาเช่าเครือ่ง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมลงวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยมีระยะเวลาของสัญญาจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 โดย
เทเลแอสเสท ได้วางหนังสือคํ้าประกันทีอ่อกโดยธนาคารจํานวน 636 ลา้นบาท เพือ่คํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลา่ว

(จ) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บรษิัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต เข้าทําสัญญา
ระงับข้อพิพาทและให้บริการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมกับ กสท (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯ
ได้โอนกรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมทีบ่รษิัทฯ ได้จัดหามาตามสัญญาให้ดําเนินการให้บรกิารวทิยุโทรคมนาคมระบบเซลลลูา่ร์
ระหวา่ง กสท และบรษิัทฯ ซึง่อยู่ภายใต้ข้อพิพาทเรือ่งกรรมสิทธิ ์โดย กสท ตกลงทีจ่ะระงับข้อพิพาททีเ่กีย่วข้องกับกรรมสิทธิ์
ในเสาโทรคมนาคมทั้งหมด และให้ดีแทค ไตรเน็ต ใช้บริการพื้นที่เสาโทรคมนาคมเหล่าน้ันเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ
เป็นระยะเวลาขั้นต้น 8 ปี โดยดีแทค ไตรเน็ตได้ชําระค่าตอบแทนให้แก่ กสท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในสัญญาดังกลา่ว ทั้งนี้ ดีแทค ไตรเน็ต มีสิทธขิอขยายระยะเวลา   อกีคราวละ 3 ปี โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ โดย ดีแทค ไตรเน็ต
จะเป็นผู้ให้บรกิารให้ใช้พื้นที่และบํารุงรกัษาเสาโทรคมนาคม ทั้งนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้วางหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
รวมจํานวน 516 ลา้นบาท สําหรบัการปฏิบัติตามสัญญาการใช้บรกิารพื้นทีเ่สาโทรคมนาคมนี้

นอกจากนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ได้เข้าใช้อปุกรณ์โทรคมนาคมจาก กสท ภายใต้สัญญาการใช้อปุกรณ์โทรคมนาคม โดยมีระยะเวลา
การใช้บรกิารขั้นตํ่าของแต่ละอุปกรณ์แตกต่างกันในช่วง 1 ถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์
โดยดีแทค ไตรเน็ตมีสิทธใินการขยายระยะเวลาได้อกีคราวละ 1 ปี ดีแทค ไตรเน็ต ได้วางหนังสือคํ้าประกันทีอ่อกโดยธนาคาร
เป็นจํานวน 241 ลา้นบาท เพือ่คํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาการใช้อปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่ว

(ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ดีแทค ไตรเน็ต เข้าทําสัญญาโอนกรรมสิทธิ์และให้บริการเกี่ยวกับ
เสาโทรคมนาคมกับ กสท (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) ฉบับลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2563 ภายใต้สัญญาดังกล่าว ดีแทค ไตรเน็ต
ได้ตกลงขายและโอนกรรมสิทธิใ์นเสาโทรคมนาคมจํานวนหนึ่งให้แก่ กสท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนาคุณภาพ
การให้บรกิารโทรคมนาคมในพ้ืนที่ที่ระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี กสท ตกลงให้บรกิารเสาโทรคมนาคมดังกลา่วแก่ ดีแทค ไตรเน็ต
เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยดีแทค ไตรเน็ต มีสิทธติ่อระยะเวลาการให้บรกิารเสาโทรคมนาคมออกไปอกีหนึง่คราว ดีแทค ไตรเน็ต 
ตกลงชาํระคา่บรกิารเสาโทรคมนาคมและคา่บรกิารบรหิารพ้ืนทีต่ัง้เสาโทรคมนาคม ตลอดจนคา่บํารุงรกัษาและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  
ตามอตัราและเงือ่นไขทีก่ําหนดในสัญญา 
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34.7 คําส่ังเลขาธิการ กสทช. กําหนดให้ ดีแทค ไตรเน็ต ชําระค่าปรบัทางปกครองจากการไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์บรกิารคงสิทธิ
เลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นที่

ในปี 2558 เลขาธิการ กสทช. มีคําส่ังกําหนดค่าปรบัทางปกครอง กรณีที่ดีแทค ไตรเน็ตไม่ปฎิบัติตามประกาศ กทช. เรือ่ง
หลกัเกณฑ์บรกิารคงสิทธเิลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละเงือ่นไขแนวทางการโอนย้ายผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่(MNP Porting 
Process Manual) ระหวา่งวนัที ่18 กันยายน 2558 ถึงวนัที ่4 ตุลาคม 2558 จํานวน 21.1 ลา้นบาท ซึง่ดีแทค ไตรเน็ต ได้ฟ้อง
ขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําส่ังดังกลา่ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ต่อมา เมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2563 ดแีทค ไตรเน็ตไดร้บัคําส่ังเลขาธกิาร กสทช. แจง้วา่ดีแทค ไตรเนต็ ยงัคงไม่ปฎบัิติตามประกาศ
และเงือ่นไข กทช. ดงักลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง จงึมคีาํส่ังกําหนดคา่ปรบัทางปกครองแก่ดีแทค ไตรเน็ตนบัตัง้แตว่นัที ่18 กันยายน 2558 
ถงึวนัที ่18 กันยายน 2560 ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่11 มีนาคม 2563 ดีแทค ไตรเนต็ได้อทุธรณ์คําส่ังดังกลา่วโดยขอให้ กสทช. และ เลขาธกิาร 
กสทช. ทบทวนคําส่ังกําหนดค่าปรบัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ต่อมาเมือ่วนัที ่10 มิถุนายน 2563 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัหนังสือจาก กสทช. 
แจ้งว่า กสทช. มีมติเปลี่ยนแปลงวันส้ินสุดค่าปรับทางปกครอง โดยขอให้ดีแทค ไตรเน็ต ชําระค่าปรับ ทางปกครอง
นับแต่วันที่ 18 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นจํานวนทั้งส้ิน 79 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2563 ดีแทค ไตรเน็ต ได้ฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําส่ังกําหนดค่าปรบัดังกลา่ว

จากความเหน็ของทีป่รกึษากฎหมายของดแีทค ไตรเน็ต ดีแทค ไตรเน็ต เชือ่วา่ ดีแทค ไตรเนต็ ไมม่หีนา้ทีต้่องชาํระค่าปรบัทางปกครอง
ตามที่ กสทช. เรยีกรอ้ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั ดีแทค ไตรเน็ต จึงได้บันทึกสํารองค่าใช้จ่ายสําหรบั
ค่าปรบัทางปกครองดังกลา่วไวใ้นบัญชีจํานวนหนึง่ตามทีเ่ห็นวา่เหมาะสมตั้งแต่ปี 2558

34.8 คําส่ังเลขาธิการ กสทช. กําหนดให้ บรษิัทฯ ชําระค่าปรบัทางปกครองจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรือ่ง อัตราข้ันสูง
ของค่าบรกิารโทรคมนาคมสําหรบับรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีป่ระเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 

 
ในปี 2557 เลขาธกิาร กสทช. มีคําส่ังกําหนดค่าปรบัทางปกครอง กรณีทีบ่รษิัทฯไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรือ่ง อตัราขั้นสูง
ของค่าบรกิารโทรคมนาคมสําหรบับรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศฯ ตามข้อ 5 ให้ครบถ้วน นับแต่วันที่
16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 บรษิัทฯ ได้อุทธรณ์ขอให้ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ทบทวน
และเพิกถอนคําส่ังกําหนดค่าปรบัดังกลา่ว ต่อมาเมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2563 บรษิัทฯได้รบัหนังสือจาก กสทช. แจ้งวา่ กสทช.
มีมติยืนตามคําสั่งกําหนดค่าปรบัทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. โดยขอให้บรษัิทฯ ชําระค่าปรบัทางปกครองนับแต่วันที่
16 พฤษภาคม 2557 จนถึงวนัที ่25 สิงหาคม 2558 เป็นจํานวนทั้งส้ิน 73 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2563 
บรษิัทฯ ได้ฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําส่ังกําหนดค่าปรบัดังกลา่ว

จากความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทฯ บรษิทัฯเชือ่วา่ บรษิทัฯไมมี่หนา้ทีต้่องชําระค่าปรบัทางปกครองตามที ่กสทช. กาํหนด 
อยา่งไรก็ตามเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั บรษัิทฯได้บันทกึสํารองคา่ใช้จา่ยสําหรบัคา่ปรบัทางปกครองดังกลา่วไวใ้นบญัชี
จํานวนหนึง่ตามทีเ่ห็นวา่เหมาะสม

35. คดีฟอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้เรือ่งคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมระหวา่งบรษิทัฯและบรษิทั                  
ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) (“ทีโอท”ี) (ปจัจุบนั ทโีอท ีควบรวมกบับรษิทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 
(“กสท”) เป็น บรษิทั โทรคมนาคมแหง่ชาต ิจาํกดั (มหาชน) (“เอน็ท”ี) ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงนิรวมขอ้ 1.1)

สืบเนือ่งจาก กทช. (ปัจจุบันคือ กสทช.) ได้ออกประกาศ กทช. วา่ด้วยการเชือ่มต่อโครงข่ายเพือ่กําหนดหน้าทีข่องผูร้บัใบอนุญาตทีม่ีโครง
ข่ายโทรคมนาคมที่จะต้องยินยอมให้ผู้รบัใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่าย
โทรคมนาคมของตนเมื่อมีการรอ้งขอเพื่อให้การส่ือสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธทิี่จะ
เรยีกเก็บค่าตอบแทนการเชือ่มต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราทีส่ะท้อนต้นทุน ซึง่ทีโอที ปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญาเชือ่ม
ตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมกบับรษัิทฯ ดงันัน้ เมือ่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2550 บรษัิทฯจงึได้ส่งจดหมายเรือ่งการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯได้แสดงความประสงค์ที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(Interconnection Charge) ในอตัราทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตามทีท่ั้งสองฝ่ายจะได้มีการเจรจาตกลงกันโดยสุจรติ และข้อเสนอทีว่า่
บรษิัทฯจะนําส่งค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราที่ทีโอทีกําหนดในข้อ
เสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายของทีโอที ซึ่ง กทช.ได้ให้ความเห็นชอบ พรอ้มท้ังแจ้งยกเลกิข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิม
ทั้งสองฉบับ (Access Charge) ดังนั้นบรษิัทฯจึงบันทึกค่าเชือ่มโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอตัราค่าเชือ่มต่อโครง
ข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในระหวา่งวนัที ่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที ่7 พฤศจิกายน 2550 ไวใ้นงบการเงิน
จํานวน 1,973 ล้านบาท และตั้งแต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บรษัิทฯได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบ
การเงิน เพราะเห็นวา่ภาระทีจ่ะต้องชําระค่าเชือ่มโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมดังกลา่วได้ส้ินสุดลง ต่อมาในปี 2554 
ทีโอทีได้ยืน่คําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลขดําที ่1097/2554) เรยีกรอ้งให้ กสท และบรษิัทฯรว่มกันชําระค่าเสียหายจากการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม รวมจํานวนทั้งส้ินประมาณ 245,638 ลา้นบาท (คํานวณถึงวนัที่ 10 กรกฎาคม 
2557) ทั้งนี้เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มคีาํพพิากษายกฟอ้งข้อเรยีกรอ้งของทีโอทตีามทีก่ลา่วข้างต้น เนือ่งจาก
หลกัเกณฑ์การคิดค่าเชือ่มโยงโครงข่ายโทรคมนาคมดังกลา่วสิ้นผลลงแลว้และขัดต่อประกาศ กทช. ทีเ่กีย่วข้อง โดยจะต้องไปดําเนินการ
คิดคํานวณค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้ันตอนทีร่ะบุในประกาศ กทช. ดังกลา่วแทน ทั้งนี้เนื่องจากทีโอทีไม่
ได้อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงมีผลให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดตามหนังสือยืนยันของศาล
ปกครองกลางลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2562 
 
ขณะน้ีบรษัิทฯอยู่ในระหว่างการพิจารณาการคิดคํานวณค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับทีโอที ซึ่งยังไม่เสรจ็ส้ิน
หรอืมีข้อสรุปทีช่ัดเจน อย่างไรก็ตาม เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั บรษิัทฯจึงได้บันทึกสํารองค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งนี้ไวใ้น
บัญชีจํานวนหนึง่ตามทีเ่ห็นวา่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีคําพิพากษาของศาลปกครองกลางตามที่กลา่วข้างต้น บรษิัทฯได้ฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ทีโอที
ชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2556 รวมทั้งส้ิน 3 คดี ซึ่งต่อมา
ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาทั้งสามคดีให้ทีโอทีชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งหมดเป็นจํานวน
1,220 ล้านบาท ซึ่งใน 3 คดีนี้มี 1 คดีที่บรษิัทฯฟ้องรอ้งเพื่อขอให้บรษิัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที ่
2 ชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 แก่บรษิัทฯด้วยเช่นกัน ท้ังน้ี
ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัทดังกล่าวชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายให้แก่บริษัทฯเป็นจํานวนเงิน 1,832 ล้านบาท
ปัจจุบันคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

นอกจากคดีที่กล่าวข้างต้นแล้ว ตามที่ กทช. ได้มีคําชี้ขาดข้อพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
โดยให้ทีโอทีเข้าเจรจาเพื่อทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงคําส่ังกําหนด
ค่าปรับทางปกครองนั้น ทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคําส่ังเพิกถอนคําชี้ขาดและคําส่ัง กทช. ดังกล่าว
โดยภายหลงัต่อมาศาลปกครองกลางได้มี   คําพิพากษายกฟ้องข้อเรยีกรอ้งของทีโอที เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 ศาลปกครองสูงสุด
มีคําพิพากษายืนตามคําส่ังของศาลปกครองกลาง คดีจึงถึงทีสุ่ด
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34.7 คําส่ังเลขาธิการ กสทช. กําหนดให้ ดีแทค ไตรเน็ต ชําระค่าปรบัทางปกครองจากการไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์บรกิารคงสิทธิ
เลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นที่

ในปี 2558 เลขาธิการ กสทช. มีคําส่ังกําหนดค่าปรบัทางปกครอง กรณีที่ดีแทค ไตรเน็ตไม่ปฎิบัติตามประกาศ กทช. เรือ่ง
หลกัเกณฑ์บรกิารคงสิทธเิลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละเงือ่นไขแนวทางการโอนย้ายผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่(MNP Porting 
Process Manual) ระหวา่งวนัที ่18 กันยายน 2558 ถึงวนัที ่4 ตุลาคม 2558 จํานวน 21.1 ลา้นบาท ซึง่ดีแทค ไตรเน็ต ได้ฟ้อง
ขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําส่ังดังกลา่ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ตอ่มา เมือ่วนัที ่25 กุมภาพันธ์ 2563 ดีแทค ไตรเนต็ไดร้บัคําส่ังเลขาธกิาร กสทช. แจง้วา่ดแีทค ไตรเนต็ ยงัคงไม่ปฎิบติัตามประกาศ
และเงือ่นไข กทช. ดังกลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง จงึมีคาํส่ังกําหนดคา่ปรบัทางปกครองแกด่แีทค ไตรเน็ตนบัตัง้แตว่นัที ่18 กนัยายน 2558 
ถงึวนัที ่18 กันยายน 2560 ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2563 ดีแทค ไตรเนต็ได้อทุธรณ์คําส่ังดังกลา่วโดยขอให้ กสทช. และ เลขาธกิาร 
กสทช. ทบทวนคําส่ังกําหนดค่าปรบัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ต่อมาเมือ่วนัที ่10 มิถุนายน 2563 ดีแทค ไตรเน็ต ได้รบัหนังสือจาก กสทช. 
แจ้งว่า กสทช. มีมติเปลี่ยนแปลงวันส้ินสุดค่าปรับทางปกครอง โดยขอให้ดีแทค ไตรเน็ต ชําระค่าปรับ ทางปกครอง
นับแต่วันที่ 18 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นจํานวนทั้งส้ิน 79 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2563 ดีแทค ไตรเน็ต ได้ฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําส่ังกําหนดค่าปรบัดังกลา่ว

จากความเหน็ของทีป่รกึษากฎหมายของดีแทค ไตรเน็ต ดีแทค ไตรเน็ต เชือ่วา่ ดแีทค ไตรเนต็ ไม่มีหนา้ทีต้่องชาํระค่าปรบัทางปกครอง
ตามที่ กสทช. เรยีกรอ้ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั ดีแทค ไตรเน็ต จึงได้บันทึกสํารองค่าใช้จ่ายสําหรบั
ค่าปรบัทางปกครองดังกลา่วไวใ้นบัญชีจํานวนหนึง่ตามทีเ่ห็นวา่เหมาะสมตั้งแต่ปี 2558

34.8 คําส่ังเลขาธิการ กสทช. กําหนดให้ บรษิัทฯ ชําระค่าปรบัทางปกครองจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรือ่ง อัตราขั้นสูง
ของค่าบรกิารโทรคมนาคมสําหรบับรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีป่ระเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555 

 
ในปี 2557 เลขาธกิาร กสทช. มีคําส่ังกําหนดค่าปรบัทางปกครอง กรณีทีบ่รษิัทฯไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรือ่ง อตัราขั้นสูง
ของค่าบรกิารโทรคมนาคมสําหรบับรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศฯ ตามข้อ 5 ให้ครบถ้วน นับแต่วันที่
16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 บรษิัทฯ ได้อุทธรณ์ขอให้ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ทบทวน
และเพิกถอนคําส่ังกําหนดค่าปรบัดังกลา่ว ต่อมาเมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2563 บรษิัทฯได้รบัหนังสือจาก กสทช. แจ้งวา่ กสทช.
มีมติยืนตามคําสั่งกําหนดค่าปรบัทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. โดยขอให้บรษัิทฯ ชําระค่าปรบัทางปกครองนับแต่วันที่
16 พฤษภาคม 2557 จนถึงวนัที ่25 สิงหาคม 2558 เป็นจํานวนทั้งส้ิน 73 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม เมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม 2563 
บรษิัทฯ ได้ฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคําส่ังกําหนดค่าปรบัดังกลา่ว

จากความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายของบรษัิทฯ บรษิทัฯเชือ่วา่ บรษิทัฯไมมี่หนา้ทีต้่องชําระค่าปรบัทางปกครองตามที ่กสทช. กาํหนด 
อยา่งไรก็ตามเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั บรษัิทฯได้บันทกึสํารองคา่ใช้จา่ยสําหรบัคา่ปรบัทางปกครองดังกลา่วไวใ้นบญัชี
จํานวนหนึง่ตามทีเ่ห็นวา่เหมาะสม

35. คดีฟอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้เรือ่งคา่เชือ่มโยงโครงขา่ยโทรคมนาคมระหวา่งบรษิทัฯและบรษิทั                  
ทโีอที จาํกดั (มหาชน) (“ทีโอท”ี) (ปจัจุบัน ทโีอท ีควบรวมกับบรษิทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 
(“กสท”) เป็น บรษิทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จาํกดั (มหาชน) (“เอ็นท”ี) ตามทีก่ลา่วในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงนิรวมขอ้ 1.1)

สืบเนือ่งจาก กทช. (ปัจจุบันคือ กสทช.) ได้ออกประกาศ กทช. วา่ด้วยการเชือ่มต่อโครงข่ายเพือ่กําหนดหน้าทีข่องผูร้บัใบอนุญาตทีม่ีโครง
ข่ายโทรคมนาคมที่จะต้องยินยอมให้ผู้รบัใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่าย
โทรคมนาคมของตนเมื่อมีการรอ้งขอเพื่อให้การส่ือสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธทิี่จะ
เรยีกเก็บค่าตอบแทนการเชือ่มต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอตัราทีส่ะท้อนต้นทุน ซึง่ทีโอที ปฏิเสธไม่เข้าทําสัญญาเชือ่ม
ตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคมกบับรษัิทฯ ดงันัน้ เมือ่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2550 บรษัิทฯจงึได้ส่งจดหมายเรือ่งการเชือ่มตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม
ไปยังทีโอทีเพื่อแจ้งยกเลิกข้อเสนอของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯได้แสดงความประสงค์ที่จะชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
(Interconnection Charge) ในอตัราทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตามทีท่ั้งสองฝ่ายจะได้มีการเจรจาตกลงกันโดยสุจรติ และข้อเสนอทีว่า่
บรษิัทฯจะนําส่งค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ให้แก่ทีโอทีในอัตราที่ทีโอทีกําหนดในข้อ
เสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายของทีโอที ซึ่ง กทช.ได้ให้ความเห็นชอบ พรอ้มท้ังแจ้งยกเลกิข้อตกลงการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเดิม
ทั้งสองฉบับ (Access Charge) ดังนั้นบรษิัทฯจึงบันทึกค่าเชือ่มโยงโครงข่ายโทรคมนาคม (Access Charge) ในอตัราค่าเชือ่มต่อโครง
ข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ในระหวา่งวนัที ่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที ่7 พฤศจิกายน 2550 ไวใ้นงบการเงิน
จํานวน 1,973 ล้านบาท และตั้งแต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2550 บรษิัทฯได้หยุดบันทึกค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) ในงบ
การเงิน เพราะเห็นวา่ภาระทีจ่ะต้องชําระค่าเชือ่มโยงโครงข่าย (Access Charge) ตามข้อตกลงเดิมดังกลา่วได้ส้ินสุดลง ต่อมาในปี 2554 
ทีโอทีได้ยืน่คําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง (คดีหมายเลขดําที ่1097/2554) เรยีกรอ้งให้ กสท และบรษิัทฯรว่มกันชําระค่าเสียหายจากการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม รวมจํานวนทั้งส้ินประมาณ 245,638 ลา้นบาท (คํานวณถึงวนัที่ 10 กรกฎาคม 
2557) ทั้งนี้เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มคีาํพพิากษายกฟอ้งข้อเรยีกรอ้งของทีโอทตีามทีก่ลา่วข้างต้น เนือ่งจาก
หลกัเกณฑ์การคิดค่าเชือ่มโยงโครงข่ายโทรคมนาคมดังกลา่วสิ้นผลลงแลว้และขัดต่อประกาศ กทช. ทีเ่กีย่วข้อง โดยจะต้องไปดําเนินการ
คิดคํานวณค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามขั้นตอนทีร่ะบุในประกาศ กทช. ดังกลา่วแทน ท้ังนี้เนื่องจากทีโอทีไม่
ได้อุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด จึงมีผลให้คดีดังกล่าวถึงที่สุดตามหนังสือยืนยันของศาล
ปกครองกลางลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2562 
 
ขณะนี้บรษิัทฯอยู่ในระหว่างการพิจารณาการคิดคํานวณค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับทีโอที ซึ่งยังไม่เสรจ็ส้ิน
หรอืมีข้อสรุปทีช่ัดเจน อย่างไรก็ตาม เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัความระมัดระวงั บรษิัทฯจึงได้บันทึกสํารองค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งนี้ไวใ้น
บัญชีจํานวนหนึง่ตามทีเ่ห็นวา่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีคําพิพากษาของศาลปกครองกลางตามที่กลา่วข้างต้น บรษัิทฯได้ฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ทีโอที
ชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2556 รวมทั้งส้ิน 3 คดี ซึ่งต่อมา
ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาทั้งสามคดีให้ทีโอทีชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งหมดเป็นจํานวน
1,220 ล้านบาท ซึ่งใน 3 คดีนี้มี 1 คดีที่บรษิัทฯฟ้องรอ้งเพื่อขอให้บรษิัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที ่
2 ชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหวา่งวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 แก่บรษัิทฯด้วยเช่นกัน ท้ังนี้
ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัทดังกล่าวชําระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายให้แก่บริษัทฯเป็นจํานวนเงิน 1,832 ล้านบาท
ปัจจุบันคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

นอกจากคดีที่กล่าวข้างต้นแล้ว ตามที่ กทช. ได้มีคําชี้ขาดข้อพิพาทที่ 1/2550 เรื่องข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
โดยให้ทีโอทีเข้าเจรจาเพื่อทําสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) กับบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงคําส่ังกําหนด
ค่าปรับทางปกครองนั้น ทีโอทีได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคําส่ังเพิกถอนคําชี้ขาดและคําส่ัง กทช. ดังกล่าว
โดยภายหลงัต่อมาศาลปกครองกลางได้มี   คําพิพากษายกฟ้องข้อเรยีกรอ้งของทีโอที เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2563 ศาลปกครองสูงสุด
มีคําพิพากษายืนตามคําส่ังของศาลปกครองกลาง คดีจึงถึงทีสุ่ด



รายงานประจำาปี  2563253

36. คดีฟอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ทีสํ่าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาใหดํ้าเนินการ
ใหบ้รกิารวิทยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ร ์(สัญญาสัมปทาน) ระหวา่ง กสท (ปจัจุบันคอื “เอน็ท”ี) และบรษิทัฯ 
และคดีฟอ้งรอ้งอืน่ๆ

(ก) ข้อพิพาทระหวา่งบรษิัทฯ และ กสท เกีย่วกับการชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสัมปทาน 

ในปี 2551 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งให้บรษัิทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
ในปีสัมปทานที ่12 ถึงปีสัมปทานที ่16 จํานวน 16,887 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่และเบี้ยปรบั รวมเป็นเงินจํานวนทั้งหมด
ประมาณ 23,164 ลา้นบาท โดยคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกลา่วมิได้อา้งถึงสาเหตุทีบ่รษิัทฯนําส่งผลประโยชน์ตอบแทน
ไม่ครบถ้วน (บริษัทฯคาดว่าจํานวนเงินที่เรียกร้องดังกล่าวเป็นเรื่องของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่บริษัทฯได้ชําระให้แก่
กรมสรรพสามิตไปและนํามาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรฐัมนตรแีละ
ตามหนังสือของ กสท)

ท้ังน้ี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดในปี 2555 ให้บรษัิทฯชนะคดีและยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ทั้งหมด ซึ่งต่อมา 
กสท ได้ยืน่คํารอ้งขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคาํชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการดงักลา่ว เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2559 
ศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทีพ่ิพาท อย่างไรก็ตาม กสท อทุธรณ์คําพิพากษา
ศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ในป ี2560 บรษิทัฯไดร้บัหนงัสือแจง้จาก กสท ใหบ้รษิทัฯตอ้งชําระภาษมีลูคา่เพิม่จากเงนิค่าภาษีสรรพสามติทีบ่รษิทัฯหกัออก
จากผลประโยชน์ตอบแทนทีต่้องจ่ายให้ กสท เป็นเงินจํานวน 2,756 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ยตามสัญญาโดยอา้งวา่ บรษิัทฯ
มีหน้าทีต่ามสัญญาสัมปทานในการชําระภาษีหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามกฎหมายทีเ่กิดจากสัญญาดังกลา่ว 

จากความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายของบรษัิทฯ ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯเห็นวา่ บรษิัทฯไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายภาษีอากร
หรอืตามสัญญาสัมปทานที่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมและภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวนดังกล่าวให้แก่ กสท ดังน้ัน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯจึงมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมและภาษีมูลค่าเพิม่ที ่กสท เรยีกเก็บข้างต้นไว้
ในงบการเงิน

(ข) ขอ้พิพาทระหวา่งบรษิทัฯ และ กสท เกีย่วกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเตมิจากรายได้คา่เชือ่มตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม
ที่บรษัิทฯได้รบัจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบรษิัทฯ หลังประกาศ กทช.
วา่ด้วยการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคบั

ในปี 2554 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในปีสัมปทานที่ 16 (16 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2550)
ทีข่าดไปรวมทุกคดีเป็นจํานวนเงินประมาณ 4,026 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบัอตัรารอ้ยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินทีค่้างชําระ 
เนื่องจากบรษิัทฯคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหวา่งรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่บรษัิทฯได้รบัจากผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บรษัิทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่น
เรยีกเก็บ แต่ กสท เรยีกรอ้งให้บรษัิทฯ ชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บรษัิทฯ
ได้รบัจากผู้ประกอบการรายอื่นทั้งหมดโดยไม่ให้นํารายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บรษิัทฯถูกผู้ประกอบการ
รายอืน่เรยีกเก็บมาหักออกโดยเมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯได้รบัคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคํารอ้ง
ของ กสท สําหรบัข้อเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ในปีสัมปทานที่ 16 ซึ่ง กสท ได้ยื่นคํารอ้งขอเพิกถอนคําชี้ขาดข้อพิพาทต่อศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 

ในป ี2555 - 2558 กสท ได้ยืน่คาํเสนอข้อพพิาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการเพือ่เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัฯชาํระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรบัปีสัมปทานที่ 17 ถึงปีสัมปทานปีที่ 20 เป็นจํานวน 3,860
ลา้นบาท 3,340 ลา้นบาท 3,667 ลา้นบาท และ 3,914 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบัในแต่ละปีสัมปทานตามลาํดับ และในปี 2562 
กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพิม่เติมในเรือ่งเดียวกันนี้ สําหรบัปีสัมปทานที ่ 21-27 เป็นจํานวน 
15,879 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบั  

เมือ่วนัที ่26 และ 27 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯได้รบัคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บรษิัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัปีสัมปทานที ่18 จํานวน 3,438 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ยผดินัดรอ้ยละ 7.5  ต่อปี และสําหรบัปีสัมปทานที ่17 
จํานวน 3,957 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยผิดนัดรอ้ยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อวนัที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บรษิัทฯได้รบัคําชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการให้บรษิัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรบัปีสัมปทานที่ 20 จํานวน 4,346 ลา้นบาท 
พรอ้มดอกเบ้ียผิดนัดรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ปัจจุบัน กสท ได้ยื่นคํารอ้งขอให้ศาลบังคับตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการสําหรบั
ข้อพิพาทผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรบัปีสัมปทานที่ 17 ต่อศาลปกครองกลางและบรษิัทฯได้ยื่นคํารอ้งขอเพิกถอน
คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการสําหรับข้อพิพาทผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 17 ปีสัมปทานที่ 18 และ
ปีสัมปทานที ่20 ต่อศาลปกครองกลางแลว้

อนึ่ง คําชี้ขาดในข้อพิพาทดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะข้อพิพาทเท่าน้ัน โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพัน
ต่อข้อพิพาทอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมที่ กสท เรยีกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน
เนื่องจากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าคําชี้ขาดข้อพิพาทสําหรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง
และกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องบรษิัทฯไม่มีหน้าที่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กสท ตามที่ กสท
เรยีกรอ้ง ขณะนี้ข้อพิพาทดังกลา่วอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลปกครองกลางและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

(ค) หนังสือ กสทช. ขอให้นําส่งเงินรายได้จากการให้บรกิารตามมาตรการคุ้มครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราว 

เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2562 บรษิัทฯนําส่งรายได้ขั้นตํ่าจากการให้บรกิารในช่วงดําเนินการตามมาตรการคุ้มครองผูใ้ช้บรกิาร
เป็นการชั่วคราวจํานวน 603 ลา้นบาทต่อ กสทช. ตามข้อกําหนดของประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บรกิาร
เป็นการชัว่คราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทาน หรอืสัญญาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่ พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม 
กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้บรษัิทฯนําส่งรายได้ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกพรอ้มดอกผลจํานวน 264 ล้านบาท เนื่องจาก กสทช.
ไม่เห็นชอบให้บรษิัทฯ หักต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางรายการออกจากรายได้ บรษิัทฯไม่เห็นด้วยกับคําส่ังดังกล่าวในปี 2563 
บรษิัทฯจึงฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนคําส่ัง กสทช. ทีใ่ห้บรษิัทฯนําส่งรายได้เพิม่เติมดังกลา่ว 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 บรษิัทฯได้รบัหนังสือจาก กสทช. แจ้งว่า กสทช. มีคําส่ังยกเลิกคําส่ัง กสทช. ข้างต้น
เนือ่งจากมีการคํานวณค่าใช้จ่ายทีค่ลาดเคลือ่น และ กสทช. ได้มีคําส่ังให้บรษิัทฯ นําส่งรายได้ดังกลา่วเพิม่เติมพรอ้มดอกผล
ทีเ่กิดข้ึนเป็นจํานวน 134 ลา้นบาทแก่ กสทช. บรษิัทฯไม่เห็นด้วยกับคําส่ังดังกลา่วเช่นกันจึงได้ดําเนินการยืน่คํารอ้งเพิ่มเติม
ขอแกไ้ขคาํฟอ้งตอ่ศาลปกครองกลางเพือ่แจง้ข้อเท็จจรงิเกีย่วกับการคํานวณทีค่ลาดเคลือ่นดังกลา่วและขอใหศ้าลรวมพจิารณา
ไปกับคําฟ้องเดิมทีเ่คยฟ้องรอ้งในเรือ่งเดียวกันนี้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯมิได้บันทึกเงินรายได้เพิม่เติมที ่กสทช. เรยีกเก็บข้างต้นไวใ้นงบการเงิน จากความเห็นของ
ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิัทฯ บรษิัทฯเชือ่วา่ บรษิัทฯไม่มีหน้าทีต้่องนําส่งรายได้เพิม่เติมดังกลา่วแก่ กสทช.
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36. คดีฟอ้งรอ้งและขอ้พพิาททางการคา้ท่ีสําคญัทีเ่กีย่วขอ้งกับผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาใหดํ้าเนินการ
ใหบ้รกิารวิทยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ร ์(สัญญาสัมปทาน) ระหวา่ง กสท (ปจัจุบันคอื “เอ็นท”ี) และบรษิทัฯ 
และคดีฟอ้งรอ้งอ่ืนๆ

(ก) ข้อพิพาทระหวา่งบรษิัทฯ และ กสท เกีย่วกับการชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติม (ภาษีสรรพสามิต) ตามสัญญาสัมปทาน 

ในปี 2551 กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม
ในปีสัมปทานที ่12 ถึงปีสัมปทานที ่16 จํานวน 16,887 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่และเบี้ยปรบั รวมเป็นเงินจํานวนทั้งหมด
ประมาณ 23,164 ลา้นบาท โดยคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกลา่วมิได้อา้งถึงสาเหตุทีบ่รษิัทฯนําส่งผลประโยชน์ตอบแทน
ไม่ครบถ้วน (บริษัทฯคาดว่าจํานวนเงินที่เรียกร้องดังกล่าวเป็นเรื่องของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่บริษัทฯได้ชําระให้แก่
กรมสรรพสามิตไปและนํามาหักออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้องนําส่งให้แก่ กสท ตามมติของคณะรฐัมนตรแีละ
ตามหนังสือของ กสท)

ทั้งนี้ คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดในปี 2555 ให้บรษัิทฯชนะคดีและยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ทั้งหมด ซึ่งต่อมา 
กสท ได้ยืน่คาํรอ้งขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคาํชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการดงักลา่ว เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2559 
ศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทีพ่ิพาท อย่างไรก็ตาม กสท อทุธรณ์คําพิพากษา
ศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด คดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ในป ี2560 บรษิทัฯไดร้บัหนงัสือแจง้จาก กสท ใหบ้รษิทัฯตอ้งชาํระภาษมีลูคา่เพิม่จากเงนิค่าภาษีสรรพสามติทีบ่รษิทัฯหกัออก
จากผลประโยชน์ตอบแทนทีต่้องจ่ายให้ กสท เป็นเงินจํานวน 2,756 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ยตามสัญญาโดยอา้งวา่ บรษิัทฯ
มีหน้าทีต่ามสัญญาสัมปทานในการชําระภาษีหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามกฎหมายทีเ่กิดจากสัญญาดังกลา่ว 

จากความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายของบรษัิทฯ ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯเห็นวา่ บรษิัทฯไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายภาษีอากร
หรอืตามสัญญาสัมปทานที่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมและภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวนดังกล่าวให้แก่ กสท ดังน้ัน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯจึงมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมและภาษีมูลค่าเพิม่ที ่กสท เรยีกเก็บข้างต้นไว้
ในงบการเงิน

(ข) ขอ้พิพาทระหวา่งบรษัิทฯ และ กสท เกีย่วกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เตมิจากรายได้คา่เชือ่มตอ่โครงข่ายโทรคมนาคม
ที่บรษัิทฯได้รบัจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายที่เข้ามาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบรษิัทฯ หลังประกาศ กทช.
วา่ด้วยการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคบั

ในปี 2554 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในปีสัมปทานที่ 16 (16 กันยายน 2549 - 15 กันยายน 2550)
ทีข่าดไปรวมทุกคดีเป็นจํานวนเงินประมาณ 4,026 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบัอตัรารอ้ยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินทีค้่างชําระ 
เนื่องจากบรษิัทฯคํานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท โดยการหักกลบระหวา่งรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ที่บรษัิทฯได้รบัจากผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บรษิัทฯถูกผู้ประกอบการรายอื่น
เรยีกเก็บ แต่ กสท เรยีกรอ้งให้บรษัิทฯ ชําระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บรษัิทฯ
ได้รบัจากผู้ประกอบการรายอื่นทั้งหมดโดยไม่ให้นํารายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บรษิัทฯถูกผู้ประกอบการ
รายอืน่เรยีกเก็บมาหักออกโดยเมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯได้รบัคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคํารอ้ง
ของ กสท สําหรบัข้อเรยีกรอ้งให้บรษิัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ในปีสัมปทานที่ 16 ซึ่ง กสท ได้ยื่นคํารอ้งขอเพิกถอนคําชี้ขาดข้อพิพาทต่อศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 

ในป ี2555 - 2558 กสท ได้ยืน่คาํเสนอข้อพพิาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการเพือ่เรยีกรอ้งให้บรษิทัฯชาํระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิ่มเติมสําหรบัรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสําหรบัปีสัมปทานที่ 17 ถึงปีสัมปทานปีที่ 20 เป็นจํานวน 3,860
ลา้นบาท 3,340 ลา้นบาท 3,667 ลา้นบาท และ 3,914 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบัในแต่ละปีสัมปทานตามลาํดับ และในปี 2562 
กสท ได้ยืน่คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพิม่เติมในเรือ่งเดียวกันนี้ สําหรบัปีสัมปทานที ่ 21-27 เป็นจํานวน 
15,879 ลา้นบาท พรอ้มเบี้ยปรบั  

เมือ่วนัที ่26 และ 27 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯได้รบัคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บรษิัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัปีสัมปทานที ่18 จํานวน 3,438 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ยผดินัดรอ้ยละ 7.5  ต่อปี และสําหรบัปีสัมปทานที ่17 
จํานวน 3,957 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยผิดนัดรอ้ยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อวนัที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บรษิัทฯได้รบัคําชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการให้บรษิัทฯชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรบัปีสัมปทานที่ 20 จํานวน 4,346 ลา้นบาท 
พรอ้มดอกเบี้ยผิดนัดรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ปัจจุบัน กสท ได้ยื่นคํารอ้งขอให้ศาลบังคับตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการสําหรบั
ข้อพิพาทผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรบัปีสัมปทานที่ 17 ต่อศาลปกครองกลางและบรษัิทฯได้ยื่นคํารอ้งขอเพิกถอน
คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการสําหรับข้อพิพาทผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีสัมปทานที่ 17 ปีสัมปทานที่ 18 และ
ปีสัมปทานที ่20 ต่อศาลปกครองกลางแลว้

อนึ่ง คําชี้ขาดในข้อพิพาทดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะข้อพิพาทเท่าน้ัน โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพัน
ต่อข้อพิพาทอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯมิได้บันทึกผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมที่ กสท เรยีกเก็บข้างต้นไว้ในงบการเงิน
เนื่องจากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าคําชี้ขาดข้อพิพาทสําหรับผล
ประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายปกครอง
และกฎเกณฑ์ของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องบรษิัทฯไม่มีหน้าที่ต้องชําระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ กสท ตามที่ กสท
เรยีกรอ้ง ขณะนี้ข้อพิพาทดังกลา่วอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลปกครองกลางและกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

(ค) หนังสือ กสทช. ขอให้นําส่งเงินรายได้จากการให้บรกิารตามมาตรการคุ้มครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราว 

เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2562 บรษิัทฯนําส่งรายได้ขั้นตํ่าจากการให้บรกิารในช่วงดําเนินการตามมาตรการคุ้มครองผูใ้ช้บรกิาร
เป็นการชั่วคราวจํานวน 603 ลา้นบาทต่อ กสทช. ตามข้อกําหนดของประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บรกิาร
เป็นการชัว่คราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทาน หรอืสัญญาการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่ พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม 
กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้บรษัิทฯนําส่งรายได้ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกพรอ้มดอกผลจํานวน 264 ล้านบาท เนื่องจาก กสทช.
ไม่เห็นชอบให้บรษัิทฯ หักต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางรายการออกจากรายได้ บรษิัทฯไม่เห็นด้วยกับคําส่ังดังกล่าวในปี 2563 
บรษิัทฯจึงฟ้องรอ้งต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนคําส่ัง กสทช. ทีใ่ห้บรษิัทฯนําส่งรายได้เพิม่เติมดังกลา่ว 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 บรษิัทฯได้รบัหนังสือจาก กสทช. แจ้งว่า กสทช. มีคําส่ังยกเลิกคําส่ัง กสทช. ข้างต้น
เนือ่งจากมีการคํานวณค่าใช้จ่ายทีค่ลาดเคลือ่น และ กสทช. ได้มีคําส่ังให้บรษิัทฯ นําส่งรายได้ดังกลา่วเพิม่เติมพรอ้มดอกผล
ทีเ่กิดข้ึนเป็นจํานวน 134 ลา้นบาทแก่ กสทช. บรษัิทฯไม่เห็นด้วยกับคําส่ังดังกลา่วเช่นกันจึงได้ดําเนินการยืน่คํารอ้งเพิ่มเติม
ขอแกไ้ขคาํฟ้องตอ่ศาลปกครองกลางเพือ่แจง้ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับการคํานวณทีค่ลาดเคลือ่นดังกลา่วและขอใหศ้าลรวมพจิารณา
ไปกับคําฟ้องเดิมทีเ่คยฟ้องรอ้งในเรือ่งเดียวกันนี้ ปัจจุบันคดีอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯมิได้บันทึกเงินรายได้เพิม่เติมที ่กสทช. เรยีกเก็บข้างต้นไวใ้นงบการเงิน จากความเห็นของ
ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิัทฯ บรษิัทฯเชือ่วา่ บรษิัทฯไม่มีหน้าทีต่้องนําส่งรายได้เพิม่เติมดังกลา่วแก่ กสทช.
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(ง) คดีฟ้องรอ้งอืน่ๆ

• บริษัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต ถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งในคดีแบบกลุ่มโดยถูกกล่าวอ้างในเรื่องการคิดค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบปัดเศษวินาทีให้เป็นนาที (ปัดเศษ) ไม่ถูกต้อง และถูกเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการใช้บรกิาร
ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลแพ่ง จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องแลว้และไม่มีหน้าทีต่้องชําระค่าเสียหายดังกลา่ว

• บรษิัทฯและดีแทค ไตรเน็ตมีคดีต่าง ๆ ที่ถูกฟ้องรอ้งอันเนื่องมาจากการจ้างแรงงานและสัญญาทางการค้าอื่น ๆ
จาํนวนรวมทัง้ส้ิน 159 ลา้นบาท ขณะนีค้ดทีัง้หมดดงักลา่วอยูภ่ายใต้การพจิารณาของศาล โดยฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ
เชือ่วา่ผลของข้อพิพาทและคดีฟ้องรอ้งดังกลา่วจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ

37. ความเส่ียงจากขอ้กําหนดและการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกิจโทรคมนาคมท่ีสําคญั                  
บางประการ

37.1 การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับกิจการโทรคมนาคม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เรยีกโดยย่อว่า “กสทช.”) เป็นองค์กร
กํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งจัดสรรและบรหิารคลื่นความถี่
โดยผลของ พรบ. องค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 โดย กสทช. มีอาํนาจออกหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เพือ่กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกําหนดโครงสรา้ง
และอตัราค่าบรกิาร การกําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูบ้รโิภค เป็นต้น ซึง่หลกัเกณฑ์ดังกลา่ว
อาจมีผลกระทบตอ่กลุม่บรษิทัในดา้นตา่ง ๆ  ทัง้ในเรือ่งการดําเนนิการตามกลยทุธ์ทางธรุกิจ การปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกับสภาพตลาด 
ตลอดจนการดําเนินการภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่มีต้นทุนการได้มาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน และส่งผลต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการลงทุนเพ่ิมเติมที่เพื่อจะสามารถใช้ประโยชน์
จากคลืน่ความถีท่ีม่ีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

37.2 การแก้ไขสัญญาสัมปทานครัง้ที ่3

สัญญาสัมปทานของบรษัิทฯได้รบัการแก้ไขทั้งส้ิน 3 ครัง้ซึ่งการแก้ไขสัญญาสัมปทานดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา
ในประเด็นที่ว่าการแก้ไขสัญญาสัมปทานของบริษัทฯไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้ารว่มงานหรอืดําเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ. 2535 (“พรบ.วา่ด้วยการให้เอกชนเข้ารว่มงานฯ”) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ให้ความเห็นในเดือนพฤษภาคม 2550 วา่การแก้ไขเพิม่เติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครัง้ของบรษิัทฯ นั้นไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้อง
ตาม พรบ.ว่าด้วย การให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ และต่อมาได้ถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการประสานงานตาม มาตรา 22
โดยมีความเห็นเบื้องต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่รบัรองเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทาน
ครัง้ที่ 3 ในประเด็นเรือ่งการปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนโดยในปี 2554 ได้มีการเสนอให้คณะรฐัมนตรซีึ่งมีอํานาจพิจารณา
ในเรือ่งดังกลา่ว 

ในปัจจุบัน พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯได้ถูกยกเลิกและมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อบังคับใช้แทน อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวและบริษัทฯ
ก็ไม่อาจทราบได้วา่กฎหมายใหม่จะส่งผลกระทบเช่นไรและคณะรฐัมนตรจีะมีข้อสรุปหรอืดุลพินิจอย่างไรในเรือ่งนี้ ในขณะนี้บรษิัทฯ 
จึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกลา่วได้

ทั้งนี้ด้วยผลของสัญญาระงับข้อพิพาทระหวา่ง กสท (ปัจจุบันคือ”เอน็ที”) บรษิัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต ความเส่ียงทีจ่ะถูกเรยีกรอ้ง
ให้ทบทวนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีเ่กีย่วกับการแก้ไขเพิม่เติมสัญญาสัมปทานครัง้ที ่3 ให้กับ กสท จึงส้ินสุดลง

37.3 ความเส่ียงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกีย่วกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

การประกอบธรุกจิของบรษิทัฯอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัการถือหุน้ของคนตา่งด้าวตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว
พ.ศ. 2542 (“พรบ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว”) 

การฝา่ฝนืสัดส่วนการถอืหุน้ของคนตา่งด้าวอาจส่งผลใหม้กีารยกเลกิใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม หรอืบอกเลกิสัญญา
รว่มการงาน และส่งผลให้บรษิัทฯ และ/หรอื บรษิัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กําหนดว่าหากบรษิัทใดมีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกิน
รอ้ยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบรษิัท ให้ถือวา่บรษิัทนั้นเป็นบรษิัทไทย

จากข้อมูลบัญชีรายชือ่ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ พบวา่ บรษิัทฯ มีหุ้นทีถ่ือโดยคนต่างด้าวไม่เกินรอ้ยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบรษิัทฯ 
ดังน้ัน บริษัทฯ จึงถือเป็นบริษัทไทยและเมื่อเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯได้รับหนังสือยืนยันจากกระทรวงพาณิชย์
ซึง่เป็นหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบตามพรบ.นี ้ยนืยนัวา่บรษิทัฯเป็นบรษิทัไทยตามมาตรา 4 แหง่ พรบ. การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว

นอกจากน้ี บรษิัทฯเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรือ่งที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทําให้บรษัิทฯอาจมีความเส่ียง
ดังกลา่วในการประกอบกิจการของบรษิัทฯ เนือ่งจาก พรบ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว แม้วา่จะมีการใช้บังคับมากวา่ 20 ปี 
แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการถือหุ้นแทนหรือ
“นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว เพือ่ให้บรษิัทฯสามารถนํามาใช้ในการประเมิน
หรอืคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรอืการตีความบทบัญญัติดังกลา่วทีอ่าจมีต่อกลุม่บรษิัทได้

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรือ่งการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าวทําให้เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2554 บรษิัทแห่งหนึง่ได้ยืน่ข้อกลา่วหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับบรษิัทฯ (รวมทั้งกรรมการ 
ผูถ้ือหุ้นบางรายของบรษิัทฯ และกรรมการของผูถ้ือหุ้นดังกลา่ว) โดยกลา่วหาวา่บรษิัทฯประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พรบ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบรษัิทฯรายหนึ่ง (ซึ่งถือหุ้นบรษิัทฯ
จํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรฐั ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บรษัิทฯเป็น “คนต่างด้าว”
ตาม พรบ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 

ในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาวา่ศาลไม่มีอํานาจในการเพิกถอนสิทธใินการประกอบกิจการ
ของบรษิัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองได้มีคําส่ังให้ กสทช. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดโดยให้พิจารณาว่าบรษิัทฯ
กระทําการฝ่าฝืนข้อห้ามหรอืมีการกระทําที่ลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวหรอืไม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คดี
ถึงทีสุ่ด บรษิัทฯ และ กสทช. ได้อทุธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีทั้งสองดังกลา่วอยู่ระหวา่ง
การพิจารณาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทฯแล้ว ฝ่ายบรหิารเห็นว่าบรษัิทฯไม่ได้เข้าข่ายเป็นบรษัิทฯที่กระทําการ
ฝ่าฝืนประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง การกําหนดข้อห้าม
การกระทําทีม่ีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 อนัจะมีผลทําให้บรษิัทฯเสียสิทธใินการประกอบกิจการ

บรษิัทฯยังคงเชื่อมั่นว่าบรษิัทฯมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างไรก็ดี หากท้ายที่สุด บรษัิทฯถูกตัดสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแลว้) วา่ไม่มีสถานะเป็นบรษัิทไทย
ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกล่าวไม่ได้รบัการแก้ไข
อาจถือเป็นเหตุให้ กสทช. ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของกลุม่บรษิัทได้ 
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(ง) คดีฟ้องรอ้งอืน่ๆ

• บริษัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต ถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งในคดีแบบกลุ่มโดยถูกกล่าวอ้างในเรื่องการคิดค่าบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบปัดเศษวินาทีให้เป็นนาที (ปัดเศษ) ไม่ถูกต้อง และถูกเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการใช้บรกิาร
ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลแพ่ง จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องแลว้และไม่มีหน้าทีต่้องชําระค่าเสียหายดังกลา่ว

• บรษัิทฯและดีแทค ไตรเน็ตมีคดีต่าง ๆ ที่ถูกฟ้องรอ้งอันเนื่องมาจากการจ้างแรงงานและสัญญาทางการค้าอื่น ๆ
จาํนวนรวมทัง้ส้ิน 159 ลา้นบาท ขณะนีค้ดทีัง้หมดดงักลา่วอยูภ่ายใต้การพิจารณาของศาล โดยฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ
เชือ่วา่ผลของข้อพิพาทและคดีฟ้องรอ้งดังกลา่วจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ

37. ความเส่ียงจากขอ้กําหนดและการเปลีย่นแปลงทางกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกับธุรกจิโทรคมนาคมท่ีสําคญั                  
บางประการ

