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รายงานประจ�ำปี 2557

สารประธานกรรมการ

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ดำ�เนินกิจกรรมการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแก่ทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐและประชาชน มาครบ 60 ปี ในปี 2557 นี้ โดยในปีนี้ เป็นปีที่ ทีโอที ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
หลายประการ ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ก็ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว จึงได้กำ�หนดนโยบาย
และให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาองค์กรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทีโอที
ซึง่ เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสามารถดำ�เนินกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ สนับสนุนการรักษาความมัน่ คงของชาติ และการดำ�เนินธุรกิจทีแ่ ข่งขันได้
ภายใต้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
ในปี 2557 นี้ ทีโอที ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการนโยบายและกำ�กับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในการแก้ไขปัญหาองค์กรเฉกเช่นเดียว
กับรัฐวิสาหกิจที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้นโยบายดังกล่าวกำ�หนดให้ ทีโอที แบ่งธุรกิจที่มีอยู่ออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ พร้อมพิจารณาขีดความ
สามารถในการแข่งขันและกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนสำ�หรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ และได้นำ�เสนอให้ คนร. เพื่อพิจารณา นอกจากนี้
ทีโอที ยังมีโครงการลงทุนที่สำ�คัญที่ต้องเร่งผลักดัน อาทิเช่น โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต โครงการระบบเคเบิล
ใต้นํ้าระหว่างประเทศสายเอเชีย-แอฟริกา-ยุโรป ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสำ�คัญในการสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะช่วยให้มีระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ลดความ
เหลือ่ มลํา้ ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ช่วยสนับสนุนและยกระดับความสามารถของผูป้ ระกอบการไทยในการดำ�เนินธุรกิจเมือ่ มีการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี ในการดำ�เนินงานตามภารกิจดังกล่าว ภายใต้การกำ�กับดูแลในเชิงนโยบายจาก คนร.
และภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ ทีโอที ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจสามารถดำ�เนินกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ สนับสนุนการรักษาความมั่นคง
ของชาติ และการดำ�เนินธุรกิจที่แข่งขันได้ โดยมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั้น
ในฐานะประธานกรรมการบริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ผมมีความเห็นว่าการสร้างความเชือ่ มัน่ ด้วยการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล และการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น นับเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำ�คัญควบคู่ไปกับการบริหารงานในทุกระดับ
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ผมขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน คณะกรรมการนโยบายและกำ�กับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสีย
รายอืน่ ๆ ทีไ่ ด้ให้การสนับสนุน ทีโอที อย่างดีมาโดยตลอด และผมมัน่ ใจเป็นอย่างยิง่ ว่า ด้วยพลังแห่งความทุม่ เทรวมทัง้ ความสามัคคีและความ
ยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมาภิ บ าลของคณะกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ หาร และพนั ก งานทุ ก คน จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ความสำ � เร็ จ
และสามารถพลิกฟืน้ กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมชัน้ นำ�ทีม่ คี วามเข้มแข็งและเป็นสมบัตอิ นั มีคา่ ของประเทศชาติและประชาชนอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป

พลเอก
(สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)

ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

9

สารกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำ�รงตำ�แหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ในช่วงท้ายของปี 2557 นั้น ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการ
บริหารองค์กรที่มีเส้นทางการดำ�เนินงานมากว่า  6 ทศวรรษ และเป็นองค์กรที่มีสินทรัพย์ที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นสมบัติ
อันมีค่าของประเทศให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นภารกิจที่ไม่สามารถทำ�ให้สำ�เร็จ
ได้โดยลำ�พัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปี 2558 ซึ่งถือเป็นปีที่
มีความสำ�คัญของ ทีโอที ทีจ่ ะต้องก้าวผ่านจุดเปลีย่ นทีส่ �ำ คัญ ทัง้ เรือ่ งของการสิน้ สุดสัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ การปรับเปลีย่ น
โครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบริหารงานครอบคลุม การจัดกลุ่มธุรกิจตามมติคณะกรรมการกำ�กับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) การปรับปรุง
การบริหารงานภายในให้มปี ระสิทธิภาพและมีโครงสร้างต้นทุนบริการทีส่ ามารถแข่งขันได้ การบริหารโครงการสำ�คัญให้มคี วามโปร่งใสและบรรลุ
เป้าหมายของแผนงานที่กำ�หนดไว้ ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการของทีโอที ประจำ�ปี 2557 ที่พลิกกลับมามีกำ�ไรจากประมาณการที่คาดว่า
จะขาดทุนนั้น ถือเป็นความสำ�เร็จก้าวแรกที่แสดงให้เห็นว่าหากทีมผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทศักยภาพเพื่อการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรและผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้แนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทีโอที จะสามารถผ่านพ้น
วิกฤติและนำ�องค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น และสามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด
ท้ายที่สุดนี้ ในฐานะกรรมการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายบริหาร ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ทีมผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกองค์กร ที่มีเจตนารมณ์และร่วมผลักดันเพื่อให้ ทีโอที สามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้ และผมขอร่วมเป็นกำ�ลังใจและ
ร่วมผลักดันให้ ทีโอที ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือเป็นสมบัติของชาติสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน ผมขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(นายธันวา เลาหศิริวงศ์)

กรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายองค์กร

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
- ภาพรวม
- สาขาสื่อสาร

- ทีโอที

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำ�เนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง
เร่งรัดการวางกลยุทธ์เพื่อปรับความสามารถขององค์กรให้ดำ�เนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรร่วมกับรัฐวิสาหกิจอื่น เพื่อลดการลงทุนซ้ำ�ซ้อน และสร้าง
พันธมิตรผู้ประกอบการอื่น

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำ�ของประเทศ”

พันธกิจ
• ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินธุรกิจ
• ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
• สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน

ค่านิยม
• ลูกค้าสำ�คัญที่สุด
• คุณภาพบริการสู่ระดับสากล
• ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ
• ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และโปร่งใส
• ความสามัคคีและการทำ�งานร่วมกันเพื่อองค์กร
• ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายองค์กร
1. สร้างรายได้จากการให้บริการแบบครบวงจรของ ทีโอที ประกอบด้วย บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) บริการบรอดแบนด์ บริการมัลติมีเดีย บริการ ICT Solution และบริการโครงสร้างพื้นฐาน
2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเอกชนได้
3. ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์องค์กร และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. เพิ่มการครอบคลุมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจดิจิทัล
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ได้ดำ�เนินการในฐานะองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นเวลาถึง 48 ปี ก่อนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย์ และพนักงาน
ทั้งหมดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทีโอที ยังคงสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ชื่อย่อในรายงานประจำ�ปี
ทีโอที หรือ บริษัท
เลขทะเบียน ทีโอที
0107545000161
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยดำ�เนินการเองและ/หรือร่วมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้
ยังดำ�เนินการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ที่ตั้งสำ�นักงานภาคขายและ
นครหลวงที่ 1 977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริการนครหลวง
เว็บไซต์ www.tot.co.th/
นครหลวงที่ 2 175 ซอยรามคำ�แหง 149 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์ www.tot.co.th/
นครหลวงที่ 3 90 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
         
เว็บไซต์ www.tot.co.th/
นครหลวงที่ 4 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
         
เว็บไซต์ www.tot.co.th/
ที่ตั้งสำ�นักงานภาคขายและ
ภูมิภาคที่ 1 22/2 ถนนราเมศวร์ ตำ�บลประตูชยั อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
บริการภูมิภาค     
เว็บไซต์ www.tot.co.th/central
ภูมิภาคที่ 2 293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
      
เว็บไซต์ www.tot.co.th/northeast
ภูมิภาคที่ 3 128 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำ�ปาง ตำ�บลสารภี อำ�เภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ www.tot.co.th/northern
ภูมิภาคที่ 4 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำ�บลควนลัง อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
เว็บไซต์ www.tot.co.th/southern
ภูมิภาคที่ 5 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลศรีราชา อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์ www.tot.co.th/eastern
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
เลขหมายโทรศัพท์ 1100
เลขหมายโทรศัพท์สำ�หรับโทรเข้าจากต่างประเทศ  +662 240 0701
เว็บไซต์
www.tot.co.th
ทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว
6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน)
ชนิดหุ้น
เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำ�นวน 600 ล้านหุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)
บุคคลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ตั้ง
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0 2271 8000
โทรสาร
0 2618 5769

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาพรวมทางการเงิน
รายได้จากการดำ�เนินงาน 1/

20,000
2555

2556

2557

2555

EBITDA

2557

กำ�ไรสุทธิ

4,500

3,400
900

2555

2556

2557

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชี) (เท่า)
(Current Ratio)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ (เท่า)
(Debit to Equity Ratio)
• อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
(EBITDA Margin)
• อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
(Net Profit Margin)
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
(Rate of Return on Equity)
• ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
(Earnings per share)  

2555

4,414

5,400
7,304

14,500
19,147

8,400

24,732

19,500

1,948

ล้านบาท

10,900

10,892

ล้านบาท

24,500

9,500

2556

35,817

43,121

52,795

55,163

40,000

37,000
35,000
33,000
31,000
29,000
27,000
25,000

33,649

ล้านบาท

60,000

30,431

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน 1/

2556

2557

2557

2556

2555

191,167
69,852
121,315

199,280
77,901
121,379

223,961
100,457
123,504

2557

2556

2555

1.69

1.73

1.81

0.48

0.47

0.43

16.84

36.27

44.83

3.08

5.07

13.70

1.61

3.60

8.83

3.26

7.35

18.15

หมายเหตุ 1/ ไม่รวมรายได้ตัดบัญชีฯ และค่าเสื่อมราคาฯ - สินทรัพย์จากการร่วมงานและร่วมทุน ดูรายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงิน
2/ งบการเงินปี 2555 เป็นชุดปรับปรุงใหม่ให้เป็นฐานเดียวกับงบการเงินปี 2556
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รายงานประจ�ำปี 2557

ข้อมูลบริการที่สำ�คัญ
บริการ

			

2557

2556

2555

ร้อยละ
เพิม่ (ลด)
2557/2556

โทรศัพท์ประจ�ำที่
จ�ำนวนเลขหมายทีเ่ ปิดใช้ (หน่วย : เลขหมาย)
- ทีโอที (นครหลวงและภูมภิ าค)
- ทรู คอร์ปอเรชัน่ (นครหลวง) 1/
- ทีทแี อนด์ที (ภูมภิ าค) 1/
จ�ำนวนหมายเลขทีเ่ ปิดใช้ ต่อ ประชากร 100 คน 2/
- นครหลวง
- ภูมภิ าค

5,291,848
3,326,198
1,471,807
493,843
8.13
31.42
4.29

5,629,105
3,489,647
1,555,603
583,855
8.69
33.07
4.69

5,938,917
3,630,596
1,633,994
674,327
9.21
34.75
5.03

(5.99)
(4.68)
(5.39)
(15.42)
(6.47)
(5.00)
(8.36)

โทรศัพท์สาธารณะ
จ�ำนวนหมายเลขทีเ่ ปิดใช้ (หน่วย : เลขหมาย)
- ทีโอที (นครหลวงและภูมภิ าค)
- ทรู คอร์ปอเรชัน่ (นครหลวง) 1/
- ทีทแี อนด์ที (ภูมภิ าค) 1/
จ�ำนวนหมายเลขทีเ่ ปิดใช้ ต่อ ประชากร 1,000 คน 2/
- นครหลวง
- ภูมภิ าค

202,598
151,598
26,000
25,000
3.11
6.54
2.55

216,629
165,629
26,000
25,000
3.34
6.94
2.75

226,472
175,472
26,000
25,000
3.51
7.33
2.89

(6.48)
(8.47)
0.00
0.00
(6.89)
(5.76)
(7.27)

7
6
5
4
3
2
1
0

0

(0.82)
(2.91)
2.29

เกมออนไลน์
จ�ำนวนผูล้ งทะเบียน
- ลูกค้าทัว่ ไป (หน่วย : ราย)
- ลูกค้าร้านอินเทอร์เน็ต (หน่วย : ราย)

8,632,975
41,752

7,985,419
39,200

7,092,637
36,709

8.11
6.51

184,740

159,762

4,460

15.63

IPTV

2556

2.26

2555

โทรศัพท์เคลื่อนที่
35.83
24.99

4.14

0

2557

ล้านพอร์ต
3

0

2556

2555

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

1.49

1.53

1.41

2557

2556

2555

พันวงจร
12
9.27
10
8
6
4
2
0
2557
ล้านราย
10
8.63
8
6
4
2
0
2557

คู่สายเช่า/วงจรเช่า
9.35

2556

11.33

2555

เกมออนไลน์
7.99

7.09

2556

2555

IPTV

แสนราย
2

1.85

1.60

1

จ�ำนวนผูใ้ ช้ (หน่วย : ราย)
หมายเหตุ 1/
2/
3/
4/

2557

10

1,528,864

11,325
1,591
9,734

2.17

20

1,490,924

9,347
5,594
3,753

โทรศัพท์สาธารณะ

2.03

30

จ�ำนวนพอร์ตทีเ่ ปิดใช้ (หน่วย : พอร์ต)

9,270
5,431
3,839

2555

ล้านเลขหมาย
40

24,994,146
1,657
517,147
24,475,342

จ�ำนวนคูส่ ายเช่า/วงจรเช่า ทีเ่ ปิดใช้ (หน่วย : วงจร)
- ระบบ Analog 4/
- ระบบ Digital 4/

2556

1

4,141,378
1,579
594,806
3,544,993

คู่สายเช่า/วงจรเช่า

2557

2

จ�ำนวนหมายเลขทีเ่ ปิดใช้ (หน่วย : เลขหมาย)
- ทีโอที
: ระบบ 470 MHz
: 3G
- แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (ระบบ 900 MHz) 1/

(2.48)

5.94

3

1

1,407,278

5.63

4

2

35,832,604 (83.43)
1,699 (4.71)
197,602 15.02
35,633,303 (85.52)

5.29

แสนเลขหมาย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3/

โทรศัพท์ประจำ�ที่

ล้านเลขหมาย

0

0.04
2557

2556

2555

เป็นบริษัทร่วมการงานร่วมลงทุน
รวมบริษัทร่วมการงานร่วมลงทุน
ประกอบด้วย ADSL, DSL-VPN, FTTx, Wi-Net และ IPStar
ข้อมูลปี 2556 เพิ่มขึ้น/ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากมีการปรับระบบฐานข้อมูล
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมเพื่อสังคม และรางวัลเกียรติยศ
กิจกรรมทางธุรกิจที่สำ�คัญ
1. ในปี 2557 ทีโอที ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งปี ทั้งในเขตนครหลวงและภูมิภาคเพื่อกระตุ้นยอดขายและ
สร้างรายได้ชดเชยส่วนแบ่งรายได้ที่เคยได้รับจากสัญญาร่วมการงานภายใต้แคมเปญ “Surprise” และ “ปาฏิหาริย์” โดยได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากผูบ้ ริหารและพนักงานทัว่ ทัง้ องค์กร เป็นการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมทีม่ งุ่ เน้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนหารายได้เข้าองค์กร กิจกรรม
ดังกล่าว ทีโอที เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จทั้งแนะนำ�บริการ ติดตั้ง ตรวจแก้ บำ�รุงรักษา เพื่อให้สามารถติดตั้งและ
เปิดให้บริการได้ภายในวันที่ลูกค้ายื่นคำ�ขอซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าจำ�นวนมาก สามารถเพิ่มยอดขายและรายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย
รวมทั้งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกค้า  นอกจากการสร้างรายได้ ทีโอที ยังจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งมอบความสุขในการดูแลลูกค้า
อย่างใกล้ชิดถึงบ้าน ร้านค้า และสำ�นักงาน
2. ทีโอที กำ�หนดให้ปี 2557 เป็นปีแห่งคุณภาพบริการจึงได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหา และกำ�หนดมาตรฐานต่าง ๆ ของบริการ Broadband
Internet ซึ่งเป็นบริการหลักและมีแนวโน้มเติบโตเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการแก่ลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ โดย 1) ปรับปรุงคุณภาพโครงข่าย
ได้ปรับปรุงและขยายระบบสื่อสัญญาณเพื่อแก้ไขปัญหา Core Network และ International Internet Gateway เพิ่ม Bandwidth ในโครงข่าย
แก้ปญ
ั หาวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ตลอดจนปรับ TOT-NIX และ TOT-IIG รวมทัง้ แผนการดำ�เนินงาน BB-IP Off Load 2) กำ�หนดมาตรฐาน
การให้บริการ FTTx ในส่วนของ Optical Distribution Network เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และพิจารณามาตรฐานข้อกำ�หนดทาง
เทคนิคอุปกรณ์ปลายทาง รวมทั้งระบบบริหารจัดการบริการ FTTx Service Management 3) บริหารจัดการบริการ ADSL ให้มีประสิทธิภาพ เช่น
ดำ�เนินโครงการ Preventive Maintenance ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ดำ�เนินโครงการปรับปรุง Local Network
นอกจากนี้ ในปี 2557 ทีโอที ยังมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  โดยได้กำ�หนดมาตราฐานอัตรา
กำ�ลัง และมาตรฐานปริมาณงานของศูนย์บริการลูกค้า จัดลำ�ดับความสำ�คัญของศูนย์บริการลูกค้าทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ น หรือเพิม่ ศูนย์บริการลูกค้า
ในห้างสรรพสินค้า  พร้อมปรับรูปแบบเป็นช่องทางการขาย ปรับวิธีการทำ�งานให้เป็นมาตรฐาน ปรับปรุงระบบ IT เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
ลูกค้า ตลอดจนจัดอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
3. เพื่อความร่วมมือในการดำ�เนินธุรกิจ ทีโอที ได้เชิญพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านเงินทุน และองค์ความรู้
ทางการตลาดและเทคโนโลยี เพื่อร่วมมือกันในรูปแบบต่าง ๆ ใน 6 กลุ่มธุรกิจ โดยขอบเขตการร่วมดำ�เนินงานจะเปิดกว้างทุกรูปแบบ
เน้นประโยชน์ร่วมกันของพันธมิตรธุรกิจทุกฝ่าย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศที่จะได้ขยายฐาน
ในการทำ�ธุรกิจร่วมกับ ทีโอที อีกทัง้ ร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการระหว่างกันในสภาพการแข่งขันทีร่ นุ แรงของตลาดโทรคมนาคม
4.   ด้วยศักยภาพด้านโครงข่ายที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วประเทศ ประกอบกับการเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด ทีโอที จึงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาเป็นจำ�นวนมาก ซึ่ง ทีโอที ยึดมั่นที่จะ
รักษาความสัมพันธ์อันดีนี้ไว้ โดยในปี 2557 ได้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเครือข่ายไร้สายแก่หน่วยงานดังกล่าวหลายแห่ง เช่น
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยฯ
ในเครือ ได้แก่ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ.วิทยาเขตระยอง และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น
5. ทีโอที พัฒนาแอพลิเคชั่น “TOT easy life” บน Smart Phone เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา สามารถตรวจสอบค่าใช้บริการและชำ�ระค่าบริการผ่านตัวแทนรับชำ�ระโดยใช้ QR code/Barcode