37.1 การปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับกิจการโทรคมนาคม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เรยีกโดยย่อว่า “กสทช.”) เป็นองค์กร
กํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งจัดสรรและบรหิารคลื่นความถี่
โดยผลของ พรบ. องค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละกํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 โดย กสทช. มีอาํนาจออกหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ เพือ่กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น การกําหนดโครงสรา้ง
และอตัราค่าบรกิาร การกําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูบ้รโิภค เป็นต้น ซึง่หลกัเกณฑ์ดังกลา่ว
อาจมีผลกระทบตอ่กลุม่บรษัิทในดา้นตา่ง ๆ  ทัง้ในเรือ่งการดําเนนิการตามกลยทุธ์ทางธรุกจิ การปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาด 
ตลอดจนการดําเนินการภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่มีต้นทุนการได้มาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน และส่งผลต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการลงทุนเพ่ิมเติมที่เพื่อจะสามารถใช้ประโยชน์
จากคลืน่ความถีท่ีม่ีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

37.2 การแก้ไขสัญญาสัมปทานครัง้ที ่3

สัญญาสัมปทานของบรษัิทฯได้รบัการแก้ไขทั้งส้ิน 3 ครัง้ซึ่งการแก้ไขสัญญาสัมปทานดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา
ในประเด็นที่ว่าการแก้ไขสัญญาสัมปทานของบริษัทฯไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้ารว่มงานหรอืดําเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ. 2535 (“พรบ.วา่ด้วยการให้เอกชนเข้ารว่มงานฯ”) ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ให้ความเห็นในเดือนพฤษภาคม 2550 วา่การแก้ไขเพิม่เติมสัญญาสัมปทานทั้ง 3 ครัง้ของบรษิัทฯ นั้นไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้อง
ตาม พรบ.ว่าด้วย การให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ และต่อมาได้ถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการประสานงานตาม มาตรา 22
โดยมีความเห็นเบ้ืองต้นต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไม่รบัรองเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาสัมปทาน
ครัง้ที่ 3 ในประเด็นเรือ่งการปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนโดยในปี 2554 ได้มีการเสนอให้คณะรฐัมนตรซีึ่งมีอํานาจพิจารณา
ในเรือ่งดังกลา่ว 

ในปัจจุบัน พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯได้ถูกยกเลิกและมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อบังคับใช้แทน อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวและบริษัทฯ
ก็ไม่อาจทราบได้วา่กฎหมายใหม่จะส่งผลกระทบเช่นไรและคณะรฐัมนตรจีะมีข้อสรุปหรอืดุลพินิจอย่างไรในเรือ่งนี้ ในขณะนี้บรษิัทฯ 
จึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกลา่วได้

ทั้งนี้ด้วยผลของสัญญาระงับข้อพิพาทระหวา่ง กสท (ปัจจุบันคือ”เอน็ที”) บรษิัทฯ และดีแทค ไตรเน็ต ความเส่ียงทีจ่ะถูกเรยีกรอ้ง
ให้ทบทวนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีเ่กีย่วกับการแก้ไขเพิม่เติมสัญญาสัมปทานครัง้ที ่3 ให้กับ กสท จึงส้ินสุดลง

37.3 ความเส่ียงจากข้อกําหนดทางกฎหมายและนิติกรรมสัญญาเกีย่วกับสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

การประกอบธรุกจิของบรษิทัฯอยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัการถือหุน้ของคนตา่งด้าวตามพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว
พ.ศ. 2542 (“พรบ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว”) 

การฝา่ฝนืสัดส่วนการถอืหุ้นของคนตา่งด้าวอาจส่งผลใหม้กีารยกเลกิใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม หรอืบอกเลกิสัญญา
รว่มการงาน และส่งผลให้บรษิัทฯ และ/หรอื บรษิัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้ 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 4 แห่ง พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กําหนดว่าหากบรษัิทใดมีหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวไม่เกิน
รอ้ยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบรษิัท ให้ถือวา่บรษิัทนั้นเป็นบรษิัทไทย

จากข้อมูลบัญชีรายชือ่ผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ พบวา่ บรษิัทฯ มีหุ้นทีถ่ือโดยคนต่างด้าวไม่เกินรอ้ยละ 50 ของทุนทั้งหมดของบรษิัทฯ 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือเป็นบริษัทไทยและเมื่อเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯได้รับหนังสือยืนยันจากกระทรวงพาณิชย์
ซึง่เป็นหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบตามพรบ.นี ้ยนืยนัวา่บรษิทัฯเป็นบรษัิทไทยตามมาตรา 4 แหง่ พรบ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว

นอกจากน้ี บรษิัทฯเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรือ่งที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ทําให้บรษัิทฯอาจมีความเส่ียง
ดังกลา่วในการประกอบกิจการของบรษิัทฯ เนือ่งจาก พรบ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว แม้วา่จะมีการใช้บังคับมากวา่ 20 ปี 
แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการถือหุ้นแทนหรือ
“นอมินี” (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว เพือ่ให้บรษิัทฯสามารถนํามาใช้ในการประเมิน
หรอืคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับ หรอืการตีความบทบัญญัติดังกลา่วทีอ่าจมีต่อกลุม่บรษิัทได้

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรือ่งการตีความและการใช้บังคับ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวดังกล่าวทําให้เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2554 บรษิัทแห่งหนึง่ได้ยืน่ข้อกลา่วหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับบรษิัทฯ (รวมทั้งกรรมการ 
ผูถ้ือหุ้นบางรายของบรษิัทฯ และกรรมการของผูถ้ือหุ้นดังกลา่ว) โดยกลา่วหาวา่บรษิัทฯประกอบกิจการโทรคมนาคมฝ่าฝืน พรบ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และวันที่ 22 กันยายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบรษิัทฯรายหนึ่ง (ซึ่งถือหุ้นบรษัิทฯ
จํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรฐั ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่า บรษัิทฯเป็น “คนต่างด้าว”
ตาม พรบ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 

ในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษาวา่ศาลไม่มีอํานาจในการเพิกถอนสิทธใินการประกอบกิจการ
ของบรษิัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองได้มีคําส่ังให้ กสทช. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดโดยให้พิจารณาว่าบรษิัทฯ
กระทําการฝ่าฝืนข้อห้ามหรอืมีการกระทําที่ลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวหรอืไม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คดี
ถึงทีสุ่ด บรษิัทฯ และ กสทช. ได้อทุธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีทั้งสองดังกลา่วอยู่ระหวา่ง
การพิจารณาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายของบรษัิทฯแล้ว ฝ่ายบรหิารเห็นว่าบรษัิทฯไม่ได้เข้าข่ายเป็นบรษัิทฯที่กระทําการ
ฝ่าฝืนประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ง การกําหนดข้อห้าม
การกระทําทีม่ีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 อนัจะมีผลทําให้บรษิัทฯเสียสิทธใินการประกอบกิจการ

บรษิัทฯยังคงเชื่อมั่นว่าบรษิัทฯมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างไรก็ดี หากท้ายที่สุด บรษิัทฯถูกตัดสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแลว้) วา่ไม่มีสถานะเป็นบรษิัทไทย
ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกล่าวไม่ได้รบัการแก้ไข
อาจถือเป็นเหตุให้ กสทช. ยกเลกิใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของกลุม่บรษิัทได้ 
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37.4 ประกาศ กสทช. เรือ่ง การกําหนดข้อห้ามการกระทําทีม่ีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง การกําหนดข้อห้ามการกระทําทีม่ีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 
(“ประกาศครอบงํากิจการ”) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งกําหนดว่า “การครอบงํากิจการ” หมายถึง 
“การมีอํานาจควบคุมหรอืมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกําหนดนโยบาย การบรหิารจัดการ 
การดําเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งน้ี โดย (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอื (ค) การแต่งตั้งหรอื
การถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึง่หนึง่ของกรรมการทั้งหมด”

บรษิัทฯเห็นวา่

(ก) ณ วันที่  กสทช. มีประกาศครอบงํากิจการนั้น ประกาศครอบงํากิจการดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับกับบริษัทฯ
ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บัสัมปทานอยูก่อ่น และไดร้บัการคุม้ครองตามมาตรา 305 (1) ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550
ประกอบกับวรรคแรกแห่งมาตรา 80 ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากบริษัทฯไม่ใช่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซึง่ความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายของบรษิัทฯก็สอดคลอ้งกับความเห็น
ของบรษิทัฯดงักลา่ว อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯกไ็ดจ้ดัทาํและยืน่หนงัสือกาํหนดข้อห้ามการกระทาํทีมี่ลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการ
โดยคนต่างดา้วตอ่ กสทช. ตามทีป่ระกาศครอบงาํกจิการกาํหนดเรยีบรอ้ยแลว้จนถึงวนัส้ินสุดสัญญาสัมปทานของบรษิทัฯใน
ปี 2561 และปัจจุบันบรษิัทฯเป็นผู้รบัใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งจาก กสทช. เท่าน้ัน จึงไม่อยู่
ภายใต้บังคับของประกาศครอบงํากิจการดังกลา่วแลว้ 

(ข) สําหรบับรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (กลา่วคือ ดีแทค ไตรเน็ต) ในฐานะผูร้บัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 700 MHz 900 MHz 
1800 MHz 2.1 GHz และ 26 GHz และใบอนญุาตการประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีส่าม ไดจ้ดัทาํและยืน่หนงัสือกาํหนด
ข้อห้ามการกระทําทีม่ีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวต่อ กสทช. ตามทีป่ระกาศครอบงํากิจการกําหนดแลว้ 

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของบรษิัทฯตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากแนวทางคําอธบิายที่ กสทช. 
ชี้แจงในการรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับประกาศครอบงํากิจการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” 
ในปี 2555 น้ัน บรษิัทฯเห็นวา่ บรษัิทฯและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบรษัิทที่ถูกครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี
ยงัคงมคีวามเส่ียงจากความไม่ชดัเจนของการบงัคบัใชก้ฎหมายซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่การประกอบธรุกิจของกลุม่บรษิทั

 

38. การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบรษัิทฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

กลุม่บรษิัทมีส่วนงานทีร่ายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

(1) ส่วนงานการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละบรกิารทีเ่กีย่วข้อง 
(2) ส่วนงานจําหน่ายเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย 

ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไร
หรอืขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรพัย์รวมซึ่งวัดมูลค่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงาน
และสินทรพัย์รวมในงบการเงิน

ขอ้มลูรายได ้กาํไร (ขาดทนุ) และสินทรพัย์รวมของส่วนงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยสําหรบัปสิี้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มีดังต่อไปนี้ 
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กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  
(1) ส่วนงานการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ส่วนงานจ าหน่ายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย 
ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์ใน
การตดัสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

ขอ้มูลรายได ้ก าไร (ขาดทุน) และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และบริการที่เกี่ยวข้อง การจ าหน่าย  
 การให้บริการ   เคร่ืองโทรศัพท์  
 โทรศัพท์เคล่ือนที่ อ่ืน ๆ รวม และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม 
รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 59,993,267 11,845,029 71,838,296 6,979,703 78,817,999 
รวมรายได้ 59,993,267 11,845,029 71,838,296 6,979,703 78,817,999 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนงาน   24,736,036 (1,891,312)  22,844,724  
รายไดอ้ื่น     65,400 
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและ
การให้บริการ  

  
 (4,108,178) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (10,281,702) 
ก าไรจากการวดัมูลค่าตราสาร
อนุพนัธ์และสถานะสุทธิจากการ
ป้องกนัความเส่ียง  

  

 298,401 
ตน้ทุนทางการเงิน     (2,858,995) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     5,959,650 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (852,531) 
ก าไรส าหรับปี     5,107,119 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย ์               
ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม  

  
  

   เคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย ์      
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและ      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ๆ   29,089,620 - 29,089,620 
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37.4 ประกาศ กสทช. เรือ่ง การกําหนดข้อห้ามการกระทําทีม่ีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง การกําหนดข้อห้ามการกระทําทีม่ีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 
(“ประกาศครอบงํากิจการ”) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งกําหนดว่า “การครอบงํากิจการ” หมายถึง 
“การมีอํานาจควบคุมหรอืมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกําหนดนโยบาย การบรหิารจัดการ 
การดําเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต ทั้งน้ี โดย (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอื (ค) การแต่งตั้งหรอื
การถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึง่หนึง่ของกรรมการทั้งหมด”

บรษิัทฯเห็นวา่

(ก) ณ วันที่  กสทช. มีประกาศครอบงํากิจการนั้น ประกาศครอบงํากิจการดังกล่าวไม่สามารถใช้บังคับกับบริษัทฯ
ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บัสัมปทานอยูก่่อน และไดร้บัการคุม้ครองตามมาตรา 305 (1) ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550
ประกอบกับวรรคแรกแห่งมาตรา 80 ของ พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ เนื่องจากบริษัทฯไม่ใช่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช. ซึง่ความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายของบรษิัทฯก็สอดคลอ้งกับความเห็น
ของบรษิทัฯดงักลา่ว อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯกไ็ดจ้ดัทาํและยืน่หนงัสือกาํหนดข้อห้ามการกระทาํทีมี่ลกัษณะเป็นการครอบงาํกิจการ
โดยคนต่างดา้วตอ่ กสทช. ตามทีป่ระกาศครอบงาํกจิการกาํหนดเรยีบรอ้ยแลว้จนถึงวนัส้ินสุดสัญญาสัมปทานของบรษิทัฯใน
ปี 2561 และปัจจุบันบรษัิทฯเป็นผู้รบัใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งจาก กสทช. เท่าน้ัน จึงไม่อยู่
ภายใต้บังคับของประกาศครอบงํากิจการดังกลา่วแลว้ 

(ข) สําหรบับรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (กลา่วคือ ดีแทค ไตรเน็ต) ในฐานะผูร้บัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีย่่าน 700 MHz 900 MHz 
1800 MHz 2.1 GHz และ 26 GHz และใบอนญุาตการประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีส่าม ไดจ้ดัทาํและยืน่หนงัสือกาํหนด
ข้อห้ามการกระทําทีม่ีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวต่อ กสทช. ตามทีป่ระกาศครอบงํากิจการกําหนดแลว้ 

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของบรษิัทฯตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากแนวทางคําอธบิายที่ กสทช. 
ชี้แจงในการรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับประกาศครอบงํากิจการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคํานิยาม “การครอบงํากิจการ” 
ในปี 2555 น้ัน บรษิัทฯเห็นวา่ บรษัิทฯและ ดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบรษิัทที่ถูกครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี
ยงัคงมีความเส่ียงจากความไม่ชดัเจนของการบังคบัใชก้ฎหมายซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่การประกอบธรุกิจของกลุม่บรษิทั

 

38. การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบรษัิทฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

กลุม่บรษิัทมีส่วนงานทีร่ายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

(1) ส่วนงานการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละบรกิารทีเ่กีย่วข้อง 
(2) ส่วนงานจําหน่ายเครือ่งโทรศพัท์และชุดเลขหมาย 

ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไร
หรอืขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรพัย์รวมซึ่งวัดมูลค่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงาน
และสินทรพัย์รวมในงบการเงิน

ขอ้มลูรายได ้กาํไร (ขาดทนุ) และสินทรพัย์รวมของส่วนงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยสําหรบัปสิี้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มีดังต่อไปนี้ 
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กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  
(1) ส่วนงานการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ส่วนงานจ าหน่ายเคร่ืองโทรศพัทแ์ละชุดเลขหมาย 
ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์ใน
การตดัสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

ขอ้มูลรายได ้ก าไร (ขาดทุน) และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และบริการที่เกี่ยวข้อง การจ าหน่าย  
 การให้บริการ   เคร่ืองโทรศัพท์  
 โทรศัพท์เคล่ือนที่ อ่ืน ๆ รวม และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม 
รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 59,993,267 11,845,029 71,838,296 6,979,703 78,817,999 
รวมรายได้ 59,993,267 11,845,029 71,838,296 6,979,703 78,817,999 
ผลการด าเนินงาน      
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนงาน   24,736,036 (1,891,312)  22,844,724  
รายไดอ้ื่น     65,400 
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและ
การให้บริการ  

  
 (4,108,178) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (10,281,702) 
ก าไรจากการวดัมูลค่าตราสาร
อนุพนัธ์และสถานะสุทธิจากการ
ป้องกนัความเส่ียง  

  

 298,401 
ตน้ทุนทางการเงิน     (2,858,995) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     5,959,650 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (852,531) 
ก าไรส าหรับปี     5,107,119 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย ์               
ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม  

  
  

   เคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย ์      
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและ      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ๆ   29,089,620 - 29,089,620 

 
 
 
 



รายงานประจำาปี  2563259
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และบริการที่เกี่ยวข้อง การจ าหน่าย  
 การให้บริการ   เคร่ืองโทรศัพท์  
 โทรศัพท์เคล่ือนที่ อ่ืน ๆ รวม และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม 
รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 63,332,725 9,205,827 72,538,552 8,628,584 81,167,136 
รวมรายได้ 63,332,725 9,205,827 72,538,552 8,628,584 81,167,136 
ผลการด าเนินงาน        
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนงาน   26,973,560 (1,920,240) 25,053,320 
รายไดอ้ื่น     61,064 
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและ                                                   
การให้บริการ  

  
 (4,716,984) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (10,737,380) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (3,269,350) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     6,390,670 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (968,871) 
ก าไรส าหรับปี     5,421,799 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย ์               
ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม  

  
  

   เคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย ์      
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและ      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ๆ   15,348,822 - 15,348,822 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรพัย์ของส่วนงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 

การให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่และ
บริการที่เกี่ยวข้อง 

การจ าหน่าย
เคร่ืองโทรศัพท์
และชุดเลขหมาย รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์ที่
ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 150,273,023 1,129,969 151,402,992 22,877,395 174,280,387 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 142,642,317 1,484,708 144,127,025 23,131,123 167,258,148 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรพัย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแ์ลว้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2563 และ 2562 กลุม่บรษิัทไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดทีม่ีมูลค่าเท่ากับหรอืมากกวา่รอ้ยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

39. กองทุนสํารองเลีย้งชพี

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ทั้งนี้ เ งินสะสมของพนักงาน เงินสมทบส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์ที่ เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ายให้กับพนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจํานวนประมาณ 99 ลา้นบาท (2562: 108 
ลา้นบาท)

40. สํารองตามกฎหมาย

40.1 การโอนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพือ่ลดผลขาดทุนสะสม

เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2562
เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนสํารองตามกฎหมายจํานวน 466 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 386 ล้านบาท
เพือ่ลดผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ทั้งนี้เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ
ได้มีมติอนุมัติการโอนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญดังกลา่ว

40.2 การจัดสรรสํารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บรษิัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วน
หนึ่งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมี
จํานวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลา่วไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้  

41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2563
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.12 บาท โดยบรษัิทฯได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานปี 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ
0.87 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกลา่วจะต้องได้รบัอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ ต่อไป

42. การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงินนี้ได้รบัอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบรษิัทฯเมือ่วนัที ่29 มกราคม 2564
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และบริการที่เกี่ยวข้อง การจ าหน่าย  
 การให้บริการ   เคร่ืองโทรศัพท์  
 โทรศัพท์เคล่ือนที่ อ่ืน ๆ รวม และชุดเลขหมาย งบการเงินรวม 
รายได้         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 63,332,725 9,205,827 72,538,552 8,628,584 81,167,136 
รวมรายได้ 63,332,725 9,205,827 72,538,552 8,628,584 81,167,136 
ผลการด าเนินงาน        
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้นของส่วนงาน   26,973,560 (1,920,240) 25,053,320 
รายไดอ้ื่น     61,064 
ค่าใชจ่้ายในการขาย จดัจ าหน่ายและ                                                   
การให้บริการ  

  
 (4,716,984) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (10,737,380) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (3,269,350) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     6,390,670 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (968,871) 
ก าไรส าหรับปี     5,421,799 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย ์               
ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวม  

  
  

   เคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย ์      
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและ      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ๆ   15,348,822 - 15,348,822 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรพัย์ของส่วนงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 

การให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่และ
บริการที่เกี่ยวข้อง 

การจ าหน่าย
เคร่ืองโทรศัพท์
และชุดเลขหมาย รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์ที่
ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 150,273,023 1,129,969 151,402,992 22,877,395 174,280,387 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 142,642,317 1,484,708 144,127,025 23,131,123 167,258,148 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรพัย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแ์ลว้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2563 และ 2562 กลุม่บรษิัทไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดทีม่ีมูลค่าเท่ากับหรอืมากกวา่รอ้ยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

39. กองทุนสํารองเลีย้งชพี

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานเลือกจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ทั้งนี้ เ งินสะสมของพนักงาน เงินสมทบส่วนของบริษัทฯและผลประโยชน์ที่ เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบจะจ่ายให้กับพนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจํานวนประมาณ 99 ลา้นบาท (2562: 108 
ลา้นบาท)

40. สํารองตามกฎหมาย

40.1 การโอนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพือ่ลดผลขาดทุนสะสม

เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทฯได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2562
เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนสํารองตามกฎหมายจํานวน 466 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 386 ล้านบาท
เพือ่ลดผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ ทั้งนี้เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ
ได้มีมติอนุมัติการโอนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญดังกลา่ว

40.2 การจัดสรรสํารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บรษิัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วน
หนึ่งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมี
จํานวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลา่วไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้  

41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในปี 2563
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.12 บาท โดยบรษิัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานปี 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ
0.87 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกลา่วจะต้องได้รบัอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯ ต่อไป

42. การอนุมตังิบการเงนิ

งบการเงินนี้ได้รบัอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบรษิัทฯเมือ่วนัที ่29 มกราคม 2564
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การรบัรองความถูกต้องของข้อมูล

บรษิทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปฉีบับน้ีแลว้ ด้วยความระมัดระวงั บรษิทัขอรบัรองวา่ ขอ้มูลดงักลา่วถกูตอ้งครบ
ถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำาให้ผูอ้ืน่สำาคัญผดิ หรอืไม่ขาดข้อมูลทีค่วรต้องแจ้งในสาระสำาคัญ นอกจากนี้ บรษิัทขอรบัรองวา่

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสำาคัญเกีย่วกับฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้ 

(2) บรษัิทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจวา่บรษัิทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญท้ังของบรษิัท
และบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกลา่ว

(3) บรษิทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในทีด่ ีและควบคมุดแูลให้มกีารปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว และบรษิทัได้แจง้ขอ้มลูการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่29 มกราคม 2564 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทแลว้ ซึง่
ครอบคลมุถึงข้อบกพรอ่งและการเปลีย่นแปลงที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำาที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทำารายงานทางการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย

ในการนี้ เพือ่เป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่รษิัทได้รบัรองความถูกต้องแลว้ บรษิัทได้มอบหมายให้นางสาว
ณภัทร ธญัญกุลสัจจา เป็นผูล้งลายมือชือ่กำากับเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือ่ของนางสาวณภัทร ธญัญกุลสัจจา 
กำากับไว ้บรษิัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมูลทีบ่รษิัทได้รบัรองความถูกต้องของข้อมูลแลว้ดังกลา่วข้างต้น

  

ชื่อ ตําแหนง่ ลายมือชื่อ

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ

นายราเกซ เจน กรรมการ

ผูร้บัมอบอํานาจ นางสาวณภัทร ธญัญกุลสัจจา เลขานุการบรษิัท
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1.  1.  

รายละเอยีดเกีย่วกบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคุม
ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน 
ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบ 
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัชี 
และเลขานุการบรษัิท

เอกสารแนบ 1
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1.  1.  

รายละเอยีดเกีย่วกบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีาํนาจควบคมุ
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุด
ในสายงานบญัชีและการเงนิ 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ 
โดยตรงในการควบคุมดแูลการทาํบญัชี 
และเลขานกุารบรษิทั

เอกสารแนบ 1
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1. กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอํานาจควบคุม (ถา้มี) ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทําบัญชีและเลขานุการบรษิัท

1.1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม (ถ้ามี) ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีและเลขานุการบรษิัท (ข้อมูล ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563)

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ (กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 29 ตุลาคม 2533
อายุ: 66 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 30 ปี 2 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: 10 หุ้น (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา  

• ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง

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

ประวัติการอบรม 

หลกัสูตร Role of the Chairman Program (11/2548) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2533 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2533 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

2532 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด

2541 - ปัจจุบัน   ประธานมูลนิธริว่มด้วยช่วยกันสํานึกรกับ้านเกิด

ประสบการณ์ทํางาน

2545 - 2558   กรรมการ บรษิัท ยูไนเต็ด ดิสทรบิิวชัน่ บิซซิเนส จํากัด

2544 - 2549   ประธานมูลนิธอินุรกัษ์นกเงือก

2545 - 2548  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บรษิัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน)

2544 - 2545   ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2543 - 2544   กรรมการผูจ้ัดการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2527 - 2542   ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน)

เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์

2558    มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
2546    ตติยจุลจอมเกลา้วเิศษ (ต.จ.ว.)
2540    ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
2537    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นายเยอเกน้ ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ
รองประธานกรรมการ 
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 24 เมษายน 2563
อายุ: 54 ปี
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 0 ปี 7 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master’s Degree in Economics and Business Administration, the Norwegian School of Economics (NHH)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน  Executive Vice President and Head of Telenor Asia

ประสบการณ์ทํางาน

2559 – 2563  Corporate Management Board, Chief Financial Offi cer, Telenor ASA 

2558 – 2559  CEO/President Yara North America Inc., Yara International ASA

2556 – 2558  Managing Director Yara Ghana Ltd., Yara International ASA

2552 – 2556  Corporate Management Board; Chief Financial Offi cer, Norsk Hydro ASA 

2550 - 2552  Corporate Management Board, Executive Vice President Energy/Power, Norsk Hydro ASA

2549 - 2550  Oil and Energy Area, Senior Vice President and Sector President, Markets (oil, gas and power sales, 

power production, gas distribution, new renewables), Norsk Hydro ASA

2548 - 2548  Hydro Oil and Energy Area, SVP and head of business unit Marketing and Trading (oil and gas sales), 

Norsk Hydro ASA 

2545 - 2548  Hydro Oil and Energy Area, VP and head of business unit New Renewable Energy and Managing Director Norsk 

Hydro Technology Ventures, Norsk Hydro ASA

2542 - 2545  Exploration and Production Norway, Vice President, Finance and Procurement, Norsk Hydro ASA

2541 - 2542  Exploration and Production International, Vice President, Finance and IS, Norsk Hydro ASA

2539 - 2541  President, Hydro's US Holding Co., Norsk Hydro USA, New York

2538 - 2539  Business Dev. Petrochemicals, Norsk Hydro Asia, Singapore

2537 - 2538  Manager Investor Relations Europe, Norsk Hydro

2534 - 2537  Corporate Financial Control, Norsk Hydro
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1. กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอํานาจควบคุม (ถา้มี) ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทําบัญชีและเลขานุการบรษิัท

1.1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม (ถ้ามี) ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีและเลขานุการบรษิัท (ข้อมูล ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563)

นายบุญชัย เบญจรงคกุล
ประธานกรรมการ (กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 29 ตุลาคม 2533
อายุ: 66 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 30 ปี 2 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: 10 หุ้น (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา  

• ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง

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

ประวัติการอบรม 

หลกัสูตร Role of the Chairman Program (11/2548) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2533 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2533 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

2532 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด

2541 - ปัจจุบัน   ประธานมูลนิธริว่มด้วยช่วยกันสํานึกรกับ้านเกิด

ประสบการณ์ทํางาน

2545 - 2558   กรรมการ บรษิัท ยูไนเต็ด ดิสทรบิิวชัน่ บิซซิเนส จํากัด

2544 - 2549   ประธานมูลนิธอินุรกัษ์นกเงือก

2545 - 2548  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บรษิัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน)

2544 - 2545   ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2543 - 2544   กรรมการผูจ้ัดการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2527 - 2542   ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน)

เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์

2558    มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
2546    ตติยจุลจอมเกลา้วเิศษ (ต.จ.ว.)
2540    ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
2537    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

นายเยอเกน้ ครสิเตียน อาเรน้ท์ โรสทรปิ
รองประธานกรรมการ 
วันที่ไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 24 เมษายน 2563
อายุ: 54 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 0 ปี 7 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master’s Degree in Economics and Business Administration, the Norwegian School of Economics (NHH)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2563 - ปัจจุบัน  Executive Vice President and Head of Telenor Asia

ประสบการณ์ทํางาน

2559 – 2563  Corporate Management Board, Chief Financial Offi cer, Telenor ASA 

2558 – 2559  CEO/President Yara North America Inc., Yara International ASA

2556 – 2558  Managing Director Yara Ghana Ltd., Yara International ASA

2552 – 2556  Corporate Management Board; Chief Financial Offi cer, Norsk Hydro ASA 

2550 - 2552  Corporate Management Board, Executive Vice President Energy/Power, Norsk Hydro ASA

2549 - 2550  Oil and Energy Area, Senior Vice President and Sector President, Markets (oil, gas and power sales, 

power production, gas distribution, new renewables), Norsk Hydro ASA

2548 - 2548  Hydro Oil and Energy Area, SVP and head of business unit Marketing and Trading (oil and gas sales), 

Norsk Hydro ASA 

2545 - 2548  Hydro Oil and Energy Area, VP and head of business unit New Renewable Energy and Managing Director Norsk 

Hydro Technology Ventures, Norsk Hydro ASA

2542 - 2545  Exploration and Production Norway, Vice President, Finance and Procurement, Norsk Hydro ASA

2541 - 2542  Exploration and Production International, Vice President, Finance and IS, Norsk Hydro ASA

2539 - 2541  President, Hydro's US Holding Co., Norsk Hydro USA, New York

2538 - 2539  Business Dev. Petrochemicals, Norsk Hydro Asia, Singapore

2537 - 2538  Manager Investor Relations Europe, Norsk Hydro

2534 - 2537  Corporate Financial Control, Norsk Hydro
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นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดแูลกิจการ
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 17 พฤศจกิายน 2549
อายุ: 69 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 14 ปี 1 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: 10,000 หุ้นสามัญ และ 6,000 หุ้นเอน็วดีีอาร ์(0.00 %)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

MA Jurisprudence, Oxford University, UK

ประวัติการอบรม 

หลกัสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (203/2558) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการกํากับดูแลกิจการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2562 –ปัจจุบัน   กรรมการ Stockbridge Holding Pte Ltd

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ Awilco Rig 2 Pte Ltd

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ Awilco Rig 1 Pte Ltd

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ High Arctic Energy Services (Singapore) Pte Ltd 

2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ Ceona Pte. Ltd.

2551 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ Gram Car Carriers Holdings Pte. Ltd.

2549 - ปัจจุบัน   กรรมการ Klaveness Asia Pte. Ltd.

2541 - ปัจจุบัน   กรรมการ Stockbridge Pte. Ltd.
  

ประสบการณ์ทํางาน

2549 – 2560   ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2550 - 2555   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา 
และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 5 กันยายน 2554
อายุ: 57 ปี
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 9 ปี 3 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท สาขา Management Information System, มหาวทิยาลยัเวสท์เวอรจ์ิเนีย สหรฐัอเมรกิา

• ประกาศนียบัตร Berkeley Executive Coaching Leadership

• ประกาศนียบัตร ด้านการจัดการ (Special Management Program) มหาวทิยาลยัมารแ์ชล สหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตร ีบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลยัรามคําแหง

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (162/2562) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• สถาบันวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่14

• หลกัสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (49/2547) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• Enhancing Strategic Competitiveness by IMD Switzerland

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)/

  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2562 -  ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  บรษิัท แม็คกรุป๊ จํากัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย

2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน

2551 - 2562   กรรมการผูจ้ัดการ บรษิัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด

2547 - 2551   กรรมการผูจ้ัดการ กลุม่อปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นที ่บรษิัท โมโตโรลา่ (ประเทศไทย) จํากัด

2541 - 2545   General Manager, Oracle Cooperation (Thailand)
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นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดแูลกิจการ
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 17 พฤศจกิายน 2549
อายุ: 69 ปี
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 14 ปี 1 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: 10,000 หุ้นสามัญ และ 6,000 หุ้นเอน็วดีีอาร ์(0.00 %)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา

MA Jurisprudence, Oxford University, UK

ประวัติการอบรม 

หลกัสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (203/2558) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการกํากับดูแลกิจการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2562 –ปัจจุบัน   กรรมการ Stockbridge Holding Pte Ltd

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ Awilco Rig 2 Pte Ltd

2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ Awilco Rig 1 Pte Ltd

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ High Arctic Energy Services (Singapore) Pte Ltd 

2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ Ceona Pte. Ltd.

2551 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ Gram Car Carriers Holdings Pte. Ltd.

2549 - ปัจจุบัน   กรรมการ Klaveness Asia Pte. Ltd.

2541 - ปัจจุบัน   กรรมการ Stockbridge Pte. Ltd.
  

ประสบการณ์ทํางาน

2549 – 2560   ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2550 - 2555   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

นางชนัญญารกัษ์ เพช็รร์ตัน์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา 
และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 5 กันยายน 2554
อายุ: 57 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 9 ปี 3 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท สาขา Management Information System, มหาวทิยาลยัเวสท์เวอรจ์ิเนีย สหรฐัอเมรกิา

• ประกาศนียบัตร Berkeley Executive Coaching Leadership

• ประกาศนียบัตร ด้านการจัดการ (Special Management Program) มหาวทิยาลยัมารแ์ชล สหรฐัอเมรกิา

• ปรญิญาตร ีบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลยัรามคําแหง

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (162/2562) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• สถาบันวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่14

• หลกัสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (49/2547) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• Enhancing Strategic Competitiveness by IMD Switzerland

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)/

  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2562 -  ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  บรษิัท แม็คกรุป๊ จํากัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย

2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน

2551 - 2562   กรรมการผูจ้ัดการ บรษิัท ดีเอชแอล เอก๊ซ์เพรส อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด

2547 - 2551   กรรมการผูจ้ัดการ กลุม่อปุกรณ์โทรศพัท์เคลือ่นที ่บรษิัท โมโตโรลา่ (ประเทศไทย) จํากัด

2541 - 2545   General Manager, Oracle Cooperation (Thailand)



รายงานประจำาปี  2563269

นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการกํากับดแูลกิจการ
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 8 ธนัวาคม 2557
อายุ: 58 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 1 เดือน 

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Western Illinois University, USA

• ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบ์ัณฑิต ภาควชิาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ประกาศนียบัตร Harvard Executive Program, Harvard Business School, Harvard University, USA

• ประกาศนียบัตร Stanford Executive Program, Stanford Center for Professional Development, Stanford University, USA

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Board that Make a Difference (BMD) (8/2561) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (29/2561) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Strategic Board Master Class Retreat (SBM) (2/2560) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• สถาบันวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่19

• หลกัสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (122/2552) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Diploma Examination (Exam) (26/2552) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน)

2560 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการกํากับดูแลกิจการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2557 – 2560  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2563 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน

2561 – 2562  กรรมการ บรษิัท ออรจิิ้น พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด (มหาชน)

2554 - 2560  กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บรษิัท ดิ เอราวณั กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

2552 - 2553  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงิน บรษิัท ดิ เอราวณั กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

 

นางทเูน ่รปิเปล
กรรมการ กรรมการกํากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 30 มีนาคม 2559
อายุ: 50 ปี
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 4 ปี 8 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master of Law, University of Oslo, Norway

ประวัติการอบรม 
หลกัสูตร The Mandatory Accreditation Programme (MAP) by Bursa Malaysia Securities Berhad

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการ, Grameenphone Ltd.

2556 - ปัจจุบัน Attorney at Law, Telenor ASA

ประสบการณ์ทํางาน

2561  -  2562  กรรมการ DiGi.com Berhad และ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2560 –  2562  กรรมการ Telenor Norge AS

2558 - 2562  กรรมการ Telenor Networks Holding AS

2558 -  2559  กรรมการ Telenor Business Partner Invest AS

2542 -  2555  Associated attorney and senior attorney, Wiersholm Lawfi rm

2539  -  2542  Higher executive offi cer, advisor and senior advisor, Norwegian Competition Authority



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 270

นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการกํากับดแูลกิจการ
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 8 ธนัวาคม 2557
อายุ: 58 ปี
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 6 ปี 1 เดือน 

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Western Illinois University, USA

• ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบ์ัณฑิต ภาควชิาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ประกาศนียบัตร Harvard Executive Program, Harvard Business School, Harvard University, USA

• ประกาศนียบัตร Stanford Executive Program, Stanford Center for Professional Development, Stanford University, USA

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Board that Make a Difference (BMD) (8/2561) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (29/2561) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Strategic Board Master Class Retreat (SBM) (2/2560) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• สถาบันวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่19

• หลกัสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (122/2552) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Diploma Examination (Exam) (26/2552) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการกํากับดูแลกิจการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2557 – 2560  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

ประสบการณ์ทํางาน

2561 – 2562  กรรมการ บรษิัท ออรจิิ้น พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด (มหาชน)

2554 - 2560  กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ บรษิัท ดิ เอราวณั กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

2552 - 2553  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงิน บรษิัท ดิ เอราวณั กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

 

นางทเูน ่รปิเปล
กรรมการ กรรมการกํากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน
วันที่ไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 30 มีนาคม 2559
อายุ: 50 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี 8 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master of Law, University of Oslo, Norway

ประวัติการอบรม 
หลกัสูตร The Mandatory Accreditation Programme (MAP) by Bursa Malaysia Securities Berhad

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนบรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการ, Grameenphone Ltd.

2556 - ปัจจุบัน Attorney at Law, Telenor ASA

ประสบการณ์ทํางาน

2561  -  2562  กรรมการ DiGi.com Berhad และ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2560 –  2562  กรรมการ Telenor Norge AS

2558 - 2562  กรรมการ Telenor Networks Holding AS

2558 -  2559  กรรมการ Telenor Business Partner Invest AS

2542 -  2555  Associated attorney and senior attorney, Wiersholm Lawfi rm

2539  -  2542  Higher executive offi cer, advisor and senior advisor, Norwegian Competition Authority
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subsidiaries
Details of directors of subsidiaries, associated, 

and related companies

นายราเกซ เจน
กรรมการ กรรมการกํากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 9 ธนัวาคม 2562
อายุ: 46 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 ปี 1 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

B.Tech Electronics & Communications, R.E.C Kurukshetra, Kurukshetra University, Haryana

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2562 - ปจัจุบนั  กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2561 – ปจัจุบนั  Senior Vice President, Global Network, Telenor ASA

ประสบการณ์ทํางาน

2557 – 2561  Senior Vice President, Network Asia, Telenor ASA 

2556 – 2557  Chief Technology Offi cer/ Network Head, Uninor, India

2555 – 2556  Planning Head, Uninor, India

2551 – 2555  Head of Radio Frequency Planning, Uninor, India

2550 – 2551  T-Mobile USA 3G Network Design for IL State, USA., CellCite Inc, USA

นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 28 มกราคม 2563
อายุ: 56 ปี
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 0 ปี 9 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• ปรญิญาตร ีบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• Certifi cate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, USA

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (34/2546) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2/2546) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (22/2559) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (8/2560) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย สําหรบันักบรหิารระดับสูง (20/2560) โดยสถาบันพระปกเกลา้

• หลกัสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของรฐัวสิาหกิจและองค์การมหาชน (13/2558) โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร

ระดับสูงภาครฐั สถาบันพระปกเกลา้

• สถาบันวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่6

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โรจูคิส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และกํากับดูแลกิจการทีด่ี บรษิัท เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอา๊ท์เลท จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2557 – ปัจจุบัน  ผูพ้ิพากษาสมทบ รุน่ 10, 13 ศาลทรพัย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง



บริษัท โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่ น จำ�กัด (มห�ชน) 272

นายราเกซ เจน
กรรมการ กรรมการกํากับดแูลกิจการ กรรมการสรรหา 
และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 9 ธนัวาคม 2562
อายุ: 46 ปี
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 1 ปี 1 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

B.Tech Electronics & Communications, R.E.C Kurukshetra, Kurukshetra University, Haryana

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2562 - ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2561 – ปจัจุบนั  Senior Vice President, Global Network, Telenor ASA

ประสบการณ์ทํางาน

2557 – 2561  Senior Vice President, Network Asia, Telenor ASA 

2556 – 2557  Chief Technology Offi cer/ Network Head, Uninor, India

2555 – 2556  Planning Head, Uninor, India

2551 – 2555  Head of Radio Frequency Planning, Uninor, India

2550 – 2551  T-Mobile USA 3G Network Design for IL State, USA., CellCite Inc, USA

นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน
วันที่ไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 28 มกราคม 2563
อายุ: 56 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 0 ปี 9 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• ปรญิญาตร ีบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• Certifi cate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, USA

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Director Certifi cation Program (DCP) (34/2546) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2/2546) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (22/2559) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (8/2560) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย สําหรบันักบรหิารระดับสูง (20/2560) โดยสถาบันพระปกเกลา้

• หลกัสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของรฐัวสิาหกิจและองค์การมหาชน (13/2558) โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร

ระดับสูงภาครฐั สถาบันพระปกเกลา้

• สถาบันวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่6

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ทีบีเอสพี จํากัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โรจูคิส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และกํากับดูแลกิจการทีด่ี บรษิัท เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอา๊ท์เลท จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2557 – ปัจจุบัน  ผูพ้ิพากษาสมทบ รุน่ 10, 13 ศาลทรพัย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง



รายงานประจำาปี  2563273

ประสบการณ์ทํางาน

2561 – 2562  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง มหาวทิยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์

2560 – 2563  กรรมการ กรรมการบรหิาร บมจ. การบินไทย

2558 – 2562  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไปรษณีย์ไทย

2558 – 2560  กรรมการ กรรมการบรหิาร ธนาคารออมสิน

2556 – 2562  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2557 – 2561 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรอืแห่งประเทศไทย

2557 – 2560  กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร บรษิัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

2555 – 2558  กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แม็คกรุป๊ จํากัด (มหาชน)

2550 – 2554  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

2550 – 2554  กรรมการ บรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

2541 – 2554  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงินกลุม่ บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน)

2535 – 2541  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บรษิัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน)

นายฮากุน บรวัเช็ท เชิรล์

กรรมการ (กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 5 กันยายน 2554
อายุ: 48 ปี
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 9 ปี 3 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 
• B Master of Business Administration (Executive), BI Norwegian Business School

• Public Relations, BI Norwegian Business School (Norges Markeds Hoyskole)

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตรอบรม Director Certifi cation Program (DCP) (284/2562) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตรอบรมกรรมการปี 2561:  INSEAD - Leading from the Chair Programme, Fountainbleu, France

• หลกัสูตรอบรมกรรมการปี 2553:  Mandatory Accreditation Program for Directors of Public Listed Companies, Busatra Sdn. Bhd. (formerly 

known as Bursa Malaysia Trading Sdn. Bhd.), Malaysia

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563–ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2562–2563  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่งานกลยุทธ์และการเปลีย่นผา่นองค์กร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 –2562  กรรมการกํากับดูแลกิจการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2557 – 2562  กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2556  กรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2563 – ปัจจุบัน  Senior Vice President, Head of External Relations Asia, Telenor Group

2563 – ปัจจุบัน  Non-Executive Director of Snohetta AS

2560 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2560 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน DiGi.Com Berhad

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor Myanmar Ltd.

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท เทเลนอร ์เอเซีย (ไอเอชคิว) จํากัด

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor South Asia Investment Pte Ltd.

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor South East Asia Investment Pte Ltd.

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน Grameenphone Ltd.

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor Asia Pte Ltd. 
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ประสบการณ์ทํางาน

2561 – 2562  กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง มหาวทิยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์

2560 – 2563  กรรมการ กรรมการบรหิาร บมจ. การบินไทย

2558 – 2562  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไปรษณีย์ไทย

2558 – 2560  กรรมการ กรรมการบรหิาร ธนาคารออมสิน

2556 – 2562  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2557 – 2561 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรอืแห่งประเทศไทย

2557 – 2560  กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร บรษิัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

2555 – 2558  กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แม็คกรุป๊ จํากัด (มหาชน)

2550 – 2554  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

2550 – 2554  กรรมการ บรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

2541 – 2554  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงินกลุม่ บรษิัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากัด (มหาชน)

2535 – 2541  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บรษิัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน)

นายฮากุน บรวัเช็ท เชิรล์

กรรมการ (กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม)
วันที่ไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 5 กันยายน 2554
อายุ: 48 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 9 ปี 3 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 
• B Master of Business Administration (Executive), BI Norwegian Business School

• Public Relations, BI Norwegian Business School (Norges Markeds Hoyskole)

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตรอบรม Director Certifi cation Program (DCP) (284/2562) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตรอบรมกรรมการปี 2561:  INSEAD - Leading from the Chair Programme, Fountainbleu, France

• หลกัสูตรอบรมกรรมการปี 2553:  Mandatory Accreditation Program for Directors of Public Listed Companies, Busatra Sdn. Bhd. (formerly 

known as Bursa Malaysia Trading Sdn. Bhd.), Malaysia

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563–ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2562–2563  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่งานกลยุทธ์และการเปลีย่นผา่นองค์กร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 –2562  กรรมการกํากับดูแลกิจการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2557 – 2562  กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2556  กรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2563 – ปัจจุบัน  Senior Vice President, Head of External Relations Asia, Telenor Group

2563 – ปัจจุบัน  Non-Executive Director of Snohetta AS

2560 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ DiGi Telecommunications Sdn Bhd

2560 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน DiGi.Com Berhad

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor Myanmar Ltd.

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท เทเลนอร ์เอเซีย (ไอเอชคิว) จํากัด

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor South Asia Investment Pte Ltd.

2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor South East Asia Investment Pte Ltd.

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน Grameenphone Ltd.

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ Telenor Asia Pte Ltd. 
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ประสบการณ์ทํางาน

2562 – 2562  กรรมการ Telenor Health AS

2561 – 2562  Senior Vice President, Partner and External Relations Asia, Telenor Group

2561 –  2561  Acting Executive Vice President and Chief Corporate Affairs Offi cer, Telenor Group

2559 - 2563  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ Telenor Pakistan Ltd.

2559 – 2561  Senior Vice President, Head of Group Public and Regulatory Affairs, Telenor Group

2559 – 2559  Senior Vice President, Corporate Affairs Asia, Telenor Group 

2558 – 2559  Senior Vice President, Head of President & CEO’s Offi ce, Telenor Group

2557 - 2562  กรรมการ Telenor GO Pte Ltd.

2551 - 2558  Senior Vice President, Corporate Affairs Asia, Telenor Group

นายโทมัส อเล็กซานเดอร ์ไทโฮลด์
กรรมการ
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ังครัง้แรก: 16 ตุลาคม 2563
อายุ: 45 ปี
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 0 ปี 2 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master of economics and business administration (major in Finance, Strategy and Macro Economic)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอื่น

2563 – ปจัจุบนั  Senior Vice President - Head of Business Performance Asia, Telenor Group

ประสบการณ์ทํางาน

2560 – 2563  Senior Vice President - Group Finance, Cost Offi ce, Telenor Group

2556 – 2560  Vice President - Head of Group HR Strategy & Analytics, Telenor Group
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ประสบการณ์ทํางาน

2562 – 2562  กรรมการ Telenor Health AS

2561 – 2562  Senior Vice President, Partner and External Relations Asia, Telenor Group

2561 –  2561  Acting Executive Vice President and Chief Corporate Affairs Offi cer, Telenor Group

2559 - 2563  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ Telenor Pakistan Ltd.

2559 – 2561  Senior Vice President, Head of Group Public and Regulatory Affairs, Telenor Group

2559 – 2559  Senior Vice President, Corporate Affairs Asia, Telenor Group 

2558 – 2559  Senior Vice President, Head of President & CEO’s Offi ce, Telenor Group

2557 - 2562  กรรมการ Telenor GO Pte Ltd.

2551 - 2558  Senior Vice President, Corporate Affairs Asia, Telenor Group

นายโทมัส อเล็กซานเดอร ์ไทโฮลด์
กรรมการ
วันที่ไดร้บัการแตง่ตั้งครัง้แรก: 16 ตุลาคม 2563
อายุ: 45 ปี
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ: 0 ปี 2 เดือน

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master of economics and business administration (major in Finance, Strategy and Macro Economic)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

2563 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนง่ในบรษิัทหรอืหนว่ยงานอ่ืน

2563 – ปจัจุบนั  Senior Vice President - Head of Business Performance Asia, Telenor Group

ประสบการณ์ทํางาน

2560 – 2563  Senior Vice President - Group Finance, Cost Offi ce, Telenor Group

2556 – 2560  Vice President - Head of Group HR Strategy & Analytics, Telenor Group



รายงานประจำาปี  2563277

นายชารดั จนัทรา เมห์โรทรา 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 1 กุมภาพนัธ์ 2563
อายุ: 53 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• MBA, Marketing, Indira Gandhi National Open University

• Bachelor of Engineering, University of Pune

ประสบการณ์ทํางาน

2563 - ปจัจุบนั  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบนั  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

2561 – 2563  Chief Executive Offi cer, Telenor Myanmar

2558 – 2561  Chief Executive Offi cer, Telenor India

2556 – 2558  Chief Marketing Offi cer, Telenor Myanmar

นายประเทศ ตันกุรานันท์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่เทคโนโลยี (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ัง: 1 กรกฎาคม 2558
อายุ: 52 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: 10,000 หุ้น (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: 9,400 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 
• Master of Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต (หลกัสูตรนักบรหิาร) สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประสบการณ์ทํางาน

2558 - ปจัจุบนั  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่เทคโนโลยี บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2558 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

2556 - 2557  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่เทคโนโลยี Telenor Myanmar Ltd

2554 - 2556  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2553 - 2554  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายวศิวกรรม บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2552 - 2553  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายออกแบบโครงข่ายและระบบพื้นฐาน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2548 - 2552  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายโครงข่ายส่ือสัญญาณ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2544 - 2548  Head of Engineering, Satellite Engineer, Pacifi c Century Matrix (Hong Kong)

2539 - 2543  Satellite Engineer, L-Star Program, Asia Broadcasting and Communication Network/Telesat Canada
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นายชารดั จนัทรา เมห์โรทรา 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้ง: 1 กุมภาพนัธ์ 2563
อายุ: 53 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• MBA, Marketing, Indira Gandhi National Open University

• Bachelor of Engineering, University of Pune

ประสบการณ์ทํางาน

2563 - ปจัจุบนั  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2563 - ปจัจุบนั  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

2561 – 2563  Chief Executive Offi cer, Telenor Myanmar

2558 – 2561  Chief Executive Offi cer, Telenor India

2556 – 2558  Chief Marketing Offi cer, Telenor Myanmar

นายประเทศ ตันกุรานันท์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่เทคโนโลยี (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 1 กรกฎาคม 2558
อายุ: 52 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: 10,000 หุ้น (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: 9,400 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 
• Master of Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต (หลกัสูตรนักบรหิาร) สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประสบการณ์ทํางาน

2558 - ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่เทคโนโลยี บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด

2556 - 2557  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่เทคโนโลยี Telenor Myanmar Ltd

2554 - 2556  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่าย บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2553 - 2554  ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายวศิวกรรม บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2552 - 2553  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายออกแบบโครงข่ายและระบบพื้นฐาน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2548 - 2552  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายโครงข่ายส่ือสัญญาณ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2544 - 2548  Head of Engineering, Satellite Engineer, Pacifi c Century Matrix (Hong Kong)

2539 - 2543  Satellite Engineer, L-Star Program, Asia Broadcasting and Communication Network/Telesat Canada
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นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่บุคคล (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 1 สิงหาคม 2558
อายุ: 53 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• Master’s degree in Human Resources Development, Webster University, Missouri, USA

• ปรญิญาตร ีคณะอกัษรศาสตร ์ภาควชิาภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประสบการณ์ทํางาน

2558 - ปจัจุบนั  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บุคคล บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2552 - 2558  รองประธานกรรมการบรหิารฝ่ายทรพัยากรบุคคล ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาว บรษิัท ยูนิลเีวอร ์ไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด

2550 - 2552  Head of Human Resources, Sub-Region Asia North (Thailand, Bangladesh, Vietnam, Cambodia and Korea) บรษิัท 

โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวริค์ส (ประเทศไทย) จํากัด

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

2543 - 2547  Assistant Vice President, Human Resources, Retail Operations บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชัน่ ซิสเทม จํากัด

2539 - 2543  Regional Personnel Manager, บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชัน่ ซิสเทม จํากัด

2538 - 2539  Recruitment Manager, บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชัน่ ซิสเทม จํากัด

2536 – 2538  Training Manager, บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชัน่ ซิสเทม จํากัด

นางสาวทิพยรตัน์ แกว้ศรงีาม
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่งานขาย (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ัง: 1 กุมภาพนัธ์ 2562
อายุ: 52 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master’s Degree in Business Administration, Saint Louis University, USA

ประสบการณ์ทํางาน

2562 - ปจัจุบนั  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่งานขาย บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2562  Deputy Chief Executive Offi cer, Metro Wholesale Myanmar Ltd.