กิจกรรมเพื่อสังคมที่สำ�คัญ
1. ด้านการศึกษาและชุมชน ทีโอที นำ�ความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศมาให้การสนับสนุน
การศึกษาและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ไร้ข้อจำ�กัด และลดความเหลื่อมลํ้าในการ
พัฒนาการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ และสังคม กิจกรรมทีด่ �ำ เนินงานในปี 2557 ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ การร่วมกับ
สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมหาวิทยาลัยพะเยาจัดการ
ศึกษา Digital Content เพื่อขยาย GIN ทีโอที ให้ครอบคลุม 4 จังหวัดนำ�ร่องภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และการติดตั้ง
ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนให้กับ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการกองทุนการศึกษาที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและยากจน และโรงเรียนบ้านกองม่องทะ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนสมาคมป่าไม้
แห่งประเทศไทยอุทิศ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนซับม่วงวิทยา จังหวัดสระแก้ว
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รายงานประจ�ำปี 2557

2. ด้านการแพทย์และสาธาณสุข ทีโอที ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแพทย์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในปี 2557 ดังนี้ 1) ทีโอที
ได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 3,516,440 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลบำ�รุงสภากาชาดไทย
2) ทีโอที มอบเงินสนับสนุนจำ�นวน 2,000,000 บาทให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพภายในหลอดเลือด
หัวใจด้วยแสงใกล้เคียงความถี่แสงอินฟาเรดที่ให้ภาพความละเอียดสูงสุด 3) ทีโอที มอบเงินสนับสนุนการผ่าตัดโครงการศัลยกรรมปากแหว่ง
เพดานโหว่ แก่โรงพยาบาลศิริราช จำ�นวน 600,000 บาท ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ทีโอที ปีที่ 60 และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรค ALS
และมูลนิธิช่วยผู้เจ็บป่วยและผู้ยากไร้อื่น ๆ
3. ด้านสิง่ แวดล้อม ทีโอที และผูป้ ระกอบการด้านสือ่ สารโทรคมนาคมได้รว่ มกับ PEA จัดระเบียบสายสือ่ สารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า
ของ PEA ให้มีสภาพเรียบร้อยปลอดภัย ส่งผลให้ทัศนียภาพของบ้านเมืองสวยงาม สะอาด มีระเบียบ และยังเป็นการสร้างจิตสำ �นึกที่ดีของ
องค์กรในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
4. ด้านกีฬา ทีโอที ให้การสนับสนุนกีฬาทั้งด้านเงินทุนและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ได้แก่ การแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 39 ประจำ�ปี 2557 การแข่งขันกีฬายิงปืนรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 39 ประจำ�ปี 2557 และการแข่งขันแบดมินตันเยาวชน
“TOT CUP 2014” Master Series 3 ปีที่ 8 นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้จัดกิจกรรม TOT Football Academy 2557 จำ�นวน 7 ครั้ง ที่กรุงเทพฯ จำ�นวน
2 ครั้ง ที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 1 ครั้ง เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มี
โอกาสฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานกับโค้ชมืออาชีพและอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยของ ทีโอที รวมทั้งได้เพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อเยาวชน อาทิ กิจกรรมอาสาปรับปรุงห้องสมุดด้วย
5. ด้านสังคมอื่น ๆ ได้แก่ 1) ทีโอที จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และฉลองครบ 60 ปี ทีโอที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพัน คุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและครอบครัว ทั้งนี้มี
ผู้สนใจเข้าอุปสมบท 72 คน 2) ทีโอที มอบเงิน 500,000 บาท สนับสนุน “โครงการ ฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
ปีท่ี 13 ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำ�นักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเดินทางไปศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกีฬา ณ ประเทศอังกฤษ และ 3) ทีโอที
ให้การสนับสนุนสัญญาณถ่ายทอดสดมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติผ่านรายการ “เวทีไทย” เพื่อสร้างความสามัคคีและความ
ปรองดองสมานฉันท์ให้กับพี่น้องประชาชน โดยสัญจรมอบความสุข 12 จังหวัดทั่วประเทศ