2558 – 2559  ทีป่รกึษาประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 – 2558  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บุคคล บรษิัท เทเลนอรพ์ม่า จํากัด

2554 – 2556  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บุคคล บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2551 – 2554  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่ลกูค้า บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่บุคคล (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้ง: 1 สิงหาคม 2558
อายุ: 53 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• Master’s degree in Human Resources Development, Webster University, Missouri, USA

• ปรญิญาตร ีคณะอกัษรศาสตร ์ภาควชิาภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประสบการณ์ทํางาน

2558 - ปัจจุบนั  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บุคคล บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2552 - 2558  รองประธานกรรมการบรหิารฝ่ายทรพัยากรบุคคล ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาว บรษิัท ยูนิลเีวอร ์ไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด

2550 - 2552  Head of Human Resources, Sub-Region Asia North (Thailand, Bangladesh, Vietnam, Cambodia and Korea) บรษิัท 

โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวริค์ส (ประเทศไทย) จํากัด

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

2543 - 2547  Assistant Vice President, Human Resources, Retail Operations บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชัน่ ซิสเทม จํากัด

2539 - 2543  Regional Personnel Manager, บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชัน่ ซิสเทม จํากัด

2538 - 2539  Recruitment Manager, บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชัน่ ซิสเทม จํากัด

2536 – 2538  Training Manager, บรษิัท เอก-ชัย ดีสทรบิิวชัน่ ซิสเทม จํากัด

นางสาวทิพยรตัน์ แกว้ศรงีาม
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่งานขาย (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 1 กุมภาพนัธ์ 2562
อายุ: 52 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master’s Degree in Business Administration, Saint Louis University, USA

ประสบการณ์ทํางาน

2562 - ปจัจุบนั  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่งานขาย บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2562  Deputy Chief Executive Offi cer, Metro Wholesale Myanmar Ltd.

2558 – 2559  ทีป่รกึษาประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 – 2558  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บุคคล บรษิัท เทเลนอรพ์ม่า จํากัด

2554 – 2556  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บุคคล บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2551 – 2554  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่ลกูค้า บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
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subsidiaries
Details of directors of subsidiaries, associated, 

and related companies

นายฮาว ร ิเรน็
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การตลาด (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 1 เมษายน 2562
อายุ: 44 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• Senior Executive Programme at the London Business School

• Bachelor of Science (Honours) in Computer Science from Coventry University, UK

ประสบการณ์ทํางาน

2562 - ปัจจุบนั  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่การตลาด บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2562  Head of iTelco, Digi Telecommunciations Sdn Bhd.

2558 – 2559  Head of Consumer Sales, Digi Telecommunciations Sdn Bhd.

2556 – 2558  Head of Product and Organisational Excellence, Digi Telecommunications Sdn Bhd.

2554 – 2556  Head of Corporate Strategy & Program Director, Digi Telecommunications Sdn Bhd.

2545 – 2554  Senior Manager, Strategy and Operations, Deloitte Consulting

นายราจฟี บาวา
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่ธุรกิจ (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ัง: 2 กันยายน 2562
อายุ: 50 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• Master in Computer Science, University of Maryland, USA

• Bachelor of Technology, Computer Engineering, Manipal Institute of Technology, India

• Certifi cate in Management, Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA

ประสบการณ์ทํางาน

2562 – ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่ธรุกิจ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2561 – 2562  รกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่งานขาย บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2562  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่กิจการองค์กร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2559 - 2560  Head of Public & Regulatory Affairs, Telenor Group, Asia

2558 – 2559  รกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ Corporate Affairs บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2558  Chief Representative Offi cer, Telenor Group, India

2551 – 2554  Chief Corporate Affairs Offi cer, Unitech Wireless Pvt Ltd., India

2552 -  2554  Chief Corporate Affairs Offi cer, Uninor (Telenor Group India)

2545 -  2551  Business Development Executive, IBM Corporation NY

2543  -  2544  Director Business Development, Expert Commerce NY

2537 -  2543  Senior Engagement Manager, IBM Consulting Group, Philadelphia
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นายฮาว ร ิเรน็
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การตลาด (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้ง: 1 เมษายน 2562
อายุ: 44 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• Senior Executive Programme at the London Business School

• Bachelor of Science (Honours) in Computer Science from Coventry University, UK

ประสบการณ์ทํางาน

2562 - ปจัจุบนั  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่การตลาด บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2562  Head of iTelco, Digi Telecommunciations Sdn Bhd.

2558 – 2559  Head of Consumer Sales, Digi Telecommunciations Sdn Bhd.

2556 – 2558  Head of Product and Organisational Excellence, Digi Telecommunications Sdn Bhd.

2554 – 2556  Head of Corporate Strategy & Program Director, Digi Telecommunications Sdn Bhd.

2545 – 2554  Senior Manager, Strategy and Operations, Deloitte Consulting

นายราจฟี บาวา
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่ธุรกิจ (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 2 กันยายน 2562
อายุ: 50 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• Master in Computer Science, University of Maryland, USA

• Bachelor of Technology, Computer Engineering, Manipal Institute of Technology, India

• Certifi cate in Management, Wharton School of Business, University of Pennsylvania, USA

ประสบการณ์ทํางาน

2562 – ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่ธรุกิจ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2561 – 2562  รกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่งานขาย บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2562  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่กิจการองค์กร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2559 - 2560  Head of Public & Regulatory Affairs, Telenor Group, Asia

2558 – 2559  รกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ Corporate Affairs บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2558  Chief Representative Offi cer, Telenor Group, India

2551 – 2554  Chief Corporate Affairs Offi cer, Unitech Wireless Pvt Ltd., India

2552 -  2554  Chief Corporate Affairs Offi cer, Uninor (Telenor Group India)

2545 -  2551  Business Development Executive, IBM Corporation NY

2543  -  2544  Director Business Development, Expert Commerce NY

2537 -  2543  Senior Engagement Manager, IBM Consulting Group, Philadelphia
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นายลารส์ มารคุ์ส แอดอุรทุสซัน
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่กิจการองค์กร (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 2 กันยายน 2562
อายุ: 40 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master of Science (M.Sc.), Stockholm School of Economics (SSE) Stockholm, Sweden

ประสบการณ์ทํางาน

2562 – ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่กิจการองค์กร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2562  Vice President Public & Regulatory Affairs and Corporate Communication, Region Asia, Telenor Group (Singapore)

2558 – 2560  Vice President Communications, Region Asia, Telenor Group (Singapore)

2556 – 2558  Director Communications, Grameenphone Ltd. (Bangladesh)

2553 – 2556  Director Communications, Telenor Sweden AB (Sweden)

2551 – 2553  Press offi cer & Communications Strategist, Telenor Sweden AB (Sweden)

2548 – 2550  Communications Consultant, Diplomat Communications AB (Sweden)

 

นายสิรวิชญ์ กลับดี
รกัษาการรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การเงนิ
(เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ัง: 1 พฤศจกิายน 2563
อายุ: 44 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: 300 หุ้น (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการตลาด (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน (เกียรตินิยมอนัดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP 26/2563) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร CFO’s Orientation Course (English version) โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (13 ชัว่โมง 33 นาที)

ในปี 2563 ผา่นการอบรมหลกัสูตรการเตรยีมความพรอ้มทางบัญชีและการเงิน และจํานวนชัว่โมงอบรมของหลกัสูตรดังกลา่วเป็นไปตามทีสํ่านักงานกําหนด

ประสบการณ์ทํางาน

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด

2563 – ปัจจุบัน  รกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่การเงิน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงานBusiness Finance บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2562 – 2563  เลขานุการบรษิัท นักลงทุนสัมพันธ์ และผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

 บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2562  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงาน Corporate Development บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2560  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงาน Corporate Finance บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2559 – 2559  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าฝ่าย Strategic Finance บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 – 2559  หัวหน้าฝ่าย Financial Planning & Analysis Telenor Myanmar Limited

2555 – 2556  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าฝ่าย Financial Planning & Controlling บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2555  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงาน Business Planning & Analysis บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2554  ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานวาณิชธนกิจ กลุม่ธรุกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

2552 – 2554  ผูอ้าํนวยการ สายงาน Corporate Finance กลุม่ธรุกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

2551 – 2552  รองผูอ้าํนวยการ ฝ่าย Corporate Finance บรษิัทหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
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นายลารส์ มารคุ์ส แอดอุรทุสซัน
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่กิจการองค์กร (เป็นผูบ้รหิารตามคํานิยามของ ก.ล.ต.)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้ง: 2 กันยายน 2562
อายุ: 40 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

Master of Science (M.Sc.), Stockholm School of Economics (SSE) Stockholm, Sweden

ประสบการณ์ทํางาน

2562 – ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่กิจการองค์กร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2562  Vice President Public & Regulatory Affairs and Corporate Communication, Region Asia, Telenor Group (Singapore)

2558 – 2560  Vice President Communications, Region Asia, Telenor Group (Singapore)

2556 – 2558  Director Communications, Grameenphone Ltd. (Bangladesh)

2553 – 2556  Director Communications, Telenor Sweden AB (Sweden)

2551 – 2553  Press offi cer & Communications Strategist, Telenor Sweden AB (Sweden)

2548 – 2550  Communications Consultant, Diplomat Communications AB (Sweden)

 

นายสิรวิชญ์ กลับดี
รกัษาการรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่การเงนิ
(เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ)
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 1 พฤศจกิายน 2563
อายุ: 44 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: 300 หุ้น (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการตลาด (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน (เกียรตินิยมอนัดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP 26/2563) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร CFO’s Orientation Course (English version) โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (13 ชัว่โมง 33 นาที)

ในปี 2563 ผา่นการอบรมหลกัสูตรการเตรยีมความพรอ้มทางบัญชีและการเงิน และจํานวนชัว่โมงอบรมของหลกัสูตรดังกลา่วเป็นไปตามทีสํ่านักงานกําหนด

ประสบการณ์ทํางาน

2563 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด

2563 – ปัจจุบัน  รกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่การเงิน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงานBusiness Finance บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2562 – 2563  เลขานุการบรษิัท นักลงทุนสัมพันธ์ และผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

 บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2562  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงาน Corporate Development บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2560  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงาน Corporate Finance บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2559 – 2559  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าฝ่าย Strategic Finance บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 – 2559  หัวหน้าฝ่าย Financial Planning & Analysis Telenor Myanmar Limited

2555 – 2556  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าฝ่าย Financial Planning & Controlling บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2555  ผูอ้าํนวยการอาวโุส หัวหน้าสายงาน Business Planning & Analysis บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2554 – 2554  ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานวาณิชธนกิจ กลุม่ธรุกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

2552 – 2554  ผูอ้าํนวยการ สายงาน Corporate Finance กลุม่ธรุกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

2551 – 2552  รองผูอ้าํนวยการ ฝ่าย Corporate Finance บรษิัทหลกัทรพัย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
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นางสาวพรีญา รอดกรณ์
หัวหนา้ฝ่ายบัญชีและรายงานการเงนิ
(ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทําบัญชี และเป็นผูท้ําบัญชี
ที่มีคุณสมบัติและเงือ่นไขของการเป็นผูท้ําบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้)
วันที่ไดร้บัการแตง่ตั้ง: 15 มกราคม 2562
อายุ: 47 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท เอกสาขาวชิาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลกัสูตรการจัดทํางบกระแสเงินสด (7 ชัว่โมง)

• หลกัสูตรTFRS16 สัญญาเช่าฉบับใหม่ (7 ชัว่โมง)

ในปี 2563 ผา่นการอบรมพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนือ่งทางด้านบัญชี ไม่น้อยกวา่ 6 ชัว่โมง และจํานวนชัว่โมงอบรมของหลกัสูตรดังกลา่วเป็นไปตามทีสํ่านักงาน

กําหนด

ประสบการณ์ทํางาน

2562 – ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและรายงานการเงิน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2561  ผูอ้าํนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บรษิัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จํากัด (มหาชน)

2544 – 2560 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและรายงานการเงิน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางสาวณภัทร ธญัญกุลสัจจา
เลขานุการบรษิัท 
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ัง: 15 กรกฎาคม 2563
อายุ: 39 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 
• นิติศาสตรม์หาบัณฑิต ภาควชิากฎหมายเอกชน และธรุกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปรญิญาตร ีคณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• สามัญสมาชิก แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) (56/2014) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Effective Minutes Taking Program (EMT) (28/2014) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) (8/2014) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Advances for Corporate Secretaries (1/2560) โดยสมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย

• หลกัสูตร ASEAN Business and Investment Law Training โดยคณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ The Law and Development Research 

Center, 2016

ประสบการณ์ทํางาน

2563 - ปัจจุบัน  Vice President, Head of Company Secretary Department บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 - 2563  เลขานุการบรษิัท และทีป่รกึษากฎหมายประจํา ประเทศไทย และเวยีดนาม บรษิัท กู๊ดเยียร ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2553 - 2556  พนักงานสัญญา ฝ่ายสัญญาโครงการ บรษิัท ปตท. สํารวจ และผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน)

2547 - 2550  เจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย บรษิัท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จํากัด (มหาชน)
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นางสาวพรีญา รอดกรณ์
หัวหนา้ฝ่ายบัญชีและรายงานการเงนิ
(ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทําบัญชี และเป็นผูท้ําบัญชี
ที่มีคุณสมบัติและเงือ่นไขของการเป็นผูท้ําบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้)
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้ง: 15 มกราคม 2562
อายุ: 47 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท เอกสาขาวชิาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลกัสูตรการจัดทํางบกระแสเงินสด (7 ชัว่โมง)

• หลกัสูตรTFRS16 สัญญาเช่าฉบับใหม่ (7 ชัว่โมง)

ในปี 2563 ผา่นการอบรมพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนือ่งทางด้านบัญชี ไม่น้อยกวา่ 6 ชัว่โมง และจํานวนชัว่โมงอบรมของหลกัสูตรดังกลา่วเป็นไปตามทีสํ่านักงาน

กําหนด

ประสบการณ์ทํางาน

2562 – ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายบัญชีและรายงานการเงิน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2560 – 2561  ผูอ้าํนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บรษิัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จํากัด (มหาชน)

2544 – 2560 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและรายงานการเงิน บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

นางสาวณภัทร ธญัญกุลสัจจา
เลขานุการบรษิัท 
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 15 กรกฎาคม 2563
อายุ: 39 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 
• นิติศาสตรม์หาบัณฑิต ภาควชิากฎหมายเอกชน และธรุกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ปรญิญาตร ีคณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

• สามัญสมาชิก แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) (56/2014) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Effective Minutes Taking Program (EMT) (28/2014) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) (8/2014) โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• หลกัสูตร Advances for Corporate Secretaries (1/2560) โดยสมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย

• หลกัสูตร ASEAN Business and Investment Law Training โดยคณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ The Law and Development Research 

Center, 2016

ประสบการณ์ทํางาน

2563 - ปัจจุบัน  Vice President, Head of Company Secretary Department บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 - 2563  เลขานุการบรษิัท และทีป่รกึษากฎหมายประจํา ประเทศไทย และเวยีดนาม บรษิัท กู๊ดเยียร ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2553 - 2556  พนักงานสัญญา ฝ่ายสัญญาโครงการ บรษิัท ปตท. สํารวจ และผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน)

2547 - 2550  เจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมาย บรษิัท เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จํากัด (มหาชน)
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1.2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิัท

หน้าที่และความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษิัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ โดยเลขานุการบรษิัทมีหน้าที ่และความรบัผดิชอบดังนี้

(1) ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัท และการประกอบธรุกิจของบรษิัท

(2) จัดเตรยีมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการประชุมผูถ้ือหุ้น

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบรษิัทและมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

(4) จัดทําและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบรษิัทรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท รายงานประจํา
ปีของบรษิัท หนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น

(5) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

(6) จดัเตรยีมขอ้มลูและจดัใหม้กีารประชุมเพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัธรุกจิของบรษัิทรวมทัง้ขอ้มูลอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิธรุกจิของบรษิทั
ให้แก่กรรมการใหม่

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัทและผูถ้ือหุ้น
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1.2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิัท

หน้าที่และความรบัผิดชอบของเลขานุการบรษิัทกําหนดไว้โดยอ้างอิงกับพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ โดยเลขานุการบรษิัทมีหน้าที ่และความรบัผดิชอบดังนี้

(1) ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัท และการประกอบธรุกิจของบรษิัท

(2) จัดเตรยีมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการประชุมผูถ้ือหุ้น

(3) ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบรษิัทและมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

(4) จัดทําและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบรษิัทรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท รายงานประจํา
ปีของบรษิัท หนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น

(5) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร

(6) จดัเตรยีมขอ้มูลและจดัใหมี้การประชุมเพือ่ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัรวมทัง้ขอ้มลูอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทั
ให้แก่กรรมการใหม่

(7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัทและผูถ้ือหุ้น
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รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ
ของบรษิัทย่อย

เอกสารแนบ 2



รายงานประจำาปี  2563291

ขอ้มลูการดํารงตําแหนง่ของผูบ้รหิารและผูม้ีอํานาจควบคุมในบรษิัท บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และ
บรษิัทท่ีเกี่ยวขอ้ง(1)

รายชื่อ บรษิัท
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิัทท่ีเกี่ยวขอ้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

นายบุญชัย เบญจรงคกุล X X / X / / / X X

นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ 
โรสทรปิ

/

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม /

นางกมลวรรณ วปิุลากร / X

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ /

นางทูเน่ รปิเปล /

นายราเกซ เจน /

นางปรารถนา มงคลกุล /

นายฮากุน บรวัเช็ท เชิรล์ /

นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์
ไทโฮลด์

/

นายชารดั เมห์โรทรา /// //

นายประเทศ ตันกุรานันท์ /// //

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ /// ///

นางสาวทิพยรตัน์ แก้วศรงีาม /// ///

นายฮาว ร ิเรน็ /// ///

นายราจีฟ บาวา /// ///

นายลารส์ มารค์ุส แอดอรุทุสซัน /// ///

นายสิรวชิญ์ กลบัดี /// /// //

associated
companies

(1)          ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563           (2)       นิติบุคคลอยู่ระหวา่งชําระบัญชี

1  บรษิัท เวลิด์โฟน ช็อป จํากัด  (2)

2 บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด
3  บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด  (2)

4  บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
5 บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  (2)

6 บรษิัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน)  (2)

7  บรษิัท เพย์สบาย จํากัด  (2)

8 บรษิัท ดีแทค แอค็เซเลเรท จํากัด
9 บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด

10 บรษิัท ยูไนเต็ด ดิสทรบิิวชัน่ บิซซิเนส จํากัด
 11  บรษิัท ศนูย์ให้บรกิารคงสิทธเิลขหมายโทรศพัท์ จํากัด
12  บรษิัท รกับ้านเกิด จํากัด
13 บรษิัท ยูไนเต็ด อนิฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
14 บรษิัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากัด
15 บรษิัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด
16 บรษิัท เทเลนอร ์โกลบอล เซอรว์สิ เอเอส
17 บรษิัท เทเลนอร ์เอเชีย (ไอเอชคิว) จํากัด
18 บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

 19 บรษิัท บางแสนทาวน์เฮา้ส์ จํากัด 
 20 บรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด
 21 กลุม่บรษิัท ไอ.เอน็.เอน็
 22 บรษิัท ท็อปอพัฟอรย์ู จํากัด
 23 บรษิัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด
 24  บรษิัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
 25  บรษิัท บีบี คอนเนค จํากัด
 26 บรษิัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอรว์สิเซส จํากัด
 27 บรษิัท พิพิธภัณฑ์ศลิปะไทย จํากัด

หมายเหตุ  ประธานกรรมการ                    กรรมการ        กรรมการบรหิาร                     ผูบ้รหิารX / // ///

ขอ้มลูการดํารงตําแหนง่ของผูบ้รหิารและผูม้ีอํานาจควบคุมในบรษิัท บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และ
บรษิัทท่ีเกี่ยวขอ้ง(1)

รายชื่อ บรษิัท
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิัทท่ีเกี่ยวขอ้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

นายบุญชัย เบญจรงคกุล X X / X / / / X X

นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ 
โรสทรปิ

/

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม /

นางกมลวรรณ วปิุลากร / X

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ /

นางทูเน่ รปิเปล /

นายราเกซ เจน /

นางปรารถนา มงคลกุล /

นายฮากุน บรวัเช็ท เชิรล์ /

นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์
ไทโฮลด์

/

นายชารดั เมห์โรทรา /// //

นายประเทศ ตันกุรานันท์ /// //

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ /// ///

นางสาวทิพยรตัน์ แก้วศรงีาม /// ///

นายฮาว ร ิเรน็ /// ///

นายราจีฟ บาวา /// ///

นายลารส์ มารค์ุส แอดอรุทุสซัน /// ///

นายสิรวชิญ์ กลบัดี /// /// //

associated
companies

(1)        ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

(2)        นิติบุคคลอยู่ระหวา่งชําระบัญชี

1  บรษิัท เวลิด์โฟน ช็อป จํากัด  (2)

2 บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด
3  บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด  (2)

4  บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
5 บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  (2)

6 บรษิัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน)  (2)

7  บรษิัท เพย์สบาย จํากัด  (2)

8 บรษิัท ดีแทค แอค็เซเลเรท จํากัด
9 บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด

หมายเหตุ  ประธานกรรมการ                    กรรมการ        กรรมการบรหิาร                     ผูบ้รหิารX / // ///

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบรษิัทยอ่ย (1)

รายชื่อบรษิัท/รายชื่อกรรมการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

นางกมลวรรณ วปิุลากร X

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ /

นายชารดั เมห์โรทรา //

นายประเทศ ตันกุรานันท์ //

นายสิรวชิญ์ กลบัดี /// /

นายนฤพนธ์ รตันสมาหาร /

นายทีโบท์ ลปุ ไซมอน จิรารด์ /

นายพิพัฒน์ ศรมีัธยกุล /

นายวริชั จารุโชคทวชีัย /

นายกตัญญู สุวรรณคํา /

นายเอกชัย รตันสุนทร /
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ขอ้มลูการดํารงตําแหนง่ของผูบ้รหิารและผูม้ีอํานาจควบคุมในบรษิัท บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และ
บรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง(1)

รายชื่อ บรษิัท
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

นายบุญชัย เบญจรงคกุล X X / X / / / X X

นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ 
โรสทรปิ

/

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม /

นางกมลวรรณ วปิุลากร / X

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ /

นางทูเน่ รปิเปล /

นายราเกซ เจน /

นางปรารถนา มงคลกุล /

นายฮากุน บรวัเช็ท เชิรล์ /

นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์
ไทโฮลด์

/

นายชารดั เมห์โรทรา /// //

นายประเทศ ตันกุรานันท์ /// //

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ /// ///

นางสาวทิพยรตัน์ แก้วศรงีาม /// ///

นายฮาว ร ิเรน็ /// ///

นายราจีฟ บาวา /// ///

นายลารส์ มารค์ุส แอดอรุทุสซัน /// ///

นายสิรวชิญ์ กลบัดี /// /// //

associated
companies

(1)          ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563           (2)       นิติบุคคลอยู่ระหวา่งชําระบัญชี

1  บรษิัท เวลิด์โฟน ช็อป จํากัด  (2)

2 บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด
3  บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด  (2)

4  บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
5 บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  (2)

6 บรษิัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน)  (2)

7  บรษิัท เพย์สบาย จํากัด  (2)

8 บรษิัท ดีแทค แอค็เซเลเรท จํากัด
9 บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด

10 บรษิัท ยูไนเต็ด ดิสทรบิิวชัน่ บิซซิเนส จํากัด
 11  บรษิัท ศนูย์ให้บรกิารคงสิทธเิลขหมายโทรศพัท์ จํากัด
12  บรษิัท รกับ้านเกิด จํากัด
13 บรษิัท ยูไนเต็ด อนิฟอรเ์มชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
14 บรษิัท ห้องเย็นและการเกษตรสากล จํากัด
15 บรษิัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด
16 บรษิัท เทเลนอร ์โกลบอล เซอรว์สิ เอเอส
17 บรษิัท เทเลนอร ์เอเชีย (ไอเอชคิว) จํากัด
18 บรษิัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จํากัด

 19 บรษิัท บางแสนทาวน์เฮา้ส์ จํากัด 
 20 บรษิัท ไพรเวท พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด
 21 กลุม่บรษิัท ไอ.เอน็.เอน็
 22 บรษิัท ท็อปอพัฟอรย์ู จํากัด
 23 บรษิัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย จํากัด
 24  บรษิัท วาย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
 25  บรษิัท บีบี คอนเนค จํากัด
 26 บรษิัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอรว์สิเซส จํากัด
 27 บรษิัท พิพิธภัณฑ์ศลิปะไทย จํากัด

หมายเหตุ  ประธานกรรมการ                    กรรมการ        กรรมการบรหิาร                     ผูบ้รหิารX / // ///

ขอ้มลูการดํารงตําแหนง่ของผูบ้รหิารและผูม้ีอํานาจควบคุมในบรษิัท บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และ
บรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง(1)

รายชื่อ บรษิัท
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

นายบุญชัย เบญจรงคกุล X X / X / / / X X

นายเยอเก้น ครสิเตียน อาเรน้ท์ 
โรสทรปิ

/

นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอรด์แฮม /

นางกมลวรรณ วปิุลากร / X

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ /

นางทูเน่ รปิเปล /

นายราเกซ เจน /

นางปรารถนา มงคลกุล /

นายฮากุน บรวัเช็ท เชิรล์ /

นายโทมัส อเลก็ซานเดอร ์
ไทโฮลด์

/

นายชารดั เมห์โรทรา /// //

นายประเทศ ตันกุรานันท์ /// //

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ /// ///

นางสาวทิพยรตัน์ แก้วศรงีาม /// ///

นายฮาว ร ิเรน็ /// ///

นายราจีฟ บาวา /// ///

นายลารส์ มารค์ุส แอดอรุทุสซัน /// ///

นายสิรวชิญ์ กลบัดี /// /// //

associated
companies

(1)        ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

(2)        นิติบุคคลอยู่ระหวา่งชําระบัญชี

1  บรษิัท เวลิด์โฟน ช็อป จํากัด  (2)

2 บรษิัท แทค พรอ็พเพอรต์ี้ จํากัด
3  บรษิัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จํากัด  (2)

4  บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด
5 บรษิัท ดีแทค บรอดแบนด์ จํากัด  (2)

6 บรษิัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชัน่ อนิดัสตร ีจํากัด (มหาชน)  (2)

7  บรษิัท เพย์สบาย จํากัด  (2)

8 บรษิัท ดีแทค แอค็เซเลเรท จํากัด
9 บรษิัท เทเลแอสเสท จํากัด

หมายเหตุ  ประธานกรรมการ                    กรรมการ        กรรมการบรหิาร                     ผูบ้รหิารX / // ///

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทยอ่ย (1)

รายชื่อบรษิัท/รายชื่อกรรมการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

นางกมลวรรณ วปิุลากร X

นางชนัญญารกัษ์ เพ็ชรร์ตัน์ /

นายชารดั เมห์โรทรา //

นายประเทศ ตันกุรานันท์ //

นายสิรวชิญ์ กลบัดี /// /

นายนฤพนธ์ รตันสมาหาร /

นายทีโบท์ ลปุ ไซมอน จิรารด์ /

นายพิพัฒน์ ศรมีัธยกุล /

นายวริชั จารุโชคทวชีัย /

นายกตัญญู สุวรรณคํา /

นายเอกชัย รตันสุนทร /



รายงานประจำาปี  2563293

1.  1.  

รายละเอยีดเกีย่วกับ
หัวหน้างานผูต้รวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบรษิัท 
(compliance) 

เอกสารแนบ 3
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1.  1.  

รายละเอยีดเกีย่วกับ
หัวหน้างานผูต้รวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบรษิัท 
(compliance) 

เอกสารแนบ 3



รายงานประจำาปี  2563295

1. หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน

นายกิติ วิจติรสวา่งวงศ์ 
ผูอ้ํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดร้บัการแตง่ต้ัง: 26 กันยายน 2561
อายุ: 38 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• บรหิารธรุกิจมหาบัณทิต – นักบรหิารระดับต้น คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• บัญชีบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรม 

• วฒุิบัตรผูต้รวจสอบภายใน (Certifi ed Internal Auditor: CIA) โดยสถาบันผูต้รวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA), ปี 2561

• วฒุิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุน่ที ่7 (Internal Audit Certifi cate Program: IACP) โดยสภาวชิาชีพบัญชี, ปี 2555

• วฒุิบัตรหลกัสูตรการป้องกันทุจรติ ในองค์กร รุน่ที ่8 โดยสภาวชิาชีพบัญชี, ปี 2557

• ประกาศนียบัตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass และ IT Audit for Non-IT Auditor Workshop โดยสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบ

สารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (Information Systems Audit and Control Association: ISACA Bangkok Chapter), ปี 2557

• ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวชิาชีพนักวางระบบ รุน่ที ่2 (Business System Development: BSD) โดยสภาวชิาชีพบัญชีรว่มกับ คณะพาณิช

ยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ปี 2556

• ประกาศนียบัตรกฎหมายธรุกิจสําหรบับุคคลทัว่ไป รุน่ 16 โดยคณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ปี 2558

• อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) รอบที ่5/2557 จัดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทํางาน

ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน  ผูอ้าํนวยการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2558 – ส.ค. 2561  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรบัประกันภัยต่อ

2557, 2559 – 2560 รกัษาการหัวหน้าฝ่าย – ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย บมจ. ไทยรบัประกันภัยต่อ

2557 – 2558  ผูจ้ัดการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยรบัประกันภัยต่อ

2555 – 2556  รองผูจ้ัดการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน  บมจ. ไทยรบัประกันภัยต่อ

2554 – 2555  ผูจ้ัดการฝ่าย – ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. แพลน บี มีเดีย

2550 – 2554  นักวเิคราะหอ์าวโุส – ฝ่ายพัฒนากระบวนการองค์กร บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง

2547 – 2550  ผูช้่วยผูส้อบบัญชีอาวโุส บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย  สอบบัญชี

2. หวัหนา้งานกํากับดแูลและจรยิธรรมองค์กร

นายธนัท เลาหเลิศเดชา
หัวหนา้ฝ่ายกํากับดแูลและจรยิธรรมองค์กร
วันท่ีไดร้บัการแตง่ต้ัง: 2 มกราคม 2563
อายุ: 47 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท, บรหิารธรุกิจ (การเงิน), มหาวทิยาลยัรามคําแหง

• ปรญิญาตร,ี บรหิารธรุกิจ (การเงิน), มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย ปี2563

ประสบการณ์ทํางาน

2563 – ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 – 2562  ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมภายใน กํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Controls, Compliance and Ethics Director) 

 บรษิัท ดิอาจิโอ โมเอท็ เฮนเนสซี ่(ประเทศไทย) จํากัด

2555 – 2556  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการต่อต้านการทุจรติ (Vice President, Anti-Fraud Management) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2552 – 2555  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสอบทานการควบคุมความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Vice President, Operational Risk and Control Review) 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2550 – 2552  ทีป่รกึษาอาวโุส (Senior Consultant) บรษิัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

2546 – 2550  ผูจ้ัดการฝ่ายตรวบสอบภายใน (Internal Audit Manager) บรษิัทเงินทุน เอไอจีไฟแนนซ์ จํากัด (มหาชน)

2542 – 2546  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในอาวโุส (Senior Internal Auditor) บรษิัท จีอ ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด

2539 – 2542  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน (Internal Auditor) บรษิัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
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1. หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน

นายกิติ วิจติรสวา่งวงศ์ 
ผูอ้ํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันท่ีไดร้บัการแตง่ตั้ง: 26 กันยายน 2561
อายุ: 38 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• บรหิารธรุกิจมหาบัณทิต – นักบรหิารระดับต้น คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• บัญชีบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรม 

• วฒุิบัตรผูต้รวจสอบภายใน (Certifi ed Internal Auditor: CIA) โดยสถาบันผูต้รวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA), ปี 2561

• วฒุิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุน่ที ่7 (Internal Audit Certifi cate Program: IACP) โดยสภาวชิาชีพบัญชี, ปี 2555

• วฒุิบัตรหลกัสูตรการป้องกันทุจรติ ในองค์กร รุน่ที ่8 โดยสภาวชิาชีพบัญชี, ปี 2557

• ประกาศนียบัตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass และ IT Audit for Non-IT Auditor Workshop โดยสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบ

สารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (Information Systems Audit and Control Association: ISACA Bangkok Chapter), ปี 2557

• ประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวชิาชีพนักวางระบบ รุน่ที ่2 (Business System Development: BSD) โดยสภาวชิาชีพบัญชีรว่มกับ คณะพาณิช

ยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ปี 2556

• ประกาศนียบัตรกฎหมายธรุกิจสําหรบับุคคลทัว่ไป รุน่ 16 โดยคณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ปี 2558

• อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) รอบที ่5/2557 จัดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทํางาน

ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน  ผูอ้าํนวยการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2558 – ส.ค. 2561  ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรบัประกันภัยต่อ

2557, 2559 – 2560 รกัษาการหัวหน้าฝ่าย – ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย บมจ. ไทยรบัประกันภัยต่อ

2557 – 2558  ผูจ้ัดการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยรบัประกันภัยต่อ

2555 – 2556  รองผูจ้ัดการฝ่าย – ฝ่ายตรวจสอบภายใน  บมจ. ไทยรบัประกันภัยต่อ

2554 – 2555  ผูจ้ัดการฝ่าย – ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. แพลน บี มีเดีย

2550 – 2554  นักวเิคราะหอ์าวโุส – ฝ่ายพัฒนากระบวนการองค์กร บจ. เบญจจินดา โฮลดิ้ง

2547 – 2550  ผูช้่วยผูส้อบบัญชีอาวโุส บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย  สอบบัญชี

2. หวัหนา้งานกาํกบัดแูลและจรยิธรรมองค์กร

นายธนัท เลาหเลิศเดชา
หัวหนา้ฝ่ายกํากับดแูลและจรยิธรรมองค์กร
วันที่ไดร้บัการแตง่ตั้ง: 2 มกราคม 2563
อายุ: 47 ปี

จํานวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบรษิัท: ไม่มี (0.00%)
จํานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภาวะ: ไม่มี (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร: ไม่มี

ประวัติการศึกษา 

• ปรญิญาโท, บรหิารธรุกิจ (การเงิน), มหาวทิยาลยัรามคําแหง

• ปรญิญาตร,ี บรหิารธรุกิจ (การเงิน), มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย ปี2563

ประสบการณ์ทํางาน

2563 – ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2556 – 2562  ผูอ้าํนวยการฝ่ายควบคุมภายใน กํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Controls, Compliance and Ethics Director) 

 บรษิัท ดิอาจิโอ โมเอท็ เฮนเนสซี ่(ประเทศไทย) จํากัด

2555 – 2556  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการต่อต้านการทุจรติ (Vice President, Anti-Fraud Management) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2552 – 2555  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสอบทานการควบคุมความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Vice President, Operational Risk and Control Review) 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

2550 – 2552  ทีป่รกึษาอาวโุส (Senior Consultant) บรษิัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

2546 – 2550  ผูจ้ัดการฝ่ายตรวบสอบภายใน (Internal Audit Manager) บรษิัทเงินทุน เอไอจีไฟแนนซ์ จํากัด (มหาชน)

2542 – 2546  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในอาวโุส (Senior Internal Auditor) บรษิัท จีอ ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด

2539 – 2542  เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน (Internal Auditor) บรษิัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี  2563297

ทรพัย์สิน
ทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ
และรายละเอยีดเกีย่วกบั
รายการประเมนิราคาทรพัย์สิน

เอกสารแนบ 4
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ทรพัย์สิน
ทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกิจ
และรายละเอยีดเกีย่วกับ
รายการประเมนิราคาทรพัย์สิน

เอกสารแนบ 4



รายงานประจำาปี  2563299

1.2) ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้-ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท จัดตั้งขึ้นเป็นบรษิัทจํากัด และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ได้รบัใบอนุญาตให้
ใช้คลืน่ความถีด่ังนี้ 

ก. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่และใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่าม จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี 
(ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 และส้ินสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2100 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าทีต่้องชําระเงินประมูล
สําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีด่ังกลา่วในราคา 14,445 ลา้นบาท ซึง่ดําเนินการชําระเงินประมูลเรยีบรอ้ยแลว้ 

ข. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่ จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่ 16 ธนัวาคม 2561 และส้ินสุด ณ วนัที ่ 15 
ธนัวาคม 2576) เพือ่ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) 
ย่าน 1800 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ดังกลา่วใน
ราคา 13,386.77 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึง่ดําเนินการชําระเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 10,040.08 ลา้นบาท 

ค. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่ จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่ 16 ธนัวาคม 2561 และส้ินสุด ณ วนัที ่ 15 
ธนัวาคม 2576) เพือ่ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) 
ย่าน 900 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มหีนา้ทีต่อ้งชาํระเงนิประมลูสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถีด่งักลา่วในราคา 
40,728.48 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึง่ดําเนินการชําระเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 12,218.54 ลา้นบาท 

ง. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่24 กุมภาพันธ์ 2563 และส้ินสุด ณ วนัที ่23 
กุมภาพนัธ์ 2578) เพือ่ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication – IMT) ย่าน 
26000 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าทีต้่องชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีด่ังกลา่วในราคา 
974.13 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึง่ดําเนินการชําระเงินประมูลเรยีบรอ้ยแลว้

จ. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีจ่าก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 และส้ินสุด ณ วนัที ่23 
ธนัวาคม 2578) เพือ่ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) 
ยา่น 700 MHz โดยดแีทค ไตรเนต็ มหีนา้ทีต้่องชาํระเงนิประมลูสําหรบัการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีด่งักลา่วในราคา 
18,815 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึง่ดําเนินการชําระเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 1,881.5 ลา้นบาท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูคา่ต้นทนุการได้รบัใบอนญุาตให้ใชค้ลืน่ความถี ่(สุทธ)ิ ตามงบการเงินรวมของบรษิทัมมีลูคา่ประมาณ 
62,104.6 ลา้นบาท

ทรพัย์สินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ

1. บรษิทัมทีรพัย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทหลัก ไดแ้ก่

รายละเอียดสินทรพัย์
มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(ลา้นบาท)

มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(ลา้นบาท)

ทรพัย์สินประเภททีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์
ทรพัย์สินประเภทสิทธกิารใช-้ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตให้
ใช้คลืน่ความถีฯ่
ทรพัย์สินประเภทสิทธกิารใช้
สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่

53,894.4
50,235.0

23,663.5
1,664.5

51,347.0
62,104.6

21,456.8
1,772.4

รวม 129,457.4 136,680.8

1.1) ทรัพย์สินประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

รายละเอยีดสินทรพัย์ถาวรหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีดังนี้ 

รายละเอียดสินทรพัย์
มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(ลา้นบาท)

มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(ลา้นบาท)

ทีด่ิน
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 
ส่วนปรบัปรุงสิทธกิารเช่า
อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บรกิารวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลลูา่ร์
ส่วนปรบัปรุงอาคาร-สถานีรบัส่งสัญญาณ
เครือ่งตกแต่ง ติดตั้งและเครือ่งใช้สํานักงาน
เครือ่งมือและอปุกรณ์
สินทรพัย์ถาวรอืน่

988.8
235.4
455.2

49,235.9

7.2
97.2

484.6
2,390.1

988.8
199.6
294.3

43,743.3

3.0
68.4

413.6
5,636.0

รวม 53,894.4 51,347.0

ปัจจุบันบรษิัทมีทีด่ิน อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,188.4 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 
โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นทีสํ่าหรบัการติดตั้งสถานีฐาน 

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรพัย์ประเภทต่าง ๆ ของบรษิัทมีดังต่อไปนี้

• อาคารและส่วนปรบัปรุงสํานักงาน      5 - 20 ปี
• ส่วนปรบัปรุง        5 - 12 ปี
• อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บรกิารวทิยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ร ์ 3 - 15 ปี
• ส่วนปรบัปรุงอาคารสถานีรบัส่งสัญญาณ     20 ปี
• เครือ่งตกแต่ง ติดตั้งและเครือ่งใช้สํานักงาน     5 ปี
• เครือ่งมือและอปุกรณ์       3 ปี และ 5 ปี
• อปุกรณ์ส่ือโฆษณาและอปุกรณ์ส่ือสาร     2 - 5 ปี
• สินทรพัย์ถาวรอืน่       5 ปี
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1.2) ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้-ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ฯ

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท จัดตั้งขึ้นเป็นบรษิัทจํากัด และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ได้รบัใบอนุญาตให้
ใช้คลืน่ความถีด่ังนี้ 

ก. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่และใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่าม จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี 
(ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 และส้ินสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2570) เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
(International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2100 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าทีต่้องชําระเงินประมูล
สําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีด่ังกลา่วในราคา 14,445 ลา้นบาท ซึง่ดําเนินการชําระเงินประมูลเรยีบรอ้ยแลว้ 

ข. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่ จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่ 16 ธนัวาคม 2561 และส้ินสุด ณ วนัที ่ 15 
ธนัวาคม 2576) เพือ่ประกอบกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) 
ย่าน 1800 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าที่ต้องชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ดังกลา่วใน
ราคา 13,386.77 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึง่ดําเนินการชําระเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 10,040.08 ลา้นบาท 

ค. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่ จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่ 16 ธนัวาคม 2561 และส้ินสุด ณ วนัที ่ 15 
ธนัวาคม 2576) เพือ่ประกอบกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) 
ยา่น 900 MHz โดยดแีทค ไตรเน็ต มีหนา้ทีต่อ้งชาํระเงนิประมลูสําหรบัการได้รบัใบอนญุาตให้ใชค้ลืน่ความถีด่งักลา่วในราคา 
40,728.48 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึง่ดําเนินการชําระเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 12,218.54 ลา้นบาท 

ง. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่จาก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่24 กุมภาพันธ์ 2563 และส้ินสุด ณ วนัที ่23 
กมุภาพันธ ์2578) เพือ่ประกอบกจิการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication – IMT) ย่าน 
26000 MHz โดยดีแทค ไตรเน็ต มีหน้าทีต่้องชําระเงินประมูลสําหรบัการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีด่ังกลา่วในราคา 
974.13 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึง่ดําเนินการชําระเงินประมูลเรยีบรอ้ยแลว้

จ. ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถีจ่าก กสทช. มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี (ตั้งแต่วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 และส้ินสุด ณ วนัที ่23 
ธนัวาคม 2578) เพือ่ประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลือ่นทีส่ากล (International Mobile Telecommunication - IMT) 
ยา่น 700 MHz โดยดแีทค ไตรเนต็ มหีนา้ทีต้่องชาํระเงนิประมลูสําหรบัการไดร้บัใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีด่งักลา่วในราคา 
18,815 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ซึง่ดําเนินการชําระเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 1,881.5 ลา้นบาท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มูลคา่ต้นทนุการได้รบัใบอนญุาตให้ใชค้ลืน่ความถี ่(สุทธ)ิ ตามงบการเงินรวมของบรษิทัมมีลูคา่ประมาณ 
62,104.6 ลา้นบาท

ทรพัย์สินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ

1. บรษิทัมทีรพัย์สินทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกิจจาํแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทหลัก ไดแ้ก่

รายละเอียดสินทรพัย์
มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(ลา้นบาท)

มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563

(ลา้นบาท)

ทรพัย์สินประเภททีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์
ทรพัย์สินประเภทสิทธกิารใช-้ตน้ทนุการไดร้บัใบอนญุาตให้
ใช้คลืน่ความถีฯ่
ทรพัย์สินประเภทสิทธกิารใช้
สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่

53,894.4
50,235.0

23,663.5
1,664.5

51,347.0
62,104.6

21,456.8
1,772.4

รวม 129,457.4 136,680.8

1.1) ทรัพย์สินประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

รายละเอยีดสินทรพัย์ถาวรหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีดังนี้ 

รายละเอียดสินทรพัย์
มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(ลา้นบาท)

มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563

(ลา้นบาท)

ทีด่ิน
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 
ส่วนปรบัปรุงสิทธกิารเช่า
อุปกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บรกิารวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลลูา่ร์
ส่วนปรบัปรุงอาคาร-สถานีรบัส่งสัญญาณ
เครือ่งตกแต่ง ติดตั้งและเครือ่งใช้สํานักงาน
เครือ่งมือและอปุกรณ์
สินทรพัย์ถาวรอืน่

988.8
235.4
455.2

49,235.9

7.2
97.2

484.6
2,390.1

988.8
199.6
294.3

43,743.3

3.0
68.4

413.6
5,636.0

รวม 53,894.4 51,347.0

ปัจจุบันบรษิัทมีทีด่ิน อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,188.4 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 
โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นทีสํ่าหรบัการติดตั้งสถานีฐาน 

อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรพัย์ประเภทต่าง ๆ ของบรษิัทมีดังต่อไปนี้

• อาคารและส่วนปรบัปรุงสํานักงาน      5 - 20 ปี
• ส่วนปรบัปรุง        5 - 12 ปี
• อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานสนับสนุนการให้บรกิารวทิยุคมนาคมระบบเซลลลูา่ร ์ 3 - 15 ปี
• ส่วนปรบัปรุงอาคารสถานีรบัส่งสัญญาณ     20 ปี
• เครือ่งตกแต่ง ติดตั้งและเครือ่งใช้สํานักงาน     5 ปี
• เครือ่งมือและอปุกรณ์       3 ปี และ 5 ปี
• อปุกรณ์ส่ือโฆษณาและอปุกรณ์ส่ือสาร     2 - 5 ปี
• สินทรพัย์ถาวรอืน่       5 ปี
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1.3) ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สิทธกิารใช้ตามสัญญาเช่าทีด่ิน อาคาร สิทธกิารเช่าและอปุกรณ์ มีดังนี้ 

รายละเอียดสินทรพัย์
มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(ลา้นบาท)

มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(ลา้นบาท)

ทีด่ินทีต่ั้งเสาโทรคมนาคม
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 
อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานเพือ่การให้บรกิาร
โทรคมนาคมเคลือ่นที่
สิทธกิารเช่า
อืน่ ๆ

7,544.1
988.8

15,024.7
48.6
57.3

7,141.0
1,138.8

13,094.2
26.3
56.5

รวม 23,663.5 21,456.8

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัย์สิทธกิารใช้คํานวณจากราคาทุนของสินทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรอือายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณของสินทรพัย์สิทธกิารใช้แต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกวา่ ดังต่อไปนี้

1.4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่ของบรษิัทหมายถึง ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร ์และ ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรร์ะหวา่งการพัฒนา ซึง่ตามงบการเงินรวม ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่าประมาณ 1,772.4 ลา้นบาท  

รายละเอียดสินทรพัย์
มลูคา่สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
(ลา้นบาท)

มลูคา่สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

(ลา้นบาท)

ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์
ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรร์ะหวา่งการพัฒนา

1,325.2
339.2

1,512.3
260.1

รวม 1,664.5 1,772.4

• ทีด่ินทีต่ั้งเสาโทรคมนาคม

• พื้นทีเ่สาสถานีรบัส่งสัญญาณภายใต้สัญญา กสท 
    (ปัจจุบันคือ “เอน็ที”)
• อาคารสํานักงาน
• สํานักงานบรกิารลกูค้า

• ยานพาหนะ
• พื้นทีเ่สาสถานีรบัส่งสัญญาณภายใต้โครงสรา้ง

พื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม

3 ปี บวกอายุของสัญญาทีม่ีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ทีจ่ะใช้สิทธเิลอืกในการขยายอายุสัญญา
8 ปี

3 ปี
3 ปี บวกอายุของสัญญาทีม่ีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ทีจ่ะใช้สิทธเิลอืกในการขยายอายุสัญญา
2 - 3 ปี
3 ปี บวกอายุของสัญญาทีม่ีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลทีจ่ะใช้สิทธเิลอืกในการขยายอายุสัญญา

2. นโยบายการลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม

ปัจจุบัน บรษิัทมุ่งเน้นธุรกิจให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นหลัก โดยบรษิัทลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มเพื่อสนับสนุนกิจการหลัก
ของบรษัิทในแง่ของการบรหิารสินทรพัย์และอสังหารมิทรพัย์ และเพื่อประกอบธรุกิจอืน่ที่เกี่ยวเนื่องหรอืเป็นประโยชน์กับธรุกิจให้บรกิาร
โทรศพัท์เคลือ่นที่

ในการดูแลบรหิารกิจการของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม บรษิัทได้แต่งต้ังกรรมการที่มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการน้ัน ๆ เพื่อเป็น
ตัวแทนของบรษิัทในการดําเนินการดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ
(2) ดูแลและทบทวนผลการดําเนินงานของบรษิัทเหลา่นั้นทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย
(3) ลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นประจําปี
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1.3) ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์สิทธกิารใช้ตามสัญญาเช่าทีด่ิน อาคาร สิทธกิารเช่าและอปุกรณ์ มีดังนี้ 

รายละเอียดสินทรพัย์
มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562

(ลา้นบาท)

มลูคา่สุทธติามงบการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563

(ลา้นบาท)

ทีด่ินทีต่ั้งเสาโทรคมนาคม
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 
อปุกรณ์ใช้ในการดําเนินงานเพือ่การให้บรกิาร
โทรคมนาคมเคลือ่นที่
สิทธกิารเช่า
อืน่ ๆ

7,544.1
988.8

15,024.7
48.6
57.3

7,141.0
1,138.8

13,094.2
26.3
56.5

รวม 23,663.5 21,456.8

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัย์สิทธกิารใช้คํานวณจากราคาทุนของสินทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรอือายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณของสินทรพัย์สิทธกิารใช้แต่ละประเภท แลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกวา่ ดังต่อไปนี้

1.4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอืน่ของบรษิัทหมายถึง ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร ์และ ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรร์ะหวา่งการพัฒนา ซึง่ตามงบการเงินรวม ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่าประมาณ 1,772.4 ลา้นบาท  

รายละเอียดสินทรพัย์
มลูคา่สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
(ลา้นบาท)

มลูคา่สุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

(ลา้นบาท)

ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์
ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรร์ะหวา่งการพัฒนา

1,325.2
339.2

1,512.3
260.1

รวม 1,664.5 1,772.4

• ทีด่ินทีต่ั้งเสาโทรคมนาคม

• พื้นทีเ่สาสถานีรบัส่งสัญญาณภายใต้สัญญา กสท 
    (ปัจจุบันคือ “เอน็ที”)
• อาคารสํานักงาน
• สํานักงานบรกิารลกูค้า

• ยานพาหนะ
• พื้นทีเ่สาสถานีรบัส่งสัญญาณภายใต้โครงสรา้ง

พื้นฐานโทรคมนาคมและโครงข่ายโทรคมนาคม

3 ปี บวกอายุของสัญญาทีม่ีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ทีจ่ะใช้สิทธเิลอืกในการขยายอายุสัญญา
8 ปี

3 ปี
3 ปี บวกอายุของสัญญาทีม่ีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ทีจ่ะใช้สิทธเิลอืกในการขยายอายุสัญญา
2 - 3 ปี
3 ปี บวกอายุของสัญญาทีม่ีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลทีจ่ะใช้สิทธเิลอืกในการขยายอายุสัญญา

2. นโยบายการลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม

ปัจจุบัน บรษิัทมุ่งเน้นธุรกิจให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นหลัก โดยบรษิัทลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มเพื่อสนับสนุนกิจการหลัก
ของบรษิัทในแง่ของการบรหิารสินทรพัย์และอสังหารมิทรพัย์ และเพื่อประกอบธรุกิจอืน่ที่เกี่ยวเนื่องหรอืเป็นประโยชน์กับธรุกิจให้บรกิาร
โทรศพัท์เคลือ่นที่

ในการดูแลบรหิารกิจการของบรษิัทย่อยและบรษัิทรว่ม บรษิัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการน้ัน ๆ เพื่อเป็น
ตัวแทนของบรษิัทในการดําเนินการดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ
(2) ดูแลและทบทวนผลการดําเนินงานของบรษิัทเหลา่นั้นทุกไตรมาสเป็นอย่างน้อย
(3) ลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นประจําปี
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นโยบายและแนวปฏบิตักิาร
กาํกบัดแูลกจิการ
และจรรยาบรรณธรุกจิ  

เอกสารแนบ 5
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นโยบายและแนวปฏบิตักิาร
กาํกบัดแูลกจิการ
และจรรยาบรรณธรุกิจ  

เอกสารแนบ 5
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 16 ตุลาคม 2563

1. วัตถุประสงค์ 

บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”)  จดทะเบียนในลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ซึง่กําหนดให้
คณะกรรมการของบรษิัท (“คณะกรรมการ”) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหนึง่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีข่องคณะกรรมการ โดยมีหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการสอดส่องดูแลให้การรายงานทางการเงินและกระบวนการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างม ีประสิทธภิาพ รวมทัง้การปฏบิติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุราย คณะกรรมการตรวจ
สอบมีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎบัตรฉบับนี้ และภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

2. หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

2.1 สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทั และการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด

2.2 สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและเพียงพอ

2.3 พิจารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน  รวมถึงให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลกิจ้าง หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  ตลอดจนเข้ารว่มประชุมกบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ารว่มอย่างน้อยปีละหนึง่คร้งั

2.4 สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย และ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท

2.5 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท และเสนอค่าตอบแทนและ
เงือ่นไขการทาํงานของบคุคลดงักลา่ว (รวมถงึเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชเีมือ่ขาดคุณสมบติั) ตลอดจนเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ารว่มอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

2.6 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของคณะ
กรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีความสมเหตุสม
ผลและเป็นการทําเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

2.7 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปขีองบรษิทั ซ่ึงรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

2.7.1 ความเห็นเกีย่วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถือได้ของรายงานทางการเงินของบรษิัทตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด

2.7.2 ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท
2.7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท

แนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จำากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) ยึดมัน่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รวมท้ังได้ยดึถอืและปฏบิตัติามในหลกัการกำากับดูแลกิจการทีดี่สำาหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 ของสำานกังานคณะ
กรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หลกัเกณฑ์ตามโครงการสำารวจการกำากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบียน (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) และหลกัการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีสำาหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษัิทได้นำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
มาปรบัใช้กับของบรษิัทเป็นครัง้แรก ณ การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2556 ซึง่ได้นำา
หลกัการกำากบัดูแลกจิการทีด่สีำาหรบับรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาปรบัใช้กับการกำากับดูแลกิจการของบรษิทั 
โดยสะท้อนหลกัการสำาหรบัการกำากับดูแลกิจการทีด่ีใน 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1  สิทธขิองผูถ้ือหุ้น 
หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3  บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส
หมวดที่ 5  ความรบัผดิชอบของกรรมการ

ทั้งนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560 ได้อนุมัติหลกัการกำากับดูแลกิจการซึง่กำาหนดโครงสรา้ง
การกำากบัดแูลกจิการในบรษัิท ประกอบดว้ย การประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
และคณะผู้บรหิารของบรษิัท เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการกระบวนการในการบรหิารความเส่ียง การกำาหนดกลยุทธ์ของ
บรษิัท กระบวนการรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัทำาหลกัในการปฏิบติั “จรยิธรรมองค์กร – ดีแทคธรรมาภบิาล” ซึง่ใชบั้งคบักับกรรมการผูบ้รหิาร และ
พนักงานของบรษิทั ตลอดจนบคุคลอืน่ ๆ  ทีก่ระทำาการในนามของบรษัิท โดยเริม่ใชบั้งคบัตัง้แตปี่ 2549 และมีการปรบัปรุงแกไ้ขเรือ่ยมา โดย
ครอบคลมุเรือ่งตา่ง ๆ  เชน่ สิทธมินุษยชน แรงงาน สุขภาพ อนามยั ความปลอดภยั การรกัษาความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ขอ้มูลภายใน การทจุรติคอรร์ปัชัน่ การควบคมุภายใน และการเปิดเผยข้อมลู เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามหลกัมาตรฐานสากล

บรษิัทได้จัดให้มีการเผยแพรแ่นวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการและหลกัในการปฏิบัติดังกลา่วทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทที ่www.dtac.co.th 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ 16 ตุลาคม 2563

1. วัตถุประสงค์ 

บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”)  จดทะเบียนในลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ซึง่กําหนดให้
คณะกรรมการของบรษิัท (“คณะกรรมการ”) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหนึง่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีข่องคณะกรรมการ โดยมีหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการสอดส่องดูแลให้การรายงานทางการเงินและกระบวนการควบคุมภายใน
เป็นไปอยา่งม ีประสิทธภิาพ รวมทัง้การปฏบิตัติามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี่เพือ่ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทกุราย คณะกรรมการตรวจ
สอบมีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎบัตรฉบับนี้ และภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

2. หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

2.1 สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงนิของบรษิทั และการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด

2.2 สอบทานให้บรษิัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและเพียงพอ

2.3 พิจารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน  รวมถึงให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลกิจ้าง หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  ตลอดจนเข้ารว่มประชุมกบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ารว่มอย่างน้อยปีละหนึง่คร้งั

2.4 สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย และ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท

2.5 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท และเสนอค่าตอบแทนและ
เงือ่นไขการทาํงานของบคุคลดงักลา่ว (รวมถงึเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชเีมือ่ขาดคณุสมบตั)ิ ตลอดจนเขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ารว่มอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

2.6 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของคณะ
กรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีความสมเหตุสม
ผลและเป็นการทําเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิัท

2.7 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิท ซ่ึงรายงานดังกลา่วต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

2.7.1 ความเห็นเกีย่วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถือได้ของรายงานทางการเงินของบรษิัทตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ฎหมายกําหนด

2.7.2 ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท
2.7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท
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2.7.4 ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี
2.7.5 ความเห็นเกีย่วกับรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
2.7.7 ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎบัตร
2.7.8 รายการอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท

2.8 ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบรษัิทกําหนด (ถ้ามี) 
และ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท ส่วนคณะกรรมการบรษิัทมีความรบัผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบรษิัทต่อบุคคลภายนอก

3. กรอบอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบเรือ่งใด ๆ ภายใต้กรอบความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถงึสามารถวา่จ้างทีป่รกึษาอสิระ นกับัญช ีหรอืบคุคลอืน่ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านทีจ่าํเป็นตอ่การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สําเรจ็ตามทีก่ําหนดในกฎบัตรนี้

4. องค์ประกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกวา่ 3 (สาม) คน

ในกรณีที่ตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบวา่งลงตํ่ากวา่องค์ประกอบที่กําหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบให้ครบจํานวนตามทีก่ําหนดภายในสามเดือนหลงัจากตําแหน่งวา่งลง 

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

4.1 ต้องได้รบัการแต่งตั้งจากทีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

4.2 เป็นกรรมการอสิระ  

4.3 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษัิท
รว่ม บรษิัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท

4.4 ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทย่อยลาํดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ป็นบรษิัทจดทะเบียน

4.5 มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอต่อการทําหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้มีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอ
ต่อการทําหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงิน อย่างน้อย 1 (หนึง่) คน

5. องค์กร

5.1 วาระ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับวาระที่ได้รบัแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก
ตําแหน่งด้วยการออกตามวาระ ก็สามารถได้รบัการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอกีวาระได้ 

5.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 รายให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

5.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในพึงได้รับการแต่งต้ังในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการจัดการกิจกรรมทั่วไป เช่น จัดตารางการประชุม จัดวาระการประชุม รวบรวมเอกสารการประชุม บันทึกรายงาน
การประชุม และอืน่ๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีหน้าที่ในการหารอืหรอืให้ความคิดเห็นในแต่ละวาระการประชุม และ
ไม่มีสิทธอิอกเสียงในทีป่ระชุม

5.4 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้นุมัติกฎบัตร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และการแก้ไขเพิม่เติมกฎบัตรดังกลา่ว

6. การประชุม

6.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละหน่ึงครัง้ เพือ่ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบของตนตามทีกํ่าหนดในกฎบัตรนี้

6.2 องค์ประชุม
องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบข้างมากของกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 

6.3 ผู้นําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรอืพนักงานระดับผู้จัดการอาวุโสของบรษิัทมานําเสนอเน้ือหาในแต่ละวาระการ
ประชุมทีอ่ยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของตนเองให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบได้

7. การรายงาน

7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานผลการปฏบิติัหนา้ทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้เรือ่งอืน่ใดทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่เป็นเรือ่งทีค่ณะกรรมการพึงรบัทราบ

7.2 การรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรอืการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอยา่งมนัียยะสําคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบรษัิท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
เพือ่ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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2.7.4 ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี
2.7.5 ความเห็นเกีย่วกับรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ารว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
2.7.7 ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎบัตร
2.7.8 รายการอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท

2.8 ปฏิบัติการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบรษิัทกําหนด (ถ้ามี) 
และ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท ส่วนคณะกรรมการบรษิัทมีความรบัผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบรษิัทต่อบุคคลภายนอก

3. กรอบอาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบเรือ่งใด ๆ ภายใต้กรอบความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถงึสามารถวา่จ้างทีป่รกึษาอสิระ นกับัญช ีหรอืบคุคลอืน่ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านทีจ่าํเป็นตอ่การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สําเรจ็ตามทีก่ําหนดในกฎบัตรนี้

4. องค์ประกอบ และคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกวา่ 3 (สาม) คน

ในกรณีที่ตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบวา่งลงตํ่ากวา่องค์ประกอบที่กําหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบให้ครบจํานวนตามทีก่ําหนดภายในสามเดือนหลงัจากตําแหน่งวา่งลง 

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

4.1 ต้องได้รบัการแต่งตั้งจากทีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

4.2 เป็นกรรมการอสิระ  

4.3 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย บรษัิท
รว่ม บรษิัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท

4.4 ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทย่อยลาํดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ป็นบรษิัทจดทะเบียน

4.5 มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอต่อการทําหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้มีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอ
ต่อการทําหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงิน อย่างน้อย 1 (หนึง่) คน

5. องค์กร

5.1 วาระ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับวาระที่ได้รบัแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจาก
ตําแหน่งด้วยการออกตามวาระ ก็สามารถได้รบัการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอกีวาระได้ 

5.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 รายให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

5.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในพึงได้รับการแต่งต้ังในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการจัดการกิจกรรมทั่วไป เช่น จัดตารางการประชุม จัดวาระการประชุม รวบรวมเอกสารการประชุม บันทึกรายงาน
การประชุม และอืน่ๆ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีหน้าที่ในการหารอืหรอืให้ความคิดเห็นในแต่ละวาระการประชุม และ
ไม่มีสิทธอิอกเสียงในทีป่ระชุม

5.4 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้นุมัติกฎบัตร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และการแก้ไขเพิม่เติมกฎบัตรดังกลา่ว

6. การประชุม

6.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ เพือ่ปฏบัิตติามความรบัผดิชอบของตนตามทีกํ่าหนดในกฎบตัรนี้

6.2 องค์ประชุม
องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบข้างมากของกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 

6.3 ผู้นําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรอืพนักงานระดับผู้จัดการอาวุโสของบรษิัทมานําเสนอเน้ือหาในแต่ละวาระการ
ประชุมทีอ่ยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของตนเองให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบได้

7. การรายงาน

7.1 การรายงานต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานผลการปฏบิติัหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทัง้เรือ่งอืน่ใดทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวา่เป็นเรือ่งทีค่ณะกรรมการพึงรบัทราบ

7.2 การรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรอืการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล
กระทบอยา่งมนัียยะสําคญัตอ่ฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของบรษัิท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการ
เพือ่ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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7.2.1 รายการทีเ่กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2.2 การทุจรติ หรอืมีส่ิงผดิปกติหรอืมีความบกพรอ่งทีสํ่าคัญในระบบควบคุมภายใน 
7.2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ซึ่งรวมถึงพรบ.หลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลท. หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท

หากคณะกรรมการบรหิารหรอืฝ่ายบรหิารไม่ดําเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น คณะกรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการ หรอืการกระทําดังกลา่วต่อสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ หรอื
ตลาดหลกัทรพัย์ 

8. การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงหนา้ที ่และคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทต้องเปิดเผยมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ รายชื่อ และขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลีย่นแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรพัย์กําหนดต่อตลาดหลักทรพัย์ภายใน 
3 (สาม) วนัทําการนับแต่วนัทีม่ีการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว

8.2 บรษัิทต้องจัดส่งหนังสือรบัรอง และประวตัิของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัย์กําหนดต่อตลาดหลกัทรพัย์
ภายใน 3 (สาม) วนัทําการนับแต่วนัทีม่ีมติคณะกรรมการ หรอืมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 บรษิทัตอ้งเปดิเผยมตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ รายชือ่คณะกรรมการ และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัย์กําหนด

8.4 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดวาระ บรษัิทต้องเปิดเผยสารสนเทศพรอ้มเหตุผลของการพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกลา่วต่อตลาดหลกัทรพัย์ทันที

กฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2555
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

1. บทนํา

1.1 ภาพรวม

คณะกรรมการบรษิัท กําหนดกรอบนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนเพื่อจูงใจ และสรา้งความผูกพันแก่พนักงาน ทั้งคํานึงถึงการ
กําหนดค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกับผลการดําเนินงานของบรษิัท ควบคู่กับส่วนเพิม่มูลค่าให้แก่ผูถ้ือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัจงึจดัตัง้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนขึน้เป็นคณะกรรมการประจาํของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่สนบัสนนุ
คณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณากลัน่กรองการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษิทั โดย
คณะกรรมการบรษัิทมีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ดําเนินการตามหลกัการ และข้อกําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ ตามที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรอืที่
จะมีการแก้ไขเพิม่เติมต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีส่นับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการกําหนดนโยบายกําหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 

(ก.) เพือ่ดงึดูด รกัษา และกระตุน้คณะกรรมการ (ทัง้กรรมการบรหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) รวมไปถงึประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารซึง่เป็นผูด้ําเนินการสรา้งมูลค่าทีย่ัง่ยืนให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบรษิัท

(ข.) เพื่อกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บรหิารอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง โดยคํานึงถึงผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทั ผลงานของฝา่ยจดัการ รวมถงึเปรยีบเทยีบกบัคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนั และสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ

(ค.) เพือ่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบรษิัท และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

2.1 องค์ประกอบ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน โดยประธาน และคณะกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทนส่วนใหญต่อ้งเป็นกรรมการอสิระ และตอ้งมสีมาชกิอยา่งนอ้ยหนึง่ราย (กรรมการอสิระหรอืไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร) ทีม่คีวามรู้
เกีย่วกับการกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร หรอืคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนควรจะให้ผูเ้ชีย่วชาญภายใน และ/หรอืภายนอก
บรษิัทให้คําแนะนําเกีย่วกับการกําหนดค่าตอบแทน

ห้ามมิให้กรรมการบรหิารดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการทุกรายมีสิทธเิข้ารว่มการประชุม
เลอืกตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้
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7.2.1 รายการทีเ่กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2.2 การทุจรติ หรอืมีส่ิงผดิปกติหรอืมีความบกพรอ่งทีสํ่าคัญในระบบควบคุมภายใน 
7.2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ซึ่งรวมถึงพรบ.หลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลท. หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจของบรษิัท

หากคณะกรรมการบรหิารหรอืฝ่ายบรหิารไม่ดําเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น คณะกรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการ หรอืการกระทําดังกลา่วต่อสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ หรอื
ตลาดหลกัทรพัย์ 

8. การเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงหนา้ที ่และคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัทต้องเปิดเผยมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ รายชื่อ และขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลีย่นแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรพัย์กําหนดต่อตลาดหลักทรพัย์ภายใน 
3 (สาม) วนัทําการนับแต่วนัทีม่ีการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว

8.2 บรษัิทต้องจัดส่งหนังสือรบัรอง และประวตัิของคณะกรรมการตรวจสอบตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัย์กําหนดต่อตลาดหลกัทรพัย์
ภายใน 3 (สาม) วนัทําการนับแต่วนัทีม่ีมติคณะกรรมการ หรอืมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 บรษัิทตอ้งเปดิเผยมตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ รายชือ่คณะกรรมการ และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัย์กําหนด

8.4 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดวาระ บรษิัทต้องเปิดเผยสารสนเทศพรอ้มเหตุผลของการพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกลา่วต่อตลาดหลกัทรพัย์ทันที

กฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2555
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

1. บทนํา

1.1 ภาพรวม

คณะกรรมการบรษิัท กําหนดกรอบนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนเพื่อจูงใจ และสรา้งความผูกพันแก่พนักงาน ทั้งคํานึงถึงการ
กําหนดค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกับผลการดําเนินงานของบรษิัท ควบคู่กับส่วนเพิม่มูลค่าให้แก่ผูถ้ือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัจงึจดัตัง้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนขึน้เป็นคณะกรรมการประจาํของคณะกรรมการบรษัิทเพือ่สนบัสนนุ
คณะกรรมการบรษิทัในการพิจารณากลัน่กรองการกาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษิทั โดย
คณะกรรมการบรษัิทมีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ดําเนินการตามหลกัการ และข้อกําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนฉบับน้ี ตามที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรอืที่
จะมีการแก้ไขเพิม่เติมต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีส่นับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการกําหนดนโยบายกําหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 

(ก.) เพือ่ดงึดูด รกัษา และกระตุน้คณะกรรมการ (ทัง้กรรมการบรหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) รวมไปถงึประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารซึง่เป็นผูด้ําเนินการสรา้งมูลค่าทีย่ัง่ยืนให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบรษิัท

(ข.) เพื่อกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บรหิารอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง โดยคํานึงถึงผลการ
ดาํเนนิงานของบรษัิท ผลงานของฝา่ยจดัการ รวมถึงเปรยีบเทยีบกับคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ

(ค.) เพือ่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบรษิัท และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

2.1 องค์ประกอบ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้องประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน โดยประธาน และคณะกรรมการกําหนดค่า
ตอบแทนส่วนใหญต่อ้งเป็นกรรมการอสิระ และตอ้งมสีมาชกิอยา่งนอ้ยหนึง่ราย (กรรมการอสิระหรอืไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร) ทีม่คีวามรู้
เกีย่วกับการกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร หรอืคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรจะให้ผูเ้ชีย่วชาญภายใน และ/หรอืภายนอก
บรษิัทให้คําแนะนําเกีย่วกับการกําหนดค่าตอบแทน

ห้ามมิให้กรรมการบรหิารดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการทุกรายมีสิทธเิข้ารว่มการประชุม
เลอืกตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้
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2.2 เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน อาจแต่งตั้งเลขานุการเพียงคนหนึ่ง หรอืมากกว่าหนึ่งคนเพื่อเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน โดยอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับเลขานุการบรษิัทได้

เลขานุการมีความรบัผิดชอบในการจัดการประชุมใคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จัดเตรยีมวาระการประชุม และเอกสารที่
เกีย่วข้อง และบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการไม่มีสิทธอิอกเสียงในการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

3. การแตง่ตัง้และการพน้จากตาํแหนง่คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

3.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้แต่งตั้งประธาน และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และมีความเชีย่วชาญเหมาะสมกับหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

3.2 การพ้นจากตําแหน่ง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีวาระดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับวาระทีไ่ด้รบัแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จนกวา่จะครบวาระ ลา
ออก หรอืถูกถอดถอนจากการเป็นคณะกรรมการบรษิัท ในกรณีทีม่ีกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประสงค์จะลาออก จะต้องแจ้งลา
ออก พรอ้มดว้ยเหตผุลตอ่คณะกรรมการบรษิทัลว่งหนา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหนึง่เดอืนเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมเีวลาเพยีงพอที่
จะสรรหากรรมการใหม่ตําแหน่งทีว่า่งลง

4. การประชุม

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้องจัดการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครัง้ต่อปี โดยมีอํานาจในการจัดการประชุมเพ่ิมเติมหากจําเป็น 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกท่านควรเข้ารว่มการประชุมในแต่ละครัง้

องค์ประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเข้ารว่มการประชุมจํานวนสามท่าน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพึงได้รบัวาระการประชุมรวมถึงข้อมูลโดยสรุปลว่งหน้าก่อนการประชุม

การลงมติของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพึงกระทําโดยการลงคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีสิทธอิอกเสียงหนึ่งเสียง 
หากผลการลงคะแนนเสียงเสมอกัน ประธานการประชุมจะเป็นผูอ้อกเสียงชี้ขาด

5. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

(1) สอบทาน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการเพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นเพือ่อนุมัติ
(2) สอบทาน และอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดค่าตอบแทน

(4) สอบทานเพือ่ให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
(5) รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (รวมถงึคา่จา้ง เงนิจูงใจ คา่ตอบแทนในรูป

หุ้น และสิทธใินการได้รบัเงินเกษียณอายุหรอืเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทนและพิจารณาวา่องค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนใดต้องได้รบัการอนุมัติจากผูถ้ือหุ้นหรอืไม่

(6) สอบทานสิทธติามสัญญาที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะได้รบัจากการยกเลกิสัญญาจ้าง และค่าตอบแทนเป็นเงินที่จ่าย หรอื
เสนอวา่จะจ่าย เพือ่พิจารณาวา่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรอืไม่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิทั และจดัทาํรายงานของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน พรอ้มข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยหนึง่ครัง้ต่อปี

(8) สอบทาน และปรบัปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิัทอนุมัติ

(9) ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ใด ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท

ในการปฏบิตัหินา้ที ่และความรบัผดิชอบ คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนอาจเชญิประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
กลุม่การเงิน หรอืเจ้าหน้าทีบ่รหิารอืน่ ๆ ของบรษิัทมาเข้ารว่มประชุม และเสนอข้อมูลทีจ่ําเป็น หรอืคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนอาจ
ขอคําแนะนําทางกฎหมายหรอืวชิาชีพอื่นๆ (รวมไปถึงคําแนะนําจากที่ปรกึษาอิสระทางด้านค่าตอบแทน) รวมถึงจัดจ้างทํารายงานหรอื
การสํารวจใดๆ ทีจ่ําเป็นเพือ่สอบทานข้อมูลทีเ่ชือ่ถือได้และเป็นปัจจุบันเกีย่วกับการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทอืน่ ๆ โดยบรษิัทจะเป็นผูร้บั
ผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกลา่ว

6. ความเป็นอสิระ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพึงใช้ดุลพินิจในการทําหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างเป็นอสิระ หากผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดับสูง หรอื
พนกังานคนใดในบรษิทั มอีทิธพิลตอ่การตดัสินใจของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จะถอืวา่กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนท่านนัน้ ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที ่และความรบัผดิชอบได้อย่างเหมาะสม

การขาดความเป็นอสิระจะเกิดขึ้นเมือ่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

(1) รบัข้อเสนอ หรอืมีความเกีย่วข้องกับการกระทําทีไ่ม่เหมาะสมทีอ่าจส่งผลกับผลประโยชน์ของบรษิัทและ/หรอืผูถ้ือหุ้น
(2) ประมาทเลนิเลอ่ในการทําหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ หรอื
(3) ไม่สามารถใช้ดุลพินิจอย่างอสิระ 
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2.2 เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน อาจแต่งตั้งเลขานุการเพียงคนหนึ่ง หรอืมากกว่าหนึ่งคนเพื่อเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน โดยอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับเลขานุการบรษิัทได้

เลขานุการมีความรบัผิดชอบในการจัดการประชุมใคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จัดเตรยีมวาระการประชุม และเอกสารที่
เกีย่วข้อง และบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการไม่มีสิทธอิอกเสียงในการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

3. การแตง่ตัง้และการพน้จากตาํแหนง่คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

3.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้แต่งตั้งประธาน และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และมีความเชีย่วชาญเหมาะสมกับหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

3.2 การพ้นจากตําแหน่ง

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีวาระดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับวาระทีไ่ด้รบัแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จนกวา่จะครบวาระ ลา
ออก หรอืถูกถอดถอนจากการเป็นคณะกรรมการบรษิัท ในกรณีทีม่ีกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประสงค์จะลาออก จะต้องแจ้งลา
ออก พรอ้มด้วยเหตผุลตอ่คณะกรรมการบรษิทัลว่งหนา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหนึง่เดอืนเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมเีวลาเพยีงพอที่
จะสรรหากรรมการใหม่ตําแหน่งทีว่า่งลง

4. การประชุม

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้องจัดการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครัง้ต่อปี โดยมีอํานาจในการจัดการประชุมเพ่ิมเติมหากจําเป็น 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกท่านควรเข้ารว่มการประชุมในแต่ละครัง้

องค์ประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเข้ารว่มการประชุมจํานวนสามท่าน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพึงได้รบัวาระการประชุมรวมถึงข้อมูลโดยสรุปลว่งหน้าก่อนการประชุม

การลงมติของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพึงกระทําโดยการลงคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีสิทธอิอกเสียงหนึ่งเสียง 
หากผลการลงคะแนนเสียงเสมอกัน ประธานการประชุมจะเป็นผูอ้อกเสียงชี้ขาด

5. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

(1) สอบทาน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการเพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นเพือ่อนุมัติ
(2) สอบทาน และอนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
(3) สอบทานความเหมาะสมของนโยบายกําหนดค่าตอบแทน

(4) สอบทานเพือ่ให้มัน่ใจวา่การเปิดเผยค่าตอบแทนทุกประเภทเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
(5) รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (รวมถงึคา่จา้ง เงินจูงใจ ค่าตอบแทนในรูป

หุ้น และสิทธใินการได้รบัเงินเกษียณอายุหรอืเงินชดเชย) ทั้งนี้ ตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทนและพิจารณาวา่องค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนใดต้องได้รบัการอนุมัติจากผูถ้ือหุ้นหรอืไม่

(6) สอบทานสิทธติามสัญญาที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะได้รบัจากการยกเลกิสัญญาจ้าง และค่าตอบแทนเป็นเงินที่จ่าย หรอื
เสนอวา่จะจ่าย เพือ่พิจารณาวา่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์หรอืไม่

(7) เสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษัิท และจดัทาํรายงานของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน พรอ้มข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยหนึง่ครัง้ต่อปี

(8) สอบทาน และปรบัปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปเพือ่ให้คณะกรรมการบรษิัทอนุมัติ

(9) ปฏิบัติหน้าทีอ่ืน่ใด ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท

ในการปฏิบติัหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนอาจเชญิประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร 
กลุม่การเงิน หรอืเจ้าหน้าทีบ่รหิารอืน่ ๆ ของบรษิัทมาเข้ารว่มประชุม และเสนอข้อมูลทีจ่ําเป็น หรอืคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนอาจ
ขอคําแนะนําทางกฎหมายหรอืวชิาชีพอื่นๆ (รวมไปถึงคําแนะนําจากที่ปรกึษาอิสระทางด้านค่าตอบแทน) รวมถึงจัดจ้างทํารายงานหรอื
การสํารวจใดๆ ทีจ่ําเป็นเพือ่สอบทานข้อมูลทีเ่ชือ่ถือได้และเป็นปัจจุบันเกีย่วกับการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทอืน่ ๆ โดยบรษิัทจะเป็นผูร้บั
ผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกลา่ว

6. ความเป็นอสิระ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพึงใช้ดุลพินิจในการทําหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างเป็นอสิระ หากผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดับสูง หรอื
พนักงานคนใดในบรษิทั มอีทิธพิลตอ่การตดัสินใจของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จะถือวา่กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนท่านนัน้ ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที ่และความรบัผดิชอบได้อย่างเหมาะสม

การขาดความเป็นอสิระจะเกิดขึ้นเมือ่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

(1) รบัข้อเสนอ หรอืมีความเกีย่วข้องกับการกระทําทีไ่ม่เหมาะสมทีอ่าจส่งผลกับผลประโยชน์ของบรษิัทและ/หรอืผูถ้ือหุ้น
(2) ประมาทเลนิเลอ่ในการทําหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ หรอื
(3) ไม่สามารถใช้ดุลพินิจอย่างอสิระ 
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กฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการสรรหา
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จาํกัด (มหาชน)

(มีผลบังคับใช้โดยมติคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2559 เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2559)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบรษิัท ของ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) มีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
ของบรษิัท (“กฎ”) (ก.) เพื่อกําหนดระเบียบการทํางานของคณะกรรมการสรรหา (ข.) ข้อกําหนดเกี่ยวกับหน้าที่ และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการสรรหา และ (ค.) ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา นอกจากน้ี 
คณะกรรมการสรรหาจะต้องปฏิบตังิานอืน่ใด นอกเหนอืไปจากทีก่าํหนดในกฎบตัรตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้
ปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2. องค์ประกอบ การแตง่ตัง้ และการพน้จากตําแหนง่

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการสรรหาอย่างน้อยสาม (3) ทา่น โดยไมเ่ป็นฝา่ยจดัการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั ท้ังน้ี ประธาน 
และกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ ต้องเป็นกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีวาระดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับวาระทีไ่ด้รบัแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบรษัิท จนกวา่จะครบวาระ ลาออก หรอืถูก
ถอดถอนจากการเป็นคณะกรรมการบรษัิท ในกรณีที่กรรมการสรรหาประสงค์จะลาออก จะต้องแจ้งลาออก พรอ้มด้วยเหตุผลต่อคณะ
กรรมการบรษิัทลว่งหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยหนึง่เดือน

3. กาํหนดการประชุม

ทุกเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปี เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาต้องเสนอแผนการประชุมประจําปีซึ่งต้องประกอบไปด้วยวาระการ
ประชุมสําหรบัการประชุมในปถีดัไปโดยตอ้งได้รบัความเหน็ชอบจากประธานของคณะกรรมการสรรหา (“ประธาน”) กอ่นเสนอตอ่ทีป่ระชุม
คณะกรรมการสรรหา

ประธานหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธาน เป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการสรรหา หากกรรมการสรรหาท่านใดไม่สามารถเข้ารว่มการ
ประชุมได้ จะต้องแจ้งประธาน หรอืเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาทันที

การเรยีกประชุมคณะกรรมการสรรหา หนังสือเชิญประชุมจะถูกส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาลว่งหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั หรอืหาก
ประธานเห็นวา่มีเหตุอนัควร จะกําหนดส่งให้เรว็กวา่นั้นก็ได้

4. กอ่นการประชุม

ประธาน และเลขานุการมีความรบัผดิชอบในการเตรยีมเอกสารทีจ่ําเป็นสําหรบัการประชุมคณะกรรมการสรรหา

เอกสารการประชุมจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการสรรหา เพื่อที่จะทําการหารอื หรอืตัดสิน
ใจในวาระนั้นๆ ได้

5. การประชุม

การประชุมจะครบองค์ประชุมได้ต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง

อย่างไรกต็าม หากประธานเหน็วา่การประชุมสามารถทําไดโ้ดยไมต้่องมกีารประชุมในสถานทีจ่รงิ และทาํไดภ้ายใตก้รอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประธานสามารถกาํหนดให้ประชุมผา่นส่ือวดิีโอ หรอืประชุมทางโทรศพัท์ หรอือาจทําการแจ้งเป็นหนังสือ หรอืจดัการประชุมในรูปแบบอืน่ๆ 
ทีเ่หมาะสมได้

ประธานหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธาน เป็นผูน้ําเสนอวาระการประชุมในแต่ละวาระ

6. การลงมติ

การลงมติโดยคณะกรรมการสรรหาต้องทําโดยการให้กรรมการที่เข้ารว่มประชุม (ด้วยตนเอง ผ่านส่ือวดีิโอ โทรศพัท์ หรอืการแจ้งเป็น
หนังสือตามทีป่ระธานระบุไวต้ามส่วนที ่5 ข้างต้น) ทําการลงคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานไม่มีสิทธอิอกเสียงชี้ขาด

7. รายงานการประชุม

เลขานุการของคณะกรรมการสรรหา เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมอยา่งน้อยทีสุ่ดจะต้องระบวุนัที ่เวลา สถานที ่
ผูเ้ข้ารว่มประชุม สรุปประเด็นทีห่ารอื และมติของคณะกรรมการสรรหา ซึง่ควรระบุวา่การลงมติในแต่ละวาระ เป็นมติเอกฉันท์หรอืใครเป็น
ผูล้งคะแนนเสียงเห็นด้วย หรอืไม่เห็นด้วยพรอ้มข้อคิดเห็น และจะต้องบันทึกข้อคิดเห็นดังกลา่วไวใ้นรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ให้จัดทําเป็นภาษาองักฤษ และส่งให้คณะกรรมการสรรหา เพือ่ทบทวนหลงัจากเสรจ็การประชุมโดยไม่ชักช้า รายงาน
ต้องลงนามโดยประธาน และเลขานุการ

8. หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีความรบัผดิชอบในการมอบคําแนะนําให้แก่คณะกรรมการบรษิัท ดังต่อไปนี้

(1) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รบัการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพือ่พิจารณาอนุมัติ

(2) ใหค้าํแนะนาํเกีย่วกบัผูม้คีณุสมบัตทิีจ่ะได้รบัการเลอืกตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่
การเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย

(3) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาใน
อนาคตของบรษิัท และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการเกีย่วกับการปรบัเปลีย่นตามทีเ่ห็นวา่จําเป็น โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ือหุ้นทุกราย รวมถึงความเชีย่วชาญ ความสามารถ และความหลากหลายทีบ่รษิัทต้องการ
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กฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการสรรหา
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จาํกัด (มหาชน)

(มีผลบังคับใช้โดยมติคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2555
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบรษิัท ของ บรษิัท โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) มีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
ของบรษัิท (“กฎ”) (ก.) เพื่อกําหนดระเบียบการทํางานของคณะกรรมการสรรหา (ข.) ข้อกําหนดเกี่ยวกับหน้าที่ และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการสรรหา และ (ค.) ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา นอกจากน้ี 
คณะกรรมการสรรหาจะต้องปฏบิตังิานอืน่ใด นอกเหนอืไปจากทีก่าํหนดในกฎบตัรตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมท้ัง
ปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2. องค์ประกอบ การแตง่ตัง้ และการพน้จากตาํแหนง่

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการสรรหาอย่างน้อยสาม (3) ทา่น โดยไม่เป็นฝา่ยจดัการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั ท้ังน้ี ประธาน 
และกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ ต้องเป็นกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีวาระดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับวาระทีไ่ด้รบัแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบรษิัท จนกวา่จะครบวาระ ลาออก หรอืถูก
ถอดถอนจากการเป็นคณะกรรมการบรษัิท ในกรณีที่กรรมการสรรหาประสงค์จะลาออก จะต้องแจ้งลาออก พรอ้มด้วยเหตุผลต่อคณะ
กรรมการบรษิัทลว่งหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยหนึง่เดือน

3. กาํหนดการประชุม

ทุกเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปี เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาต้องเสนอแผนการประชุมประจําปีซ่ึงต้องประกอบไปด้วยวาระการ
ประชุมสําหรบัการประชุมในปถีดัไปโดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานของคณะกรรมการสรรหา (“ประธาน”) กอ่นเสนอตอ่ทีป่ระชุม
คณะกรรมการสรรหา

ประธานหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธาน เป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการสรรหา หากกรรมการสรรหาท่านใดไม่สามารถเข้ารว่มการ
ประชุมได้ จะต้องแจ้งประธาน หรอืเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาทันที

การเรยีกประชุมคณะกรรมการสรรหา หนังสือเชิญประชุมจะถูกส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาลว่งหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั หรอืหาก
ประธานเห็นวา่มีเหตุอนัควร จะกําหนดส่งให้เรว็กวา่นั้นก็ได้

4. กอ่นการประชุม

ประธาน และเลขานุการมีความรบัผดิชอบในการเตรยีมเอกสารทีจ่ําเป็นสําหรบัการประชุมคณะกรรมการสรรหา

เอกสารการประชุมจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการสรรหา เพื่อที่จะทําการหารอื หรอืตัดสิน
ใจในวาระนั้นๆ ได้

5. การประชุม

การประชุมจะครบองค์ประชุมได้ต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง

อย่างไรกต็าม หากประธานเหน็วา่การประชุมสามารถทําไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมในสถานทีจ่รงิ และทาํไดภ้ายใตก้รอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประธานสามารถกาํหนดให้ประชุมผา่นส่ือวดิีโอ หรอืประชุมทางโทรศพัท์ หรอือาจทําการแจ้งเป็นหนงัสือ หรอืจดัการประชุมในรูปแบบอืน่ๆ 
ทีเ่หมาะสมได้

ประธานหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธาน เป็นผูน้ําเสนอวาระการประชุมในแต่ละวาระ

6. การลงมติ

การลงมติโดยคณะกรรมการสรรหาต้องทําโดยการให้กรรมการที่เข้ารว่มประชุม (ด้วยตนเอง ผ่านส่ือวดีิโอ โทรศพัท์ หรอืการแจ้งเป็น
หนังสือตามทีป่ระธานระบุไวต้ามส่วนที ่5 ข้างต้น) ทําการลงคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานไม่มีสิทธอิอกเสียงชี้ขาด

7. รายงานการประชุม

เลขานุการของคณะกรรมการสรรหา เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมอยา่งน้อยทีสุ่ดจะต้องระบวุนัที ่เวลา สถานที ่
ผูเ้ข้ารว่มประชุม สรุปประเด็นทีห่ารอื และมติของคณะกรรมการสรรหา ซึง่ควรระบุวา่การลงมติในแต่ละวาระ เป็นมติเอกฉันท์หรอืใครเป็น
ผูล้งคะแนนเสียงเห็นด้วย หรอืไม่เห็นด้วยพรอ้มข้อคิดเห็น และจะต้องบันทึกข้อคิดเห็นดังกลา่วไวใ้นรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ให้จัดทําเป็นภาษาองักฤษ และส่งให้คณะกรรมการสรรหา เพือ่ทบทวนหลงัจากเสรจ็การประชุมโดยไม่ชักช้า รายงาน
ต้องลงนามโดยประธาน และเลขานุการ

8. หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีความรบัผดิชอบในการมอบคําแนะนําให้แก่คณะกรรมการบรษิัท ดังต่อไปนี้

(1) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รบัการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบรษัิทและบรษัิทย่อย โดยเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพือ่พิจารณาอนุมัติ

(2) ใหค้าํแนะนาํเกีย่วกบัผูม้คีณุสมบัตทิีจ่ะได้รบัการเลอืกตัง้ให้เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และรองประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร กลุม่
การเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย

(3) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาใน
อนาคตของบรษิัท และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการเกีย่วกับการปรบัเปลีย่นตามทีเ่ห็นวา่จําเป็น โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ือหุ้นทุกราย รวมถึงความเชีย่วชาญ ความสามารถ และความหลากหลายทีบ่รษิัทต้องการ
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(4) ให้ความสําคัญกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการและให้ข้อเสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขตามทีเ่ห็นสมควร
(5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจวา่ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่ง

กรรมการ
(6) ในการประเมินผูมี้คณุสมบตัเิพือ่ดาํรงตําแหนง่คณะกรรมการทกุครัง้จะตอ้งพจิารณาวา่ผูม้คีณุสมบัตดัิงกลา่วมีประสบการณ์ 

คุณสมบัติและความสามารถทีจ่ําเป็นหรอืไม่
(7) พิจารณาความจําเป็นในการผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนของคณะกรรมการ
(8) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไวใ้นคําแนะนําดังกลา่วข้างต้น
(9) ดําเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผูบ้รหิารหลกัตามทีต่นเห็นสมควร
(11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหา
(12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้

9. อาํนาจหนา้ทีร่ะหวา่งคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาต้องยึดมัน่ต่อแนวทาง และคําแนะนําทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงอาํนาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาต้องตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และเสนอแก้ไขปรบัปรุงกฎบัตรเพือ่ให้สอดคลอ้งกับข้อกฎหมายดังกลา่วต่อคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการสรรหาควรเสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบรษิัทด้วยวาจา หรอืจัดทําเป็นลายลกัษ์
อกัษรรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึง่ครัง้ต่อปี หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร

10. การขาดคุณสมบตัิ

กรรมการสรรหา หรอืผูเ้กีย่วข้องกับกรรมการสรรหาทีม่ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีคุณสมบัติเพือ่เข้ารว่มกระบวนการตัดสินใจ
ในเรือ่งนั้น ๆ

11. การรกัษาความลบั

ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการสรรหาถือวา่เป็นข้อมูลลบั

คณะกรรมการสรรหามีความรบัผดิชอบการเก็บรกัษาข้อมูลลบัทีไ่ด้รบัอย่างเหมาะสม และปลอดภัย

หากข้อมูลลบันั้นจําเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ประธานคณะกรรมการบรษิัท หรอืประธานคณะกรรมการสรรหาโดยได้รบัความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูส่้งมอบข้อมูลนั้น

ความรบัผดิชอบในการรกัษาความลบัยังมีผลบังคับใช้ต่อไปหลงัจากพ้นจากการดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการสรรหาแลว้
 

กฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จาํกัด (มหาชน)

(มีผลบังคับใช้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2555)

 

รายละเอียดการแกไ้ขเพิม่เติม มีผลบังคับใชโ้ดยคณะกรรมการบรษิัท

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1: เพิ่มวรรค 8 (10) (หน้าที่สอบ
ทานแผนผังอํานาจการตัดสินใจของบริษัท - ระดับคณะ
กรรมการ)

15 กรกฎาคม 2563 (ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่7/2563)

การปรบัแก้ครัง้ที ่2: เพิม่วรรค 8 (11) (หน้าทีส่อบทานเอกสาร
กํากับดูแลก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพือ่อนุมัติ)

16 ตุลาคม 2563(ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่9/2563)

  
1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบรษิัท (“คณะกรรมการ”) ของ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) มีมติอนุมัติกฎบัตร
ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริษัท (“กฎบัตร”) (ก.) เพื่อกําหนดระเบียบการทํางานของคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ (“คณะกรรมการกํากับ”) (ข.) ข้อกําหนดเกี่ยวกับหน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการกํากับ 
และ (ค.) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับ นอกจากน้ี คณะกรรมการกํากับจะต้องปฏิบัติงานอื่นใด 
นอกเหนือไปจากที่กําหนดในกฎบัตรตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2. องค์ประกอบ การแตง่ตัง้ และการพน้จากตาํแหนง่

คณะกรรมการกํากับ ประกอบด้วยกรรมการกํากับดูแลกิจการอย่างน้อยสาม (3) ทา่น โดยไม่เป็นฝ่ายจดัการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั ทัง้นี ้
ประธาน และกรรมการกํากับดูแลกิจการส่วนใหญ่ ต้องเป็นกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ

คณะกรรมการกาํกบัมวีาระดํารงตาํแหนง่เช่นเดยีวกบัวาระทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ จนกวา่จะครบวาระ ลาออก หรอืถกูถอดถอน
จากการเป็นคณะกรรมการบรษิัท ในกรณีที่กรรมการกํากับดูแลกิจการประสงค์จะลาออก จะต้องแจ้งลาออก พรอ้มด้วยเหตุผลต่อคณะ
กรรมการบรษิัทลว่งหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยหนึง่เดือน

3. กาํหนดการประชุม

ทุกเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปี เลขานุการของคณะกรรมการกํากับต้องเสนอแผนการประชุมประจําปีซึ่งประกอบไปด้วยวาระการประชุม
สําหรบัการประชุมในปถีดัไปโดยจะตอ้งได้รบัความเห็นชอบจากประธานของคณะกรรมการกาํกับ (“ประธาน”) กอ่นเสนอตอ่ทีป่ระชุมคณะ
กรรมการกํากับ

ประธานหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากประธาน เป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการกํากับ หากกรรมการกํากับดูแลกิจการท่านใดไม่สามารถ
เข้ารว่มการประชุมได้ จะต้องแจ้งประธาน หรอืเลขานุการของคณะกรรมการกํากับทันที
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(4) ให้ความสําคัญกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการและให้ข้อเสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขตามทีเ่ห็นสมควร
(5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจวา่ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดํารงตําแหน่ง

กรรมการ
(6) ในการประเมินผูม้คีณุสมบัตเิพือ่ดํารงตําแหนง่คณะกรรมการทกุครัง้จะตอ้งพิจารณาวา่ผูมี้คณุสมบตัดิงักลา่วมีประสบการณ์ 

คุณสมบัติและความสามารถทีจ่ําเป็นหรอืไม่
(7) พิจารณาความจําเป็นในการผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนของคณะกรรมการ
(8) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไวใ้นคําแนะนําดังกลา่วข้างต้น
(9) ดําเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(10) กําหนดหลกัเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผูบ้รหิารหลกัตามทีต่นเห็นสมควร
(11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหา
(12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้

9. อาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาต้องยึดมัน่ต่อแนวทาง และคําแนะนําทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงอาํนาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาต้องตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และเสนอแก้ไขปรบัปรุงกฎบัตรเพือ่ให้สอดคลอ้งกับข้อกฎหมายดังกลา่วต่อคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการสรรหาควรเสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบรษิัทด้วยวาจา หรอืจัดทําเป็นลายลกัษ์
อกัษรรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึง่ครัง้ต่อปี หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร

10. การขาดคุณสมบตัิ

กรรมการสรรหา หรอืผูเ้กีย่วข้องกับกรรมการสรรหาทีม่ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีคุณสมบัติเพือ่เข้ารว่มกระบวนการตัดสินใจ
ในเรือ่งนั้น ๆ

11. การรกัษาความลบั

ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการสรรหาถือวา่เป็นข้อมูลลบั

คณะกรรมการสรรหามีความรบัผดิชอบการเก็บรกัษาข้อมูลลบัทีไ่ด้รบัอย่างเหมาะสม และปลอดภัย

หากข้อมูลลบันั้นจําเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ประธานคณะกรรมการบรษิัท หรอืประธานคณะกรรมการสรรหาโดยได้รบัความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูส่้งมอบข้อมูลนั้น

ความรบัผดิชอบในการรกัษาความลบัยังมีผลบังคับใช้ต่อไปหลงัจากพ้นจากการดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการสรรหาแลว้
 

กฎระเบียบสําหรบัคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จาํกัด (มหาชน)

(มีผลบังคับใช้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2555)

 

รายละเอียดการแกไ้ขเพิม่เติม มีผลบังคับใชโ้ดยคณะกรรมการบรษิัท

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่  1: เพิ่มวรรค 8 (10) (หน้าที่สอบ
ทานแผนผังอํานาจการตัดสินใจของบริษัท - ระดับคณะ
กรรมการ)

15 กรกฎาคม 2563 (ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่7/2563)

การปรบัแก้ครัง้ที ่2: เพิม่วรรค 8 (11) (หน้าทีส่อบทานเอกสาร
กํากับดูแลก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพือ่อนุมัติ)

16 ตุลาคม 2563(ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่9/2563)

  
1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบรษิัท (“คณะกรรมการ”) ของ บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) มีมติอนุมัติกฎบัตร
ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริษัท (“กฎบัตร”) (ก.) เพื่อกําหนดระเบียบการทํางานของคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ (“คณะกรรมการกํากับ”) (ข.) ข้อกําหนดเกี่ยวกับหน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการกํากับ 
และ (ค.) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับ นอกจากน้ี คณะกรรมการกํากับจะต้องปฏิบัติงานอื่นใด 
นอกเหนือไปจากที่กําหนดในกฎบัตรตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2. องค์ประกอบ การแตง่ตัง้ และการพน้จากตําแหนง่

คณะกรรมการกาํกบั ประกอบด้วยกรรมการกาํกับดแูลกจิการอยา่งน้อยสาม (3) ทา่น โดยไม่เป็นฝา่ยจดัการ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิท ทัง้น้ี 
ประธาน และกรรมการกํากับดูแลกิจการส่วนใหญ่ ต้องเป็นกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ

คณะกรรมการกาํกบัมวีาระดํารงตาํแหนง่เชน่เดยีวกบัวาระทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ จนกวา่จะครบวาระ ลาออก หรอืถูกถอดถอน
จากการเป็นคณะกรรมการบรษิัท ในกรณีที่กรรมการกํากับดูแลกิจการประสงค์จะลาออก จะต้องแจ้งลาออก พรอ้มด้วยเหตุผลต่อคณะ
กรรมการบรษิัทลว่งหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยหนึง่เดือน

3. กาํหนดการประชุม

ทุกเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปี เลขานุการของคณะกรรมการกํากับต้องเสนอแผนการประชุมประจําปีซึ่งประกอบไปด้วยวาระการประชุม
สําหรบัการประชุมในปถีดัไปโดยจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากประธานของคณะกรรมการกาํกับ (“ประธาน”) กอ่นเสนอตอ่ทีป่ระชุมคณะ
กรรมการกํากับ

ประธานหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากประธาน เป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการกํากับ หากกรรมการกํากับดูแลกิจการท่านใดไม่สามารถ
เข้ารว่มการประชุมได้ จะต้องแจ้งประธาน หรอืเลขานุการของคณะกรรมการกํากับทันที
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การเรยีกประชุมคณะกรรมการกํากับ หนังสือเชิญประชุมจะถูกส่งให้แก่คณะกรรมการกํากับล่วงหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั หรอืหาก
ประธานเห็นวา่มีเหตุอนัควร จะกําหนดส่งให้เรว็กวา่นั้นก็ได้

4. กอ่นการประชุม

ประธาน และเลขานุการมีความรบัผดิชอบในการเตรยีมเอกสารทีจ่ําเป็นสําหรบัการประชุมของคณะกรรมการกํากับ

เอกสารการประชุมต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการกํากับ เพื่อที่จะทําการหารอื หรอืตัดสินใจ
ในวาระนั้นๆ ได้

5. การประชุม

การประชุมจะครบองค์ประชุมได้ต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการกํากับเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง

อย่างไรกต็าม หากประธานเหน็วา่การประชุมสามารถทําไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมในสถานทีจ่รงิ และทาํไดภ้ายใตก้รอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประธานสามารถกาํหนดให้ประชุมผา่นส่ือวดิโีอ หรอืประชุมทางโทรศพัท์ หรอือาจทําการแจ้งเป็นหนงัสือ หรอืจดัการประชุมในรูปแบบอืน่ๆ 
ทีเ่หมาะสมได้

ประธานหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธาน เป็นผูน้ําเสนอวาระการประชุมในแต่ละวาระ

6. การลงมติ

การลงมติโดยคณะกรรมการกาํกบัตอ้งทําโดยการใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม (ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือวดิโีอ โทรศพัท์ หรอืการแจง้เป็นหนังสือ
ตามทีป่ระธานระบุไวต้ามส่วนที ่5 ข้างต้น) ทําการลงคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานไม่มีสิทธอิอกเสียงชี้ขาด

7. รายงานการประชุม

เลขานุการของคณะกรรมการกํากับ เป็นผูบ้ันทึกรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมอย่างน้อยทีสุ่ดจะต้องระบุวนัที ่เวลา สถานที ่
ผูเ้ข้ารว่มประชุม สรุปประเด็นทีห่ารอื และมติของคณะกรรมการกํากับ ซึง่ควรระบุวา่การลงมติในแต่ละวาระ เป็นมติเอกฉันท์ หรอืใครเป็น
ผูล้งคะแนนเสียงเห็นด้วย หรอืไม่เห็นด้วยพรอ้มข้อคิดเห็น และจะต้องบันทึกข้อคิดเห็นดังกลา่วไวใ้นรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ให้จัดทําเป็นภาษาองักฤษ และส่งให้คณะกรรมการกํากับ เพือ่ทบทวนหลงัจากเสรจ็การประชุมโดยไม่ชักช้า

รายงานต้องลงนามโดยประธาน และเลขานุการ

8. หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบั

คณะกรรมการกํากับมีความรบัผดิชอบในการมอบคําแนะนําให้แก่คณะกรรมการบรษิัท ดังต่อไปนี้

(1) กาํกบัดแูลให้บรษิทัปฏิบัติตามหลกัการอนัเป็นทีย่อมรบัท่ัวไปสําหรบัการกํากับดูแลและการควบคุมกิจการอยา่งมีประสิทธภิาพ 
และดํารงไวซ้ึง่วฒันธรรมองค์กรทีเ่อือ้ต่อการกํากับดูแลกิจการทีด่ี

(2) กําหนดและดํารงไวซ้ึง่นโยบายและกระบวนการการกํากับดูแลกิจการทีเ่หมาะสม
(3) ดาํเนินการให้มกีารบงัคบัใช้และปฏบิติัตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ  เกีย่วกบักาํกบัดแูลกจิการทีค่ณะกรรมการได้อนมุตั ิ

เพือ่ให้มีการกํากับดูแลกิจการในบรษิัท และบรษิัทย่อยทั้งหมดซึง่บรษิัทมีอาํนาจควบคุมไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม
(4) กํากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับกํากับ

ดูแลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้
(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรือ่งสําคัญต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเกีย่วกับการกํากับดูแลกิจการ
(6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไวใ้นคําแนะนําดังกลา่ว
(7) ดําเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ี
(8) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กิจการของบรษิัท
(9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้
(10) ตรวจสอบแผนผงัอาํนาจการตัดสินใจของบรษิัท - ระดับคณะกรรมการ (dtac Group Authority Matrix – BoD Level 

(CAI)) และการแกไ้ขเพิม่เติมของแผนผงัอาํนาจการตัดสินใจของบรษิทัดังกลา่วเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษิทั 
ขอ้บังคบัของคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นโยบายกํากับดูแลของบรษัิท และกฎหมายและกฎระเบยีบ
อืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง และให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบรษิัทก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติ

(11) ตรวจสอบเอกสารกาํกบัดูแลและให้คาํแนะนาํแกค่ณะกรรมการบรษัิทโดยพจิารณาในด้านการกํากบัดแูลเป็นหลกั กอ่นนําเสนอ
เอกสารกํากับดูแลดังกลา่วให้คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาอนุมัติ

9. อาํนาจหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการกํากับ

คณะกรรมการกํากับต้องยึดมัน่ต่อแนวทาง และคําแนะนําทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงกฎระเบียบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกาํกบัต้องตรวจสอบใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
และเสนอแก้ไขปรบัปรุงกฎบัตรเพือ่ให้สอดคลอ้งกับข้อกฎหมายดังกลา่วต่อคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการกํากับควรเสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกํากับต่อคณะกรรมการบริษัทด้วยวาจา หรือจัดทําเป็น
ลายลกัษ์อกัษรรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับอย่างน้อยหนึง่ครัง้ต่อปี หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร

10. การขาดคุณสมบัติ

กรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการกํากับดูแลกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีคุณสมบัติ
เข้ารว่มในกระบวนการตัดสินใจในเรือ่งนั้น ๆ

11. การรกัษาความลับ

ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการกํากับถือวา่เป็นข้อมูลลบั

คณะกรรมการกํากับมีความรบัผดิชอบการเก็บรกัษาข้อมูลลบัทีไ่ด้รบัอย่างเหมาะสม และปลอดภัย

หากขอ้มลูลบัน้ันจาํเป็นตอ้งเปดิเผยต่อบคุคลภายนอก ประธานคณะกรรมการบรษิทั หรอืประธานคณะกรรมการกาํกับโดยไดร้บัความเห็น
ชอบจากประธานคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูส่้งมอบข้อมูลนั้น

ความรบัผดิชอบในการรกัษาความลบัยังมีผลบังคับใช้ต่อไปหลงัจากพ้นจากตําแหน่งเป็นคณะกรรมการกํากับแลว้
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การเรยีกประชุมคณะกรรมการกํากับ หนังสือเชิญประชุมจะถูกส่งให้แก่คณะกรรมการกํากับล่วงหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั หรอืหาก
ประธานเห็นวา่มีเหตุอนัควร จะกําหนดส่งให้เรว็กวา่นั้นก็ได้

4. กอ่นการประชุม

ประธาน และเลขานุการมีความรบัผดิชอบในการเตรยีมเอกสารทีจ่ําเป็นสําหรบัการประชุมของคณะกรรมการกํากับ

เอกสารการประชุมต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการกํากับ เพื่อที่จะทําการหารอื หรอืตัดสินใจ
ในวาระนั้นๆ ได้

5. การประชุม

การประชุมจะครบองค์ประชุมได้ต้องมีสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการกํากับเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม หากประธานเห็นวา่การประชุมสามารถทําไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมในสถานทีจ่รงิ และทาํไดภ้ายใตก้รอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประธานสามารถกาํหนดให้ประชุมผา่นส่ือวดิีโอ หรอืประชุมทางโทรศพัท์ หรอือาจทําการแจ้งเป็นหนงัสือ หรอืจดัการประชุมในรูปแบบอืน่ๆ 
ทีเ่หมาะสมได้

ประธานหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธาน เป็นผูน้ําเสนอวาระการประชุมในแต่ละวาระ

6. การลงมติ

การลงมติโดยคณะกรรมการกาํกบัตอ้งทําโดยการใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม (ดว้ยตนเอง ผา่นส่ือวดิโีอ โทรศพัท์ หรอืการแจง้เป็นหนงัสือ
ตามทีป่ระธานระบุไวต้ามส่วนที ่5 ข้างต้น) ทําการลงคะแนนเสียงข้างมาก

ประธานไม่มีสิทธอิอกเสียงชี้ขาด

7. รายงานการประชุม

เลขานุการของคณะกรรมการกํากับ เป็นผูบ้ันทึกรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมอย่างน้อยทีสุ่ดจะต้องระบุวนัที ่เวลา สถานที ่
ผูเ้ข้ารว่มประชุม สรุปประเด็นทีห่ารอื และมติของคณะกรรมการกํากับ ซึง่ควรระบุวา่การลงมติในแต่ละวาระ เป็นมติเอกฉันท์ หรอืใครเป็น
ผูล้งคะแนนเสียงเห็นด้วย หรอืไม่เห็นด้วยพรอ้มข้อคิดเห็น และจะต้องบันทึกข้อคิดเห็นดังกลา่วไวใ้นรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ให้จัดทําเป็นภาษาองักฤษ และส่งให้คณะกรรมการกํากับ เพือ่ทบทวนหลงัจากเสรจ็การประชุมโดยไม่ชักช้า

รายงานต้องลงนามโดยประธาน และเลขานุการ

8. หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบั

คณะกรรมการกํากับมีความรบัผดิชอบในการมอบคําแนะนําให้แก่คณะกรรมการบรษิัท ดังต่อไปนี้

(1) กํากับดูแลให้บรษัิทปฏิบัติตามหลกัการอนัเป็นทีย่อมรบัท่ัวไปสําหรบัการกาํกบัดแูลและการควบคุมกิจการอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
และดํารงไวซ้ึง่วฒันธรรมองค์กรทีเ่อือ้ต่อการกํากับดูแลกิจการทีด่ี

(2) กําหนดและดํารงไวซ้ึง่นโยบายและกระบวนการการกํากับดูแลกิจการทีเ่หมาะสม
(3) ดาํเนนิการให้มกีารบงัคบัใช้และปฏบิตัติามนโยบายและกระบวนการตา่ง ๆ  เกีย่วกับกํากับดูแลกิจการทีค่ณะกรรมการได้อนุมติั 

เพือ่ให้มีการกํากับดูแลกิจการในบรษิัท และบรษิัทย่อยทั้งหมดซึง่บรษิัทมีอาํนาจควบคุมไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม
(4) กํากับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับกํากับ

ดูแลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้
(5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรือ่งสําคัญต่าง ๆ ผลการตรวจสอบ และคําแนะนําเกีย่วกับการกํากับดูแลกิจการ
(6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คําแนะนําของตน และแจ้งแถลงการณ์ออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไวใ้นคําแนะนําดังกลา่ว
(7) ดําเนินการให้บรษิัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ี
(8) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กิจการของบรษิัท
(9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที ่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีข่องตนปีละหนึง่ครัง้
(10) ตรวจสอบแผนผงัอาํนาจการตัดสินใจของบรษิัท - ระดับคณะกรรมการ (dtac Group Authority Matrix – BoD Level 

(CAI)) และการแกไ้ขเพิม่เตมิของแผนผงัอาํนาจการตดัสินใจของบรษัิทดังกลา่วเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษิทั 
ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นโยบายกาํกบัดูแลของบรษัิท และกฎหมายและกฎระเบียบ
อืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง และให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบรษิัทก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติ

(11) ตรวจสอบเอกสารกาํกบัดูแลและให้คาํแนะนาํแกค่ณะกรรมการบรษัิทโดยพจิารณาในด้านการกาํกบัดแูลเป็นหลกั กอ่นนาํเสนอ
เอกสารกํากับดูแลดังกลา่วให้คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาอนุมัติ

9. อาํนาจหนา้ทีร่ะหวา่งคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการกาํกบั

คณะกรรมการกํากับต้องยึดมัน่ต่อแนวทาง และคําแนะนําทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงกฎระเบียบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกาํกบัต้องตรวจสอบให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
และเสนอแก้ไขปรบัปรุงกฎบัตรเพือ่ให้สอดคลอ้งกับข้อกฎหมายดังกลา่วต่อคณะกรรมการบรษิัท

คณะกรรมการกํากับควรเสนอรายงานการประชุมของคณะกรรมการกํากับต่อคณะกรรมการบริษัทด้วยวาจา หรือจัดทําเป็น
ลายลกัษ์อกัษรรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับอย่างน้อยหนึง่ครัง้ต่อปี หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร

10. การขาดคุณสมบตัิ

กรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการกํากับดูแลกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีคุณสมบัติ
เข้ารว่มในกระบวนการตัดสินใจในเรือ่งนั้น ๆ

11. การรกัษาความลับ

ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดทีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการกํากับถือวา่เป็นข้อมูลลบั

คณะกรรมการกํากับมีความรบัผดิชอบการเก็บรกัษาข้อมูลลบัทีไ่ด้รบัอย่างเหมาะสม และปลอดภัย

หากขอ้มลูลบันัน้จาํเป็นตอ้งเปดิเผยตอ่บคุคลภายนอก ประธานคณะกรรมการบรษัิท หรอืประธานคณะกรรมการกํากับโดยไดร้บัความเห็น
ชอบจากประธานคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูส่้งมอบข้อมูลนั้น

ความรบัผดิชอบในการรกัษาความลบัยังมีผลบังคับใช้ต่อไปหลงัจากพ้นจากตําแหน่งเป็นคณะกรรมการกํากับแลว้
 



รายงานประจำาปี  2563319

ดีแทคธรรมภิบาล
(dtac Code of Conduct)

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

1. สารจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

ธรรมาภิบาลของเรา – เป็นรากฐานที่เรายึดม่ัน เพือ่มุง่สรา้งสังคมใหแ้ข็งแกรง่

เชื่อมโยงทุกคนไปส่ิงที่ดีที่สุด  

นีค่อืเป้าหมายของดแีทค จากประสบการณ์กวา่ 30 ปี ในการดําเนนิธรุกิจดา้นโทรคมนาคม และจากความสําเรจ็และขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิ
ขึน้ในอดตี เราไดร้งัสรรค์การทาํงานและวฒันธรรมองค์กรอนัดีของเรา เพือ่พัฒนาการดําเนินธรุกิจทีมี่ความรบัผดิชอบและมุง่เน้น
ความย่ังยืน เรายดึมัน่ในการสรา้งมาตรฐานในการทาํงานตา่งๆขึน้มา ไม่ใชเ่พราะเพือ่ต้องการสรา้งภาพลกัษณ์ตอ่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ในการดําเนินธรุกิจของเรา แต่เป็นเพราะดีแทคเชือ่มัน่วา่ เราทําในส่ิงทีถู่กต้อง และเราตระหนักเสมอวา่เป็นการดําเนินธรุกิจทีด่ี

เรยีนรูอ้ยูเ่สมอ การทํางานรว่มกัน รกัษาสัญญา และเคารพซึ่งกันและกัน

พฤติกรรมของเราสะท้อนให้เห็นวา่ อะไรคือวฒันธรรมของดีแทค และเราอยากให้วฒันธรรมเป็นอย่างไร ความสมดุลในการดําเนิน
ธรุกจิในทกุๆวนัของเรา เกดิจากพฤตกิรรมทีเ่ป็นแรงบันดาลใจและรูสึ้กได ้เราตอ้งแสวงหา สรา้งสรรค์ และคน้หาทางออกใหม่ๆ  แต่
ยังคงต้องส่งมอบบรกิารด้วยความเทีย่งตรง อย่างมีประสิทธภิาพ และเชือ่ถือได้ ทักษะทีก่ลา่วมานี้เป็นความท้าทายทีสํ่าคัญ และ
เป็นกุญแจแห่งความสําเรจ็อย่างต่อเนือ่งสําหรบั ดีแทค ในปัจจุบัน 

ธรรมาภิบาลของเราคือบรรทัดฐานและรากฐาน

ธรรมาภิบาลชว่ยอธบิายวา่ เราควรปฏบัิตติวัอยา่งไรในดแีทค พฤติกรรมทีก่ลา่วถงึข้างตน้เป็นทศันคติทีเ่ราอยากให้เพือ่นพนกังาน
มตีอ่ธรรมาภิบาลซึง่เป็นกฎทีบ่รษิทักําหนดขึ้น โดยคาดหวงัวา่เพือ่นพนกังานทกุคนตอ้งปฏบัิตติามโดยไมคํ่านึงถงึตาํแหน่ง หนา้ที ่
หรอืสถานที่ ธรรมาภิบาลช่วยนําทางให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากและเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นเกราะ
สรา้งเสรมิจิตสํานึกในจรยิธรรมของดีแทค 

เรากําหนดให้มีหัวใจสําคัญ 4 ประการให้ครอบคลมุถึงความคาดหวงัทีช่ัดเจนเกีย่วกับจรยิธรรมทางธรุกิจ และช่วยให้เรารบัมือกับ
ความท้าทายต่างๆ ที่เรากําลังประสบอยู่ในการทํางานทุกวนั เราได้จัดทําธรรมาภิบาล ซึ่งมีกฎและแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
รวมถึงแหลง่อา้งองิทีเ่ชือ่มไปยังนโยบายทีเ่กีย่วข้องต่างๆ แต่อาจไม่สามารถครอบคลมุได้ทุกประเด็นทีเ่กิดขึ้น  ธรรมาภิบาลนี้เป็น
เพียงเครือ่งมือช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้อง

ส่ิงที่ผมคาดหวังจากพนักงานทุกคน คือ ขอให้ทุกคนกลับมาทบทวนเนื้อหาของบทเรยีนอย่างสม่ําเสมอและใช้เวลาไตรต่รอง
สถานการณ์ทีย่ากลาํบากต่างๆ ทีคุ่ณอาจต้องเผชิญหน้า และพวกเราทุกคนควรทีจ่ะทบทวนพิจารณาพันธะสัญญาของเราทีใ่ห้ไว้
ภายใต้ดีแทคธรรมาภิบาลในทุกๆ ปี เพือ่ให้พวกเราประสบความสําเรจ็ในการรกัษาจิตสํานึกในจรยิธรรมของดีแทค 

ชารัด เมห์โรทรา

2. ทาํไมเราจงึตอ้งมดีีแทคธรรมภิบาล

การที่เราจะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องทําผลงานให้ดี ตั้งเป้าหมาย และประสบความสําเร็จเท่านั้น แต่
เรายังต้องให้ความสําคัญกับพฤติกรรมของเราต่อกันและกัน และต่อโลกรอบๆ ตัวเราด้วย เราต้องการเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น และเพื่อนร่วมงานของเรา รวมถึงจากคู่ค้าทางธุรกิจ และจากชุมชนแวดล้อมที่เราประกอบธุรกิจ
อยู่ด้วย การประกอบธุรกิจขององค์กรเราข้ึนอยู่กับความไว้วางใจเหล่าน้ี และเราสัญญาว่าเราจะดําเนินธุรกิจของเราด้วยความ
รบัผดิชอบ มีจรยิธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย โดยหลกัการแลว้ ดีแทคธรรมภิบาลเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กรของเรา และเป็น
ตัวกําหนดมาตรฐานของความซื่อสัตย์ในระดับสูงสําหรบัวธิกีารทําธรุกิจของเรา ทุกคนในดีแทคต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหลา่น้ี เพราะ
การตัดสินใจในแต่ละวนัของพวกเราอาจส่งผลกระทบต่อชือ่เสียงขององค์กรเราได้ในทุกๆ ด้าน ดังนั้น การตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลทีเ่พียง
พอ อาจทําให้ชือ่เสียงองค์กรเราเสียหายได้แม้วา่จะมีเจตนาทีด่ีก็ตาม

หลักดีแทคธรรมภิบาลจะเป็นตัวกําหนดเงื่อนไขหลักๆ ในการปฏิบัติตัว หรือในการประกอบธุรกิจขององค์กรเราในดีแทค
ธรรมาภิบาลในแต่ละส่วนจะมีการพูดถึงข้อกําหนด และแนวทางเฉพาะสําหรับเรื่องที่มีความเส่ียงในระดับวิกฤตด้วย ทั้งน้ี ดีแทค
ธรรมภิบาลจะช่วยให้เราทุกคนในองค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรูเ้ท่าทัน และตัวดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้จะมีการขยายความเพิ่มเติมให้
ด้วยวา่ เราจะสามารถหาข้อมูล และสอบถามแนวทางเพิม่เติมในแต่ละเรือ่งจากทีใ่ดได้บ้าง 

3. หวัใจสําคัญของดีแทคธรรมภิบาล

หัวใจสําคัญของดีแทคธรรมภิบาล เป็นรากฐานของวฒันธรรมด้านจรยิธรรม และกําหนดกรอบในการประกอบธรุกิจขององค์กรเรา

เราตอ้งปฏิบัติใหถ้กูตอ้งตามกฎกติกา (We play by the rules) 
เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของเรา และหากมีข้อขัดแย้งกัน เราจะยึดตามมาตรฐานสูงสุด 

เราตอ้งรบัผิดชอบในการกระทําของเรา (We are accountable for our actions) 
เราศกึษาหาข้อมูลอย่างกระตือรอืรน้อยู่เสมอ ทําความเข้าใจความรบัผิดชอบของเราเอง และตระหนักถึงผลกระทบในวงกวา้งต่อ
สังคมทีอ่งค์กรเราประกอบธรุกิจอยู่

เราตอ้งโปรง่ใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest) 
เราเปิดกวา้ง และตรงไปตรงมากับความท้าทายต่าง ๆ ของเรา

เราตอ้งแจง้สถานการณ์ที่อาจไมถ่กูตอ้งตามหลักจรยิธรรม (We speak up) 
เราถามคําถามเมือ่มีข้อสงสัยเกีย่วกบัสถานการณ์ทีอ่าจไม่ถกูต้องตามหลกัจรยิธรรม และแจ้งเรือ่งทีเ่ป็นความกงัวลให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทราบโดยไม่ต้องกังวลเรือ่งการตอบโต้ หรอืแก้แค้น 

4. ใครตอ้งปฏิบตัติามดีแทคธรรมภิบาลบา้ง

ดีแทคธรรมภิบาลใช้บังคับกับพนักงานทุกคน และบุคคลใดก็ตามที่กระทําการในนามของดีแทค ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบรษิัทด้วย เรา
คาดหวงัวา่คนที่ขายสินค้าให้เรา ซัพพลายเออร ์ ผู้รบัเหมา และคู่ค้าทางธรุกิจอื่นๆของเรา จะให้คํามั่นสัญญา และปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรยิธรรมในระดับสูงทีเ่ราปฏิบัติตามด้วย
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ดีแทคธรรมภิบาล
(dtac Code of Conduct)

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

1. สารจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

ธรรมาภิบาลของเรา – เป็นรากฐานที่เรายึดมั่น เพือ่มุง่สรา้งสังคมใหแ้ข็งแกรง่

เชื่อมโยงทุกคนไปส่ิงที่ดีที่สุด  

นีค่อืเป้าหมายของดีแทค จากประสบการณ์กวา่ 30 ปี ในการดําเนนิธรุกิจดา้นโทรคมนาคม และจากความสําเรจ็และขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิ
ขึน้ในอดีต เราไดร้งัสรรค์การทาํงานและวฒันธรรมองค์กรอนัดีของเรา เพือ่พัฒนาการดําเนินธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบและมุง่เน้น
ความยัง่ยนื เรายดึม่ันในการสรา้งมาตรฐานในการทาํงานตา่งๆขึน้มา ไม่ใชเ่พราะเพือ่ต้องการสรา้งภาพลกัษณ์ต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ในการดําเนินธรุกิจของเรา แต่เป็นเพราะดีแทคเชือ่มัน่วา่ เราทําในส่ิงทีถู่กต้อง และเราตระหนักเสมอวา่เป็นการดําเนินธรุกิจทีด่ี

เรยีนรูอ้ยูเ่สมอ การทํางานรว่มกัน รกัษาสัญญา และเคารพซึ่งกันและกัน

พฤติกรรมของเราสะท้อนให้เห็นวา่ อะไรคือวฒันธรรมของดีแทค และเราอยากให้วฒันธรรมเป็นอย่างไร ความสมดุลในการดําเนิน
ธรุกจิในทกุๆวนัของเรา เกดิจากพฤตกิรรมทีเ่ป็นแรงบันดาลใจและรูสึ้กได ้เราตอ้งแสวงหา สรา้งสรรค์ และคน้หาทางออกใหม่ๆ แต่
ยังคงต้องส่งมอบบรกิารด้วยความเทีย่งตรง อย่างมีประสิทธภิาพ และเชือ่ถือได้ ทักษะทีก่ลา่วมานี้เป็นความท้าทายทีสํ่าคัญ และ
เป็นกุญแจแห่งความสําเรจ็อย่างต่อเนือ่งสําหรบั ดีแทค ในปัจจุบัน 

ธรรมาภิบาลของเราคือบรรทัดฐานและรากฐาน

ธรรมาภบิาลชว่ยอธบิายวา่ เราควรปฏบิตัติวัอยา่งไรในดแีทค พฤตกิรรมทีก่ลา่วถงึข้างตน้เป็นทศันคตทิีเ่ราอยากให้เพือ่นพนกังาน
มตีอ่ธรรมาภบิาลซึง่เป็นกฎทีบ่รษิทักําหนดขึ้น โดยคาดหวงัวา่เพือ่นพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบัตติามโดยไม่คาํนึงถงึตาํแหนง่ หนา้ที ่
หรอืสถานที่ ธรรมาภิบาลช่วยนําทางให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากและเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นเกราะ
สรา้งเสรมิจิตสํานึกในจรยิธรรมของดีแทค 

เรากําหนดให้มีหัวใจสําคัญ 4 ประการให้ครอบคลมุถึงความคาดหวงัทีช่ัดเจนเกีย่วกับจรยิธรรมทางธรุกิจ และช่วยให้เรารบัมือกับ
ความท้าทายต่างๆ ที่เรากําลังประสบอยู่ในการทํางานทุกวนั เราได้จัดทําธรรมาภิบาล ซึ่งมีกฎและแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการเข้าใจ 
รวมถึงแหลง่อา้งองิทีเ่ชือ่มไปยังนโยบายทีเ่กีย่วข้องต่างๆ แต่อาจไม่สามารถครอบคลมุได้ทุกประเด็นทีเ่กิดขึ้น  ธรรมาภิบาลนี้เป็น
เพียงเครือ่งมือช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้อง

ส่ิงที่ผมคาดหวังจากพนักงานทุกคน คือ ขอให้ทุกคนกลับมาทบทวนเนื้อหาของบทเรยีนอย่างสมํ่าเสมอและใช้เวลาไตรต่รอง
สถานการณ์ทีย่ากลาํบากต่างๆ ทีคุ่ณอาจต้องเผชิญหน้า และพวกเราทุกคนควรทีจ่ะทบทวนพิจารณาพันธะสัญญาของเราทีใ่ห้ไว้
ภายใต้ดีแทคธรรมาภิบาลในทุกๆ ปี เพือ่ให้พวกเราประสบความสําเรจ็ในการรกัษาจิตสํานึกในจรยิธรรมของดีแทค 

ชารัด เมห์โรทรา

2. ทาํไมเราจงึตอ้งมดีีแทคธรรมภบิาล

การที่เราจะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องทําผลงานให้ดี ตั้งเป้าหมาย และประสบความสําเร็จเท่านั้น แต่
เรายังต้องให้ความสําคัญกับพฤติกรรมของเราต่อกันและกัน และต่อโลกรอบๆ ตัวเราด้วย เราต้องการเป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากท้ังลูกค้า ผู้ถือหุ้น และเพื่อนร่วมงานของเรา รวมถึงจากคู่ค้าทางธุรกิจ และจากชุมชนแวดล้อมที่เราประกอบธุรกิจ
อยู่ด้วย การประกอบธุรกิจขององค์กรเราข้ึนอยู่กับความไว้วางใจเหล่าน้ี และเราสัญญาว่าเราจะดําเนินธุรกิจของเราด้วยความ
รบัผดิชอบ มีจรยิธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย โดยหลกัการแลว้ ดีแทคธรรมภิบาลเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กรของเรา และเป็น
ตัวกําหนดมาตรฐานของความซื่อสัตย์ในระดับสูงสําหรบัวธิกีารทําธรุกิจของเรา ทุกคนในดีแทคต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหลา่น้ี เพราะ
การตัดสินใจในแต่ละวนัของพวกเราอาจส่งผลกระทบต่อชือ่เสียงขององค์กรเราได้ในทุกๆ ด้าน ดังนั้น การตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลทีเ่พียง
พอ อาจทําให้ชือ่เสียงองค์กรเราเสียหายได้แม้วา่จะมีเจตนาทีด่ีก็ตาม

หลักดีแทคธรรมภิบาลจะเป็นตัวกําหนดเงื่อนไขหลักๆ ในการปฏิบัติตัว หรือในการประกอบธุรกิจขององค์กรเราในดีแทค
ธรรมาภิบาลในแต่ละส่วนจะมีการพูดถึงข้อกําหนด และแนวทางเฉพาะสําหรับเรื่องที่มีความเส่ียงในระดับวิกฤตด้วย ทั้งนี้ ดีแทค
ธรรมภิบาลจะช่วยให้เราทุกคนในองค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรูเ้ท่าทัน และตัวดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้จะมีการขยายความเพิ่มเติมให้
ด้วยวา่ เราจะสามารถหาข้อมูล และสอบถามแนวทางเพิม่เติมในแต่ละเรือ่งจากทีใ่ดได้บ้าง 

3. หวัใจสําคญัของดีแทคธรรมภบิาล

หัวใจสําคัญของดีแทคธรรมภิบาล เป็นรากฐานของวฒันธรรมด้านจรยิธรรม และกําหนดกรอบในการประกอบธรุกิจขององค์กรเรา

เราตอ้งปฏิบัติใหถ้กูตอ้งตามกฎกติกา (We play by the rules) 
เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของเรา และหากมีข้อขัดแย้งกัน เราจะยึดตามมาตรฐานสูงสุด 

เราตอ้งรบัผิดชอบในการกระทําของเรา (We are accountable for our actions) 
เราศกึษาหาข้อมูลอย่างกระตือรอืรน้อยู่เสมอ ทําความเข้าใจความรบัผิดชอบของเราเอง และตระหนักถึงผลกระทบในวงกวา้งต่อ
สังคมทีอ่งค์กรเราประกอบธรุกิจอยู่

เราตอ้งโปรง่ใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest) 
เราเปิดกวา้ง และตรงไปตรงมากับความท้าทายต่าง ๆ ของเรา

เราตอ้งแจง้สถานการณ์ที่อาจไมถ่กูตอ้งตามหลักจรยิธรรม (We speak up) 
เราถามคําถามเมือ่มีข้อสงสัยเกีย่วกบัสถานการณ์ทีอ่าจไม่ถูกต้องตามหลกัจรยิธรรม และแจ้งเรือ่งทีเ่ป็นความกังวลให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทราบโดยไม่ต้องกังวลเรือ่งการตอบโต้ หรอืแก้แค้น 

4. ใครตอ้งปฏบิตัติามดีแทคธรรมภบิาลบา้ง

ดีแทคธรรมภิบาลใช้บังคับกับพนักงานทุกคน และบุคคลใดก็ตามที่กระทําการในนามของดีแทค ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการบรษิัทด้วย เรา
คาดหวงัวา่คนที่ขายสินค้าให้เรา ซัพพลายเออร ์ ผู้รบัเหมา และคู่ค้าทางธรุกิจอื่นๆของเรา จะให้คํามั่นสัญญา และปฏิบัติตามมาตรฐาน
จรยิธรรมในระดับสูงทีเ่ราปฏิบัติตามด้วย
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5. วิธกีารใชดี้แทคธรรมภบิาลฉบบัน้ี 

หัวใจสําคัญของดีแทคธรรมภิบาล 4 ประการ และข้อกําหนดเฉพาะเรือ่งในส่วนต่างๆ ของดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้ เป็นหน้าทีพ่ื้นฐานของ
พวกเรา นอกจากนี้ พวกเราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกําหนดที่อาจมีการเพิ่มเติมเข้ามาในนโยบายและคู่มือต่างๆ ใน
เรือ่งทีเ่กีย่วข้องนั้นๆ ด้วย ในตอนท้ายของแต่ละส่วนของดีแทคธรรมภิบาล ท่านจะพบลงิค์ของนโยบาย และคู่มือต่างๆ ทีใ่ช้บังคับ รวมถึง
ลงิค์สําหรบัแนวปฏิบัติ เครือ่งมือปฏิบัติ เนื้อหาการอบรม และแหลง่ข้อมูลทีม่ีประโยชน์อืน่ๆ อกีด้วย

ดแีทคธรรมภิบาลจะระบไุวอ้ยา่งชดัเจนถงึข้อกาํหนด และเงือ่นไขทีเ่ราต้องปฏบิตัเิพือ่การทาํงานในแตล่ะวนั และวางแนวทางให้เราปฏิบตั ิถ้า
เราต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และเรือ่งราวปัญหาเกีย่วกับจรยิธรรมต่างๆ ท่านสามารถติดต่อหัวหน้างานของท่าน หรอืหน่วยงาน
กํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) ได้ตลอดเวลาเมือ่ท่านมีคําถามหรอืข้อกังวล นอกจากนี้ ท่านก็ยังสามารถขอ
คําแนะนําผา่น Integrity Hotline โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้อกีด้วย

อยา่งไรกด็ ีธรรมภิบาลฉบบัน้ีจะไม่สามารถครอบคลมุเรือ่งราวปัญหาเกีย่วกบัจรยิธรรมหรอืเหตกุารณ์ใดๆ ได้ทัง้หมดทุกเรือ่งทีเ่ราจะต้อง
เผชญิในชวีติจรงิในการทาํงานของเรา ความทา้ทายใหม่ๆ ในทางธรุกิจ รวมถึงความไม่แนน่อนในตวับทกฎหมาย และการออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
ในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไป ซึง่ในกรณีเหลา่นี้ หน้าทีท่ีเ่ราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจรยิธรรมสูงสุดก็ยังคงมีอยู่ต่อไป แต่เราควร
ขอคําแนะนําเพิม่เติมเพือ่ชว่ยใหเ้ราสามารถตดัสินใจในกรณดีงักลา่วเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นอกจากการกาํหนดมาตรฐานดา้นจรยิธรรม
ของเราแลว้หลกัดแีทคธรรมภิบาลยังบงัคบัใหเ้ราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีม่ผีลใชบ้งัคบัอกีดว้ย ดงันั้น ทา่นควรตอ้ง
ทําความคุ้นเคยกับกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับหน้าทีก่ารงานของท่าน และขอคําแนะนําจากฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) หากท่าน
มีคําถามหรอืข้อสงสัย  

6. พวกเราในฐานะพนักงานควรตอ้งปฏบิตัติวัอยา่งไรบา้ง

ในฐานะพนักงานของดีแทค เราคาดหวงัวา่ท่านจะต้อง

• ทําหน้าทีด่้วยความซือ่สัตย์ในระดับสูงเสมอ
• อา่น ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาล นโยบาย และคู่มือต่าง ๆ 
• แจ้งเรือ่งทีน่่าสงสัย หรอืประเด็นปัญหาเกีย่วกับจรยิธรรมทีค่วรกังวลตามหัวข้อ “การแจ้งสถานการณ์ทีอ่าจไม่ถูกต้อง

ตามหลกัจรยิธรรม (How to Speak Up)” ตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้ 
• พยายามเข้ารบัการอบรมในเวลาทีเ่หมาะสม
• รูว้า่ควรขอแนวทางเพิม่เติมเมือ่ใด และอย่างไร
• ให้ความรว่มมืออย่างเต็มที ่และอย่างโปรง่ใสในกระบวนการสอบสวนทางด้านจรยิธรรม 
• หลกีเลีย่งการปฏิบัติใดๆ ทีอ่าจผดิกฎหมาย ไรจ้รรยาบรรณ หรอืทําให้ชือ่เสียงของดีแทคเสียหาย 

7. ผูนํ้าของเราควรตอ้งปฏบิตัติวัอยา่งไร 

นอกเหนือจากข้อกําหนดข้างต้นที่ผู้นําในดีแทคต้องปฏิบัติตามในฐานะพนักงานแล้ว ผู้นําดีแทคจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ต่อ
ไปนี้เพิม่เติมอกีด้วย

• ปฏบัิตติามหลกัการใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง “Tone from the Top” และส่ือสารอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ใหต้ระหนกัถึงความสําคัญ
ของการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบในองค์กร 

• แยกแยะ และเตรยีมรบัมือกับประเด็นความเส่ียงด้านจรยิธรรมทางธรุกิจต่างๆ ที่จะทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบเหลา่นี้ได้ และซึง่มีผลกระทบต่อการทํางานของทีมท่าน

• ระบุ และแจกแจงถึง แผนงานทีต้่องทํา เพือ่ทีจ่ะลดความเส่ียงด้านจรยิธรรม 
• ดําเนินการให้ทีมงานแต่ละทีมได้รบัการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะจัดการกับเรือ่งราวปัญหาเกีย่วกับ

จรยิธรรมต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น และให้คําแนะนําทีถู่กต้อง 
• สนับสนนุสภาพแวดลอ้มทีก่ระตุน้ใหพ้นกังานรายงานหากเจอเรือ่งราวปัญหาเกีย่วกบัจรยิธรรมทีน่่าสงสัยหรอืควรกงัวล 

ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้ทุกคนในองค์กรไม่กลวัและรูสึ้กสบายใจที่จะหยิบยกประเด็นข้อกังวลหรอืที่น่าสงสัยได้ โดยไม่ต้องกังวล
เรือ่งการตอบโต้หรอืแก้แค้น ใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของกระบวนการพิจารณาสรรหา
พนักงาน และการเลือ่นตําแหน่ง

• มีส่วนรว่มในกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกํากับดูแลในดีแทคอย่างจรงิจัง
 

เน้ือหาของดีแทคธรรมภิบาล 

8. ตอ่ตา้นการคอรร์ปัช่ัน (Anti-Corruption)
ดีแทคจะไม่ทน และจะต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

ส่ิงท่ีเราจาํเป็นตอ้งรู้
• ดีแทคจะไม่ทนต่อ “การติดสินบน (Bribery)” หรอื “การจ่ายเงินหรอืให้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม (Improper 

Payments or Advantages)” ทุกประเภท
• เราให้คํามัน่สัญญาวา่เราจะดําเนินธรุกิจของเราอย่างเปิดกวา้ง และโปรง่ใส
• การติดสินบนเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย และก่อให้เกิดความเส่ียงด้านชือ่เสียง และด้านกฎหมายต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องและ

ต่อดีแทค
• การติดสินบนอาจมีได้หลายรูปแบบ รวมถึง “การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payments)” “การจ่ายเงิน

หรอืให้ผลประโยชน์ในภายหลงั (Kick-back Schemes)” และ “การใช้บรษิัทเปลา่ทีเ่ปิดมาบังหน้า (Shell Company) 
หรอื การปิดบังเจ้าของกิจการตัวจรงิ”

• “เจ้าหน้าที่รฐั” มักจะเป็นเป้าหมาย และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจรติที่เข้มงวด ดังนั้น เราจึงควรปฏิบัติกับ
เจ้าหน้าทีร่ฐัโดยใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษ

• การทจุรติในหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ทีอ่งค์กรเราเป็นส่วนหน่ึงดว้ย อาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งเป็นนยัสําคญั
ต่อดีแทคได้ แม้วา่เราจะไม่เกีย่วข้องโดยตรงก็ตาม

• ของขวัญ และการดูแลด้วยไมตรีจิต อาจถือได้ว่าเป็นการติดสินบนหรือเป็นการให้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องได้ในบาง
สถานการณ์

• แม้แต่การบรจิาค หรอืการเป็นสปอนเซอรเ์พือ่การกุศล ก็อาจถูกมองหรอืสงสัยวา่เป็นการติดสินบนได้ถ้าเป็นการกระทํา
เพือ่ให้ได้มาซึง่ความได้เปรยีบทางธรุกิจ

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะตอ้งไมต่ดิสินบน และตอ้งไมม่กีารสัญญาวา่จะใหผ้ลประโยชน์ตอ่ฝา่ยตรงขา้ม หรอืเจา้หนา้ทีร่ฐัในทางออ้ม (Trading 

in Infl uence) 
• เราจะต้องไม่เสนอ หรอืรบัเงิน หรอืการให้ประโยชน์ใดๆทีไ่ม่ถูกต้องเหมาะสม
• เราจะต้องไม่ขอให้คนอืน่กระทําการอย่างใดอย่างหนึง่ทีเ่ราเองก็ถูกห้ามไม่ให้กระทํา 
• เราจะต้องเลอืก “คู่ค้าทางธรุกิจ” ของเราอย่างระมัดระวงั และติดตามตรวจสอบวา่คู่ค้าทางธรุกิจนั้นได้ปฏิบัติตามหลกั

จรยิธรรม และกฎหมายอย่างถูกต้องหรอืไม่ 
• เราจะต้องจัดทําและบันทกึบัญชขีองเราอย่างถูกตอ้งครบถว้น ใหส้ะทอ้นผลการประกอบธรุกจิของเราอยา่งตรงไปตรงมา 
• เราจะต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างเป็นพิเศษ เมือ่ใดก็ตามทีเ่ราต้องติดต่อหรอืประสานงานกับเจ้าหน้าทีข่องรฐั
• เราต้องประเมินความเส่ียงต่างๆที่เราอาจต้องเจอในการทํางานของเรา และควรเข้ารบัการฝึกอบรมหรอืขอแนวปฏิบัติ

เพือ่ให้บรหิารจัดการความเส่ียงเหลา่นั้นได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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5. วิธกีารใชดี้แทคธรรมภบิาลฉบบัน้ี 

หัวใจสําคัญของดีแทคธรรมภิบาล 4 ประการ และข้อกําหนดเฉพาะเรือ่งในส่วนต่างๆ ของดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้ เป็นหน้าทีพ่ื้นฐานของ
พวกเรา นอกจากนี้ พวกเราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อกําหนดทีอ่าจมีการเพิ่มเติมเข้ามาในนโยบายและคู่มือต่างๆ ใน
เรือ่งทีเ่กีย่วข้องนั้นๆ ด้วย ในตอนท้ายของแต่ละส่วนของดีแทคธรรมภิบาล ท่านจะพบลงิค์ของนโยบาย และคู่มือต่างๆ ทีใ่ช้บังคับ รวมถึง
ลงิค์สําหรบัแนวปฏิบัติ เครือ่งมือปฏิบัติ เนื้อหาการอบรม และแหลง่ข้อมูลทีม่ีประโยชน์อืน่ๆ อกีด้วย

ดแีทคธรรมภบิาลจะระบไุวอ้ยา่งชดัเจนถงึข้อกาํหนด และเงือ่นไขทีเ่ราต้องปฏบิตัเิพือ่การทาํงานในแตล่ะวนั และวางแนวทางให้เราปฏิบตั ิถ้า
เราต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และเรือ่งราวปัญหาเกีย่วกับจรยิธรรมต่างๆ ท่านสามารถติดต่อหัวหน้างานของท่าน หรอืหน่วยงาน
กํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) ได้ตลอดเวลาเมือ่ท่านมีคําถามหรอืข้อกังวล นอกจากนี้ ท่านก็ยังสามารถขอ
คําแนะนําผา่น Integrity Hotline โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้อกีด้วย

อยา่งไรกด็ ีธรรมภบิาลฉบบัน้ีจะไมส่ามารถครอบคลมุเรือ่งราวปัญหาเกีย่วกบัจรยิธรรมหรอืเหตกุารณ์ใดๆ ได้ทัง้หมดทุกเรือ่งทีเ่ราจะต้อง
เผชญิในชวีติจรงิในการทาํงานของเรา ความทา้ทายใหม่ๆในทางธรุกิจ รวมถึงความไมแ่นน่อนในตวับทกฎหมาย และการออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
ในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไป ซึง่ในกรณีเหลา่นี้ หน้าทีท่ีเ่ราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจรยิธรรมสูงสุดก็ยังคงมีอยู่ต่อไป แต่เราควร
ขอคําแนะนําเพิม่เติมเพือ่ชว่ยใหเ้ราสามารถตดัสินใจในกรณดีงักลา่วเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นอกจากการกาํหนดมาตรฐานดา้นจรยิธรรม
ของเราแลว้หลกัดแีทคธรรมภบิาลยังบงัคบัใหเ้ราตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัตา่งๆ ทีมี่ผลใชบ้งัคบัอกีดว้ย ดงันั้น ทา่นควรตอ้ง
ทําความคุ้นเคยกับกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับหน้าทีก่ารงานของท่าน และขอคําแนะนําจากฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) หากท่าน
มีคําถามหรอืข้อสงสัย  

6. พวกเราในฐานะพนักงานควรตอ้งปฏบิตัติวัอยา่งไรบา้ง

ในฐานะพนักงานของดีแทค เราคาดหวงัวา่ท่านจะต้อง

• ทําหน้าทีด้่วยความซือ่สัตย์ในระดับสูงเสมอ
• อา่น ทําความเข้าใจ และปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาล นโยบาย และคู่มือต่าง ๆ 
• แจ้งเรือ่งทีน่่าสงสัย หรอืประเด็นปัญหาเกีย่วกับจรยิธรรมทีค่วรกังวลตามหัวข้อ “การแจ้งสถานการณ์ทีอ่าจไม่ถูกต้อง

ตามหลกัจรยิธรรม (How to Speak Up)” ตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้ 
• พยายามเข้ารบัการอบรมในเวลาทีเ่หมาะสม
• รูว้า่ควรขอแนวทางเพิม่เติมเมือ่ใด และอย่างไร
• ให้ความรว่มมืออย่างเต็มที ่และอย่างโปรง่ใสในกระบวนการสอบสวนทางด้านจรยิธรรม 
• หลกีเลีย่งการปฏิบัติใดๆ ทีอ่าจผดิกฎหมาย ไรจ้รรยาบรรณ หรอืทําให้ชือ่เสียงของดีแทคเสียหาย 

7. ผูนํ้าของเราควรตอ้งปฏบิตัติวัอยา่งไร 

นอกเหนือจากข้อกําหนดข้างต้นที่ผู้นําในดีแทคต้องปฏิบัติตามในฐานะพนักงานแล้ว ผู้นําดีแทคจะต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ต่อ
ไปนี้เพิม่เติมอกีด้วย

• ปฏบัิตติามหลกัการใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง “Tone from the Top” และส่ือสารอย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ใหต้ระหนกัถงึความสําคัญ
ของการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบในองค์กร 

• แยกแยะ และเตรยีมรบัมือกับประเด็นความเส่ียงด้านจรยิธรรมทางธรุกิจต่างๆ ที่จะทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบเหลา่นี้ได้ และซึง่มีผลกระทบต่อการทํางานของทีมท่าน

• ระบุ และแจกแจงถึง แผนงานทีต่้องทํา เพือ่ทีจ่ะลดความเส่ียงด้านจรยิธรรม 
• ดําเนินการให้ทีมงานแต่ละทีมได้รบัการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะจัดการกับเรือ่งราวปัญหาเกีย่วกับ

จรยิธรรมต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น และให้คําแนะนําทีถู่กต้อง 
• สนับสนนุสภาพแวดลอ้มทีก่ระตุน้ใหพ้นักงานรายงานหากเจอเรือ่งราวปัญหาเกีย่วกบัจรยิธรรมทีน่า่สงสัยหรอืควรกงัวล 

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนในองค์กรไม่กลวัและรูสึ้กสบายใจที่จะหยิบยกประเด็นข้อกังวลหรอืที่น่าสงสัยได้ โดยไม่ต้องกังวล
เรือ่งการตอบโต้หรอืแก้แค้น ใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของกระบวนการพิจารณาสรรหา
พนักงาน และการเลือ่นตําแหน่ง

• มีส่วนรว่มในกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกํากับดูแลในดีแทคอย่างจรงิจัง
 

เน้ือหาของดีแทคธรรมภิบาล 

8. ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption)
ดีแทคจะไม่ทน และจะต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• ดีแทคจะไม่ทนต่อ “การติดสินบน (Bribery)” หรอื “การจ่ายเงินหรอืให้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม (Improper 

Payments or Advantages)” ทุกประเภท
• เราให้คํามัน่สัญญาวา่เราจะดําเนินธรุกิจของเราอย่างเปิดกวา้ง และโปรง่ใส
• การติดสินบนเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย และก่อให้เกิดความเส่ียงด้านชือ่เสียง และด้านกฎหมายต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องและ

ต่อดีแทค
• การติดสินบนอาจมีได้หลายรูปแบบ รวมถึง “การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payments)” “การจ่ายเงิน

หรอืให้ผลประโยชน์ในภายหลงั (Kick-back Schemes)” และ “การใช้บรษิัทเปลา่ทีเ่ปิดมาบังหน้า (Shell Company) 
หรอื การปิดบังเจ้าของกิจการตัวจรงิ”

• “เจ้าหน้าที่รฐั” มักจะเป็นเป้าหมาย และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจรติที่เข้มงวด ดังนั้น เราจึงควรปฏิบัติกับ
เจ้าหน้าทีร่ฐัโดยใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษ

• การทจุรติในห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ทีอ่งค์กรเราเป็นส่วนหนึง่ดว้ย อาจกอ่ใหเ้กดิความเส่ียงอยา่งเป็นนยัสําคญั
ต่อดีแทคได้ แม้วา่เราจะไม่เกีย่วข้องโดยตรงก็ตาม

• ของขวัญ และการดูแลด้วยไมตรีจิต อาจถือได้ว่าเป็นการติดสินบนหรือเป็นการให้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องได้ในบาง
สถานการณ์

• แม้แต่การบรจิาค หรอืการเป็นสปอนเซอรเ์พือ่การกุศล ก็อาจถูกมองหรอืสงสัยวา่เป็นการติดสินบนได้ถ้าเป็นการกระทํา
เพือ่ให้ได้มาซึง่ความได้เปรยีบทางธรุกิจ

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะตอ้งไมต่ดิสินบน และตอ้งไม่มกีารสัญญาวา่จะใหผ้ลประโยชน์ตอ่ฝา่ยตรงขา้ม หรอืเจา้หนา้ทีร่ฐัในทางออ้ม (Trading 

in Infl uence) 
• เราจะต้องไม่เสนอ หรอืรบัเงิน หรอืการให้ประโยชน์ใดๆทีไ่ม่ถูกต้องเหมาะสม
• เราจะต้องไม่ขอให้คนอืน่กระทําการอย่างใดอย่างหนึง่ทีเ่ราเองก็ถูกห้ามไม่ให้กระทํา 
• เราจะต้องเลอืก “คู่ค้าทางธรุกิจ” ของเราอย่างระมัดระวงั และติดตามตรวจสอบวา่คู่ค้าทางธรุกิจนั้นได้ปฏิบัติตามหลกั

จรยิธรรม และกฎหมายอย่างถูกต้องหรอืไม่ 
• เราจะตอ้งจัดทําและบันทกึบญัชขีองเราอยา่งถูกตอ้งครบถ้วน ใหส้ะทอ้นผลการประกอบธรุกจิของเราอยา่งตรงไปตรงมา 
• เราจะต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างเป็นพิเศษ เมือ่ใดก็ตามทีเ่ราต้องติดต่อหรอืประสานงานกับเจ้าหน้าทีข่องรฐั
• เราต้องประเมินความเส่ียงต่างๆที่เราอาจต้องเจอในการทํางานของเรา และควรเข้ารบัการฝึกอบรมหรอืขอแนวปฏิบัติ