รางวัลเกียรติยศ
1. ทีโอที ได้รับรางวัลชมเชยประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน “อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบหลายพอร์ท สำ�หรับอุปกรณ์แอคเซส
พอยท์ : Multi Port Power Over Ethernet (PoE) For Access Point Equipment” จากงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำ�ปี 2557 ซึ่งจัดโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด “A Decade of Diamond Hearts : โปร่งใส หัวใจคุณธรรม
10 ปีเลิศล้ำ�รางวัลรัฐวิสาหกิจไทย” เพือ่ เป็นการสร้างความภาคภูมใิ จให้แก่รฐั วิสาหกิจ ส่งเสริมให้รฐั วิสาหกิจมีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาองค์กร
และการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ทีโอที ได้รับรางวัลจากนำ�ผลงาน “ซอฟต์แวร์ระบบเครื่องรับชำ�ระเคลื่อนที่ Just Pay (Just Pay Mobile POS Software)” ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาต่อยอดการใช้งานระบบ Just Pay ที่มีใช้อยู่ในสำ�นักบริการต่าง ๆ ของ ทีโอที เข้าประกวดในงาน “Seoul International
Invention Fair (SIIF) 2014” จำ�นวน 2 รางวัล คือ 1) รางวัลเหรียญเงิน จาก Korea Invention Promotion Association : KIPA 2) รางวัล Special
Award ASSOCIATION OF POLISH INVENTORS AND RATIONALIZERS จากประเทศโปแลนด์
3. รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน“โทรศัพท์สำ�หรับผู้พิการทางสายตา” ในงาน “42nd International Exhibition of Invention of Geneva”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
4. ทีโอที ได้รับรางวัล Best Game Provider (สุดยอดผู้ให้บริการเกมยอดเยี่ยมแห่งปี 2557) และรางวัล Best Racing Game (เกมแข่ง
ความเร็วยอดเยี่ยมแห่งปี 2557) ในงาน Thailand Game Show BIG Festival Award 2014 ณ รอยัลพารากอนฮออล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าพารากอน
ซึ่งเป็นมหกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ในตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2557 เป็นปีที่ ทีโอที ต้องเผชิญกับความท้าทายในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อความสำ�เร็จ และต่อตำ�แหน่งในการแข่งขันของ ทีโอที ในอนาคต อันได้แก่
1. ผลกระทบจากมาตรา 84 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ทำ�ให้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ทีโอที จะต้องนำ�ส่งรายได้ที่ได้จากสัญญาอนุญาตให้
ดำ�เนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง ทีโอที กับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส โดยหักค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับ กสทช.เพื่อนำ�ส่งเป็นรายได้
แผ่นดินซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินของ ทีโอที โดยอาจทำ�ให้ขาดสภาพคล่องได้
2. สิทธิในคลื่น 900 MHz และทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง บมจ.ทีโอที
กับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หากสิทธิในการใช้คลื่นความถี่วิทยุย่าน 900 MHz ของ ทีโอที สิ้นสุดลง จะส่งผลให้ทรัพย์สินที่ ทีโอที
ได้รับมอบมาจากคู่สัญญาต้องมีการพิจารณาการด้อยค่าเป็นบางส่วน เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวต้องใช้งานร่วมกับคลื่นความถี่ย่านนั้น
3. ข้อพิพาทและคดีความ หลังจากทีอ่ งค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้แปรสภาพตามพระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ 2542 มาเป็น
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทและคดีความต่าง ๆ มากมาย จากคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเป็นทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องที่มีมูลค่า
คดีสูงมาก
4. แนวโน้มผู้ให้บริการ 3G จะเข้ามาแข่งขันในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในปี 2555 หลังจากที่สำ�นักงาน กสทช.
เปิดประมูลให้ใบอนุญาตคลื่นความถี่วิทยุย่าน 2100 MHz จำ�นวน 3 ใบ และมีผู้ชนะการประมูล 3 รายได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวิร์ค
จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ เอไอเอส บริษัท ดีทีเอ็น จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของดีแทค และบริษัท เรียลฟิลเจอร์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของทรู
โดยทั้งสามบริษัทได้ทำ�การติดตั้งและเปิดให้บริการด้วยเทคโนโลยี 3G-UMTS2100 และ 4G-LTE ตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2556 โดยรูปแบบ
การนำ�เสนอบริการของผู้ให้บริการทั้งสามรายได้เปลี่ยนจากการเน้นบริการทางเสียง (Voice) มาสู่การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet) ซึ่งเป็นบริการที่แข่งกับบริการอินเทอร์เน็ตประจำ�ที่ (Fixed High Speed Internet) ของ ทีโอที เนื่องจากผู้ใช้
บริการสามารถใช้งานได้โดยไม่จำ�เป็นต้องอยู่ประจำ�ที่
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ทีโอที ได้รับผลจากปัจจัยเชิงบวกซึ่งส่งเสริมให้องค์กรเติบโตในระยะยาวด้วยเช่นกัน ได้แก่ นโยบายดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของภาครัฐ และอัตราการเติบโตของธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการขยายตัวของ
ความต้องการใช้เคเบิลใยแก้วนำ�แสง (FTTx)
1. นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
		 ภาครัฐมีนโยบายให้การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำ�ให้
ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ โดยมีเป้าหมายสามส่วน คือ
		 ส่วนที่หนึ่ง การมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีขนาดเพียงพอ และค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค
		 ส่วนทีส่ อง คือ ภาคประชาชน โดยการยกระดับคุณภาพชีวติ และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุม่ ทุกท้องถิน่
		 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
		 ส่วนที่สาม คือ ภาคธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัล และสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจ และ
		 ที่สำ�คัญคือ พัฒนากำ�ลังคน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งระบบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)” ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะเร่งพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระดับหมู่บ้านมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน มีเสถียรภาพในราคาที่
เหมาะสม จึงเป็นโอกาสของ ทีโอที ในการเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว เนื่องจากโครงข่ายโทรคมนาคม
(Telecommunications Network) ของ ทีโอที มีความศักยภาพและครอบคลุมในระดับหมู่บ้านประมาณร้อยละ 66 ของประเทศแล้ว
2. อัตราการเติบโตของธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
		 ทิศทางการเติบโตของธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 มีผู้ใช้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 5.4 ล้านราย เพิ่มขึ้นในอัตราเติบโตร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับปี 2556 และคิดเป็นร้อยละ 27 ของครัวเรือนไทย ซึ่งทำ�ให้ยังเห็นโอกาส
ทางธุรกิจอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำ �แสง หรือบริการ FTTx ซึง่ มีความเสถียร
และรองรับความเร็วสูง สามารถให้บริการมัลติมีเดียและคอนเทนต์ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ
ทีโอที เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อให้พร้อมรองรับพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องการ
บริการหลากหลายรูปแบบและการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและรวดเร็ว รวมทั้งการทำ�ตลาดเชิงรุกผนวกรวมบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลายของ
ทีโอที เพื่อจูงใจและรักษาลูกค้าไว้ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม SMEs ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจทั้งประเทศ และภาครัฐมีนโยบายให้การ
สนับสนุนส่งเสริมแหล่งเงินทุน
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รายงานประจ�ำปี 2557

ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2557 และแนวโน้มในอนาคต
ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2557
การฟื้นตัวหรือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจล้วนส่งผลกระทบต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ และการที่
อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมขยายตัวจะส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ โดยการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2557 การลงทุนในอุตสาหกรรมสือ่ สารโทรคมนาคมเป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว อีกทั้งสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศก็มีเสถียรภาพมากขึ้น
มูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วย 2 กลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร และตลาดบริการสื่อสาร โดยมีตลาด
บริการสื่อสารเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญ โดยในปี 2556 มีมลู ค่ารวมทั้งสิ้น 298,424 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 64 ของตลาดสื่อสารทั้งหมด
และคาดว่าปี 2557 ตลาดสื่อสารจะมีมูลค่าเท่ากับ 505,831 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.4 โดยปัจจัยขับเคลื่อนที่สำ�คัญมาจากความต้องการใช้
บริการสื่อสารความเร็วสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mobile Internet (ที่มา: ผลสำ�รวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2555-2556 และคาดการณ์
ปี 2557 กสทช.)
ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ มีแนวโน้มมูลค่าตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของเทคโนโลยี และความต้องการใช้งานของ
ผู้ใช้บริการ ทำ�ให้ผู้ให้บริการทุกรายต่างปรับกลยุทธ์เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้บริการเดิมยังคงต้องการใช้บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่อยู่ และทำ�ให้รายได้จาก
บริการโทรศัพท์ประจำ�ทีล่ ดลงในสัดส่วนทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ พร้อมเพิม่ รายได้จากบริการใหม่ดว้ ยการออกโปรโมชัน่ แบบแพ็กเกจทีส่ ามารถให้บริการสมบูรณ์
ทุกรูปแบบการสื่อสาร ทั้งบริการด้านเสียง ข้อมูล มัลติมีเดียและคอนเทนต์
ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการแต่ละรายต่างมุ่งเน้นในการโอนถ่ายลูกค้าจาก 2G มาใช้บริการ 3G รวมทั้งการพยายามเพิ่ม
ฐานผูใ้ ช้บริการสมาร์ทโฟนโดยการขายเครือ่ งผนวกด้วยแพ็คเกจบริการทีม่ ขี อ้ เสนอน่าสนใจและมีการแข่งขันด้านราคามากขึน้ อีกทัง้ ผูใ้ ห้บริการ
รายใหญ่ต่างให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพและความครอบคลุมของสัญญาณที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ในภาพรวมตลาดธุรกิจบริการบรอดแบนด์ ผู้ให้บริการแต่ละรายยังคงเดินตามยุทธศาสตร์ของตนในการขยายฐานลูกค้า โดย
เน้นไปที่การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโครงข่ายใยแก้วนำ�แสง ซึ่ง ทีโอที ก็ได้ดำ�เนินโครงการเปลี่ยนโครงข่ายจากสายทองแดง ADSL
เป็นโครงข่ายไฟเบอร์ออพติค หรือ FTTx ด้วยเช่นเดียวกัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ และได้พฒ
ั นารูปแบบในการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและ FTTx ร่วมกับพันธมิตร (BVNO) ในโครงการ “Internet Co-service” เพื่อหวังผลต่อการขยายกลุ่มลูกค้า

แนวโน้มการให้บริการโทรคมนาคมในปี 2558
ปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นไปในอัตราที่ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจของกลุ่มยุโรปและญี่ปุ่นที่การฟื้นตัวมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งการกระตุ้นจากภาครัฐโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ทำ�ได้
น้อยกว่าที่คาด ซึ่งส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตํ่าลงไปด้วยเนื่องจากภาคเอกชนรอความชัดเจนของการลงทุนภาครัฐ นอกจากนี้
การตกตํา่ ของรายได้จากภาคเกษตรกรรมยังส่งผลให้การบริโภคสินค้าคงทนฟืน้ ตัวช้าไปด้วย อย่างไรก็ดี การใช้จา่ ยเพือ่ การบริโภคยังคงมีปจั จัย
สนับสนุนจากรายได้นอกภาคเกษตรทีท่ ยอยปรับตัวดีขนึ้ รวมทัง้ การปรับขึน้ เงินเดือนข้าราชการและราคานํา้ มันทีล่ ดตํา่ ลง ด้านการส่งออกสินค้า
ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังตํ่ากว่าระดับปกติ
สำ�หรับแนวโน้มการให้บริการโทรคมนาคมของไทยในปี 2558 นั้น บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่และบริการโทรศัพท์สาธารณะจะยังคงมีอัตรา
การเติบโตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2557 ในขณะที่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการบรอดแบนด์จะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนตลาด
โทรคมนาคมของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ถึงแม้วา่ ภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะยังไม่สดใสนักก็ตาม โดย IDC คาดการณ์วา่
การใช้จา่ ยทางด้านการบริการโทรคมนาคมจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งอยูใ่ นระดับร้อยละ 14.5 ซึง่ ปัจจัยหลักมาจากความต้องการใช้งานด้านสือ่ สาร
ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่าน Mobile Data หรือผ่าน FTTx โดยที่การใช้งานส่วนใหญ่ยังเน้นไปที่ โซเชียลมีเดีย การเล่นเกมส์ผ่าน
มือถือ การฟังเพลงหรือดูวีดีโอออนไลน์ ซึ่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมไทยส่วนใหญ่จะมีการลงทุนปรับปรุงโครงข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการและรองรับการให้บริการ 4G ในอนาคต สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประเทศไทยพร้อมเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจดิจทิ ลั ซึง่ จะเป็น
แหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและการดำ�เนินงานร่วมกับเอกชน
สภาพธุรกิจ

เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน และเป็นการสร้างรายได้ทดแทนรายได้จากสัญญาอนุญาตฯ ที่จะหายไป ทีโอที
จึงได้นำ�เสนอบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) บริการ
บรอดแบนด์ บริการมัลติมีเดีย และบริการ ICT Solution รวมทั้งการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานสำ�หรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ในขณะเดียวกัน ทีโอที ตระหนักดีถึงความสำ�คัญของ
บริการบรอดแบนด์ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศจึงเร่งขยายโครงข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย
ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง รวมทั้งเร่งพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านโครงข่าย คุณภาพ และการ
ให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสภาวการณ์ด้านอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในปัจจุบัน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม 5 กลุ่ม คือ
1. บริการด้านเสียง (Voice)
2. บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อสารข้อมูล (Internet and Data)
3. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G)
4. บริการมัลติมีเดีย และคอนเทนท์ (Multimedia and Content)
5. บริการ ICT Solution
โดยมีรายละเอียดในแต่ละบริการ ดังนี้
1. บริการด้านเสียง (Voice) ได้แก่ บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ ให้บริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานที่กระจายอยู่
ทั่วประเทศ ทีโอที เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ ยังให้บริการเสริมอื่น ๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
ผู้ใช้บริการบนโครงข่าย IN บริการโทรศัพท์สาธารณะ ให้บริการเพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่มีโทรศัพท์ให้สามารถมีช่องทาง
ติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง เช่น กลุ่มเด็กนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงประชาชนทั่วไป บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส
007 และรหัส 008 ซึ่งให้บริการโทรออกต่างประเทศต่อตรงผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประจำ �ที่ (IDD) ด้วยเทคโนโลยี TDM (Time Division
Multiplexing) และเทคโนโลยี VoIP (Voice over IP) ตามลำ�ดับ
2. บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่ สารข้อมูล (Internet and Data) ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High speed Internet)
หรือบรอดแบนด์ ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรับส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางสาย (ADSL และ FTTH) และไร้สาย (Wi-Fi
Wi-Net และ IP Star) ตามลักษณะการใช้งานและขึ้นอยู่กับความเร็วที่ลูกค้าต้องการ บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Global IP Transit
Service) ทีโอที ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศ (National Internet Exchange : NIX) และระหว่างประเทศ (International
Internet Gateway : IIG) บริการสื่อสารข้อมูล ให้บริการสื่อสารข้อมูลในลักษณะคู่สายเช่า วงจรเช่า (Leased Line) ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายที่
หลากหลาย ผ่านโครงข่ายที่เข้าถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทีโอที ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายหลัก (Network Provider)
ยังมีบริการให้เช่าเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (Dark Fiber) ให้บริการความยาวคลื่น (Lambda) และวงจรสื่อสัญญาณ ด้วยการรับประกันคุณภาพ
เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัย ตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
3. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ให้บริการสื่อสารทางเสียง และบริการสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด 42 Mbps รองรับ
ความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น มีรายการส่งเสริมการขายตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า ทั้งรูปแบบค่าบริการรายเดือนและ
เติมเงิน โดยลูกค้าสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smartphone, Tablet PC และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Air Card เพื่อใช้งานผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้
4. บริการมัลติมีเดียและคอนเทนต์ (Multimedia and Content) ได้แก่ Game Online ที่ผ่านมา ทีโอที ได้ให้บริการเกมออนไลน์
ได้แก่ Tales Runner, We Do, H.A.V.E, Cloud Nine, Valiant และ Toy Wars TOT iptv บริการรับชมอินเทอร์เน็ตทีวีเป็นการให้บริการแพร่ภาพ
กระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถรับชมรายการได้หลายช่องทาง ทั้งทางทีวี คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน รวมทั้ง
สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมง CloudApps Powered by TOT ให้บริการให้เช่าโปรแกรมระบบสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจผ่าน
เว็บ เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะจ่ายเท่าที่ ใช้งานจริง (Pay per Use) เท่านั้น e-Learning
เป็ น การเรี ย นรู้ แ ละการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย ครบวงจร TOT Netcall เป็ น บริ ก ารโทรศั พ ท์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต
TOT e–Conference บริการระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต TOT e-Market เป็นศูนย์รวมทางด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ห้บริการซือ้ /ขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ทีส่ ามารถทำ�การซือ้ ขายได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ TOT Mail Service เป็นบริการ
ระบบอีเมล์ เหมาะสำ�หรับลูกค้าองค์กรภาครัฐ เอกชน และ SMEs ที่มีความต้องการใช้อีเมล์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารโดยมีชื่อโดเมนเป็น
ของตนเอง
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5. บริการ ICT Solution ให้บริการออกแบบระบบ ICT สำ�หรับลูกค้าองค์กรเพื่อสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งมีหลากหลาย
ประเภทแตกต่างกัน เช่น ด้านการเงิน/ธนาคาร ด้านโรงพยาบาล และด้านการขนส่ง นำ�เสนอบริการต่าง ๆ ของ ทีโอที รวมทั้งของพันธมิตร
ในรูปแบบ ICT Solution Package ที่เหมาะสมกับลูกค้า บริการจัดหาอุปกรณ์ระบบไอทีตามที่ลกู ค้าต้องการ และบริการรับติดตั้ง/ดูแลบำ�รุงรักษา
ระบบ ICT ของลูกค้า

กลุ่มธุรกิจหลัก

ประเภทบริการ

1. บริการด้านเสียง
(Voice)

• บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่
• บริการโทรศัพท์สาธารณะ
• บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

2. บริการอินเทอร์เน็ต
และสื่อสารข้อมูล
(Internet and Data)

• บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
• บริการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
• บริการสือ่ สารข้อมูล

3. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยุคที่ 3
(Mobile)

• TOT 3G

4. บริการมัลติมีเดีย
และคอนเทนท์
(Multimedia and Content)

5. บริการ ICT Solution

•
•
•
•
•

Game Online
• TOT iptv
CloudApps Powered by TOT
e-Learning
• TOT Netcall
TOT e-Conference
• TOT e-Market
TOT Mail Sevice

• บริการออกแบบระบบ ICT ส�ำหรับลูกค้าองค์กร
• บริการจัดหาอุปกรณ์ระบบไอที
• บริการติดตัง้ /ดูแลบ�ำบุงรักษาระบบ ICT
ของลูกค้า

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

21

บริการร่วมกับบริษัทเอกชน
เพื่อขยายระบบการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีและบริการที่ทันสมัย ทีโอที ได้เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชน
เข้าร่วมให้บริการ 7 กลุ่มบริการ ดังนี้

บริษัทคู่สัญญา
1. กลุ่มโทรศัพท์ประจำ�ที่

1.1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
1.2 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำ�กัด (มหาชน)

2. กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

3. กลุ่มสื่อสารข้อมูลผ่านโครงข่าย
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำ�กัด