เพือ่ให้บรหิารจัดการความเส่ียงเหลา่นั้นได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี  
• เมือ่เรารบัทราบมาวา่ มีข้อตกลงในการชําระเงินทีผ่ดิปกติหรอืสูงเกินจรงิ โดยปราศจากจุดประสงค์ทางธรุกิจทีช่ัดเจน
• เรามีข้อสงสัยวา่คู่ค้าทางธรุกิจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการดําเนินธรุกิจของดีแทค
• เมือ่เราทราบมาวา่ ซัพพลายเออรข์องเรา มกีารตดิตอ่กับเจา้หน้าทีข่องรฐัในนามขององค์กรเรา เพือ่ใหไ้ด้มาซึง่ใบอนญุาต 

หรอืเพือ่ให้ได้รบัการอนุมัติใดๆ
• มีการขอให้เราบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเพือ่ให้เราเป็นสปอนเซอรใ์ห้องค์กรทีอ่าจมีความเกีย่วพันกับเจ้าหน้าทีร่ฐั
• มีคนมาเสนอของขวญัให้เรา หรอืเราถูกขอให้จัดหาและให้ของขวญัคนอืน่ รวมถึงค่าใช้จ่ายการเดินทาง เงินบรจิาค หรอื

ความบันเทิงทีฟุ่่มเฟือย หรอืให้จ่ายเงินสดเพือ่วตัถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

9. คูค่า้ทางธรุกจิ (Business Partners) 
เราคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีแทคได้ตั้งไว้ และในขณะเดียวกันก็เคารพค่านิยมของดีแทคด้วย 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• การกระทําของคู่ค้าทางธรุกิจของเรา อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราและอาจก่อให้เกิดความเส่ียงทาง

กฎหมายต่อองค์กรเราได้
• คู่ค้าทางธรุกิจ ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาและองค์กรต่างๆ เช่น ซัพพลายเออร ์ตัวแทน ผูแ้ทนจําหน่าย ผูซ้ื้อสิทธแิฟรนไชส์ 

และหุ้นส่วนกิจการรว่มค้า รวมถึงสปอนเซอรแ์ละผูร้บับรจิาคด้วย

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราตั้งเป้าหมายที่จะทํางานกับคู่ค้าทางธรุกิจที่มีมาตรฐานการดําเนินธรุกิจที่รบัผิดชอบ และมีค่านิยมด้านจรยิธรรมที่

สอดคลอ้งกับมาตรฐานและค่านิยมของเรา
• เราตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเมือ่เลอืกคู่ค้าทางธรุกิจโดยทําประเมินความเส่ียง และปฏบัิตติามขัน้ตอนการจดัซ้ือของดีแทค
• เราคาดหวงัให้คู่ค้าทางธรุกิจปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และมาตรฐานของดีแทคในเรือ่งการดําเนินธรุกิจอย่างรบั

ผดิชอบ
• เราควรคาดหวงัให้คู่ค้าทางธรุกิจรบัผดิชอบ ป้องกัน และบรหิารจัดการความเส่ียงต่างๆ ในระหวา่งการออกแบบ การจัด

ส่ง และจัดการใดๆ กับทรพัย์สินของเรา
• เราควรประเมนิโอกาสทางธรุกจิอยา่งระมัดระวงัในประเทศทีอ่ยู่ภายใต้การลงโทษทางเศรษฐกิจ (Economic Sanctions) 

หรอืถูกแบนไม่ให้ซื้อขายสินค้า (Trade Embargoes)
• เราต้องปฏิบัติตามข้อจํากัด หรอืข้อควบคุมทางการค้า รวมถึงบทลงโทษและเงือ่นไขในการนําเข้า-ส่งออกสินค้า
• เราต้องติดตาม และสนับสนุนคู่ค้าทางธรุกิจของเราให้ทํากิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานของดีแทคเพื่อให้ดําเนินธรุกิจ

อย่างรบัผดิชอบ
• เราควรต้องปฏิบัติกับคู่ค้าทางธรุกิจด้วยความเคารพ และในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและโปรง่ใส

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เมือ่เราเห็นวา่คูค่า้ทางธรุกจิจะไม่เตม็ใจทีจ่ะปฏิบตัติามมาตรฐานของเรา รวมถงึไมย่อมปฏบิตัติาม “หลกัการดาํเนินธรุกิจ

ของผูจ้ัดหาของดีแทค (dtac’s Supplier Conduct Principles)” 
• เรากําลงัมองหาคู่ค้าทางธรุกิจให้เข้ามาทําหน้าทีเ่ป็นลอ็บบี้ยิสต์ ตัวแทน หรอืเพือ่ให้กระทําการอืน่ๆ ในนามของดีแทค
• เรารบัทราบมาวา่คู่ค้าทางธรุกิจดําเนินธรุกิจในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลกัษณ์ของดีแทค 
• เราพบการคัดเลอืกคู่ค้าทางธรุกิจอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ตามเงือ่นไขการคัดเลอืกของดีแทค
• เราทราบมาว่ามีพฤติกรรม หรอืสถานการณ์อื่นๆที่ทําให้เราเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ในการประกอบธุรกิจหรอื

จรรยาบรรณของคู่ค้าทางธรุกิจรายนั้นๆ 

10. การแขง่ขนัทางการคา้และธรุกิจ (Competition) 
เราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ส่ิงท่ีเราจาํเป็นตอ้งรู้
• การแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นส่ิงที่สําคัญต่อสังคม และสรา้งโอกาสทางธรุกิจในระยะยาวสําหรบัดีแทค ท้ังภายในและนอก

ประเทศ
• การสรา้ง หรอืการได้ผลประโยชน์จากข้อได้เปรยีบที่ไม่เป็นธรรม จะมีผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของเรากับลูกค้า 

ต่อคู่ค้าทางธรุกิจ และต่อสังคมได้ 
• ขอ้ตกลง หรอืวธิปีฏบิตัใิดๆทีจ่ะไมใ่ห้มกีารแขง่ขนั ไมเ่พยีงแตข่ดัแย้งกบัหลกัการของเราเทา่นัน้แตยั่งเป็นการผดิกฎหมาย

อกีด้วย

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องกําหนดราคาและกลยุทธ์ทางธรุกิจของเราเอง และแข่งขันกับคนอืน่บนพื้นฐานของจุดดีหรอืจุดแข็งของเราเอง 
• เราต้องจาํกดัการส่ือสารกบั คูแ่ข่งจรงิหรอืคูแ่ขง่ในอนาคตของเรา และตอ้งไมแ่ชร ์ข้อมลูทีอ่อ่นไหวเชงิพาณชิย์ ใหค้นอืน่
• เราตอ้งไม่ทาํขอ้ตกลง (ไมว่า่จะเป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการ) กับคูแ่ข่งจรงิหรอืคู่แข่งในอนาคต เพือ่แบ่งตลาด กาํหนด

ราคา หรอืจํากัดการนําสินค้าเข้าตลาดหรอืการขาย
• เราต้องได้รบัการอนุมัติจากผูม้ีอาํนาจของบรษิัทฯ ก่อนทีเ่ราจะเข้ารว่ม สมาคมการค้า (Trade Association) หรอื การ

ประชุมกลุม่อตุสาหกรรม (Industry Forum)  
• เราตอ้งถอนตัวจากบทสนทนาทนัท ีและรายงานบทสนทนาดงักลา่วให้หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) ของเรา

และ/หรอืสายดว่น Integrity Hotline ทราบ ในกรณทีีบ่ทสนทนากบัคูแ่ขง่จรงิหรอืคูแ่ขง่ในอนาคตของเราเริม่กลายเป็น
ประเด็นเกีย่วกับการต่อต้านการแข่งขัน หรอืประเด็นทีไ่ม่ถูกต้องเหมาะสม 

• เรามหีน้าทีท่ีจ่ะต้องรายงานเหตุการณ์ทีส่งสัยวา่จะเข้าข่ายผดิกฎหมายวา่ด้วยการแข่งขันทางการค้าและธรุกจิให้หวัหน้า
ฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) ทราบทันที

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เมือ่เกดิกรณีวา่คู่แขง่ ลกูคา้ หรอืคูค่า้ทางธรุกจิจรงิในปจัจุบันหรอืในอนาคต เข้ามาหาเราดว้ยขอ้มลูของพวกเขาเกีย่วกบั

การกําหนดราคา กลยุทธ์ ยุทธวธิทีางธรุกิจ หรอืข้อมูลอืน่ๆในลกัษณะทีค่ลา้ยกันของพวกเขา
• ในกรณทีีเ่รามขีอ้สงสัยเกีย่วกบั สัญญาทีม่อียูท่ัง้ทีเ่ป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการ ไมว่า่จะไดจ้ดัทาํขึน้แลว้หรอืกาํลงัจะมี

การลงนาม วา่สัญญาดงักลา่ว มขีอ้จาํกดัไม่ใหคู้แ่ขง่ปจัจุบัน หรอืผูท้ีจ่ะเป็นคูแ่ข่งในอนาคตของเราดําเนนิธรุกจิกบัลกูคา้
ของเรา หรอืในตลาดการค้าทีเ่ราเกีย่วข้อง

• เรามีแผนที่จะเข้าประชุมอย่างไม่เป็นทางการหรอืการประชุมสรา้งเครอืข่ายทางสังคมกับคู่แข่งปัจจุบันหรอืผู้ที่จะเป็นคู่
แข่งในอนาคต

• เรามีแผนที่จะติดต่อกับคู่แข่งปัจจุบันหรอืผู้ที่จะเป็นคู่แข่งในอนาคต ที่มีส่ิงบ่งชี้วา่เพื่อวตัถุประสงค์ของการแลกเปลีย่น
ข้อมูลทีอ่อ่นไหวต่อการแข่งขัน 

• เรามีแผนที่จะกําหนดกลยุทธ์ สําหรบัการตั้งราคาหรอืกลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆที่อาจถูกมองว่าเป็นการใช้ อํานาจ
ครอบงําตลาดในทางที่ผิด ได้ เช่น กําหนดราคาตํ่ากวา่ต้นทุน การบีบส่วนต่างกําไร หรอืการปฏิเสธที่จะเข้าทําสัญญา
กับลกูค้า
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เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี  
• เมือ่เรารบัทราบมาวา่ มีข้อตกลงในการชําระเงินทีผ่ดิปกติหรอืสูงเกินจรงิ โดยปราศจากจุดประสงค์ทางธรุกิจทีช่ัดเจน
• เรามีข้อสงสัยวา่คู่ค้าทางธรุกิจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการดําเนินธรุกิจของดีแทค
• เมือ่เราทราบมาวา่ ซพัพลายเออรข์องเรา มกีารตดิตอ่กับเจา้หน้าทีข่องรฐัในนามขององค์กรเรา เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ใบอนุญาต 

หรอืเพือ่ให้ได้รบัการอนุมัติใดๆ
• มีการขอให้เราบรจิาคเพือ่การกุศล หรอืเพือ่ให้เราเป็นสปอนเซอรใ์ห้องค์กรทีอ่าจมีความเกีย่วพันกับเจ้าหน้าทีร่ฐั
• มีคนมาเสนอของขวญัให้เรา หรอืเราถูกขอให้จัดหาและให้ของขวญัคนอืน่ รวมถึงค่าใช้จ่ายการเดินทาง เงินบรจิาค หรอื

ความบันเทิงทีฟุ่่มเฟือย หรอืให้จ่ายเงินสดเพือ่วตัถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

9. คูค่า้ทางธรุกจิ (Business Partners) 
เราคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีแทคได้ตั้งไว้ และในขณะเดียวกันก็เคารพค่านิยมของดีแทคด้วย 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• การกระทําของคู่ค้าทางธรุกิจของเรา อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราและอาจก่อให้เกิดความเส่ียงทาง

กฎหมายต่อองค์กรเราได้
• คู่ค้าทางธรุกิจ ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาและองค์กรต่างๆ เช่น ซัพพลายเออร ์ตัวแทน ผูแ้ทนจําหน่าย ผูซ้ื้อสิทธแิฟรนไชส์ 

และหุ้นส่วนกิจการรว่มค้า รวมถึงสปอนเซอรแ์ละผูร้บับรจิาคด้วย

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราตั้งเป้าหมายที่จะทํางานกับคู่ค้าทางธรุกิจที่มีมาตรฐานการดําเนินธรุกิจที่รบัผิดชอบ และมีค่านิยมด้านจรยิธรรมที่

สอดคลอ้งกับมาตรฐานและค่านิยมของเรา
• เราตอ้งใชค้วามระมัดระวงัเมือ่เลอืกคู่ค้าทางธรุกิจโดยทําประเมนิความเส่ียง และปฏบิตัติามขัน้ตอนการจดัซ้ือของดีแทค
• เราคาดหวงัให้คู่ค้าทางธรุกิจปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และมาตรฐานของดีแทคในเรือ่งการดําเนินธรุกิจอย่างรบั

ผดิชอบ
• เราควรคาดหวงัให้คู่ค้าทางธรุกิจรบัผดิชอบ ป้องกัน และบรหิารจัดการความเส่ียงต่างๆ ในระหวา่งการออกแบบ การจัด

ส่ง และจัดการใดๆ กับทรพัย์สินของเรา
• เราควรประเมินโอกาสทางธรุกิจอยา่งระมัดระวงัในประเทศทีอ่ยู่ภายใต้การลงโทษทางเศรษฐกจิ (Economic Sanctions) 

หรอืถูกแบนไม่ให้ซื้อขายสินค้า (Trade Embargoes)
• เราต้องปฏิบัติตามข้อจํากัด หรอืข้อควบคุมทางการค้า รวมถึงบทลงโทษและเงือ่นไขในการนําเข้า-ส่งออกสินค้า
• เราต้องติดตาม และสนับสนุนคู่ค้าทางธรุกิจของเราให้ทํากิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานของดีแทคเพื่อให้ดําเนินธรุกิจ
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• เราต้องได้รบัการอนุมัติจากผูม้ีอาํนาจของบรษิัทฯ ก่อนทีเ่ราจะเข้ารว่ม สมาคมการค้า (Trade Association) หรอื การ

ประชุมกลุม่อตุสาหกรรม (Industry Forum)  
• เราตอ้งถอนตัวจากบทสนทนาทนัท ีและรายงานบทสนทนาดังกลา่วให้หัวหนา้ฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) ของเรา

และ/หรอืสายดว่น Integrity Hotline ทราบ ในกรณทีีบ่ทสนทนากบัคูแ่ขง่จรงิหรอืคูแ่ขง่ในอนาคตของเราเริม่กลายเป็น
ประเด็นเกีย่วกับการต่อต้านการแข่งขัน หรอืประเด็นทีไ่ม่ถูกต้องเหมาะสม 

• เรามหีน้าทีท่ีจ่ะต้องรายงานเหตกุารณ์ทีส่งสัยวา่จะเข้าขา่ยผดิกฎหมายวา่ด้วยการแขง่ขันทางการค้าและธรุกิจให้หวัหน้า
ฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) ทราบทันที

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เมือ่เกดิกรณีวา่คูแ่ขง่ ลกูคา้ หรอืคูค่า้ทางธรุกจิจรงิในปจัจุบันหรอืในอนาคต เข้ามาหาเราด้วยขอ้มลูของพวกเขาเกีย่วกบั

การกําหนดราคา กลยุทธ์ ยุทธวธิทีางธรุกิจ หรอืข้อมูลอืน่ๆในลกัษณะทีค่ลา้ยกันของพวกเขา
• ในกรณทีีเ่รามขีอ้สงสัยเกีย่วกบั สัญญาทีม่อียูท่ัง้ทีเ่ป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการ ไมว่า่จะไดจ้ดัทาํขึน้แลว้หรอืกาํลงัจะมี

การลงนาม วา่สัญญาดงักลา่ว มขีอ้จาํกดัไม่ใหคู้แ่ขง่ปจัจุบัน หรอืผูท้ีจ่ะเป็นคูแ่ข่งในอนาคตของเราดําเนินธรุกิจกับลกูคา้
ของเรา หรอืในตลาดการค้าทีเ่ราเกีย่วข้อง

• เรามีแผนที่จะเข้าประชุมอย่างไม่เป็นทางการหรอืการประชุมสรา้งเครอืข่ายทางสังคมกับคู่แข่งปัจจุบันหรอืผู้ที่จะเป็นคู่
แข่งในอนาคต

• เรามีแผนที่จะติดต่อกับคู่แข่งปัจจุบันหรอืผู้ที่จะเป็นคู่แข่งในอนาคต ที่มีส่ิงบ่งชี้วา่เพื่อวตัถุประสงค์ของการแลกเปลีย่น
ข้อมูลทีอ่อ่นไหวต่อการแข่งขัน 

• เรามีแผนที่จะกําหนดกลยุทธ์ สําหรบัการตั้งราคาหรอืกลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆที่อาจถูกมองว่าเป็นการใช้ อํานาจ
ครอบงําตลาดในทางที่ผิด ได้ เช่น กําหนดราคาต่ํากวา่ต้นทุน การบีบส่วนต่างกําไร หรอืการปฏิเสธที่จะเข้าทําสัญญา
กับลกูค้า
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11. การรกัษาความลบัและจดัการกบัขอ้มลู (Confidentiality and Information Handling) 
เราถือว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• ในฐานะพนักงานขององค์กร บางครัง้เราอาจจะได้รบัรู ้หรอืได้ครอบครองข้อมูลทีม่ีมูลค่าของดีแทค ลกูค้า หรอืคู่ค้าทาง

ธรุกิจได้
• ข้อมูลส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล และสามารถเข้าถึง แก้ไข แชร ์หรอืทําซ้ําไดอ้ย่างง่ายดาย
• บนัทกึต่างๆ เป็นข้อมูลทีมี่มูลค่าสูงขององค์กร และเป็นส่ิงทีสํ่าคัญต่อดแีทค จงึต้องมกีารระบแุละการปอ้งกันเป็นอย่างดี
• การรกัษาความลบัเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรบัชื่อเสียงของดีแทค และเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผลประโยชน์ของดีแทคใน

ภาวการณ์แข่งขัน ซึ่งภายใต้กฎเกณฑ์การกํากับดูแลที่ดีแทคต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งเป็นส่วนสําคัญในการเสรมิสรา้ง
ความเป็นบูรณภาพของทรพัย์สินของเรา

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะแชรข์้อมูลความลบัได้ ก็ต่อเมือ่เราได้รบัอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ทําได้ และเมือ่มีเหตุผลทีถู่กต้องตามกฎหมาย

ทีจ่ะให้แชรไ์ด้เท่านั้น
• เราต้องทําทุกอย่างเพือ่ให้แน่ใจวา่ข้อมูลทั้งหมดจากดีแทค เป็นข้อมูลทีเ่ชือ่ถือได้ ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานระดับ

สูงทางวชิาชีพและทางจรยิธรรม
• เราต้องเก็บรกัษาและปฏิบัติต่อข้อมูลที่ได้รบัจากบุคคลภายนอกในมาตรฐานระดับเดียวกันกับการเก็บรกัษาข้อมูล

ความลบัทีเ่ป็นของเรา
• เราต้องส่งเสรมิวฒันธรรมการแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู ้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความระมัดระวงัเมื่อต้องมีการ

ประมวลผลข้อมูลทีเ่ป็นความลบั หรอืทีเ่ป็นข้อมูลภายใน
• เราต้องไม่พูดคุยเกีย่วกับเรือ่งหรอืประเด็นทีม่ีความออ่นไหวในทีส่าธารณะ
• เราต้องแยกประเภทจัดการกับข้อมูล และเก็บบันทึกข้อมูลดังกลา่วตามนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆเราต้องป้องกันข้อมูล

ความลบัของบรษิัทฯ จากบุคคลหรอืกลุม่คนทีไ่ม่มีสิทธิเ์ข้าถึงข้อมูล อย่างสม่ําเสมอ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราบังเอญิได้ยินพนักงานดีแทคพูดคุยกันเกีย่วกับข้อมูลทีเ่ป็นความลบัในทีส่าธารณะ
• คู่ค้าทางธรุกิจของเรา ขอให้เราลงนามสัญญารกัษาความลบัหรอืสัญญาห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
• เรากําลงัจัดการกับข้อมูลซึง่เป็น บันทึกธรุกรรมต่างๆของดีแทค ทีต้่องได้รบัการปกป้อง
• หากมีใครก็ตามพยายามหาเรือ่งคุยกับเรา ในเรือ่งจะนําไปสู่ประเด็นหรอืข้อมูลทีเ่ป็นรายละเอยีดของธรุกิจดีแทค
• เราได้รบัอเีมล์ทีถู่กระบุไวว้า่เป็นความลบั

12. ผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) 
เราจะทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของดีแทคเสมอ

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมือ่ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเราขัดแย้งหรอืถูกมองได้วา่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของดีแทค
• ผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงผลประโยชน์ทางการเงิน โอกาสทางธุรกิจ การทํางานเป็นลูกจ้างของที่อื่นด้วย หรอื

ผลประโยชน์ของผูท้ีใ่กลช้ิดกับเรา เช่น สมาชิกในครอบครวั เพือ่นส่วนตัว หรอืคนอืน่ๆ ทีม่ีความเกีย่วพันกันในเชิงธรุกิจ
• เหตุการณ์หรอืสถานการณ์บางอย่างที่อาจถูกมองได้วา่ เราไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของดีแทค อาจจะทําให้มีคน

ตั้งคําถามถึงความซือ่สัตย์ของเรา และส่งผลกระทบเชิงลบต่อชือ่เสียงของเราได้
• การตัดสินใจทั้งหมดที่ทําในนามของดีแทค ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และการประเมินผลประโยชน์ของบรษัิทอย่าง

ตรงไปตรงมาโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวของเราเองเข้ามาเกีย่วข้อง

• การเปดิเผยเรือ่งผลประโยชน์ทบัซ้อนอยา่งตรงไปตรงมาและอยา่งโปรง่ใส เป็นปัจจยัสําคญัทีจ่ะทาํใหเ้ราสามารถบรหิาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนทีม่ีอยู่จรงิ ทีอ่าจเกิดขึ้น หรอืทีอ่าจถูกมองวา่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

• ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถเกิดขึ้นได้ ตราบใดทีด่ีแทคได้รบัประโยชน์

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องหลกีเลีย่งผลประโยชน์ทับซ้อน และสถานการณ์อืน่ๆ ทีอ่าจมีผลต่อการตัดสินใจของเรา
• เราต้องไม่เข้าไปยุ่งกับสถานการณ์และการตัดสินใจ ที่เราอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรอืที่อาจถูกมองวา่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
• เราต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่จรงิ ที่อาจมี และที่อาจถูกมองว่ามี ให้หัวหน้างาน และ/หรอืผู้จัดการของ

เราทราบ
• เราต้องรว่มมือกับหัวหน้างานและ/หรอืผู้จัดการของเรา เพื่อแก้ปัญหาเรือ่งผลประโยชน์ทับซ้อนของเราและลงบันทึก

คําตัดสินและคําชี้แนะของหัวหน้างานเป็นหนังสือเก็บไว้
• เราต้องให้หน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เข้ามามีส่วนรว่มด้วยทันทีถ้าเรา

ไม่สามารถเลีย่งผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
• เราต้องไม่เข้าไปรับหน้าที่หรือรับตําแหน่งภายนอกที่อาจส่งผลกระทบหรือถูกมองได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อความ

รบัผดิชอบของเราทีจ่ะต้องทําหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์สูงสุดของดีแทค
• เราต้องได้รบัการอนมุติัจากหวัหนา้งานและ/หรอืผูจ้ดัการของเรา กอ่นทีเ่ราจะเขา้ไปรบัตาํแหน่งกรรมการภายนอกบรษิทั 

หรอืรบัมอบหมายตําแหน่งทีสํ่าคัญอืน่ๆ และเราจะต้องลงบันทึกเรือ่งดังกลา่วตามขั้นตอนของบรษิัทเป็นหนังสือไวด้้วย 

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เรามีผลประโยชน์ในแง่ตัวเงินหรอืผลประโยชน์ในรูปแบบอืน่กับคู่ค้าทางธรุกิจปัจจุบัน หรอืคู่ค้าในอนาคตของดีแทค
• เราเป็นลกูจ้างหรอืมีตําแหน่งในบรษิัทอืน่ข้างนอก ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าทีข่องเราเพือ่ดีแทค 
• เรากําลังจะจ้างหรอืจะได้เป็นหัวหน้างานโดยตรง ของคนในครอบครบั เพื่อน หรอืบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัว

อย่างใกลช้ิด
• คูค้่าทางธรุกิจของดีแทค ไมว่า่ปจัจุบันหรอือนาคต ไดม้กีารเสนอของมคีา่ใหเ้ราเป็นส่วนตัว รวมถงึของขวญั ส่วนลด หรอื

ผลประโยชน์อืน่ๆด้วย
• คู่ค้าทางธรุกิจของดีแทคให้หรอืจะมีการให้บรกิารกับเราในเรือ่งส่วนตัว 

13. สภาพภมูอิากาศ และส่ิงแวดลอ้ม (Climate & Environment) 
เราให้คํามั่นสัญญาว่าจะปกป้องส่ิงแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ส่ิงท่ีเราจาํเป็นตอ้งรู้
• เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิน่และมาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มทีเ่ป็นทีย่อมรบักันในระดับสากล 
• เราให้คํามัน่สัญญาวา่จะลดการใช้ทรพัยากรของเรา รวมถึงลดการใช้พลงังาน นํ้า และวตัถุดิบ 

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราตอ้งสนบัสนนุเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และเราตอ้งพยายามลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนฯ 

จากกระบวนการปฏิบัติงานของเรา 
• เราจะพจิารณาผลกระทบทางดา้นสภาพภมูอิากาศ และสิ่งแวดลอ้ม เมือ่เราทาํการซือ้สินคา้และบรกิารใดๆ จากผูข้าย และ

เราจะประเมินผลผูข้ายในเรือ่งการดําเนินธรุกิจด้วยความรบัผดิชอบ
• เราสนับสนุนให้มีการบรหิารจัดการของเสียอย่างยัง่ยืน รวมทั้งเราต้องพยายามลดปรมิาณของเสีย
• เราต้องรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการทํางานของเราที่อาจจะส่งาผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 

ด้วยความโปรง่ใส
• เราจะรายงานเหตุการณ์ทีเ่ราพบเห็นวา่อาจจะเป็นการทําลายสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม 
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11. การรกัษาความลบัและจดัการกบัขอ้มลู (Confidentiality and Information Handling) 
เราถือว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• ในฐานะพนักงานขององค์กร บางครัง้เราอาจจะได้รบัรู ้หรอืได้ครอบครองข้อมูลทีม่ีมูลค่าของดีแทค ลกูค้า หรอืคู่ค้าทาง

ธรุกิจได้
• ข้อมูลส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล และสามารถเข้าถึง แก้ไข แชร ์หรอืทําซ้ําได้อย่างง่ายดาย
• บนัทึกต่างๆ เป็นข้อมลูทีม่มูีลค่าสูงขององค์กร และเป็นส่ิงทีสํ่าคัญตอ่ดแีทค จงึตอ้งมีการระบแุละการปอ้งกันเป็นอยา่งดี
• การรกัษาความลบัเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรบัชื่อเสียงของดีแทค และเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องผลประโยชน์ของดีแทคใน

ภาวการณ์แข่งขัน ซึ่งภายใต้กฎเกณฑ์การกํากับดูแลที่ดีแทคต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งเป็นส่วนสําคัญในการเสรมิสรา้ง
ความเป็นบูรณภาพของทรพัย์สินของเรา

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะแชรข้์อมูลความลบัได้ ก็ต่อเมือ่เราได้รบัอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ทําได้ และเมือ่มีเหตุผลทีถู่กต้องตามกฎหมาย

ทีจ่ะให้แชรไ์ด้เท่านั้น
• เราต้องทําทุกอย่างเพือ่ให้แน่ใจวา่ข้อมูลทั้งหมดจากดีแทค เป็นข้อมูลทีเ่ชือ่ถือได้ ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานระดับ

สูงทางวชิาชีพและทางจรยิธรรม
• เราต้องเก็บรกัษาและปฏิบัติต่อข้อมูลที่ได้รบัจากบุคคลภายนอกในมาตรฐานระดับเดียวกันกับการเก็บรกัษาข้อมูล

ความลบัทีเ่ป็นของเรา
• เราต้องส่งเสรมิวฒันธรรมการแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู ้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความระมัดระวงัเมื่อต้องมีการ

ประมวลผลข้อมูลทีเ่ป็นความลบั หรอืทีเ่ป็นข้อมูลภายใน
• เราต้องไม่พูดคุยเกีย่วกับเรือ่งหรอืประเด็นทีม่ีความออ่นไหวในทีส่าธารณะ
• เราต้องแยกประเภทจัดการกับข้อมูล และเก็บบันทึกข้อมูลดังกลา่วตามนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆเราต้องป้องกันข้อมูล

ความลบัของบรษิัทฯ จากบุคคลหรอืกลุม่คนทีไ่ม่มีสิทธิเ์ข้าถึงข้อมูล อย่างสม่ําเสมอ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราบังเอญิได้ยินพนักงานดีแทคพูดคุยกันเกีย่วกับข้อมูลทีเ่ป็นความลบัในทีส่าธารณะ
• คู่ค้าทางธรุกิจของเรา ขอให้เราลงนามสัญญารกัษาความลบัหรอืสัญญาห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
• เรากําลงัจัดการกับข้อมูลซึง่เป็น บันทึกธรุกรรมต่างๆของดีแทค ทีต้่องได้รบัการปกป้อง
• หากมีใครก็ตามพยายามหาเรือ่งคุยกับเรา ในเรือ่งจะนําไปสู่ประเด็นหรอืข้อมูลทีเ่ป็นรายละเอยีดของธรุกิจดีแทค
• เราได้รบัอเีมล์ทีถู่กระบุไวว้า่เป็นความลบั

12. ผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) 
เราจะทําเพ่ือประโยชน์สูงสุดของดีแทคเสมอ

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมือ่ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเราขัดแย้งหรอืถูกมองได้วา่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของดีแทค
• ผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงผลประโยชน์ทางการเงิน โอกาสทางธุรกิจ การทํางานเป็นลูกจ้างของที่อื่นด้วย หรอื

ผลประโยชน์ของผูท้ีใ่กลช้ิดกับเรา เช่น สมาชิกในครอบครวั เพือ่นส่วนตัว หรอืคนอืน่ๆ ทีม่ีความเกีย่วพันกันในเชิงธรุกิจ
• เหตุการณ์หรอืสถานการณ์บางอย่างที่อาจถูกมองได้วา่ เราไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของดีแทค อาจจะทําให้มีคน

ตั้งคําถามถึงความซือ่สัตย์ของเรา และส่งผลกระทบเชิงลบต่อชือ่เสียงของเราได้
• การตัดสินใจทั้งหมดที่ทําในนามของดีแทค ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และการประเมินผลประโยชน์ของบรษิัทอย่าง

ตรงไปตรงมาโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวของเราเองเข้ามาเกีย่วข้อง

• การเปดิเผยเรือ่งผลประโยชน์ทบัซ้อนอยา่งตรงไปตรงมาและอยา่งโปรง่ใส เป็นปัจจยัสําคญัทีจ่ะทาํให้เราสามารถบรหิาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนทีม่ีอยู่จรงิ ทีอ่าจเกิดขึ้น หรอืทีอ่าจถูกมองวา่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

• ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถเกิดขึ้นได้ ตราบใดทีด่ีแทคได้รบัประโยชน์

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องหลกีเลีย่งผลประโยชน์ทับซ้อน และสถานการณ์อืน่ๆ ทีอ่าจมีผลต่อการตัดสินใจของเรา
• เราต้องไม่เข้าไปยุ่งกับสถานการณ์และการตัดสินใจ ที่เราอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรอืที่อาจถูกมองวา่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
• เราต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่จรงิ ที่อาจมี และที่อาจถูกมองว่ามี ให้หัวหน้างาน และ/หรอืผู้จัดการของ

เราทราบ
• เราต้องรว่มมือกับหัวหน้างานและ/หรอืผู้จัดการของเรา เพื่อแก้ปัญหาเรือ่งผลประโยชน์ทับซ้อนของเราและลงบันทึก

คําตัดสินและคําชี้แนะของหัวหน้างานเป็นหนังสือเก็บไว้
• เราต้องให้หน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เข้ามามีส่วนรว่มด้วยทันทีถ้าเรา

ไม่สามารถเลีย่งผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
• เราต้องไม่เข้าไปรับหน้าที่หรือรับตําแหน่งภายนอกที่อาจส่งผลกระทบหรือถูกมองได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อความ

รบัผดิชอบของเราทีจ่ะต้องทําหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์สูงสุดของดีแทค
• เราตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากหวัหนา้งานและ/หรอืผูจ้ดัการของเรา กอ่นทีเ่ราจะเขา้ไปรบัตาํแหนง่กรรมการภายนอกบรษิทั 

หรอืรบัมอบหมายตําแหน่งทีสํ่าคัญอืน่ๆ และเราจะต้องลงบันทึกเรือ่งดังกลา่วตามขั้นตอนของบรษิัทเป็นหนังสือไวด้้วย 

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เรามีผลประโยชน์ในแง่ตัวเงินหรอืผลประโยชน์ในรูปแบบอืน่กับคู่ค้าทางธรุกิจปัจจุบัน หรอืคู่ค้าในอนาคตของดีแทค
• เราเป็นลกูจ้างหรอืมีตําแหน่งในบรษิัทอืน่ข้างนอก ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าทีข่องเราเพือ่ดีแทค 
• เรากําลังจะจ้างหรอืจะได้เป็นหัวหน้างานโดยตรง ของคนในครอบครบั เพื่อน หรอืบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัว

อย่างใกลช้ิด
• คูค้่าทางธรุกจิของดแีทค ไม่วา่ปจัจุบนัหรอือนาคต ไดม้กีารเสนอของมคีา่ใหเ้ราเป็นส่วนตัว รวมถงึของขวญั ส่วนลด หรอื

ผลประโยชน์อืน่ๆด้วย
• คู่ค้าทางธรุกิจของดีแทคให้หรอืจะมีการให้บรกิารกับเราในเรือ่งส่วนตัว 

13. สภาพภมูอิากาศ และส่ิงแวดลอ้ม (Climate & Environment) 
เราให้คํามั่นสัญญาว่าจะปกป้องสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิน่และมาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มทีเ่ป็นทีย่อมรบักันในระดับสากล 
• เราให้คํามัน่สัญญาวา่จะลดการใช้ทรพัยากรของเรา รวมถึงลดการใช้พลงังาน นํ้า และวตัถุดิบ 

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราตอ้งสนบัสนนุเทคโนโลยทีีเ่ป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน และเราตอ้งพยายามลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนฯ 

จากกระบวนการปฏิบัติงานของเรา 
• เราจะพิจารณาผลกระทบทางดา้นสภาพภมูอิากาศ และส่ิงแวดลอ้ม เมือ่เราทาํการซือ้สินคา้และบรกิารใดๆ จากผูข้าย และ

เราจะประเมินผลผูข้ายในเรือ่งการดําเนินธรุกิจด้วยความรบัผดิชอบ
• เราสนับสนุนให้มีการบรหิารจัดการของเสียอย่างยัง่ยืน รวมทั้งเราต้องพยายามลดปรมิาณของเสีย
• เราต้องรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการทํางานของเราที่อาจจะส่งาผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 

ด้วยความโปรง่ใส
• เราจะรายงานเหตุการณ์ทีเ่ราพบเห็นวา่อาจจะเป็นการทําลายสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม 
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เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราตระหนักวา่ การดําเนินงานของดีแทคและ ของซัพพลายเออรท์ี่อาจจะไม่ปฏิบัติตามหรอืไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ด้านสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม
• เรามีข้อสงสัยวา่ อาจจะมีการ มีการละเมิดข้อกําหนดด้านส่ิงแวดลอ้มต่างๆทีเ่กีย่วข้อง หรอืแนวปฏิบัติของดีแทค 
• เราไม่แน่ใจวา่ ดีแทคมีใบอนุญาตหรอืเอกสารทางทะเบียนทีต้่องมีในด้านส่ิงแวดลอ้มทีเ่กีย่วข้องกับกิจการดีแทคหรอืไม่ 

   

14. จรยิธรรมทางดา้นการเงนิและการฉอ้โกง (Financial Integrity and Fraud) 
เราจะต้องเก็บบันทึกหรือเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเคร่งครัด

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• จรยิธรรมทางด้านการเงินเป็นส่วนสําคัญในการสรา้งความไวว้างใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าทางธรุกิจ และพนักงาน

ของเรา 
• ระบบการบันทึกเอกสารทางการเงินที่ได้มาตรฐานสากล Financial Reporting Standards จะส่งผลให้เราสามารถ

บรหิารจัดการธรุกิจได้อย่างเต็มที่

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชี (Accounting Principles) และปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายใน (Internal 

Controls) ทีด่ีแทคปฏิบัติใช้ด้วย
• เราต้องลงบันทึกธรุกรรมทางธรุกิจทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลกัการปฏิบัติด้านบัญชีทีด่ี
• เราต้องรายงาน หรอืแจ้งเรือ่งต่างๆ ให้แม่นยํา เชือ่ถือได้ โปรง่ใส สม่ําเสมอ และในเวลาทีเ่หมาะสม
• เมือ่มีการใช้จ่ายเงินของบรษิัท เราต้องบันทึกการใช้จ่ายดังกลา่วให้ถูกต้องเหมาะสม 
• กระบวนการตัดสินใจต่างๆ ทางด้านการเงินของเราจะต้องดําเนินการตาม Authority Matrix และต้องมีการแบ่งแยก

หน้าทีต่่างๆ ของแต่ละส่วนหรอืแต่ละคนอย่างชัดเจน 
• เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และความครบถ้วนของข้อมูล และเหตุผลทางธรุกิจก่อนที่จะอนุมัติธรุกรรม หรอืลงนาม

ในสัญญาใดๆ 
• เราตอ้งไมป่ลอมแปลง สรา้งเอกสารเทจ็ หรอืบิดเบือนข้อเท็จจรงิใดๆ ทีเ่กีย่วกับธรุกรรมทางการเงินหรอืข้อมูลทางการเงนิ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราเห็นความผดิปกติทางด้านการเงินและบัญชี
• เรารบัทราบมาวา่ เพือ่นรว่มงาน หรอืคู่ค้าทางธรุกิจของเราทําการปลอมแปลงเอกสาร หรอืสรา้งเอกสารเท็จ
• เราเกิดความสงสัย หรอืไม่แน่ใจวา่ เราได้ธรุกรรมทางการเงิน หรอืข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องหรอืไม่
• เมือ่เราพบวา่พนักงานของดีแทคบางคน กําลงัรายงานข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการการขาย หรอืการคาดการณ์

ผลประกอบการการขาย ทีเ่ป็นเท็จ 
• เมือ่เราพบวา่ งบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมัติไม่ได้ถูกนําไปใช้ หรอืมีการบันทึกอย่างไม่สอดคลอ้งกับนโยบายของดีแทค

15. ของขวัญ การดแูลดว้ยไมตรจีติ และคา่ใชจ้า่ยเดินทาง (Gifts, Hospitality and Travel)
เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเราเอง และใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมในการที่จะให้สินน้ําใจทางธุรกิจ (Business Courtesies)  

ส่ิงท่ีเราจาํเป็นตอ้งรู้
• สินน้ําใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง เช่น การใหข้องขวญั การดูแลด้วยไมตรจีิต และการให้ค่าใช้จ่าย

เดินทางอาจทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรอือาจถือวา่เป็นการติดสินบนในบางสถานการณ์ได้
• โดยหลกัการแลว้ ของขวญั ควรเป็นส่ิงทีเ่ราให้โดยไม่คาดหวงัวา่จะได้ส่ิงใดๆ กลบัคืนมา แม้กระทัง่การได้รบัความมีนํ้าใจ

ตอบแทนกลบัมาก็ตาม 
• การดูแลด้วยไมตรจีิตแก่ใครเป็นกรณีพิเศษ มีได้หลายรูปแบบ ซึง่สามารถรวมถึงการเลีย้งอาหาร และเครือ่งดืม่ การจัด

สัมมนา การจัดงานต้อนรบั การจัดงานสังคม และการจัดงานบันเทิงต่างๆ 
• ค่าใช้จ่ายเดินทาง ให้มีความหมายรวมถึง ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง  ได้แก่ ค่าแท็กซี่ ค่ารถโดยสาร ค่ารถไฟ 

ค่าเครือ่งบิน ค่าทีพ่ัก และโรงแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกับการเดินทาง
• คู่ค้าทางธุรกิจบางราย (รวมถึงเจ้าหน้าที่รฐัด้วย) อาจมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดที่คู่ค้าเหล่านี้ต้องปฏิบัติในเรือ่งเกี่ยวกับ

การให้หรอืรบัส่ิงใดๆจากบุคคลภายนอก

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะต้องไมเ่สนอให้ หรอืรบั สินนํ้าใจทางธรุกจิ (Business Courtesies) ทีอ่าจหรอือาจเชือ่ได้วา่มวีตัถปุระสงค์เพือ่โน้ม

น้าวให้มีการตัดสินใจในเชิงธรุกิจอย่างทีไ่ม่ถูกต้องหรอืเหมาะสม
• เราจะต้องไม่เสนอ หรอืรบัเงินสด หรอืส่ิงทีเ่ทียบเท่ากับเงินสด หรอืของขวญัราคาแพงหรอืฟุ่มเฟือย
• เราจะต้องไมเ่สนอให ้หรอืรบั ของขวญั ยกเวน้ ส่ิงของทีบ่รษิทัจัดให้เป็นการโปรโมทสินคา้ของบรษิทัหรอืเพือ่ประชาสัมพนัธ์

ซึง่มีมูลค่าเลก็น้อย (Promotional Items of Minimal Value) และในกรณีทีก่ารเสนอให้ หรอืรบันั้นเป็นเรือ่งทีป่ฏิบัติ
กันเป็นธรรมเนียมปกติเท่านั้น

• เราสามารถเสนอให้หรอืตอบรบั การดูแลด้วยไมตรจีิตใดๆได้  หากเป็นเรือ่งทีม่ีจุดประสงค์ทางธรุกิจทีช่ัดเจนถูกต้อง ค่า
ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วข้องมคีวามสมเหตุสมผลและโดยรวมมกีารดําเนินการทีเ่ปดิเผยและโปรง่ใสและในทกุกรณีทีเ่ป็นไปได ้บรษิทั
จะต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกลา่วของบรษิัทด้วยตนเอง

• บรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายของบรษิัทเองเสมอ สําหรบัค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง เช่นเดียวกันเรา
ต้องไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องให้แก่ผูอ้ืน่

• เราไมอ่นุญาตให้นาํสมาชกิในครอบครวั หรอืเพือ่นสนทิ มาเกีย่วข้องกบัเรือ่งการให้หรอืรบัสินนํ้าใจทางธรุกจิ (Business 
Courtesies)

• เราควรพูดคุย หารอืเกีย่วกับการเสนอให้ หรอืรบัสินนํ้าใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) กับหัวหน้างานโดยตรง
ของเราเสมอ

• ในกรณีที่แตกต่างจากที่กลา่วมาข้างต้น เราต้องขออนุญาตลว่งหน้า เป็นกรณีพิเศษ และทางหน่วยงานกํากับดูแลและ
จรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) จะเป็นผูเ้ข้ามาพิจารณา และนําเสนอต่อ CEO ของดีแทคเพือ่การอนุมัติ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เมือ่มีการเสนอสินนํ้าใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) ให้แก่ดีแทคในขณะทีเ่ราอยู่ในสถานการณ์สําคัญ บางอย่าง 

เช่น ในขณะเจรจาธรุกิจทีต่่อเนือ่ง หรอือยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากเรากําลงัพิจารณาทีจ่ะให้สปอนเซอร ์บรจิาค 
หรอืการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

• เรารบัทราบวา่ มีการให้หรอืรบัสินน้ําใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง ทีไ่ม่เปิดเผย หรอืไม่โปรง่ใส
• เมื่อมีการให้ หรอืรบัสินน้ําใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง อาจทําให้คนอื่นต้ังคําถาม หรอืสงสัยใน

ความเป็นกลาง จุดประสงค์ หรอืความมีจรยิธรรมของเราได้
• เมือ่คู่ค้าทางธรุกิจหรอืบุคคลอืน่ใด ยืน่ข้อเสนอให้หรอืเรยีกรอ้งข้อเสนอในเรือ่งเดิมๆจากเราบ่อยครัง้เป็นพิเศษ 
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เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราตระหนักวา่ การดําเนินงานของดีแทคและ ของซัพพลายเออรท์ี่อาจจะไม่ปฏิบัติตามหรอืไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ด้านสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม
• เรามีข้อสงสัยวา่ อาจจะมีการ มีการละเมิดข้อกําหนดด้านส่ิงแวดลอ้มต่างๆทีเ่กีย่วข้อง หรอืแนวปฏิบัติของดีแทค 
• เราไม่แน่ใจวา่ ดีแทคมีใบอนุญาตหรอืเอกสารทางทะเบียนทีต้่องมีในด้านส่ิงแวดลอ้มทีเ่กีย่วข้องกับกิจการดีแทคหรอืไม่ 

   

14. จรยิธรรมทางดา้นการเงนิและการฉอ้โกง (Financial Integrity and Fraud) 
เราจะต้องเก็บบันทึกหรือเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเคร่งครัด

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• จรยิธรรมทางด้านการเงินเป็นส่วนสําคัญในการสรา้งความไวว้างใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าทางธรุกิจ และพนักงาน

ของเรา 
• ระบบการบันทึกเอกสารทางการเงินที่ได้มาตรฐานสากล Financial Reporting Standards จะส่งผลให้เราสามารถ

บรหิารจัดการธรุกิจได้อย่างเต็มที่

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชี (Accounting Principles) และปฏิบัติตามกระบวนการควบคุมภายใน (Internal 

Controls) ทีด่ีแทคปฏิบัติใช้ด้วย
• เราต้องลงบันทึกธรุกรรมทางธรุกิจทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลกัการปฏิบัติด้านบัญชีทีด่ี
• เราต้องรายงาน หรอืแจ้งเรือ่งต่างๆ ให้แม่นยํา เชือ่ถือได้ โปรง่ใส สม่ําเสมอ และในเวลาทีเ่หมาะสม
• เมือ่มีการใช้จ่ายเงินของบรษิัท เราต้องบันทึกการใช้จ่ายดังกลา่วให้ถูกต้องเหมาะสม 
• กระบวนการตัดสินใจต่างๆ ทางด้านการเงินของเราจะต้องดําเนินการตาม Authority Matrix และต้องมีการแบ่งแยก

หน้าทีต่่างๆ ของแต่ละส่วนหรอืแต่ละคนอย่างชัดเจน 
• เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และความครบถ้วนของข้อมูล และเหตุผลทางธรุกิจก่อนที่จะอนุมัติธรุกรรม หรอืลงนาม

ในสัญญาใดๆ 
• เราตอ้งไม่ปลอมแปลง สรา้งเอกสารเทจ็ หรอืบิดเบือนข้อเท็จจรงิใดๆ ทีเ่กีย่วกบัธรุกรรมทางการเงนิหรอืข้อมลูทางการเงนิ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราเห็นความผดิปกติทางด้านการเงินและบัญชี
• เรารบัทราบมาวา่ เพือ่นรว่มงาน หรอืคู่ค้าทางธรุกิจของเราทําการปลอมแปลงเอกสาร หรอืสรา้งเอกสารเท็จ
• เราเกิดความสงสัย หรอืไม่แน่ใจวา่ เราได้ธรุกรรมทางการเงิน หรอืข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องหรอืไม่
• เมือ่เราพบวา่พนักงานของดีแทคบางคน กําลงัรายงานข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการการขาย หรอืการคาดการณ์

ผลประกอบการการขาย ทีเ่ป็นเท็จ 
• เมือ่เราพบวา่ งบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมัติไม่ได้ถูกนําไปใช้ หรอืมีการบันทึกอย่างไม่สอดคลอ้งกับนโยบายของดีแทค

15. ของขวัญ การดแูลดว้ยไมตรจีติ และคา่ใชจ้า่ยเดินทาง (Gifts, Hospitality and Travel)
เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของเราเอง และใช้ดุลยพินิจท่ีเหมาะสมในการที่จะให้สินนํ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies)  

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• สินน้ําใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง เช่น การใหข้องขวญั การดูแลด้วยไมตรจีิต และการให้ค่าใช้จ่าย

เดินทางอาจทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรอือาจถือวา่เป็นการติดสินบนในบางสถานการณ์ได้
• โดยหลกัการแลว้ ของขวญั ควรเป็นส่ิงทีเ่ราให้โดยไม่คาดหวงัวา่จะได้ส่ิงใดๆ กลบัคืนมา แม้กระทัง่การได้รบัความมีนํ้าใจ

ตอบแทนกลบัมาก็ตาม 
• การดูแลด้วยไมตรจีิตแก่ใครเป็นกรณีพิเศษ มีได้หลายรูปแบบ ซึง่สามารถรวมถึงการเลีย้งอาหาร และเครือ่งดืม่ การจัด

สัมมนา การจัดงานต้อนรบั การจัดงานสังคม และการจัดงานบันเทิงต่างๆ 
• ค่าใช้จ่ายเดินทาง ให้มีความหมายรวมถึง ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง  ได้แก่ ค่าแท็กซี่ ค่ารถโดยสาร ค่ารถไฟ 

ค่าเครือ่งบิน ค่าทีพ่ัก และโรงแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกับการเดินทาง
• คู่ค้าทางธุรกิจบางราย (รวมถึงเจ้าหน้าที่รฐัด้วย) อาจมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดที่คู่ค้าเหล่านี้ต้องปฏิบัติในเรือ่งเกี่ยวกับ

การให้หรอืรบัส่ิงใดๆจากบุคคลภายนอก

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะต้องไม่เสนอให้ หรอืรบั สินนํ้าใจทางธรุกจิ (Business Courtesies) ทีอ่าจหรอือาจเชือ่ได้วา่มวีตัถปุระสงค์เพือ่โน้ม

น้าวให้มีการตัดสินใจในเชิงธรุกิจอย่างทีไ่ม่ถูกต้องหรอืเหมาะสม
• เราจะต้องไม่เสนอ หรอืรบัเงินสด หรอืส่ิงทีเ่ทียบเท่ากับเงินสด หรอืของขวญัราคาแพงหรอืฟุ่มเฟือย
• เราจะตอ้งไมเ่สนอให้ หรอืรบั ของขวญั ยกเวน้ ส่ิงของทีบ่รษัิทจัดให้เป็นการโปรโมทสินคา้ของบรษัิทหรอืเพือ่ประชาสัมพนัธ์

ซึง่มีมูลค่าเลก็น้อย (Promotional Items of Minimal Value) และในกรณีทีก่ารเสนอให้ หรอืรบันั้นเป็นเรือ่งทีป่ฏิบัติ
กันเป็นธรรมเนียมปกติเท่านั้น

• เราสามารถเสนอให้หรอืตอบรบั การดูแลด้วยไมตรจีิตใดๆได้  หากเป็นเรือ่งทีม่ีจุดประสงค์ทางธรุกิจทีช่ัดเจนถูกต้อง ค่า
ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วข้องมีความสมเหตสุมผลและโดยรวมมกีารดาํเนินการทีเ่ปดิเผยและโปรง่ใสและในทกุกรณทีีเ่ป็นไปได ้บรษัิท
จะต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกลา่วของบรษิัทด้วยตนเอง

• บรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายของบรษิัทเองเสมอ สําหรบัค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง เช่นเดียวกันเรา
ต้องไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องให้แก่ผูอ้ืน่

• เราไม่อนุญาตให้นาํสมาชกิในครอบครวั หรอืเพือ่นสนทิ มาเกีย่วข้องกบัเรือ่งการให้หรอืรบัสินนํ้าใจทางธรุกจิ (Business 
Courtesies)

• เราควรพูดคุย หารอืเกีย่วกับการเสนอให้ หรอืรบัสินนํ้าใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) กับหัวหน้างานโดยตรง
ของเราเสมอ

• ในกรณีที่แตกต่างจากที่กลา่วมาข้างต้น เราต้องขออนุญาตลว่งหน้า เป็นกรณีพิเศษ และทางหน่วยงานกํากับดูแลและ
จรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) จะเป็นผูเ้ข้ามาพิจารณา และนําเสนอต่อ CEO ของดีแทคเพือ่การอนุมัติ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เมือ่มีการเสนอสินน้ําใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) ให้แก่ดีแทคในขณะทีเ่ราอยู่ในสถานการณ์สําคัญ บางอย่าง 

เช่น ในขณะเจรจาธรุกิจทีต่่อเนือ่ง หรอือยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากเรากําลงัพิจารณาทีจ่ะให้สปอนเซอร ์บรจิาค 
หรอืการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

• เรารบัทราบวา่ มีการให้หรอืรบัสินน้ําใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง ทีไ่ม่เปิดเผย หรอืไม่โปรง่ใส
• เมื่อมีการให้ หรอืรบัสินน้ําใจทางธรุกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง อาจทําให้คนอื่นตั้งคําถาม หรอืสงสัยใน

ความเป็นกลาง จุดประสงค์ หรอืความมีจรยิธรรมของเราได้
• เมือ่คู่ค้าทางธรุกิจหรอืบุคคลอืน่ใด ยืน่ข้อเสนอให้หรอืเรยีกรอ้งข้อเสนอในเรือ่งเดิมๆจากเราบ่อยครัง้เป็นพิเศษ 
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16. สุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และสวัสดิภาพของพนักงาน (Health, Safety and People 
Security) 

เราจะจัดหาสถานที่ทํางานที่ปลอดภัย และมั่นคงสําหรับพนักงานทุกคน และ ซัพพลายเออร์ของเรา

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เราทุกคนมีความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งชว่ยกันจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีป่ลอดภยั มีสุขภาพอนามัยทีดี่ และมัน่คง

สําหรบัพนักงาน ซัพพลายเออร ์และแขกผูม้าเยือนองค์กรของเรา
• เราควรตระหนักว่า พวกเราทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานที่ดีต่อสุขภาพ 

เพือ่สนับสนุนความเป็นอยู่ทีด่ีของพนักงานของเรา
• เราส่งเสรมิวฒันธรรมของความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทีเ่ป็นทีย่อมรบั ในระดับประเทศ 

และในระดับสากล  
• และประพฤติปฏิบัติตน ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานสูงสุดในเรือ่งนี้
• เรายึดมัน่กบัแนวทางปฏิบัตใินเรือ่งสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เมือ่เวลาเราวางแผน และดําเนนิการ

เกีย่วกับโครงข่ายโทรศพัท์มือถือ

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องมีจิตสํานึกต่อส่ิงแวดล้อมในการทํางานและมีความรบัผิดชอบต่อการกระทําของเราและสามารถใช้สิทธิ์ในการ

ยับยั้ง (Right to Stop) เมือ่เราพบเห็นกิจกรรมทีม่ีอาจจะเป็นอนัตรายต่อชีวติ
• เราต้องเรยีนรูว้า่ สถานทีท่ํางานของเราจะมีความเส่ียงอะไรบ้าง และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพือ่ลดความเส่ียงในด้าน

สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และสวสัดิภาพของพนักงาน
• เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรือ่งความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกําหนดต่างๆของดีแทคที่เกี่ยวข้องกับ

เรือ่งเหลา่นี้ 
• เราต้องมัน่ใจวา่มีการรายงานเรือ่งเกีย่วกับเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น (incident) และเหตุการณ์ทีเ่กือบจะเกิดอบุัติเหตุ (near 

misses) ในด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวสัดิภาพของพนักงานให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบ 
• เราใส่ใจในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งในเรือ่ง การหาวธิกีารป้องกันสถานการณ์ทีอ่าจจะเป็นอนัตรายต่อชีวติ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
•  การกระทาํหรอืเงือ่นไขใดๆ ทีไ่ม่ปลอดภยัอนัอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงในเรือ่งสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และสวสัดภิาพ 

ต่อตัวเรา ต่อเพือ่นรว่มงานของเรา และต่อซัพพลายเออร ์
• เราเห็นสัญญาณของความตึงเครยีดที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรอืความเป็นอยู่ที่ไม่ดีของเพื่อนรว่มงานของ

เรา หรอืของซัพพลายเออรข์องเรา
• เรา มขีอ้กงัวลใจ เกีย่วกบั ปัญหาในเรือ่งสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวสัดิภาพ ของพนกังานและของซัพพลายเออร์
• เรามีความเชือ่วา่นโยบายและข้อกาํหนดตา่งๆของเรา อาจจะไมส่อดคล้องหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ทีต่้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

17. สิทธมินุษยชนและสิทธขิองลกูจา้ง (Human Rights and Labor Rights) 
เราให้ความเคารพกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิของลูกจ้าง 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เราทุกคนมีสิทธมินุษยชนโดยปราศจากการเลอืกปฏิบัติ ทั้งนี้ตามที่กําหนดไวใ้นอนุสัญญาระหวา่งประเทศและกฎหมาย

ในประเทศของเรา 
• การเคารพสิทธมินุษยชน เป็นส่วนหนึง่ของการดําเนินธรุกิจของดีแทค 

• สิทธิของลูกจ้างเป็นส่วนสําคัญในเรือ่งสิทธิมนุษยชน ที่พนักงานทุกคนของดีแทค และบุคคลที่ทํางานให้ดีแทคทุกคน 
พึงได้รบั ได้แก่ ค่าจ้างทีเ่ป็นธรรม ผลประโยชน์ต่างๆ และเสรภีาพในการเข้ารว่มสมาคม เป็นต้น 

• เรามีความมุ่งมัน่ เคารพ และสนับสนุนสิทธขิองเด็กและเยาวชน (children’s rights) 

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราตอ้งใหค้วามเคารพสิทธมินุษยชนและสิทธขิองลกูจ้าง สิทธขิองเพือ่นรว่มงานของเรา ลกูจ้างของคู่ค้าทางธรุกจิของเรา

ลกูค้าของเรา และประชาชนในประเทศ
• เราต้องเคารพสิทธเิหลา่นี้และไม่ไปละเมิดสิทธขิองผูอ้ืน่ รวมถึงไม่สมรูร้ว่มคิดไปละเมิดสิทธเิหลา่นี้ของผูอ้ืน่ด้วย 
• เราต้องทาํธรุกจิอย่างยติุธรรมและไมเ่ลอืกปฏบิติั และเคารพสิทธมินุษยชน ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ในการทีเ่ราจะปฏิบตัติอ่ คูค้่า

ทางธรุกิจของเราและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอืน่ๆ 
• ในการประกอบธุรกิจของเรา เราควรต้องพยายามสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเรือ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชนของคนทุกๆ คน รวมทั้ง สิทธขิองเด็กและเยาวชน (children’s rights)
• เราต้องหลกีเลีย่งการทําธรุกิจกับคู่ค้าทางธรุกิจทีเ่รารูม้าวา่มีการกระทําทีล่ะเมิดกฎหมายสิทธมินุษยชน
• เราต้องไม่กระทําการใดทีเ่ป็นการตอบโต้หรอืแก้แค้นต่อใครก็ตามทีแ่จ้งรอ้งเรยีนรายงานการละเมิดสิทธมินุษยชน หรอื

สิทธลิกูจ้างโดยสุจรติ ทีอ่าจจะเกีย่วกับการทําธรุกิจของดีแทค

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราพบเจอ เห็น หรอืรบัทราบมาวา่ มีการละเมิดสิทธมินุยชน ต่อเพื่อนรว่มงานของเรา ต่อพนักงานของคู่ค้าทางธรุกิจ

ของเรา หรอืบุคคลต่างๆ 
• เรา หรอืวา่เพือ่นรว่มงานของเราถูกขัดขวางไม่ให้เข้ารว่มประชุมแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการมีส่วนรว่มของพนักงาน

ทีถู่กต้องตามกฎหมาย เช่น เข้ารว่มสหภาพแรงงาน 
• ใครก็ตาม (รวมถึงเจ้าหน้าทีร่ฐั) ได้มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกับพนักงานของดีแทค ลกูค้า หรอืคู่ค้าทางธรุกิจโดย

ไม่มีอาํนาจ และปราศจากกระบวนการรอ้งขอทีถู่กต้อง
• เรามีความกังวลว่าคู่ค้าทางธุรกิจปัจจุบันหรอืในอนาคตของเรา อาจจะกําลังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรอืสิทธิของ

ลกูจ้าง 
• สัญญาที่เรากําลงัเจรจามีมูลค่าต่ํามาก หรอืระยะเวลาจัดส่งสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ส้ันมาก ซึ่งอาจจะทําให้ลกูจ้างของ

ซัพพลายเออรเ์ราจะโดนบีบค่าจ้างให้ต่ํา หรอืโดนใช้งานในจํานวนชัว่โมงทีม่ากเกินไป

18. การแอบใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน (Insider Trading) 
เราไม่แชร์ หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการแอบใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

ส่ิงท่ีเราจาํเป็นตอ้งรู้
• ขอ้มูลภายใน คอืข้อมูลทีไ่มใ่ชข้่อมูลสาธารณะใดๆ ทีจ่ะมผีลตอ่ราคาหุน้ของบรษัิทหากนกัลงทนุรบัทราบถงึข้อมูลดังกลา่ว 

เช่น ผลประกอบการทางการเงินทียั่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลการจะควบรวมกิจการหรอืซื้อขายกิจการ ข้อมูล
การเปลีย่นแปลงฝ่ายบรหิารระดับสูง และประเด็นอืน่ๆทางกฎหมายทีค่่อนข้างสําคัญ

• การซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภายในเป็นการละเมิดมาตรฐานด้านจรยิธรรม และต้องรบัผิดเป็นส่วนตัวทางอาญา
ภายใต้กฎหมายไทยด้วย และการกระทําดังกล่าวอาจมีผลกระทบที่รา้ยแรงต่อพนักงานในฐานะส่วนตัว และสําหรบั
ดีแทคในฐานะบรษิัท

• การแชรข้์อมูลภายในให้กับผู้อืน่ที่ไม่มีสิทธรูิ ้ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลกัทรพัย์จากข้อมูลน้ัน ถือเป็นการขัด
ต่อกฎระเบียบการกํากับดูแลต่างๆของดีแทค และผดิกฎหมาย
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16. สุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และสวัสดิภาพของพนักงาน (Health, Safety and People 
Security) 

เราจะจัดหาสถานที่ทํางานที่ปลอดภัย และม่ันคงสําหรับพนักงานทุกคน และ ซัพพลายเออร์ของเรา

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เราทุกคนมีความรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งชว่ยกันจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานทีป่ลอดภยั มสุีขภาพอนามยัทีด่ ีและมัน่คง

สําหรบัพนักงาน ซัพพลายเออร ์และแขกผูม้าเยือนองค์กรของเรา
• เราควรตระหนักว่า พวกเราทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานที่ดีต่อสุขภาพ 

เพือ่สนับสนุนความเป็นอยู่ทีด่ีของพนักงานของเรา
• เราส่งเสรมิวฒันธรรมของความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยทีเ่ป็นทีย่อมรบั ในระดับประเทศ 

และในระดับสากล  
• และประพฤติปฏิบัติตน ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานสูงสุดในเรือ่งนี้
• เรายึดมัน่กบัแนวทางปฏบัิตใินเรือ่งสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เมือ่เวลาเราวางแผน และดําเนนิการ

เกีย่วกับโครงข่ายโทรศพัท์มือถือ

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องมีจิตสํานึกต่อส่ิงแวดล้อมในการทํางานและมีความรบัผิดชอบต่อการกระทําของเราและสามารถใช้สิทธิ์ในการ

ยับยั้ง (Right to Stop) เมือ่เราพบเห็นกิจกรรมทีม่ีอาจจะเป็นอนัตรายต่อชีวติ
• เราต้องเรยีนรูว้า่ สถานทีท่ํางานของเราจะมีความเส่ียงอะไรบ้าง และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพือ่ลดความเส่ียงในด้าน

สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และสวสัดิภาพของพนักงาน
• เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรือ่งความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบายและข้อกําหนดต่างๆของดีแทคที่เกี่ยวข้องกับ

เรือ่งเหลา่นี้ 
• เราต้องมัน่ใจวา่มีการรายงานเรือ่งเกีย่วกับเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น (incident) และเหตุการณ์ทีเ่กือบจะเกิดอบุัติเหตุ (near 

misses) ในด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวสัดิภาพของพนักงานให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบ 
• เราใส่ใจในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งในเรือ่ง การหาวธิกีารป้องกันสถานการณ์ทีอ่าจจะเป็นอนัตรายต่อชีวติ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
•  การกระทาํหรอืเงือ่นไขใดๆ ทีไ่มป่ลอดภยัอนัอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงในเรือ่งสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวสัดภิาพ 

ต่อตัวเรา ต่อเพือ่นรว่มงานของเรา และต่อซัพพลายเออร ์
• เราเห็นสัญญาณของความตึงเครยีดที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรอืความเป็นอยู่ที่ไม่ดีของเพื่อนรว่มงานของ

เรา หรอืของซัพพลายเออรข์องเรา
• เรา มีขอ้กังวลใจ เกีย่วกับ ปัญหาในเรือ่งสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวสัดภิาพ ของพนกังานและของซพัพลายเออร์
• เรามคีวามเชือ่วา่นโยบายและข้อกาํหนดตา่งๆของเรา อาจจะไมส่อดคล้องหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ทีต่้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

17. สิทธมินุษยชนและสิทธขิองลกูจา้ง (Human Rights and Labor Rights) 
เราให้ความเคารพกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิของลูกจ้าง 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เราทุกคนมีสิทธมินุษยชนโดยปราศจากการเลอืกปฏิบัติ ทั้งนี้ตามที่กําหนดไวใ้นอนุสัญญาระหวา่งประเทศและกฎหมาย

ในประเทศของเรา 
• การเคารพสิทธมินุษยชน เป็นส่วนหนึง่ของการดําเนินธรุกิจของดีแทค 

• สิทธิของลูกจ้างเป็นส่วนสําคัญในเรือ่งสิทธิมนุษยชน ที่พนักงานทุกคนของดีแทค และบุคคลที่ทํางานให้ดีแทคทุกคน 
พึงได้รบั ได้แก่ ค่าจ้างทีเ่ป็นธรรม ผลประโยชน์ต่างๆ และเสรภีาพในการเข้ารว่มสมาคม เป็นต้น 

• เรามีความมุ่งมัน่ เคารพ และสนับสนุนสิทธขิองเด็กและเยาวชน (children’s rights) 

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราตอ้งใหค้วามเคารพสิทธมินษุยชนและสิทธขิองลกูจ้าง สิทธขิองเพือ่นรว่มงานของเรา ลกูจ้างของคูค้่าทางธรุกจิของเรา

ลกูค้าของเรา และประชาชนในประเทศ
• เราต้องเคารพสิทธเิหลา่นี้และไม่ไปละเมิดสิทธขิองผูอ้ืน่ รวมถึงไม่สมรูร้ว่มคิดไปละเมิดสิทธเิหลา่นี้ของผูอ้ืน่ด้วย 
• เราตอ้งทาํธรุกจิอย่างยติุธรรมและไม่เลอืกปฏบิติั และเคารพสิทธมินุษยชน ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ในการทีเ่ราจะปฏิบติัตอ่ คูค้่า

ทางธรุกิจของเราและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอืน่ๆ 
• ในการประกอบธุรกิจของเรา เราควรต้องพยายามสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเรือ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิ

มนุษยชนของคนทุกๆ คน รวมทั้ง สิทธขิองเด็กและเยาวชน (children’s rights)
• เราต้องหลกีเลีย่งการทําธรุกิจกับคู่ค้าทางธรุกิจทีเ่รารูม้าวา่มีการกระทําทีล่ะเมิดกฎหมายสิทธมินุษยชน
• เราต้องไม่กระทําการใดทีเ่ป็นการตอบโต้หรอืแก้แค้นต่อใครก็ตามทีแ่จ้งรอ้งเรยีนรายงานการละเมิดสิทธมินุษยชน หรอื

สิทธลิกูจ้างโดยสุจรติ ทีอ่าจจะเกีย่วกับการทําธรุกิจของดีแทค

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราพบเจอ เห็น หรอืรบัทราบมาวา่ มีการละเมิดสิทธมินุยชน ต่อเพื่อนรว่มงานของเรา ต่อพนักงานของคู่ค้าทางธรุกิจ

ของเรา หรอืบุคคลต่างๆ 
• เรา หรอืวา่เพือ่นรว่มงานของเราถูกขัดขวางไม่ให้เข้ารว่มประชุมแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการมีส่วนรว่มของพนักงาน

ทีถู่กต้องตามกฎหมาย เช่น เข้ารว่มสหภาพแรงงาน 
• ใครก็ตาม (รวมถึงเจ้าหน้าทีร่ฐั) ได้มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกับพนักงานของดีแทค ลกูค้า หรอืคู่ค้าทางธรุกิจโดย

ไม่มีอาํนาจ และปราศจากกระบวนการรอ้งขอทีถู่กต้อง
• เรามีความกังวลว่าคู่ค้าทางธุรกิจปัจจุบันหรอืในอนาคตของเรา อาจจะกําลังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรอืสิทธิของ

ลกูจ้าง 
• สัญญาที่เรากําลงัเจรจามีมูลค่าต่ํามาก หรอืระยะเวลาจัดส่งสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ส้ันมาก ซึ่งอาจจะทําให้ลกูจ้างของ

ซัพพลายเออรเ์ราจะโดนบีบค่าจ้างให้ต่ํา หรอืโดนใช้งานในจํานวนชัว่โมงทีม่ากเกินไป

18. การแอบใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน (Insider Trading) 
เราไม่แชร์ หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการแอบใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• ขอ้มูลภายใน คอืข้อมูลทีไ่ม่ใชข้่อมูลสาธารณะใดๆ ทีจ่ะมผีลตอ่ราคาหุน้ของบรษัิทหากนกัลงทนุรบัทราบถงึข้อมูลดังกลา่ว 

เช่น ผลประกอบการทางการเงินทียั่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลการจะควบรวมกิจการหรอืซ้ือขายกิจการ ข้อมูล
การเปลีย่นแปลงฝ่ายบรหิารระดับสูง และประเด็นอืน่ๆทางกฎหมายทีค่่อนข้างสําคัญ

• การซ้ือขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภายในเป็นการละเมิดมาตรฐานด้านจรยิธรรม และต้องรบัผิดเป็นส่วนตัวทางอาญา
ภายใต้กฎหมายไทยด้วย และการกระทําดังกล่าวอาจมีผลกระทบที่รา้ยแรงต่อพนักงานในฐานะส่วนตัว และสําหรบั
ดีแทคในฐานะบรษิัท

• การแชรข้์อมูลภายในให้กับผู้อืน่ที่ไม่มีสิทธรูิ ้ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลกัทรพัย์จากข้อมูลนั้น ถือเป็นการขัด
ต่อกฎระเบียบการกํากับดูแลต่างๆของดีแทค และผดิกฎหมาย
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เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องไมซ่ือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืเผยแพรข่อ้มลูภายในให้คนอืน่ทีไ่มม่สิีทธรูิ ้หรอืแนะนาํผูอ้ืน่ให้ซือ้ขายหลกัทรพัย์ใดๆ โดย

อาศยัข้อมูลภายในเกีย่วกับดีแทคหรอืบรษิัทอืน่ ๆ 
• สําหรบัข้อมูลภายในที่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยกันในที่สาธารณะเป็นการทั่วไป เราจะต้องปฏิบัติเสมือนหนึ่งวา่ข้อมูลน้ัน

เป็นทรพัย์สินของบรษิัท และเป็นข้อมูลลบั 
• เราต้องหลกีเลีย่ง และไม่พูดคุยเกีย่วกับประเด็นทีอ่อ่นไหวในทีส่าธารณะ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เรามีโอกาสรบัทราบ หรอืรบัรูม้าวา่มีประเดน็ทางธรุกจิ หรอืทางกฎหมายใดๆ บางเรือ่งเกดิขึน้ ซึง่อาจมผีลลพัธใ์นเชิงบวก 

หรอืเชิงลบต่อราคาหุ้นของดีแทค หรอืของลกูค้า หรอืของคู่ค้าทางธรุกิจ
• เราได้รบัคําแนะนําจากใครบางคนให้ซื้อหรอืขายหลักทรพัย์ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ
• เราได้รบัแจ้งมาวา่ เราเป็นบุคคลทีม่ีรายชือ่อยู่ใน “Insider List” 
• เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมที่กําลังทําธุรกรรมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและซ้ือขายกิจการ หรอืโครงการสําคัญ

เชิงกลยุทธ์ของดีแทค
• เราเป็นเจ้าของบรษิัททีเ่ป็นบรษิัทมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์

19. การฟอกเงนิ (Money Laundering) 
ดีแทคต่อต้านการฟอกเงินทุกรูปแบบ

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• ดีแทคจะพยายามทําให้คู่ค้าทางธรุกิจทุกรายของดีแทคทําธรุกิจในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้เงินทุนที่ได้มา

จากแหลง่ทีถู่กต้องตามกฎหมาย
• การฟอกเงิน คือกระบวนการซ่อน หรอือาํพรางเงินทีไ่ด้จากอาชญากรรม
• เงินทีไ่ด้จากอาชญากรรมอาจเป็นส่ิงใดก็ได้ทีม่ีค่า รวมถึงเงิน สินค้า ทรพัย์สิน และอสังหารมิทรพัย์
• การฟอกเงินมีหลายรูปแบบ และอาจเกิดขึ้นในการทําธรุกิจและธรุกรรมได้ทุกประเภท รวมถึงในธรุกิจการธนาคาร การ

ลงทุน การออกใบแจ้งหนี้ ทรพัย์สิน และอสังหารมิทรพัย์
• กองทรสัต์ (Trusts) และบรษิัทเปลา่ทีเ่ปิดมาบังหน้า (Shell Companies) อาจมีการอาํพรางเจ้าของเงินทีแ่ท้จรงิและ

เพิม่โอกาสหรอืความเส่ียงในเรือ่งการฟอกเงินได้
• การฟอกเงิน จะรวมถึงการใช้เงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรม หรอืการก่อการ

รา้ยด้วย

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงินโดยการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมของคู่ค้าทางธรุกิจของเราตามกฎเกณฑ์

หรอืกระบวนการของดีแทคด้วย 
• เราตอ้งตัง้ขอ้สงสัยเกีย่วกบัการจา่ยเงินหรอืธรุกรรมธนาคารทีดู่จะผดิปกติ และแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบถา้มกีารรอ้งขอ

ให้เราดําเนินการใดๆ ทีดู่จะผดิปกติ
• เราต้องปรกึษาฝา่ยกฎหมาย และ/หรอืฝา่ยดแูลเรือ่งภาษเีสมอ ถ้าเรามข้ีอสงสัยเกีย่วกบัทีม่าหรอืปลายทางของเงนิหรอื

ทรพัย์สินใดๆ ก็ตาม 
• เราต้องแจ้งธรุกรรมทีน่่าสงสัย หรอืเหตุการณ์ทีเ่ป็นการฟอกเงินให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบทันที
• เราต้องปฏิเสธทีจ่ะจ่ายเงินทีอ่าจเป็นการสนับสนุนการก่อการรา้ยหรอืกิจกรรมอืน่ๆทีค่ลา้ยคลงึกัน
• เราต้องระมัดระวงัใบแจ้งหนี้หรอืทรพัย์สิน ทีอ่าจมีการตั้งมูลค่าทีต่่ําหรอืสูงกวา่ ราคาตลาดหรอืมาตรฐานทีค่วรจะเป็น

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• มีการจ่ายเงินโดย หรอืผา่นบุคคล ทีม่ิใช่เป็นคู่สัญญาในสัญญาทีเ่กีย่วข้องนั้นๆ 
• มีการขอให้จ่ายเงิน หรอืมีการจ่ายเงินในรูปแบบทีแ่ตกต่างไปจากทีต่กลงกันไวใ้นสัญญา
• มีการรบัเงินสดสําหรบัธรุกรรมทีโ่ดยปกติจะไม่ได้มีการจ่ายกันเป็นเงินสด
• มีการจ่ายเงินมาจากบัญชีธนาคารในต่างประเทศ 
• มีการจ่ายเงินมาจากบัญชีอืน่ทีไ่ม่ใช่บัญชีทีโ่ดยปกติคู่สัญญาจะใช้ 

20. ขอ้มลูความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
ดีแทคจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เมื่อเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกค้า 

ส่ิงท่ีเราจาํเป็นตอ้งรู้
• เรามีการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญของลูกค้า และของพนักงานของเราทุกคน ดังนั้น เราจึงมีหน้าที่ที่จะต้อง

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหลา่นั้น และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหลา่นั้นเพือ่วตัถุประสงค์ทางธรุกิจทีถู่กกฎหมายเท่านั้น
• ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลของพนักงาน ลกูค้า และของคู่ค้าทางธรุกิจ ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศพัท์ อเีมล์ ทีอ่ยู่ 

ตําแหน่งทีต่ั้ง ประวตัิการใช้โทรศพัท์ การชําระค่าโทรศพัท์ เงินเดือน และข้อมูลเกีย่วกับสุขภาพ
• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ถือเป็นข้อมูลลบัทั้งหมดไม่วา่ในกรณีใดๆ 
• การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลกูค้าด้วยความรบัผดิชอบ จะเป็นการรกัษาความไวว้างใจจากลกูค้า

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราตอ้งไมแ่ชรข้์อมลูส่วนบคุคลใดๆ ให้กบัคนอืน่ ถ้าคนอืน่นัน้ไมไ่ด้มวีตัถปุระสงค์ทางธรุกจิเป็นการเฉพาะทีชั่ดเจน เวน้แต่

จะเป็นการแชรข์้อมูลซึง่ได้รบัอนุญาตให้แชรไ์ด้ หรอืกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติตาม 
• เราจะใช้หรอืเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ได้ก็ต่อเมื่อเรามีวตัถุประสงค์ทางธรุกิจเป็นการเฉพาะเท่านั้น และเราต้องไม่

พยายามไปแอบค้นหาข้อมูลเกีย่วกับคนรูจ้ักของเรา 
• บรษิัทต้องเปิดเผย และซือ่สัตย์กับลกูค้า และพนักงาน วา่บรษิัทเอาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหลา่นั้นไปใช้ทําอะไร และ

อย่างไรบ้าง 
• บรษัิทต้องทําทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจวา่ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่าน้ีจะถูกประมวลผลโดยมีการควบคุมการเข้าถึง เรือ่งความ

ปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลทีเ่หมาะสม 
• เราตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อเรือ่งข้อมูลความเป็นส่วนตัว เมื่อเราทํากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
• เราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเรือ่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวของดีแทคอย่างเครง่ครดั

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เรารบัรูม้าวา่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบัอนุญาต รวมทั้งมีการแชรข์้อมูลส่วนบุคคลใดๆให้กับบุคคลที่สาม 

โดยปราศจากการป้องกันทีเ่หมาะสม 
• เราตระหนักวา่ มีการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับพนักงาน หรอืลกูค้า หรอืการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหลา่นั้น อย่างไม่เหมาะสม
• เรารบัรูม้าวา่ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรอื ลกูค้าของเรากําลงัถูกถูกลว่งล้าํความเป็นส่วนตัว
• เจ้าหน้าที่รฐั รอ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรอืลกูค้าของเรา (รวมถึงเอกสารบันทึกข้อมูลรายละเอยีดทางธรุกิจของ

เรา) โดยปราศจากกระบวนการทีถู่กต้อง 
• เมือ่มีเหตุเชือ่ได้วา่ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ถูกละเมิด หรอื อาจจะถูกละเมิด 
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เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องไมซ่ือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืเผยแพรข่อ้มลูภายในให้คนอืน่ทีไ่มม่สิีทธรูิ ้หรอืแนะนาํผูอ้ืน่ให้ซ้ือขายหลกัทรพัย์ใดๆ โดย

อาศยัข้อมูลภายในเกีย่วกับดีแทคหรอืบรษิัทอืน่ ๆ 
• สําหรบัข้อมูลภายในที่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยกันในที่สาธารณะเป็นการทั่วไป เราจะต้องปฏิบัติเสมือนหนึ่งวา่ข้อมูลนั้น

เป็นทรพัย์สินของบรษิัท และเป็นข้อมูลลบั 
• เราต้องหลกีเลีย่ง และไม่พูดคุยเกีย่วกับประเด็นทีอ่อ่นไหวในทีส่าธารณะ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เรามโีอกาสรบัทราบ หรอืรบัรูม้าวา่มปีระเดน็ทางธรุกจิ หรอืทางกฎหมายใดๆ บางเรือ่งเกดิขึน้ ซึง่อาจมผีลลพัธใ์นเชงิบวก 

หรอืเชิงลบต่อราคาหุ้นของดีแทค หรอืของลกูค้า หรอืของคู่ค้าทางธรุกิจ
• เราได้รบัคําแนะนําจากใครบางคนให้ซ้ือหรอืขายหลักทรพัย์ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ
• เราได้รบัแจ้งมาวา่ เราเป็นบุคคลทีม่ีรายชือ่อยู่ใน “Insider List” 
• เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมที่กําลังทําธุรกรรมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและซื้อขายกิจการ หรอืโครงการสําคัญ

เชิงกลยุทธ์ของดีแทค
• เราเป็นเจ้าของบรษิัททีเ่ป็นบรษิัทมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์

19. การฟอกเงนิ (Money Laundering) 
ดีแทคต่อต้านการฟอกเงินทุกรูปแบบ

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• ดีแทคจะพยายามทําให้คู่ค้าทางธรุกิจทุกรายของดีแทคทําธรุกิจในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้เงินทุนที่ได้มา

จากแหลง่ทีถู่กต้องตามกฎหมาย
• การฟอกเงิน คือกระบวนการซ่อน หรอือาํพรางเงินทีไ่ด้จากอาชญากรรม
• เงินทีไ่ด้จากอาชญากรรมอาจเป็นส่ิงใดก็ได้ทีม่ีค่า รวมถึงเงิน สินค้า ทรพัย์สิน และอสังหารมิทรพัย์
• การฟอกเงินมีหลายรูปแบบ และอาจเกิดขึ้นในการทําธรุกิจและธรุกรรมได้ทุกประเภท รวมถึงในธรุกิจการธนาคาร การ

ลงทุน การออกใบแจ้งหนี้ ทรพัย์สิน และอสังหารมิทรพัย์
• กองทรสัต์ (Trusts) และบรษิัทเปลา่ทีเ่ปิดมาบังหน้า (Shell Companies) อาจมีการอาํพรางเจ้าของเงินทีแ่ท้จรงิและ

เพิม่โอกาสหรอืความเส่ียงในเรือ่งการฟอกเงินได้
• การฟอกเงิน จะรวมถึงการใช้เงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรม หรอืการก่อการ

รา้ยด้วย

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงินโดยการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมของคู่ค้าทางธรุกิจของเราตามกฎเกณฑ์

หรอืกระบวนการของดีแทคด้วย 
• เราตอ้งตัง้ขอ้สงสัยเกีย่วกับการจ่ายเงนิหรอืธรุกรรมธนาคารทีด่จูะผดิปกติ และแจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบถา้มกีารรอ้งขอ

ให้เราดําเนินการใดๆ ทีดู่จะผดิปกติ
• เราต้องปรกึษาฝา่ยกฎหมาย และ/หรอืฝา่ยดแูลเรือ่งภาษเีสมอ ถ้าเรามข้ีอสงสัยเกีย่วกบัทีม่าหรอืปลายทางของเงนิหรอื

ทรพัย์สินใดๆ ก็ตาม 
• เราต้องแจ้งธรุกรรมทีน่่าสงสัย หรอืเหตุการณ์ทีเ่ป็นการฟอกเงินให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทราบทันที
• เราต้องปฏิเสธทีจ่ะจ่ายเงินทีอ่าจเป็นการสนับสนุนการก่อการรา้ยหรอืกิจกรรมอืน่ๆทีค่ลา้ยคลงึกัน
• เราต้องระมัดระวงัใบแจ้งหนี้หรอืทรพัย์สิน ทีอ่าจมีการตั้งมูลค่าทีต่่ําหรอืสูงกวา่ ราคาตลาดหรอืมาตรฐานทีค่วรจะเป็น

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• มีการจ่ายเงินโดย หรอืผา่นบุคคล ทีม่ิใช่เป็นคู่สัญญาในสัญญาทีเ่กีย่วข้องนั้นๆ 
• มีการขอให้จ่ายเงิน หรอืมีการจ่ายเงินในรูปแบบทีแ่ตกต่างไปจากทีต่กลงกันไวใ้นสัญญา
• มีการรบัเงินสดสําหรบัธรุกรรมทีโ่ดยปกติจะไม่ได้มีการจ่ายกันเป็นเงินสด
• มีการจ่ายเงินมาจากบัญชีธนาคารในต่างประเทศ 
• มีการจ่ายเงินมาจากบัญชีอืน่ทีไ่ม่ใช่บัญชีทีโ่ดยปกติคู่สัญญาจะใช้ 

20. ขอ้มลูความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
ดีแทคจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เมื่อเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกค้า 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เรามีการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญของลูกค้า และของพนักงานของเราทุกคน ดังนั้น เราจึงมีหน้าที่ที่จะต้อง

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหลา่นั้น และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหลา่นั้นเพือ่วตัถุประสงค์ทางธรุกิจทีถู่กกฎหมายเท่านั้น
• ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลของพนักงาน ลกูค้า และของคู่ค้าทางธรุกิจ ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศพัท์ อเีมล์ ทีอ่ยู่ 

ตําแหน่งทีต่ั้ง ประวตัิการใช้โทรศพัท์ การชําระค่าโทรศพัท์ เงินเดือน และข้อมูลเกีย่วกับสุขภาพ
• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ถือเป็นข้อมูลลบัทั้งหมดไม่วา่ในกรณีใดๆ 
• การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลกูค้าด้วยความรบัผดิชอบ จะเป็นการรกัษาความไวว้างใจจากลกูค้า

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราตอ้งไม่แชรข์อ้มลูส่วนบคุคลใดๆ ให้กับคนอืน่ ถ้าคนอืน่นัน้ไม่ไดมี้วตัถุประสงค์ทางธรุกิจเป็นการเฉพาะทีชั่ดเจน เวน้แต่

จะเป็นการแชรข์้อมูลซึง่ได้รบัอนุญาตให้แชรไ์ด้ หรอืกฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติตาม 
• เราจะใช้หรอืเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ได้ก็ต่อเมื่อเรามีวตัถุประสงค์ทางธรุกิจเป็นการเฉพาะเท่านั้น และเราต้องไม่

พยายามไปแอบค้นหาข้อมูลเกีย่วกับคนรูจ้ักของเรา 
• บรษิัทต้องเปิดเผย และซือ่สัตย์กับลกูค้า และพนักงาน วา่บรษิัทเอาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหลา่นั้นไปใช้ทําอะไร และ

อย่างไรบ้าง 
• บรษิัทต้องทําทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจวา่ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่าน้ีจะถูกประมวลผลโดยมีการควบคุมการเข้าถึง เรือ่งความ

ปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลทีเ่หมาะสม 
• เราตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อเรือ่งข้อมูลความเป็นส่วนตัว เมื่อเราทํากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
• เราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเรือ่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวของดีแทคอย่างเครง่ครดั

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เรารบัรูม้าวา่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบัอนุญาต รวมทั้งมีการแชรข์้อมูลส่วนบุคคลใดๆให้กับบุคคลที่สาม 

โดยปราศจากการป้องกันทีเ่หมาะสม 
• เราตระหนักวา่ มีการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับพนักงาน หรอืลกูค้า หรอืการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหลา่นั้น อย่างไม่เหมาะสม
• เรารบัรูม้าวา่ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรอื ลกูค้าของเรากําลงัถูกถูกลว่งล้าํความเป็นส่วนตัว
• เจ้าหน้าที่รฐั รอ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรอืลกูค้าของเรา (รวมถึงเอกสารบันทึกข้อมูลรายละเอยีดทางธรุกิจของ

เรา) โดยปราศจากกระบวนการทีถู่กต้อง 
• เมือ่มีเหตุเชือ่ได้วา่ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ถูกละเมิด หรอื อาจจะถูกละเมิด 
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21. ขา่วสารและส่ือสังคมออนไลน์ (News and Social Media) 
เราต้องทําการสื่อสารออกไปสู่โลกภายนอกด้วยความรับผิดชอบเสมอ

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• พนักงานดีแทคทุกคน สามารถที่จะแชรข์่าวสาร หรอืความสําเรจ็ใดๆของดีแทค ที่ไม่ใช่ความลับของบรษัิทฯ ผ่านทาง

โซเชียลมิเดียส่วนบุคคลของพนักงานได้
• เฉพาะบคุคลผูท้ีไ่ด้รบัแตง่ตัง้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เทา่นัน้ทีจ่ะสามารถส่ือสารในนามของดีแทค บนส่ือสังคมออนไลน์

หรอืแพลตฟอรม์ดิจิทัลอืน่ๆ  
• ดีแทคไม่ได้มีจุดยืนทางการเมือง และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่เราอาจมีการเข้าไปรว่ม

อภิปรายแสดงความคิดเห็นในทีส่าธารณะ ซึง่มีความสําคัญต่อกลยุทธ์และผลประกอบการทางธรุกิจของเราได้
• ดีแทคไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงหรอืจ่ายเงินเป็นค่าเสียเวลา

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะต้องไม่พูดคุยกับบุคคลภายนอกบรษิัทในนามของดีแทค รวมถึงบนส่ือสังคมออนไลน์ เวน้แต่เราจะได้รบัอนุญาต

ให้ทําการดังกลา่วได้ 
• เราจะต้องไม่พูดคุยเกีย่วกับข้อมูลทีอ่อ่นไหว หรอืข้อมูลทีเ่ป็นความลบัในทีส่าธารณะ หรอืบนส่ือสังคมออนไลน์ ถ้าเรารบั

รูข้้อมูลเหลา่นั้นมาในฐานะทีเ่ราเป็นลกูจ้างของบรษิัท 
• เราสามารถทีจ่ะใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพือ่สะท้อนมุมมองส่วนตัวของเราได้ แต่จะใช้สะท้อนมุมมองของบรษิัทโดยรวมไม่ได้ 
• เราต้องระวงัวา่การโพสต์บนส่ือสังคมออนไลน์อาจมีการกระจายกันต่อได้อย่างรวดเรว็ และยากทีจ่ะเรยีกกลบัคืนได้ ดัง

นั้นเราจึงต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างมากก่อนทีจ่ะโพสต์เสมอ  
• หน่วยงานทางด้านการส่ือสารองค์กร และผูแ้ถลงข่าวของดีแทค มีหน้าทีใ่นการให้ข้อมูลหรอืตอบคําถามเกีย่วกับดีแทค 

ให้แก่ส่ือภายนอกใดๆ  เช่น นักข่าวหรอื  ส่ือต่างๆ
• เราอาจเข้ารว่มในกจิกรรมทางการเมืองได้ ตราบใดทีก่จิกรรมนัน้ถกูต้องตามกฎหมาย และเข้ารว่มในเวลาทีไ่มใ่ชเ่วลางาน 

ด้วยเงินหรอืค่าใช้จ่ายเราเอง และจะต้องไม่มีความเชือ่มโยงกับสถานะความเป็นลกูจ้างของเราในดีแทค

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เรารบัทราบมาวา่ มกีารพดูคยุกนับนบลอ็ก หรอืส่ือสังคมออนไลน์ทีอ่าจมผีลกระทบหรอืมคีวามเส่ียงตอ่ชือ่เสียงของดแีทค
• เมื่อเราวางแผนที่จะไปพูดในงานภายนอกบรษัิท หรอืในการประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเห็นอืน่ๆ โดยที่เราจะไปพูดในนาม

ของดีแทค
• เรามีความกังวลวา่ การส่ือสารใดๆ ระหวา่งเรากับบุคคลภายนอก อาจทําให้เกิดภาพพจน์ทีไ่ม่ดีต่อดีแทคได้
• เราพยายามโปรโมทหรอืประชาสัมพันธ์บรษิัทของเรา แต่กลบัได้รบัปฏิกิรยิาตอบรบัที่ไม่ดีจากคนภายนอกบนส่ือสังคม

ออนไลน์

22. เจา้หนา้ทีร่ฐั (Public Officials) 
ถ้าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีเคร่งครัดในระดับสูงเสมอ

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เจ้าหน้าที่รฐัมีบทบาทในการกํากับดูแลหน่วยงาน องค์กร และสังคมที่ดีแทคประกอบกิจการอยู่ รวมถึงกํากับดูแล

ใบอนุญาตต่างๆ ทีด่ีแทคใช้ในการประกอบกิจการด้วย 
• ในทางปฏิบัติดีแทคหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าทีร่ฐัในระดับต่างๆ และด้วยจุดประสงค์ต่างๆทาง

ธรุกิจ
• เนือ่งจากหนว่ยงานของรฐัอนญุาตใหป้ระชาชน และคนทัว่ไปมสิีทธเิขา้ดขูอ้มลูตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นความครอบครองของรฐับาล

ได้ ดังนั้น ข้อมูลใดๆ ทีเ่ราแชรก์ับเจ้าหน้าทีร่ฐัอาจกลายเป็นข้อมูลสาธารณะได้โดยปรยิาย เจ้าหน้าทีร่ฐั ให้รวมถึงบุคคล
ธรรมดาทุกคนทีเ่ป็นลกูจ้างของรฐับาล หรอืทีก่ระทําการในนามของรฐับาล ซึง่รวมถึงบุคคลทีอ่ยู่ในตําแหน่ง หรอืหน่วย
งานทีท่ําหน้าทีอ่อกกฎหมาย ด้านการปกครอง ด้านการบรหิารประเทศ หรอืด้านการทหารด้วย

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่ถูกมองหรอือาจถูกมองได้วา่ จะมีผลเป็นการโน้มน้าวเจ้าหน้าที่รฐัอย่าง

ไม่เหมาะสม
• เราจะต้องให้ข้อมูลทีเ่ป็นความจรงิและถูกต้องกับเจ้าหน้าทีร่ฐัเสมอ
• เมื่อใดก็ตามที่ดีแทคกําลงัอยู่ในกระบวนการขออนุญาตใดๆ หรอืขั้นตอนการทําธรุกิจเชิงพาณิชย์ใดๆ กับหน่วยงานรฐั 

เราจะต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างเหมาะสมเวลามีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าทีร่ฐัเสมอ 
• เราจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรอืกฎหมายใดๆ ทีบ่ังคับใช้กับเจ้าหน้าทีร่ฐัเสมอ รวมถึงกฎเกณฑ์หรอืกฎหมายทีม่ีผลใช้

บังคับกับธรรมเนียมปฏิบัติในเชิงธรุกิจบางอย่างด้วย  
• เราต้องรบัทราบและตระหนักด้วยว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้าง หรอื พนักงานของรฐัวิสาหกิจ (State-owned 

Company) อาจถือได้วา่เป็นเจ้าหน้าทีร่ฐัได้ด้วยเหมือนกัน 
• เราจะต้องไม่เสนอให้ของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั ยกเว้นส่ิงของที่บรษัิทจัดให้เป็นการโปรโมทสินค้าของบรษัิทหรอืเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ซึง่มีมูลค่าเลก็น้อย (Promotional Items of Minimal Value) และทีม่ีการเสนอให้กันเป็นธรรมเนียม
ปกติเท่านั้น

• เราจะต้องไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ใดให้แก่เจ้าหน้าทีร่ฐั
• หากเราจะดแูล เจ้าหน้าทีร่ฐัด้วยไมตรจีติแบบเป็นพเิศษ  จะต้องมจุีดประสงค์ทางธรุกจิทีช่ดัเจน และถกูต้องตามกฎหมาย 

โดยมีค่าใช้จ่ายทีส่มเหตุสมผล และมีการดําเนินการทีเ่ปิดเผย และโปรง่ใสเสมอ 
• หากพนกังานจะเสนอสินน้าํใจทางธรุกจิ (Business Courtesies) ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีร่ฐั พนกังานจะตอ้งหารอืกบัหวัหนา้งาน

ของตนก่อน แลว้จึง ขอคําแนะนําจากหน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) 
• เราจะต้องไม่จ่ายค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payments) ให้เจ้าหน้าทีร่ฐั และหากมีเจ้าหน้าทีร่ฐัรอ้งขอ เราจะ

ต้องรายงานให้หน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) ทราบโดยทันที
• หากเราจะต้องใช้นักล็อบบ้ีวิง่เต้นเพื่อวตัถุประสงค์บางอย่าง (Lobbyist) ในนามของดีแทค เราจะใช้ได้เฉพาะในกรณี

พิเศษเท่านั้น และจะต้องกระทําด้วยความโปรง่ใส และจะต้องได้รบัอนุญาตเป็นหนังสือจาก CEO ของดีแทคก่อนเสมอ
• เราจะต้องไม่พูดคุยหารอืกับเจ้าหน้าที่รฐัในนามของดีแทค เวน้แต่เราจะได้รบัมอบอํานาจเพื่อการดังกล่าวเป็นการล่วง

หน้าเท่านั้น 
• หากเราตอ้งทาํอะไรทีแ่ตกตา่งจากกรณใีดกรณหีนึง่ดงักลา่ว เราตอ้งขออนญุาตเป็นกรณพิีเศษ และทางหนว่ยงานกาํกบั

ดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) อาจเข้ามาพิจารณาทบทวนการขออนุญาตในแต่ละกรณีนั้นด้วย 
และการขออนุญาตนั้นจะต้องทําเป็นหนังสือซึง่ลงนามโดย CEO ของดีแทคเสมอ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• คู่ค้าทางธรุกิจของบรษิัทเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ ไม่วา่โดยตรง หรอืโดยออ้ม กับเจ้าหน้าทีร่ฐัในนามของดีแทค
• เจ้าหน้าทีร่ฐัมีการรอ้งขอข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของดีแทค ลกูค้า หรอืบุคคลอืน่ ๆ 
• เจ้าหน้าทีร่ฐัขอให้ดีแทคส่งข้อมูลหรอืข้อความไปยังผูใ้ช้บรกิารของเรา
• เจ้าหน้าทีร่ฐัเป็นเจ้าของ เป็นผูบ้รหิารจัดการ หรอืมีความสัมพันธ์ทางธรุกิจในรูปแบบอืน่ใดกับคู่ค้าทางธรุกิจของดีแทค 
• เจ้าหน้าที่รฐั หรอื เจ้าหน้าที่รฐั หรอืสมาชิกใกล้ชิดในครอบครวัของเจ้าหน้าที่รฐั หรอืผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับ

เจ้าหน้าทีร่ฐั ได้มีการยืน่สมัครงานเข้ามาทีด่ีแทค

23. การปกป้องรกัษาทรพัย์สินของดีแทค (Safeguarding Our Assets)  
ในทุกส่ิงที่ดีแทคทํา อยู่ภายใต้มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือปกป้องรักษาทรัพย์สินของดีแทค 

ส่ิงท่ีเราจาํเป็นตอ้งรู้
• ทรพัย์สินของบรษิัท คือทุกส่ิงทีบ่รษิัทเป็นเจ้าของ หรอืใช้เพือ่ดําเนินธรุกิจ ซึง่จะรวมถึงอปุกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ระบบ และข้อมูลต่างๆ ด้วย
• การปกป้องทรพัย์สินของบรษิัท ถือเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานทุกคน
• ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า งานที่มีลิขสิทธิ์ ส่ิงประดิษฐ์ ความลับทางการค้า และองค์ความรู้ 
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21. ขา่วสารและส่ือสังคมออนไลน์ (News and Social Media) 
เราต้องทําการสื่อสารออกไปสู่โลกภายนอกด้วยความรับผิดชอบเสมอ

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• พนักงานดีแทคทุกคน สามารถที่จะแชรข์่าวสาร หรอืความสําเรจ็ใดๆของดีแทค ที่ไม่ใช่ความลับของบรษัิทฯ ผ่านทาง

โซเชียลมิเดียส่วนบุคคลของพนักงานได้
• เฉพาะบุคคลผูท้ีไ่ด้รบัแตง่ตัง้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เทา่นัน้ทีจ่ะสามารถส่ือสารในนามของดแีทค บนส่ือสังคมออนไลน์

หรอืแพลตฟอรม์ดิจิทัลอืน่ๆ  
• ดีแทคไม่ได้มีจุดยืนทางการเมือง และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่เราอาจมีการเข้าไปรว่ม

อภิปรายแสดงความคิดเห็นในทีส่าธารณะ ซึง่มีความสําคัญต่อกลยุทธ์และผลประกอบการทางธรุกิจของเราได้
• ดีแทคไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงหรอืจ่ายเงินเป็นค่าเสียเวลา

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะต้องไม่พูดคุยกับบุคคลภายนอกบรษิัทในนามของดีแทค รวมถึงบนส่ือสังคมออนไลน์ เวน้แต่เราจะได้รบัอนุญาต

ให้ทําการดังกลา่วได้ 
• เราจะต้องไม่พูดคุยเกีย่วกับข้อมูลทีอ่อ่นไหว หรอืข้อมูลทีเ่ป็นความลบัในทีส่าธารณะ หรอืบนส่ือสังคมออนไลน์ ถ้าเรารบั

รูข้้อมูลเหลา่นั้นมาในฐานะทีเ่ราเป็นลกูจ้างของบรษิัท 
• เราสามารถทีจ่ะใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพือ่สะท้อนมุมมองส่วนตัวของเราได้ แต่จะใช้สะท้อนมุมมองของบรษิัทโดยรวมไม่ได้ 
• เราต้องระวงัวา่การโพสต์บนส่ือสังคมออนไลน์อาจมีการกระจายกันต่อได้อย่างรวดเรว็ และยากทีจ่ะเรยีกกลบัคืนได้ ดัง

นั้นเราจึงต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างมากก่อนทีจ่ะโพสต์เสมอ  
• หน่วยงานทางด้านการส่ือสารองค์กร และผูแ้ถลงข่าวของดีแทค มีหน้าทีใ่นการให้ข้อมูลหรอืตอบคําถามเกีย่วกับดีแทค 

ให้แก่ส่ือภายนอกใดๆ  เช่น นักข่าวหรอื  ส่ือต่างๆ
• เราอาจเข้ารว่มในกจิกรรมทางการเมอืงได้ ตราบใดทีก่จิกรรมนัน้ถกูต้องตามกฎหมาย และเข้ารว่มในเวลาทีไ่มใ่ชเ่วลางาน 