4. กลุ่มเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
			

5. กลุ่มบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำ�กัด
บริษัท ควอลิตี้ ดิจิตอล ไลน์ส จำ�กัด
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท แมนเนทเม้นท์ จำ�กัด

6. กลุ่มโทรศัพท์สาธารณะ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริการ
โทรศัพท์ประจำ�ที่ 2.6 ล้านเลขหมายในเขตนครหลวง
โทรศัพท์ประจำ�ที่ 1.5 ล้านเลขหมายในเขตภูมิภาค
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Cellular 900
วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงผ่านโครงข่ายมัลติมีเดีย
สือ่ สารข้อมูลทุกประเภทโดยใช้ระบบ Datakit Virtual Circuit Switch,
Frame Relay, ATM และ ADSL
บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
ธุรกิจโฆษณาบนตู้โทรศัพท์สาธารณะ

7. กลุ่มบริการอื่น ๆ
7.1 บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
การเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ (IPSTAR)
			
เป็นช่องทางในการให้บริการ VoIP, Broadband และอื่น ๆ
				โดย ทีโอที เป็นผู้ให้บริการหลักแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
7.2 บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริการระบบเครือข่ายสำ�หรับ EDC Network Pool
			
(Electronic Draft Capture)
7.3 บริษัท เทรดสยาม จำ�กัด
บริการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
7.4 กิจการร่วมค้า Starcom
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz
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การถือหุ้นสามัญ ในบริษัทเอกชน
ชื่อบริษัทและ
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ธุรกิจหลัก

วันที่เข้าร่วมลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำ�กัด

ให้เช่าระบบ
7 สิงหาคม 2543
โทรศัพท์เคลื่อนที่		
1900 MHz

99.03

2. บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จำ�กัด

บริการสื่อสารข้อมูล

10 กันยายน 2542

49.00

3. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด

บริการสื่อสารข้อมูล

25 กันยายน 2540

48.12

4. บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จำ�กัด

บริการเทคนิคและ
การตลาดโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
NMT 470

12 ธันวาคม 2540

30.00

5. บริษัท เทลการ์ด จำ�กัด

ผลิตบัตรโทรศัพท์

14 พฤศจิกายน 2543

26.00

6. บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จำ�กัด

89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
			
			
			
			
			
			

บริหารจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลและกีฬา
ประเภทอื่นๆ รวมทั้ง
รับจ้างให้บริการเกี่ยวกับ
การเผยแพร่ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์
องค์กรธุรกิจ
และภาพลักษณ์
ในรูปแบบต่าง ๆ

19 สิงหาคม 2554

25.00

7. บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำ�กัด

บริการด้านแรงงาน

18 มกราคม 2556

25.00

89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
292 อาคารเลนโซ่เฮาส์ ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

408/157 ชั้น 38 อาคารพหลโยธินเพลส
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
			

71/22 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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การถือหุ้นสามัญ ในบริษัทเอกชน (ต่อ)
ชื่อบริษัทและ
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
8. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
ยูนิตที่ 3406-3412 ชั้น 34 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธุรกิจหลัก

วันที่เข้าร่วมลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริการระบบสำ�รอง
ที่นั่งโดยสารอากาศยาน

3 ธันวาคม 2542

20.00

1 กุมภาพันธ์ 2553

20.00

13 พฤษภาคม 2540

16.00

13 พฤษภาคม 2539

10.00

9. บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�กัด บริการและดำ�เนินการ
598 อาคารคิวเฮาส์ เพลินจิต ชั้น 6 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
			
			

เป็นศูนย์ให้บริการ
ระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลกลาง
(Clearing House)

10. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริการอินเทอร์เน็ต

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12
และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

11. บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด บริการโครงข่าย
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

12. บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำ�กัด

บริการวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูง

13 กุมภาพันธ์ 2540

8.92

13. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

9 พฤศจิกายน 2538

5.58

14. บริษัท เทรดสยาม จำ�กัด

บริการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์

29 พฤษภาคม 2540

3.50

18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
319 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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เคเบิ้ลใต้นํ้า

รายงานประจ�ำปี 2557

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำ�ปี 2557

แผนยุทธศาสตร์ ทีโอที พ.ศ. 2557 – 2560
ปี 2557 เป็นปีที่ ทีโอที ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ในฐานะเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร มุ่งมั่นในการ
สร้างรายได้จากบริการใหม่เพิ่มเติมจากบริการ Quad Play (บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 บริการบรอดแบนด์ และ
บริการมัลติมีเดีย) คือ บริการ ICT Solution ในขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ รักษาสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อรองรับรายได้
จากสัญญาอนุญาตฯ ที่หายไป นอกจากนี้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อรองรับการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานในอนาคต รวมทั้ง
ทีโอที ยังคงสนับสนุนการดำ�เนินงานตามนโยบายภาครัฐ เพือ่ ให้บริการสือ่ สารโทรคมนาคมเพือ่ สังคมอย่างทัว่ ถึง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน พ.ศ. 2557 – 2560 ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สามารถแข่งขันกับเอกชนได้
ทีโอที มุ่งปรับโครงสร้างองค์กรเป็น Holding Company และแยกบทบาทการดำ�เนินธุรกิจในธุรกิจหลัก (Core Business) เป็นผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และผู้ให้บริการครบวงจร โดยมีแผนยกเลิกสินค้า/บริการที่มีผลการดำ�เนินงานขาดทุน มีแนวโน้มการเติบโต
ตํ่ามาก และสามารถยกเลิกได้ และมีแผนแตกบริษัทลูกดำ�เนินธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทุกด้าน เพื่อให้
สามารถดำ�เนินธุรกิจแข่งขันกับเอกชนได้
ส่วนธุรกิจรอง (Non-Core Business) มีแผนพัฒนาและหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นผู้ให้บริการครบวงจร
ทีโอที ได้พัฒนาต่อยอดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ Quad play เป็นยุทธศาสตร์การเป็นผู้ให้บริการครบวงจร โดย
การนำ�บริการ Quad Play (บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 บริการบรอดแบนด์ และบริการมัลติมีเดีย) สินค้าและบริการ
จัดเป็นแพ็คเกจตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการให้บริการ Cloud Service และบริการ Managed Service & ICT
Solution แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร SME และราชการ โดยยังมุ่งเน้นขยายบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงทั้งทางสายและไร้สาย ให้มีการกระจาย
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเขตเมืองและแหล่งชุมชน เพื่อรักษาฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเดิม และรองรับการต่อยอดบริการเสริมต่าง ๆ
แบบครบวงจร รวมถึงมีการพิจารณาสรรหาพันธมิตรในการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อลดภาระการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
มุง่ ปรับบทบาทการดำ�เนินธุรกิจเป็นผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ด้วยโครงข่ายหลักทีม่ เี สถียรภาพและความปลอดภัยสูง
เพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการโครงข่ายในส่วนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึง
การเป็นศูนย์กลางทางด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
มุ่งยกระดับคุณภาพบริการบรอดแบนด์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายที่อุปกรณ์ข่ายสายและชุมสายหมดอายุ รวมถึงปรับปรุง
กระบวนการดูแลบริการลูกค้าหลังการขายในกลุ่มลูกค้าองค์กรและ SME ให้ได้อย่างเต็มรูปแบบ (24x7) ในปี 2557 เพื่อรักษาลูกค้าเดิมและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งจะทำ�ให้ลูกค้าเชื่อถือและไว้วางใจในบริการ
ของ ทีโอที

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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แผนปฏิบัติการประจำ�ปี 2557
ทีโอที ถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติผ่านการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปีเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยใน
ปี 2557 มีแผนงานสำ�คัญในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้

ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

มุง่ เน้นการเป็นผูใ้ ห้บริการครบวงจร โดยนำ�บริการสือ่ สารโทรคมนาคม ประกอบด้วย บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ บริการบรอดแบนด์ทง้ั ทางสาย
และไร้สาย บริการมัลติมีเดีย บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผนวกรวม (Bundle) สินค้าและบริการจัดเป็นแพ็คเกจ บริการมีความหลากหลายรองรับ
ความต้องการลูกค้า เช่น ADSL Bundle Mobile TOT3G, ADSL Bundle IPTV, ADSL Bundle Miracle Eyes เป็นต้น

ด้านโครงข่าย

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้วยโครงข่ายหลักที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง ขยายบริการให้
ครอบคลุมและทั่วถึงในส่วนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และธุรกิจอื่น

ด้านการตลาด

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายบริการบรอดแบนด์ ADSL ให้ทันต่อการแข่งขันและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยผนวกบริการ
บรอดแบนด์เข้ากับบริการอื่น ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บริการ IPTV เพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้ให้บริการครบวงจรเต็มรูปแบบ