ด้วยเงินหรอืค่าใช้จ่ายเราเอง และจะต้องไม่มีความเชือ่มโยงกับสถานะความเป็นลกูจ้างของเราในดีแทค

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เรารบัทราบมาวา่ มกีารพดูคยุกนับนบลอ็ก หรอืส่ือสังคมออนไลน์ทีอ่าจมผีลกระทบหรอืมคีวามเส่ียงต่อชือ่เสียงของดแีทค
• เมื่อเราวางแผนที่จะไปพูดในงานภายนอกบรษัิท หรอืในการประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเห็นอืน่ๆ โดยที่เราจะไปพูดในนาม

ของดีแทค
• เรามีความกังวลวา่ การส่ือสารใดๆ ระหวา่งเรากับบุคคลภายนอก อาจทําให้เกิดภาพพจน์ทีไ่ม่ดีต่อดีแทคได้
• เราพยายามโปรโมทหรอืประชาสัมพันธ์บรษิัทของเรา แต่กลบัได้รบัปฏิกิรยิาตอบรบัที่ไม่ดีจากคนภายนอกบนส่ือสังคม

ออนไลน์

22. เจา้หนา้ทีร่ฐั (Public Officials) 
ถ้าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีเคร่งครัดในระดับสูงเสมอ

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เจ้าหน้าที่รฐัมีบทบาทในการกํากับดูแลหน่วยงาน องค์กร และสังคมที่ดีแทคประกอบกิจการอยู่ รวมถึงกํากับดูแล

ใบอนุญาตต่างๆ ทีด่ีแทคใช้ในการประกอบกิจการด้วย 
• ในทางปฏิบัติดีแทคหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าทีร่ฐัในระดับต่างๆ และด้วยจุดประสงค์ต่างๆทาง

ธรุกิจ
• เนือ่งจากหนว่ยงานของรฐัอนญุาตใหป้ระชาชน และคนทัว่ไปมสิีทธเิขา้ดขูอ้มูลตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นความครอบครองของรฐับาล

ได้ ดังนั้น ข้อมูลใดๆ ทีเ่ราแชรก์ับเจ้าหน้าทีร่ฐัอาจกลายเป็นข้อมูลสาธารณะได้โดยปรยิาย เจ้าหน้าทีร่ฐั ให้รวมถึงบุคคล
ธรรมดาทุกคนทีเ่ป็นลกูจ้างของรฐับาล หรอืทีก่ระทําการในนามของรฐับาล ซึง่รวมถึงบุคคลทีอ่ยู่ในตําแหน่ง หรอืหน่วย
งานทีท่ําหน้าทีอ่อกกฎหมาย ด้านการปกครอง ด้านการบรหิารประเทศ หรอืด้านการทหารด้วย

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่ถูกมองหรอือาจถูกมองได้วา่ จะมีผลเป็นการโน้มน้าวเจ้าหน้าที่รฐัอย่าง

ไม่เหมาะสม
• เราจะต้องให้ข้อมูลทีเ่ป็นความจรงิและถูกต้องกับเจ้าหน้าทีร่ฐัเสมอ
• เมื่อใดก็ตามที่ดีแทคกําลงัอยู่ในกระบวนการขออนุญาตใดๆ หรอืขั้นตอนการทําธรุกิจเชิงพาณิชย์ใดๆ กับหน่วยงานรฐั 

เราจะต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างเหมาะสมเวลามีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าทีร่ฐัเสมอ 
• เราจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรอืกฎหมายใดๆ ทีบ่ังคับใช้กับเจ้าหน้าทีร่ฐัเสมอ รวมถึงกฎเกณฑ์หรอืกฎหมายทีม่ีผลใช้

บังคับกับธรรมเนียมปฏิบัติในเชิงธรุกิจบางอย่างด้วย  
• เราต้องรบัทราบและตระหนักด้วยว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้าง หรอื พนักงานของรฐัวิสาหกิจ (State-owned 

Company) อาจถือได้วา่เป็นเจ้าหน้าทีร่ฐัได้ด้วยเหมือนกัน 
• เราจะต้องไม่เสนอให้ของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั ยกเว้นส่ิงของที่บรษัิทจัดให้เป็นการโปรโมทสินค้าของบรษิัทหรอืเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ซึง่มีมูลค่าเลก็น้อย (Promotional Items of Minimal Value) และทีม่ีการเสนอให้กันเป็นธรรมเนียม
ปกติเท่านั้น

• เราจะต้องไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าทีพ่ัก หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ใดให้แก่เจ้าหน้าทีร่ฐั
• หากเราจะดแูล เจ้าหน้าทีร่ฐัด้วยไมตรจีติแบบเป็นพเิศษ  จะต้องมจุีดประสงค์ทางธรุกจิทีช่ดัเจน และถกูต้องตามกฎหมาย 

โดยมีค่าใช้จ่ายทีส่มเหตุสมผล และมีการดําเนินการทีเ่ปิดเผย และโปรง่ใสเสมอ 
• หากพนกังานจะเสนอสินน้าํใจทางธรุกจิ (Business Courtesies) ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีร่ฐั พนกังานจะตอ้งหารอืกับหัวหนา้งาน

ของตนก่อน แลว้จึง ขอคําแนะนําจากหน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) 
• เราจะต้องไม่จ่ายค่าอาํนวยความสะดวก (Facilitation Payments) ให้เจ้าหน้าทีร่ฐั และหากมีเจ้าหน้าทีร่ฐัรอ้งขอ เราจะ

ต้องรายงานให้หน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) ทราบโดยทันที
• หากเราจะต้องใช้นักล็อบบี้วิง่เต้นเพื่อวตัถุประสงค์บางอย่าง (Lobbyist) ในนามของดีแทค เราจะใช้ได้เฉพาะในกรณี

พิเศษเท่านั้น และจะต้องกระทําด้วยความโปรง่ใส และจะต้องได้รบัอนุญาตเป็นหนังสือจาก CEO ของดีแทคก่อนเสมอ
• เราจะต้องไม่พูดคุยหารอืกับเจ้าหน้าที่รฐัในนามของดีแทค เวน้แต่เราจะได้รบัมอบอํานาจเพื่อการดังกล่าวเป็นการล่วง

หน้าเท่านั้น 
• หากเราตอ้งทาํอะไรทีแ่ตกตา่งจากกรณใีดกรณหีนึง่ดงักลา่ว เราตอ้งขออนญุาตเป็นกรณพิีเศษ และทางหน่วยงานกาํกบั

ดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) อาจเข้ามาพิจารณาทบทวนการขออนุญาตในแต่ละกรณีนั้นด้วย 
และการขออนุญาตนั้นจะต้องทําเป็นหนังสือซึง่ลงนามโดย CEO ของดีแทคเสมอ

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• คู่ค้าทางธรุกิจของบรษิัทเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ ไม่วา่โดยตรง หรอืโดยออ้ม กับเจ้าหน้าทีร่ฐัในนามของดีแทค
• เจ้าหน้าทีร่ฐัมีการรอ้งขอข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของดีแทค ลกูค้า หรอืบุคคลอืน่ ๆ 
• เจ้าหน้าทีร่ฐัขอให้ดีแทคส่งข้อมูลหรอืข้อความไปยังผูใ้ช้บรกิารของเรา
• เจ้าหน้าทีร่ฐัเป็นเจ้าของ เป็นผูบ้รหิารจัดการ หรอืมีความสัมพันธ์ทางธรุกิจในรูปแบบอืน่ใดกับคู่ค้าทางธรุกิจของดีแทค 
• เจ้าหน้าที่รฐั หรอื เจ้าหน้าที่รฐั หรอืสมาชิกใกล้ชิดในครอบครวัของเจ้าหน้าที่รฐั หรอืผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับ

เจ้าหน้าทีร่ฐั ได้มีการยืน่สมัครงานเข้ามาทีด่ีแทค

23. การปกป้องรกัษาทรพัย์สินของดีแทค (Safeguarding Our Assets)  
ในทุกส่ิงที่ดีแทคทํา อยู่ภายใต้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือปกป้องรักษาทรัพย์สินของดีแทค 

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• ทรพัย์สินของบรษิัท คือทุกส่ิงทีบ่รษิัทเป็นเจ้าของ หรอืใช้เพือ่ดําเนินธรุกิจ ซึง่จะรวมถึงอปุกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ระบบ และข้อมูลต่างๆ ด้วย
• การปกป้องทรพัย์สินของบรษิัท ถือเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานทุกคน
• ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า งานที่มีลิขสิทธิ์ ส่ิงประดิษฐ์ ความลับทางการค้า และองค์ความรู้ 
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Know-how ต่างๆ เหลา่นั้นมีค่า และอาจจะเป็นกลไกทีสํ่าคัญอย่างมากต่อความสําเรจ็ในธรุกิจของดีแทค
• ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นภัยคุกคามเกิดข้ึน เหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทรพัย์สินของบรษัิท มีผลกระทบ

ทางด้านการเงิน วธิปีฏิบัติงาน และด้านชือ่เสียงของบรษิัทอย่างเป็นนัยสําคัญ

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เมื่อเราต้องมีการตัดสินใจเรือ่งใดๆ ทางธรุกิจ เราจะต้องประเมินความเส่ียงต่อความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบาย 

และข้อกําหนดเกีย่วกับความปลอดภัยเสมอ
• เราต้องรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีตามขั้นตอน กฎหมาย และ

กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
• เราตอ้งปกปอ้งทรพัย์สินของบรษิทั เสมอืนกบัเป็นการปกปอ้งทรพัย์สินของเราเอง และจะตอ้งปกปอ้งทรพัย์สินเหลา่นัน้

จากความสูญหาย ความเสียหาย การโจรกรรม การสูญเสียไปโดยเปลา่ประโยชน์ และการใช้งานทีไ่ม่เหมาะสม
• เราต้องจํากัดพนักงาน และบุคคลที่สาม ที่จะมีสิทธเิข้าถึงทรพัย์สินของบรษัิทตามจํานวน และตามรายชื่อที่จําเป็นเพื่อ

การทํางานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้สําเรจ็ลลุว่งเท่านั้น
• ถ้าเราได้รบัอนุญาตให้มีสิทธิเข้าถึงทรพัย์สินของบรษัิท เราจะต้องปฏิบัติตามวิธีการเข้าถึงอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ในขอบเขตไดร้บัอนญุาตเทา่นัน้ และหา้มแชรร์หัสสําหรบัเขา้ถงึส่วนบคุคล รวมถงึ PIN Code และ รหสัผา่น (Password)
ให้บุคคลอืน่ใดทราบโดยเด็ดขาด

• ในการแชรแ์ละการจัดเก็บข้อมูล พนักงานจะต้องแชรห์รอืจัดการผา่นระบบทีไ่ด้รบัอนุมัติจากดีแทคแลว้เท่านั้น
• พนักงานจะต้องปกป้องทรพัย์สินทางปัญญาของดีแทคตามที่เหมาะสม และเคารพสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาของ

ผูอ้ืน่ด้วยเช่นกัน 
• เราต้องให้ความรูก้ับพนักงานของเราอย่างสม่ําเสมอ ผ่านการเรยีนรูจ้ากหลักสูตรฝึกอบรมภายใน เพื่อให้มีความรู้

ความเขา้ใจในเรือ่งความเส่ียง ภัยคกุคาม และความปลอดภยัทางไซเบอรต่์างๆ รวมทั้งวธิกีารปอ้งกนัและจดัการกบัเรือ่ง
ดังกลา่ว

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราสังเกตเห็นวา่มบีคุคลภายนอกมาอยูใ่นสถานทีข่องบรษัิท หรอืกาํลงัพยายามเขา้สถานทีข่องบรษิทัโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

หรอืไม่ได้แสดงหลกัฐานยืนยันตัวตนทีเ่หมาะสม
• โทรศพัท์มือถือ แลป็ท้อป หรอืคอมพิวเตอรข์องเราสูญหาย ถูกขโมย หรอืมีการทํางานทีไ่ม่ปกติ
• เราได้รบัอเีมล์ หรอืข้อความที่น่าสงสัย หรอือาจถูกออกแบบให้โจมตีโครงสรา้งพื้นฐานของบรษิัท หรอืหลอกให้เราเปิด

เผยข้อมูล หรอืโอนเงิน
• เราตรวจพบจุดออ่นในระบบ กระบวนการ หรอืส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆของบรษิัทหรอืตรวจพบวา่ส่ิงเหลา่น้ันไม่ได้

รบัการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม
• ระบบของบรษิัทถูกใช้งานในทางทีผ่ดิเพือ่วตัถุประสงค์ในการฉ้อโกง หรอืโดยมีเจตนารา้ยอืน่ ๆ 

24. สภาพแวดลอ้มในสถานทีท่าํงาน (Workplace Environment) 
เราต้องให้ความเคารพเพื่อนพนักงาน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เราทุกคนควรมีสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ราศจากการคุกคาม การข่มขู่ การเลอืกปฏิบัติ หรอืการขู่ใช้ความรุนแรง

ไม่วา่ด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการกระทําบนพื้นฐานของเพศ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการ ประเทศ
ถิน่กําเนิด หรอืสัญชาติ และความเชือ่ทางศาสนา

• ดีแทคมองวา่ความหลากหลายของพนักงาน เป็นข้อได้เปรยีบในการแข่งขัน เนื่องจากความหลากหลายจะทําให้บรษัิทมี
มุมมองทีก่วา้งขึ้นและทําให้บรษิัทสามารถเข้าใจความต้องการของลกูค้าของบรษิัทได้ดีขึ้น

• ดีแทคจะทําทุกอย่างทีจ่ําเป็นและอย่างเต็มทีเ่พือ่ส่งเสรมิความเท่าเทียมกันในทุกๆ เรือ่งเกีย่วกับการจ้างงาน
• ดีแทคสนับสนุนสภาพแวดลอ้มในทีท่ํางานให้ทุกคนได้รบัการปฏิบัติอย่างซือ่สัตย์และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ ดีแทค

ยอมรบัและให้ความสําคัญต่อความท่านคิดเห็นทีแ่ตกต่างและทีไ่ม่เหมือนใครของพนักงาน

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องเคารพเพือ่นรว่มงานของตนเอง และปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนกับทีเ่ราต้องการได้รบัการปฏิบัติ
• เราจะต้องไม่ตอบโต้ หรอืแก้แค้น กับพนักงาน คู่ค้าทางธรุกิจ หรอืลกูค้าทีร่ายงานข้อมูลใดๆ ด้วยเจตนาทีด่ี
• เราจะต้องไม่เข้ารว่มในบทสนทนา หรอืส่งการส่ือสารทุกชนิดที่มีการใช้วาจาหยาบคาย ล้อเลียนขบขัน ใส่รา้ยป้ายสี 

แบ่งพรรคแบ่งพวก ข่มขู่ หรอืมีการโชว์ หรอืแชรรู์ปภาพ การต์ูน ภาพวาด หรอืท่าทางทีน่่ารงัเกียจหรอืไม่เหมาะสม
• เราต้องเปิดใจรับฟังการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และพิจารณาความคิดเห็นเหล่าน้ันบนพื้นฐานของความ

มีเหตุมีผล หรอืความถูกต้องเหมาะสม 
• หากเราเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ ทีเ่ป็นการลว่งละเมดิใดๆ หรอืเป็นพฤติกรรมทีไ่มเ่หมาะสม เราจะต้องกระตอืรอืลน้ในการ

รว่มมือกันเพือ่ปกป้องสภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ํางานของบรษิัท
• เราต้องไม่ดื่มหรอืเสพส่ิงใดๆที่มีแอลกอฮอล์ หรอืส่ิงเสพติดผิดกฎหมายในสถานที่ทํางาน หรอืใช้ยาที่แพทย์ส่ังในทางที่

ผดิ และไม่ซื้อบรกิารทางเพศในระหวา่งทีเ่ราเดินทางเพือ่ธรุกิจการงาน หรอืระหวา่งการทํางานทีไ่ด้รบัมอบหมาย รวมถึง
ในช่วงเวลาทีเ่ดินทางไปทํางานนอกประเทศเป็นเวลานานๆ ด้วย 

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เมือ่เราพบเห็น หรอืได้ยิน เกีย่วกับการกลัน่แกลง้ การลอ้เลยีน หรอืการลว่งละเมิดในทุกรูปแบบ
• เมื่อเราพบเห็นด้วยตนเอง หรอืรบัทราบมาว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นการคุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศ หรอืการเหยียดสีผิว

ทุกชนิด ไม่วา่รูปแบบใดและไม่วา่จะเกีย่วข้องกับใครก็ตาม 
• ผู้จัดการและหัวหน้างานของเรามีการวิพากษ์วิจารณ์ หรอืเลือกปฏิบัติกับเพื่อนรว่มงานของเราคนหนึ่งหรอืกลุ่มหนึ่ง

บ่อยๆ โดยที่การปฏิบัติเหลา่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับงาน เมื่อพนักงานมีข้อสงสัยเรือ่งการพิจารณาเลือ่นตําแหน่ง หรอืการ
มอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรมต่อเพือ่นพนักงาน

• เมือ่เราพบวา่ เพือ่นรว่มงานบางคน หรอืบางกลุม่ ถูกกีดกันจากการรว่มวงสนทนาในเรือ่งเกีย่วกับการทํางาน 

25. การแจง้สถานการณ์ทีอ่าจไมถ่กูตอ้งตามหลักจรยิธรรม (How to Speak up)

หนึ่งในหัวใจสําคัญของดีแทคธรรมภิบาล คือเราต้อง “แจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลกัจรยิธรรม(Speak Up)”  ทั้งนี้ ถ้าเรา
มีคําถามวา่การกระทําใดๆ ถูกต้องตามหลักจรยิธรรมหรอืไม่ หรอืเป็นไปตามหลักดีแทคธรรมภิบาลของเราหรอืไม่ เราจะต้องสอบถาม
หัวหน้างานและ/หรอืผูจ้ัดการของเรา และหน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เสมอ และถ้าเราเชือ่วา่
มีการกระทําใดทีข่ัดต่อดีแทคธรรมภิบาล หรอืผดิกฎหมาย เราจะต้องกลา้ทีจ่ะทักท้วง  และรายงานการกระทําทีข่ัดต่อดีแทคธรรมาภิบาล
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ซึง่การแจ้งและรายงานเหลา่นี้จะช่วยให้ดีแทคสามารถกระทําตามพันธะสัญญาของดีแทคทีว่า่ ดีแทคจะประกอบ
ธรุกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจรยิธรรม และการแจ้งรายงานเหลา่นั้นจะรกัษาชือ่เสียงทีด่ีของบรษิัทไวไ้ด้ ดังนั้น หน้าทีเ่หลา่นี้จึง
ถือเป็นความรบัผดิชอบของพวกเราทุกคนในฐานะพนักงานของดีแทค

แน่นอนวา่ในบางครัง้เราจะต้องใช้ความกลา้หาญในการเสนอตัว และแจ้งหรอืรายงานประเด็นปัญหาเหลา่นี้ให้คนอืน่ทราบ ดังนั้น หากเรา
รูสึ้กไม่สบายใจที่จะพูดคุย หรอืรายงานประเด็นปัญหาเหลา่น้ีกับหัวหน้างานและ/หรอืผู้จัดการของเรา หรอื รายงานต่อหน่วยงานกํากับ
ดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เราสามารถแจ้งหรอืรายงานผา่น Integrity Hotline ซึง่มีไวเ้พือ่ให้พนักงานทุกคน 
และคูค่า้ทางธรุกจิ และผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง ของดแีทครอ้งเรยีนผา่นระบบนีไ้ดเ้สมอ ทัง้น้ี Integrity Hotline ได้รบัการพฒันาขึน้ เพือ่ปกปอ้ง
ขอ้มลูความเป็นส่วนตวัของผูร้อ้งเรยีน และผูถ้กูรอ้งเรยีน โดยชอ่งทางการรอ้งเรยีนดงักลา่ว ดาํเนินการโดยบรษิทัทีเ่ป็นกลาง เรือ่งทีม่กีาร
แจ้งหรอืรอ้งเรยีนจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะมีการจํากัดจํานวนผูท้ีส่ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกลา่วได้อย่างเครง่ครดั ทั้งนี้ช่องทางการ
รอ้งเรยีนนี้เปิดรบัเรือ่งรอ้งเรยีนได้ตลอดเวลา และให้บรกิารในภาษาท้องถิน่หลายภาษา เราสามารถเลอืกทีจ่ะรอ้งเรยีนโดยไม่เปิดเผยตัว
ตนของเราได้ และข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั เวน้แต่เราจะให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้
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Know-how ต่างๆ เหลา่นั้นมีค่า และอาจจะเป็นกลไกทีสํ่าคัญอย่างมากต่อความสําเรจ็ในธรุกิจของดีแทค
• ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นภัยคุกคามเกิดข้ึน เหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทรพัย์สินของบรษิัท มีผลกระทบ

ทางด้านการเงิน วธิปีฏิบัติงาน และด้านชือ่เสียงของบรษิัทอย่างเป็นนัยสําคัญ

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เมื่อเราต้องมีการตัดสินใจเรือ่งใดๆ ทางธรุกิจ เราจะต้องประเมินความเส่ียงต่อความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบาย 

และข้อกําหนดเกีย่วกับความปลอดภัยเสมอ
• เราต้องรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีตามขั้นตอน กฎหมาย และ

กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
• เราต้องปกปอ้งทรพัย์สินของบรษัิท เสมือนกบัเป็นการปกปอ้งทรพัย์สินของเราเอง และจะตอ้งปกปอ้งทรพัย์สินเหลา่น้ัน

จากความสูญหาย ความเสียหาย การโจรกรรม การสูญเสียไปโดยเปลา่ประโยชน์ และการใช้งานทีไ่ม่เหมาะสม
• เราต้องจํากัดพนักงาน และบุคคลที่สาม ที่จะมีสิทธเิข้าถึงทรพัย์สินของบรษิัทตามจํานวน และตามรายชื่อที่จําเป็นเพื่อ

การทํางานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้สําเรจ็ลลุว่งเท่านั้น
• ถ้าเราได้รบัอนุญาตให้มีสิทธิเข้าถึงทรพัย์สินของบรษัิท เราจะต้องปฏิบัติตามวิธีการเข้าถึงอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ในขอบเขตไดร้บัอนญุาตเทา่นัน้ และหา้มแชรร์หัสสําหรบัเขา้ถงึส่วนบคุคล รวมถงึ PIN Code และ รหัสผา่น (Password)
ให้บุคคลอืน่ใดทราบโดยเด็ดขาด

• ในการแชรแ์ละการจัดเก็บข้อมูล พนักงานจะต้องแชรห์รอืจัดการผา่นระบบทีไ่ด้รบัอนุมัติจากดีแทคแลว้เท่านั้น
• พนักงานจะต้องปกป้องทรพัย์สินทางปัญญาของดีแทคตามที่เหมาะสม และเคารพสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาของ

ผูอ้ืน่ด้วยเช่นกัน 
• เราต้องให้ความรูกั้บพนักงานของเราอย่างสม่ําเสมอ ผ่านการเรยีนรูจ้ากหลักสูตรฝึกอบรมภายใน เพื่อให้มีความรู้

ความเขา้ใจในเรือ่งความเส่ียง ภยัคกุคาม และความปลอดภยัทางไซเบอรต่์างๆ รวมทั้งวธิกีารปอ้งกนัและจดัการกบัเรือ่ง
ดังกลา่ว

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เราสังเกตเห็นวา่มบีคุคลภายนอกมาอยูใ่นสถานทีข่องบรษัิท หรอืกาํลงัพยายามเขา้สถานทีข่องบรษิทัโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

หรอืไม่ได้แสดงหลกัฐานยืนยันตัวตนทีเ่หมาะสม
• โทรศพัท์มือถือ แลป็ท้อป หรอืคอมพิวเตอรข์องเราสูญหาย ถูกขโมย หรอืมีการทํางานทีไ่ม่ปกติ
• เราได้รบัอเีมล์ หรอืข้อความที่น่าสงสัย หรอือาจถูกออกแบบให้โจมตีโครงสรา้งพื้นฐานของบรษิัท หรอืหลอกให้เราเปิด

เผยข้อมูล หรอืโอนเงิน
• เราตรวจพบจุดออ่นในระบบ กระบวนการ หรอืส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆของบรษิัทหรอืตรวจพบวา่ส่ิงเหลา่น้ันไม่ได้

รบัการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม
• ระบบของบรษิัทถูกใช้งานในทางทีผ่ดิเพือ่วตัถุประสงค์ในการฉ้อโกง หรอืโดยมีเจตนารา้ยอืน่ ๆ 

24. สภาพแวดลอ้มในสถานทีท่าํงาน (Workplace Environment) 
เราต้องให้ความเคารพเพ่ือนพนักงาน และให้เกียรติซ่ึงกันและกัน

ส่ิงที่เราจาํเป็นตอ้งรู้
• เราทุกคนควรมีสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ราศจากการคุกคาม การข่มขู่ การเลอืกปฏิบัติ หรอืการขู่ใช้ความรุนแรง

ไม่วา่ด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการกระทําบนพื้นฐานของเพศ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการ ประเทศ
ถิน่กําเนิด หรอืสัญชาติ และความเชือ่ทางศาสนา

• ดีแทคมองวา่ความหลากหลายของพนักงาน เป็นข้อได้เปรยีบในการแข่งขัน เนื่องจากความหลากหลายจะทําให้บรษิัทมี
มุมมองทีก่วา้งขึ้นและทําให้บรษิัทสามารถเข้าใจความต้องการของลกูค้าของบรษิัทได้ดีขึ้น

• ดีแทคจะทําทุกอย่างทีจ่ําเป็นและอย่างเต็มทีเ่พือ่ส่งเสรมิความเท่าเทียมกันในทุกๆ เรือ่งเกีย่วกับการจ้างงาน
• ดีแทคสนับสนุนสภาพแวดลอ้มในทีท่ํางานให้ทุกคนได้รบัการปฏิบัติอย่างซือ่สัตย์และปฏิบัติต่อกันอย่างมืออาชีพ ดีแทค

ยอมรบัและให้ความสําคัญต่อความท่านคิดเห็นทีแ่ตกต่างและทีไ่ม่เหมือนใครของพนักงาน

เราควรตอ้งปฏิบัติตัวอยา่งไร
• เราต้องเคารพเพือ่นรว่มงานของตนเอง และปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนกับทีเ่ราต้องการได้รบัการปฏิบัติ
• เราจะต้องไม่ตอบโต้ หรอืแก้แค้น กับพนักงาน คู่ค้าทางธรุกิจ หรอืลกูค้าทีร่ายงานข้อมูลใดๆ ด้วยเจตนาทีด่ี
• เราจะต้องไม่เข้ารว่มในบทสนทนา หรอืส่งการส่ือสารทุกชนิดที่มีการใช้วาจาหยาบคาย ล้อเลียนขบขัน ใส่รา้ยป้ายสี 

แบ่งพรรคแบ่งพวก ข่มขู่ หรอืมีการโชว์ หรอืแชรรู์ปภาพ การต์ูน ภาพวาด หรอืท่าทางทีน่่ารงัเกียจหรอืไม่เหมาะสม
• เราต้องเปิดใจรับฟังการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และพิจารณาความคิดเห็นเหล่าน้ันบนพ้ืนฐานของความ

มีเหตุมีผล หรอืความถูกต้องเหมาะสม 
• หากเราเผชิญหน้ากบัเหตกุารณ์ ทีเ่ป็นการลว่งละเมดิใดๆ หรอืเป็นพฤติกรรมทีไ่มเ่หมาะสม เราจะต้องกระตอืรอืลน้ในการ

รว่มมือกันเพือ่ปกป้องสภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ํางานของบรษิัท
• เราต้องไม่ดื่มหรอืเสพส่ิงใดๆที่มีแอลกอฮอล์ หรอืส่ิงเสพติดผิดกฎหมายในสถานที่ทํางาน หรอืใช้ยาที่แพทย์ส่ังในทางที่

ผดิ และไม่ซื้อบรกิารทางเพศในระหวา่งทีเ่ราเดินทางเพือ่ธรุกิจการงาน หรอืระหวา่งการทํางานทีไ่ด้รบัมอบหมาย รวมถึง
ในช่วงเวลาทีเ่ดินทางไปทํางานนอกประเทศเป็นเวลานานๆ ด้วย 

เราควรตอ้งระมัดระวังในกรณีตอ่ไปน้ี 
• เมือ่เราพบเห็น หรอืได้ยิน เกีย่วกับการกลัน่แกลง้ การลอ้เลยีน หรอืการลว่งละเมิดในทุกรูปแบบ
• เมื่อเราพบเห็นด้วยตนเอง หรอืรบัทราบมาว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นการคุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศ หรอืการเหยียดสีผิว

ทุกชนิด ไม่วา่รูปแบบใดและไม่วา่จะเกีย่วข้องกับใครก็ตาม 
• ผู้จัดการและหัวหน้างานของเรามีการวิพากษ์วิจารณ์ หรอืเลือกปฏิบัติกับเพื่อนรว่มงานของเราคนหนึ่งหรอืกลุ่มหนึ่ง

บ่อยๆ โดยที่การปฏิบัติเหลา่นั้นไม่เกี่ยวข้องกับงาน เมื่อพนักงานมีข้อสงสัยเรือ่งการพิจารณาเลือ่นตําแหน่ง หรอืการ
มอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรมต่อเพือ่นพนักงาน

• เมือ่เราพบวา่ เพือ่นรว่มงานบางคน หรอืบางกลุม่ ถูกกีดกันจากการรว่มวงสนทนาในเรือ่งเกีย่วกับการทํางาน 

25. การแจง้สถานการณ์ทีอ่าจไมถ่กูตอ้งตามหลกัจรยิธรรม (How to Speak up)

หนึ่งในหัวใจสําคัญของดีแทคธรรมภิบาล คือเราต้อง “แจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลกัจรยิธรรม(Speak Up)”  ทั้งน้ี ถ้าเรา
มีคําถามวา่การกระทําใดๆ ถูกต้องตามหลักจรยิธรรมหรอืไม่ หรอืเป็นไปตามหลักดีแทคธรรมภิบาลของเราหรอืไม่ เราจะต้องสอบถาม
หัวหน้างานและ/หรอืผูจ้ัดการของเรา และหน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เสมอ และถ้าเราเชือ่วา่
มีการกระทําใดทีข่ัดต่อดีแทคธรรมภิบาล หรอืผดิกฎหมาย เราจะต้องกลา้ทีจ่ะทักท้วง  และรายงานการกระทําทีข่ัดต่อดีแทคธรรมาภิบาล
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ซึง่การแจ้งและรายงานเหลา่นี้จะช่วยให้ดีแทคสามารถกระทําตามพันธะสัญญาของดีแทคทีว่า่ ดีแทคจะประกอบ
ธรุกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจรยิธรรม และการแจ้งรายงานเหลา่นั้นจะรกัษาชือ่เสียงทีด่ีของบรษิัทไวไ้ด้ ดังนั้น หน้าทีเ่หลา่นี้จึง
ถือเป็นความรบัผดิชอบของพวกเราทุกคนในฐานะพนักงานของดีแทค

แน่นอนวา่ในบางครัง้เราจะต้องใช้ความกลา้หาญในการเสนอตัว และแจ้งหรอืรายงานประเด็นปัญหาเหลา่นี้ให้คนอืน่ทราบ ดังนั้น หากเรา
รูสึ้กไม่สบายใจที่จะพูดคุย หรอืรายงานประเด็นปัญหาเหลา่นี้กับหัวหน้างานและ/หรอืผู้จัดการของเรา หรอื รายงานต่อหน่วยงานกํากับ
ดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เราสามารถแจ้งหรอืรายงานผา่น Integrity Hotline ซึง่มีไวเ้พือ่ให้พนักงานทุกคน 
และคูค่า้ทางธรุกจิ และผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง ของดแีทครอ้งเรยีนผา่นระบบนีไ้ดเ้สมอ ทัง้นี ้Integrity Hotline ได้รบัการพฒันาขึน้ เพือ่ปกป้อง
ขอ้มลูความเป็นส่วนตวัของผูร้อ้งเรยีน และผูถ้กูรอ้งเรยีน โดยชอ่งทางการรอ้งเรยีนดงักลา่ว ดาํเนินการโดยบรษิทัทีเ่ป็นกลาง เรือ่งทีม่กีาร
แจ้งหรอืรอ้งเรยีนจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะมีการจํากัดจํานวนผูท้ีส่ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกลา่วได้อย่างเครง่ครดั ทั้งนี้ช่องทางการ
รอ้งเรยีนนี้เปิดรบัเรือ่งรอ้งเรยีนได้ตลอดเวลา และให้บรกิารในภาษาท้องถิน่หลายภาษา เราสามารถเลอืกทีจ่ะรอ้งเรยีนโดยไม่เปิดเผยตัว
ตนของเราได้ และข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั เวน้แต่เราจะให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้
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เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการดําเนินการอย่างจริงจัง และการติดตามผลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในเบ้ืองต้น เรื่องร้องเรียน
ทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงาน Investigation Department โดยที่การร้องเรียนใดๆ ที่เป็นประเด็นขัดต่อดีแทค
ธรรรมาภิบาลอย่างรา้ยแรง หน่วยงาน Investigation Department จะทําหน้าทีใ่นการดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลางเพือ่สืบหา
ข้อเท็จจรงิ และในกรณีอื่นๆ จะดําเนินการโดยผู้รบัผิดชอบอิสระที่ได้รบัการแต่งตั้ง อนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือ่งรอ้งเรยีน
ดังกลา่ว ต้องเก็บรกัษาข้อมูลเรือ่งรอ้งเรยีนเหลา่นั้นไวเ้ป็นความลบัทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจวา่กระบวนการต่างๆ ในเรือ่งน้ีจะมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และตรงไปตรงมา 

ภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งในการกํากับดูแลจริยธรรมองค์กร คือ การดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
เพื่อรกัษาวนิัยของพนักงาน ทั้งนี้ทุกๆ กรณีหน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) จะให้การสนับสนุน
และให้คําปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในการตัดสินใจว่าควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือส่ิงที่
ไม่ถูกต้องอย่างไร  ทั้งนี้ พนักงานผูล้ะเมิดกฎหมายหรอืดีแทคธรรมภิบาลหรอืพนักงานผูม้ีพฤติกรรมใดๆ อนัขัดต่อนโยบายหรอืคู่มือการ
ปฏิบติังานของดีแทค อาจต้องไดร้บัการลงโทษทางวนัิยซึง่อาจรุนแรงถึงขัน้เลกิจา้งได ้เพราะวา่การกระทาํดังกลา่ว อาจทาํให้ดีแทคเสียชือ่
เสียง และนําไปสู่ความสูญเสียทางธรุกิจได้ด้วย นอกจากนี้ การกระทําดังกลา่ว อาจทําให้ดีแทคหรอืแม้แต่พนักงานทีก่ระทําผดิเอง มีความ
เส่ียงทีจ่ะโดนค่าปรบั โดนลงโทษ ต้องชําระค่าเสียหาย และในบางกรณีอาจถูกจําคุกได้ 

ดังนั้น ขอให้พนักงานทุกคนระลกึอยู่เสมอวา่ ท่านสามารถแจ้งสถานการณ์ทีอ่าจไม่ถูกต้องตามหลกัจรยิธรรมหรอืทีผ่ดิกฎหมายได้โดยไม่
ตอ้งกลวัวา่จะถกูตอบโตห้รอืแกแ้คน้ ทัง้น้ี เพราะดแีทคจะไม่ยอมใหผู้ใ้ดกระทําการแกแ้คน้ผูสุ้จรติทีแ่จง้เบาะแสการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล                                                               
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เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการดําเนินการอย่างจริงจัง และการติดตามผลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในเบ้ืองต้น เรื่องร้องเรียน
ทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงาน Investigation Department โดยที่การร้องเรียนใดๆ ที่เป็นประเด็นขัดต่อดีแทค
ธรรรมาภิบาลอย่างรา้ยแรง หน่วยงาน Investigation Department จะทําหน้าทีใ่นการดําเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลางเพือ่สืบหา
ข้อเท็จจรงิ และในกรณีอื่นๆ จะดําเนินการโดยผู้รบัผิดชอบอิสระที่ได้รบัการแต่งตั้ง อนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือ่งรอ้งเรยีน
ดังกลา่ว ต้องเก็บรกัษาข้อมูลเรือ่งรอ้งเรยีนเหลา่นั้นไวเ้ป็นความลบัทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจวา่กระบวนการต่างๆ ในเรือ่งน้ีจะมีความถูกต้อง 
เหมาะสม และตรงไปตรงมา 

ภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งในการกํากับดูแลจริยธรรมองค์กร คือ การดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
เพื่อรกัษาวนิัยของพนักงาน ทั้งนี้ทุกๆ กรณีหน่วยงานกํากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) จะให้การสนับสนุน
และให้คําปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในการตัดสินใจว่าควรจะมีการลงโทษทางวินัยหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือส่ิงที่
ไม่ถูกต้องอย่างไร  ทั้งนี้ พนักงานผูล้ะเมิดกฎหมายหรอืดีแทคธรรมภิบาลหรอืพนักงานผูม้ีพฤติกรรมใดๆ อนัขัดต่อนโยบายหรอืคู่มือการ
ปฏิบตังิานของดีแทค อาจต้องไดร้บัการลงโทษทางวนัิยซึง่อาจรุนแรงถึงขัน้เลกิจา้งได ้เพราะวา่การกระทาํดงักลา่ว อาจทําให้ดแีทคเสียชือ่
เสียง และนําไปสู่ความสูญเสียทางธรุกิจได้ด้วย นอกจากนี้ การกระทําดังกลา่ว อาจทําให้ดีแทคหรอืแม้แต่พนักงานทีก่ระทําผดิเอง มีความ
เส่ียงทีจ่ะโดนค่าปรบั โดนลงโทษ ต้องชําระค่าเสียหาย และในบางกรณีอาจถูกจําคุกได้ 

ดังนั้น ขอให้พนักงานทุกคนระลกึอยู่เสมอวา่ ท่านสามารถแจ้งสถานการณ์ทีอ่าจไม่ถูกต้องตามหลกัจรยิธรรมหรอืทีผ่ดิกฎหมายได้โดยไม่
ตอ้งกลวัวา่จะถูกตอบโตห้รอืแกแ้คน้ ทัง้น้ี เพราะดีแทคจะไม่ยอมใหผู้ใ้ดกระทาํการแกแ้คน้ผูสุ้จรติทีแ่จง้เบาะแสการฝ่าฝนืดีแทคธรรมาภิบาล                                                               



รายงานประจำาปี  2563339

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ

เอกสารแนบ 6
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รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ

เอกสารแนบ 6



รายงานประจำาปี  2563341

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ทา่น ซึง่เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการเงนิ การบัญช ีกฎหมาย และ
การบรหิารธรุกจิ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถว้นตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด
ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบ 
2 ทา่นมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการเงนิ

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทักาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาส
ละ 1 ครัง้ ในป ี2563 บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ส้ิน 13 ครัง้ และกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นได้เขา้รว่มประชุม
ครบถ้วนทกุครัง้   ในการประชุมมผีูส้อบบัญช ีประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หวัหน้างานบรหิารความเส่ียงและ
การควบคมุภายใน หวัหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบตัติามกฏเกณฑ์  และผูบ้รหิารระดบัสูงเข้าเสนอรายงานทีเ่กีย่วข้องและรบัฟังขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ประโยชน์ในการกาํกับดแูลกจิการ ท้ังนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัตหิน้าทีใ่หค้ณะกรรมการบรษัิท
ทราบเป็นประจาํทกุไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหินา้ทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปสาระสําคญัดงันี้

• พจิารณาคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิทัรวมถงึเสนอกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
คณุสมบติัของผูส้อบบญัช ีความเป็นอสิระ ประสบการณ์ ผลการปฏบิตัหินา้ทีใ่นอดีต แลว้มคีวามเหน็วา่ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท สํานักงาน 
อวีาย จาํกดั ซึง่เป็นสํานกังานทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากล มีความเหมาะสม   คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอความเหน็ตอ่คณะ
กรรมการบรษิัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบรษิัท 
สํานกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํป ี2563

• สอบทานรายงานของฝ่ายจดัการเกีย่วกับความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงินและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงินของ
บรษิทั   พจิารณางบการเงินประจาํป ี2562 และงบการเงินรายไตรมาสที ่1 ถงึ 3 ของป ี2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัช ีตลอดจนประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระและไมถ่กูจาํกดัขอบเขต
ในการปฎิบตัหิน้าที ่  คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินดงักลา่วมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน เป็น
ทีเ่ชือ่ถอืได้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีร่บัรองทัว่ไป จงึเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่
พจิารณาอนมุตังิบการเงินดงักลา่ว

• สอบทานรายงานของฝา่ยจดัการเกีย่วกบัความเพียงพอและประสิทธผิลของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเส่ียง และ
ระบบการกาํกบัดแูลการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ (Compliance Management System)   คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่บรษัิท
มรีะบบการกาํกบัดแูลทีเ่พยีงพอ มกีารปฏิบตัติามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

• สอบทานรายงานของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการเหลา่น้ันมีเง่ือนไขทางธรุกจิการค้าทัว่ไป มีความสมเหตสุมผลเพือ่ประโยชน์สูงสุดของ
บรษัิท เป็นไปตามกฎระเบยีบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย

• สอบทานรายงานของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน พจิารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจาํปซีึง่ได้จดัทาํขึน้ตามแนวความเส่ียง 
และรบัทราบรายงานการตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่บรษิทัไดจ้ดัใหฝ้า่ยตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ 
มรีะบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ

• พจิารณาผลการประเมนิตนเองเกีย่วกบัการปฏิบตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ไดป้ฏบิตัิ
หนา้ทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยครบถ้วน และสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

นางกมลวรรณ วิปุลากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

28 มกราคม 2564
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น ซ่ึงเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญช ีกฎหมาย และ
การบรหิารธรุกจิ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถว้นตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบ 
2 ทา่นมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะทาํหนา้ทีใ่นการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการเงิน

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทักาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาส
ละ 1 ครัง้ ในป ี2563 บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ส้ิน 13 ครัง้ และกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นไดเ้ขา้รว่มประชุม
ครบถว้นทกุครัง้   ในการประชุมมีผูส้อบบัญช ีประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารฝ่ายการเงิน หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หวัหน้างานบรหิารความเส่ียงและ
การควบคมุภายใน หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบติัตามกฏเกณฑ์  และผูบ้รหิารระดบัสูงเข้าเสนอรายงานทีเ่กีย่วข้องและรบัฟังขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ประโยชน์ในการกํากับดแูลกิจการ ท้ังนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการปฏิบัติหน้าทีใ่หค้ณะกรรมการบรษิทั
ทราบเป็นประจาํทกุไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปสาระสําคัญดังนี้

• พจิารณาคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัรวมถงึเสนอกาํหนดค่าตอบแทนประจาํป ี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
คณุสมบติัของผูส้อบบญัช ีความเป็นอสิระ ประสบการณ์ ผลการปฏบิตัหินา้ทีใ่นอดีต แลว้มคีวามเหน็วา่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สํานกังาน 
อวีาย จาํกดั ซึง่เป็นสํานกังานทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดับสากล มีความเหมาะสม   คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอความเห็นตอ่คณะ
กรรมการบรษิัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบรษิัท 
สํานกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2563

• สอบทานรายงานของฝา่ยจดัการเกีย่วกับความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงินและการเปดิเผยขอ้มลูในงบการเงินของ
บรษิทั   พจิารณางบการเงินประจาํป ี2562 และงบการเงินรายไตรมาสที ่1 ถงึ 3 ของปี 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้อบบญัช ีตลอดจนประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูส้อบบัญชมีีความเป็นอสิระและไม่ถกูจาํกดัขอบเขต
ในการปฎบิตัหินา้ที ่  คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินดังกลา่วมีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็น
ทีเ่ชือ่ถอืได้ตามมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีร่บัรองทัว่ไป จงึเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่
พจิารณาอนมุตังิบการเงินดงักลา่ว

• สอบทานรายงานของฝา่ยจดัการเกีย่วกบัความเพียงพอและประสิทธผิลของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเส่ียง และ
ระบบการกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Compliance Management System)   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บรษิทั
มรีะบบการกาํกบัดแูลทีเ่พยีงพอ มกีารปฏบิตัติามพระราชบัญญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่
ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท

• สอบทานรายงานของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายการเหลา่น้ันมีเง่ือนไขทางธรุกจิการค้าทัว่ไป มคีวามสมเหตสุมผลเพือ่ประโยชน์สูงสุดของ
บรษัิท เป็นไปตามกฎระเบยีบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย

• สอบทานรายงานของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน พจิารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจาํปซีึง่ได้จดัทาํขึน้ตามแนวความเส่ียง 
และรบัทราบรายงานการตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่บรษิทัไดจ้ดัให้ฝา่ยตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ 
มรีะบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ

• พจิารณาผลการประเมนิตนเองเกีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ไดป้ฏบิตัิ
หนา้ทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยครบถว้น และสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่

นางกมลวรรณ วิปุลากร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

28 มกราคม 2564



รายงานประจำาปี  2563343

รายงานของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 5 ทา่น ซ่ึงไดร้บัการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบรษิทั โดยเป็น
กรรมการอสิระจาํนวน 3 ทา่น ทัง้นี ้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนมหีน้าทีห่ลกัในการสอบทานและเสนอความเห็นเกีย่วกบัคา่ตอบแทน
ของกรรมการ รวมทั้งทบทวนและเสนอความเห็นเกีย่วกับค่าตอบแทนประจําปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

ในป ี2563 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัใหมี้การประชุม 2 ครัง้ โดยมีหลายประเด็นในการพจิารณารวมถงึ  (1) การทบทวนและเสนอ
ความเหน็เกีย่วกบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การทบทวนและเสนอความเห็นเกีย่วกับการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ของบรษิัทสําหรบัปี 2563 (3) เสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับค่าตอบแทนระยะส้ันของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (CEO’s 
short-term incentives) สําหรบัปี 2562 และ (4) เสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับการกําหนดดัชนีช้ีวดัค่าตอบแทน
ระยะส้ัน (CEO’s short-term incentives scheme) ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสําหรบัปี 2563

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความเห็นวา่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธภิาพเพียงพอ ในการช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการในเรือ่งเกี่ยวกับการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัท

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
     ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 5 ทา่น ซ่ึงไดร้บัการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบรษิทั โดยเป็น
กรรมการอสิระจาํนวน 3 ทา่น ทัง้นี ้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนมหีน้าทีห่ลกัในการสอบทานและเสนอความเห็นเกีย่วกบัคา่ตอบแทน
ของกรรมการ รวมทั้งทบทวนและเสนอความเห็นเกีย่วกับค่าตอบแทนประจําปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

ในป ี2563 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัใหม้กีารประชุม 2 ครัง้ โดยมีหลายประเด็นในการพิจารณารวมถงึ  (1) การทบทวนและเสนอ
ความเห็นเกีย่วกับคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การทบทวนและเสนอความเห็นเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ของบรษิัทสําหรบัปี 2563 (3) เสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับค่าตอบแทนระยะส้ันของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (CEO’s 
short-term incentives) สําหรบัปี 2562 และ (4) เสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับการกําหนดดัชนีช้ีวดัค่าตอบแทน
ระยะส้ัน (CEO’s short-term incentives scheme) ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสําหรบัปี 2563

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้ว และมีความเห็นวา่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธภิาพเพียงพอ ในการช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการในเรือ่งเกี่ยวกับการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัท

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
     ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ซ่ึงได้รบัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรษัิท โดยมีประธานคณะกรรมการ
สรรหา และกรรมการที่เป็นกรรมการอสิระ รวม 3 ท่าน ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ความรบัผิดชอบหลกัในการพิจารณา และให้
คําแนะนําแก่กรรมการ เพื่อแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นกรรมการของบรษัิทและบรษิัทในเครอื ตลอดจน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกลา่ว

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุมรวม 9 ครัง้ เพือ่พิจารณาเรือ่งประเด็นสําคัญรวมถึง (1) พิจารณา และให้ข้อเสนอ
แนะแกค่ณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการดาํรงตาํแหนง่ของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัและการแตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน (2) พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะแกค่ณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับการแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และการแตง่ตัง้กรรมการ
ใหม่ของบรษิัทและของบรษิัทย่อย (3) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจํา
ปีของกรรมการและคณะกรรมการบรษิัท (4) ให้คําแนะนําเกีย่วกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระของบรษิัทและของ
บรษิัทย่อย (5) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับการแต่งตั้งรกัษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่การ
เงินของบรษัิทและบรษัิทย่อย (6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
กลุม่การเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และ (7) พจิารณาและให้ขอ้เสนอแนะเกีย่วกับการพัฒนาผูมี้ศกัยภาพสูงและการวางแผนหาผูสื้บทอด
ตําแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัท

คณะกรรมการสรรหาได้ประเมินผลการดาํเนนิงานในปทีีผ่า่นมาแล้ว และมคีวามเหน็วา่คณะกรรมการสรรหาได้ปฏบัิตงิานอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธภิาพเพียงพอ

นายสตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม
        ประธานคณะกรรมการสรรหา
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รายงานคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

บรษิทั ยังคงให้คาํมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัการกํากับดแูลกิจการทีดี่สําหรบับรษัิทจดทะเบียนทีกํ่าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(SET) สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (SEC) และทีก่าํหนดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) ด้วยมุมมองทีจ่ะเพิม่พูนและดํารงไวซ้ึง่คุณประโยชน์ระยะยาวให้กับผูถ้ือหุ้นทุกราย

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญัในการดําเนนิธรุกจิบนพ้ืนฐานของความซือ่สัตย์ โปรง่ใส ความรบัผดิชอบโดยสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมตามมาตรฐานสูงสุดทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้พิจารณา ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะด้าน
การปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษัิท และที่กําหนดโดยตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนหลกัสากลของ The Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD) และ ASEAN CG Scorecard 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการมีการประชุม 3 ครัง้ เพือ่ตดิตามการกํากบัดแูลกิจการทีด่แีละเพือ่ยกระดบัการตดิตามตรวจสอบ และการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธรุกิจของกรรมการ พนักงาน และผูม้ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทั้งนี้ เมือ่
วนัที ่19 พฤศจิกายน 2563 บรษิัท ได้รบัรางวลัผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลศิ” ห้าตราสัญลกัษณ์ต่อเนือ่งกันเป็นปี
ทีห่ก ซึง่เป็นระดบัสูงสุด จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยซึง่ไดม้กีารประเมนิบรษิทัจดทะเบยีนไทยจาํนวน 692 บรษิทั ตาม
โครงการสํารวจการกาํกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบียนไทยประจาํปี พ.ศ. 2563 รางวลัน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงความพยายามอย่าง
ต่อเนือ่งของบรษิัท ทีมุ่่งไปสู่การยกระดับการกํากับดูแลกิจการให้ดีและการพัฒนาอย่างยัง่ยืนต่อไป

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการยังคงมุ่งมัน่ทีจ่ะขับเคลือ่นเพือ่พัฒนาแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ีของบรษิัท บนพื้นฐานของ
ความซือ่สัตย์สุจรติ ความโปรง่ใส และความรบัผดิชอบต่อสังคมเพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่และเป็นทีย่อมรบั
ในระดับสากลยิง่ขึ้นไป

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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บรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรสัจามจุร ีช้ัน 41 
ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร (66 2) 202 8000
โทรสาร (662) 202 8296
www.dtac.co.th