ด้านทรัพยากรบุคคล

ปรับเปลีย่ นโครงสร้างทรัพยากรบุคคลทีส่ ง่ เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันภายในธุรกิจโทรคมนาคม บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในระยะสั้นแลระยะยาวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร สร้างวัฒนธรรมการร่วมมือในการทำ�งานที่มุ่งผลสำ�เร็จขององค์กร รวมทั้ง
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม ในการทำ�งาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานภายใน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็นและปรับปรุงระบบรายงานผลโดย
ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

ด้านการให้บริการเพื่อสังคม

ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ทั้งแบบมีสายและไร้สายให้กระจายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสารของประชาชน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศ
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รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน และโครงการสำ�คัญ
ในปี 2557 นโยบายภาครัฐด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยนจาก “Smart Thailand” เป็น “Digital Economy” ทำ�ให้
ทีโอที ซึ่งมีพันธกิจเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพได้ท�ำ การทบทวนและปรับปรุงโครงการและแผนงานสำ�คัญต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ทีโอที อาทิ
1. โครงการบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต
2. โครงการระบบเคเบิลใต้นํ้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ซึ่งในปี 2557 ได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการ
ในเส้นทาง Asia-Africa-Europe (AAE-1) เป็นลำ�ดับแรกจากทัง้ สิน้ 3 เส้นทาง และได้ลงนามในสัญญาระบบเคเบิลใต้นาํ้ ระหว่าประเทศ
เส้นทาง AAE-1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
3. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายภาครัฐ ได้แก่ แผนงาน Free Wi-Fi ในที่สาธารณะ แผนงานสร้าง WiFi ในโรงเรียนรองรับ
การเรียนการสอนด้วย Tablet PC และแผนการประมูลงาน USO ของ กสทช. (ซึ่งมีนโยบายให้ยุติหรือชะลอแผนงานออกไป)
ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2557 คณะกรรมการนโยบายและกำ�กับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีนโยบายให้ ทีโอที จัดทำ�แผนแก้ไขปัญหา
องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานและลดค่าใช้จ่าย ซึ่ง ทีโอที ได้ดำ�เนินการปรับโครงสร้างองค์กร โดยลดจำ�นวนส่วนงานและ
จัดโครงสร้างรองรับการแบ่งกลุ่มธุรกิจในอนาคต (มีผลในเดือนมกราคม 2558) รวมทั้งจัดทำ�แนวทางจัดการข้อพิพาททางกฎหมาย
นอกจากนี้ ปี 2557 ทีโอที ยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรา 84 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อเนื่องจากปี 2556 ทำ�ให้รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วต้อง
จัดส่ง กสทช. ทั้งหมด เป็นผลให้ ทีโอที ต้องจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นองค์กร พ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งประมาณการขาดทุนสุทธิ ปี 2557
จำ�นวน 6,597 ล้านบาท แต่ในระหว่างปี ทีโอที มีการจัดทำ�มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดประมาณการขาดทุน ทั้งมาตรการทางการเงิน การตลาด
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงาน ในปี 2557 ทีโอที พลิกเป็นมีกำ�ไรสุทธิ 1,947.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้
จากการดำ�เนินงานโดย ทีโอที เองเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน รวมทั้งมีการบริหารค่าใช้จ่ายและการบริหารการลงทุน

โครงการสำ�คัญ
ในปี 2557-2560 มีเป้าหมายหลักซึ่งเป็น Milestone สำ�คัญขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา สำ�หรับการดำ�เนินโครงการสำ�คัญ 2 โครงการ
ของ ทีโอที ประกอบด้วย โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต และโครงการระบบเคเบิลใต้นาํ้ ระหว่างประเทศเพือ่ รองรับการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต

โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ตเป็นแผนงานโครงการเพื่อสร้างรายได้ชดเชยรายได้จากบริการเดิมที่ลดลง และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายสาหรับการขับเคลื่อนประเทศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 และรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) พ.ศ. 2557-2560 ในการผลักดันนโยบาย Smart Thailand โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศให้มีการเชื่อมโครงข่ายภายใต้โครงการ Smart Network ตลอดจนแผนงาน
การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อันจะเป็นการสร้างรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
การให้บริการอินเทอร์เน็ตของ ทีโอที ได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารด้วยสายเคเบิลทองแดงที่เรียกว่า
Digital Subscriber Line (DSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่รับ-ส่งข้อมูลร่วมกับสัญญาณโทรศัพท์ในข่ายสายทองแดงเดียวกันกับโทรศัพท์พื้นฐาน เริ่มต้น
ให้บริการความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ที่ขนาด 128 Kbps - 2 Mbps ปัจจุบัน ทีโอที ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line) ที่ขนาดความเร็วมากกว่า 6 - 12 Mbps ซึ่งในเดือนธันวาคม 2557 ทีโอที มีผู้ใช้บริการมากกว่า
1,360,000 ราย โดยบริการ ADSL มีข้อจำ�กัดด้านเทคโนโลยีของโครงข่ายสายทองแดงทำ�ให้ไม่สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับ
ความเร็วสูงมากได้ ทีโอที จึงได้กำ�หนดให้มีการลงทุนในโครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต ด้วยเทคโนโลยีเคเบิลใยแก้วนำ�แสง
ซึ่งสามารถให้บริการที่ระดับความเร็วได้ถึง 1,000 Mbps

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการระบบเคเบิลใต้นํ้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
โครงการลงทุนระบบเคเบิลใต้นาํ้ ระหว่างประเทศเป็นโครงการจัดสร้างระบบเคเบิลใต้นาํ้ ร่วมกับผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมรายหลักในประเทศ
อื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานวงจรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของการให้บริการ
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดย ณ เดือนธันวาคม 2557 ทีโอที มีวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศรวม 170 Gbps มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม
(CAGR) ระหว่างปี 2551 - 2554 สูงถึงร้อยละ 71 และคาดว่าภายในปี 2558 ทีโอที จะมีวงจรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศรองรับการให้บริการ
ไม่ตํ่ากว่า 428 Gbps เพื่อรองรับการให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2,000,000 พอร์ต โครงการลงทุนในระบบเคเบิลใต้นํ้าระหว่างประเทศ
เพื่อรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างประเทศนี้จะทำ�ให้ ทีโอที สามารถใช้งานวงจรอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
กล่าวคือ มีการเชื่อมต่อที่มี protection ไปยังประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สำ�คัญทั้งในเอเชียและยุโรป ประกอบด้วย
การลงทุน ในระบบเคเบิลใต้นํ้าระหว่างประเทศฝั่งตะวันออกเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ SJC (Southeast Asia–Japan Cable System) และการลงทุน
ระบบเคเบิลใต้นํ้าระหว่างประเทศฝั่งตะวันตก ได้แก่การลงทุนในระบบเคเบิลใต้นํ้า AAE-1 (Asia-Africa-Europe) และ ระบบ SEA-ME-WE 5
(Southeast Asia – Middle East – Europe 5) ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะทำ�ให้ ทีโอที มี Capacity ใช้งานได้รวมสูงสุด 8,600 Gbps โดยเป็น
Protected Capacity ไม่ตํ่ากว่า 3,100 Gbps เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของ ทีโอที ในระยะ 10 ปี โครงการนี้ยังรวมถึงการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและขยายโครงข่ายภายในประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบเคเบิลใต้นํ้าด้วย
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คำ�สั่งลงโทษ

คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด
ทีโอที

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์
และกำ�กับธุรกิจองค์กร

กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่
สำ�นักงาน
เลขานุการ
ผู้บริหาร*
ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

และสื่อสาร
องค์กร

สำ�นักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
บริษัท*

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายรัฐกิจ
สัมพันธ์

สายงาน
ตรวจสอบ

สายงาน
ทรัพยากร
บุคคล

สายงาน
ประสิทธิผล
องค์กร

สายงาน
การเงิน

สายงานกฎหมาย
และบริหาร
ผลประโยชน์

สายงาน
บริหาร
ทรัพย์สิน

สายงาน
โครงข่าย

สายงานการตลาด

และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

สายงานบริการ
สื่อสารไร้สายและ
บริการเพื่อสังคม

สายงาน
ธุรกิจโทรศัพท์
เคลื่อนที่

สายงาน
ธุรกิจเสา
ส่งสัญญาน

สายงานขาย
และบริการลูกค้า
นครหลวง

สายงานขาย
และบริการลูกค้า
ภูมิภาค

* ส่วนงานเทียบเท่าฝ่าย
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจ
เสาโทรคมนาคม

สายงานปฏิบัติการ

ธุรกิจด้าน IT,
IDC
และ Cloud

ธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์
และเคเบิลใต้นํ้า
ระหว่างประเทศ

สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2
สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3
สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4

สำ�นักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2

สำ�นักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3

สำ�นักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 4

สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5

สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1

สำ�นักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1

สายงานขายและบริการลูกค้า

สำ�นักขายภาคเอกชน

สำ�นักปฏิบัติการโทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์

สำ�นักพัฒนาโทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์

สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน

สำ�นักปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำ�นักขายภาครัฐ

ธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่
และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

สำ�นักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่

ธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม

สำ�นักกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้าง การจัดการ (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2558)

สำ�นักทรัพยากรบุคคล

สำ�นักยุทธศาสตร์

สายงานพัฒนาองค์กร

สำ�นักปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักบริหารการตลาด

สายงานการตลาดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำ�นักกฎหมาย

สำ�นักตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำ�นักบริหารทรัพย์สิน

สำ�นักการคลัง
และบริหารหนี้

สำ�นักบัญชีการเงิน

สายงานการเงิน
และบริหารทรัพย์สิน

คณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2557 มีรายนามคณะกรรมการ ทีโอที ระหว่าง มกราคม - ธันวาคม มีรายนามดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท
นายสาธิต
นายพิพัฒน์
พล.อ.อ. พิธพร
นายพงษ์สิทธิ์
นายวัลลภ
นายวรพัฒน์
นายประสิทธิ์
นางศิริพร
นายจุมพล
นางอุไร
นายสุรศักดิ์
พ.อ. สมเกียรติ
นายพงศ์พัท
นายกฤษฎา
นายพงศ์รักษ์
นายณัฐวุฒิ
นายเอกศักดิ์
รศ.ชิต
นายยงยุทธ

รังคสิริ
ขันทอง   
(แทน)
กลิ่นเฟื่อง
ชัยฉัตรพรสุข (แทน)
พลอยทับทิม
ทิวถนอม   
(แทน)
ศิริภากรณ์   
เหลืองนวล
(แทน)
ริมสาคร  
ร่มโพธิหยก
(แทน)
เรียงเครือ
สัมพันธ์
(แทน)
จิตรสำ�เริง  
บุณยสมิต
(แทน)
จินดาสมบัติเจริญ
อมรวิวัฒน์
(แทน)
สาโท
เหล่าวัฒนา
(แทน)
วัฒนสินธุ์   

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่พ้น
จากต�ำแหน่ง

กรรมการ
รองประธานกรรมการ*
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

20 ก.พ. 55
6 ส.ค. 57
30 ต.ค. 55
6 ส.ค. 57
30 ต.ค. 55
6 ส.ค. 57
20 เม.ย. 54
6 ส.ค. 57
1 พ.ย. 54
6 ส.ค. 57
1 พ.ย. 54
6 ส.ค. 57
30 ต.ค. 55
6 ส.ค. 57
30 ต.ค. 55
6 ส.ค. 57
30 ต.ค. 56
6 ส.ค. 57
14 ก.พ. 56

25 ก.ค.57
25 ก.ค.57
25 ก.ค. 57
13 มิ.ย. 57
24 ก.ค.57
28 ส.ค. 57
4 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57
29 ก.ย. 57

หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำ�แหน่งที่ว่าง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557
ของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
* ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการ ทีโอที เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557

ในรอบปี 2557 มีรายนามคณะกรรมการ ทีโอที ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม มีรายนามดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท
พ.ต.อ. สุชาติ

วงศ์อนันต์ชัย

นายจักรกฤษณ์
นายกอบพงษ์
น.อ. รศ. ดร. ประสงค์
นายบุญเชิด        

ศุทธากรณ์  
ตรีสุขี      
ปราณีตพลกรัง
คิดเห็น

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

วันที่พ้น
จากต�ำแหน่ง

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1 พ.ย. 54

4 ก.ค. 57

30 ต.ค. 55
30 ต.ค. 55
30 ต.ค. 55
30 ต.ค. 56

25 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
25 ก.ค. 57
29 พ.ค. 57

หมายเหตุ : * ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ ทีโอที เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ในรอบปี 2557 มีรายนามคณะกรรมการ ทีโอที ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม  มีรายนามดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท
พล.อ. สุรพงษ์
นายสุรนันท์
นายธันวา
นายอนุพันธ์
นายมนตรี

สุวรรณอัตถ์
วงศ์วิทยกำ�จร
เลาหศิริวงศ์
กิจนิจชีวะ
ศรไพศาล

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ*
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6 ส.ค. 57
6 ส.ค. 57
6 ส.ค. 57
6 ส.ค.57
6 ส.ค. 57

วันที่พ้น
จากต�ำแหน่ง

27 ส.ค.57

หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ของบริษัท ทีโอที
จำ�กัด (มหาชน)
* ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ ทีโอที เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557

ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยดำ�เนินกิจการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทหลาย
คณะด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ทีโอที รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการ ทีโอที  ดังนี้

คณะกรรมการตามข้อบังคับ

• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา
• คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตามกฎหมาย

• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการ ทีโอที ที่สำ�คัญ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ
คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที  
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกำ�กับธุรกิจองค์กร

คณะกรรมการตามข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1. นายวัลลภ
พลอยทับทิม
ประธานกรรมการ  
2. นายสาธิต
รังคสิริ
กรรมการ
3. น.อ. รศ. ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
กรรมการ
4. นายประสิทธิ์
ศิริภากรณ์
กรรมการ
5. นายเอกศักดิ์
สาโท
กรรมการ  
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รายงานประจ�ำปี 2557

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง สิงหาคม – ธันวาคม 2557
1. นายอนุพันธ์
กิจนิจชีวะ
ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
3.  นายกฤษฎา
บุณยสมิต
กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่

1. จัดทำ�กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำ�เนินงาน
ของบริษทั โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลทีด่ ี และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
3. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำ�เนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ
คำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของบริษัท
7. เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำ�เป็น
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำ�เป็นรายงานผลการดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพือ่ ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิน้ ปีบญ
ั ชีการเงินของบริษทั
10. ประเมินผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
รายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปีของ
บริษัท
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการสรรหา ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1. นายบุญเชิด
คิดเห็น
ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต
รังคสิริ
กรรมการ
3. ดร.พงศ์รักษ์
จินดาสมบัติเจริญ
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการสรรหา ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  นายพิพัฒน์
ขันทอง
ประธานกรรมการ
2.  นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
กรรมการ
3.  นายสุรนันท์
วงศ์วิทยกำ�จร
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่

พิจารณาเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการ ทีโอที ให้เป็นไปตามกฎหมายทีก่ �ำ หนด
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน  ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1.  นายพงศ์พัท
จิตรสำ�เริง
ประธานกรรมการ
2.  นายบุญเชิด
คิดเห็น
กรรมการ
3.  นายเอกศักดิ์
สาโท
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
ประธานกรรมการ
2.  นายกฤษฎา
บุณยสมิต
กรรมการ
3.  นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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อำ�นาจหน้าที่

1. พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ทีโอที กรรมการสรรหา กรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับ ทีโอที โดยให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของ ทีโอที และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่
คณะกรรมการ ทีโอที แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ทีโอที

คณะกรรมการตามกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1. น.อ. รศ. ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ประธานกรรมการ
2.  ผู้แทนฝ่ายบริหาร จำ�นวน 9 ท่าน
กรรมการ
3.  ผู้แทนฝ่ายพนักงาน จำ�นวน 9 ท่าน
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
ประธานกรรมการ
2.  ผู้แทนฝ่ายบริหาร จำ�นวน 9 ท่าน
กรรมการ
3. ผู้แทนฝ่ายพนักงาน จำ�นวน 9 ท่าน
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของ ทีโอที ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ คำ�สั่ง ในการทำ�งานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญ
ั หาตามคำ�ร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการ ร้องทุกข์ทเ่ี กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการ ทีโอที
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการบริหาร ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1.  พล.อ.อ.พิธพร
กลิ่นเฟื่อง
ประธานกรรมการ
2.  ดร.พงศ์รักษ์
จินดาสมบัติเจริญ
กรรมการ
3.  นายกอบพงษ์
ตรีสุขี
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการบริหาร ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  นายพิพัฒน์
ขันทอง
ประธานกรรมการ
2.  รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา
กรรมการ
3.  นายธันวา
เลาหศิริวงษ์
กรรมกร
4.  พ.อ.สมเกียรติ
สัมพันธ์
กรรมการ
5.  นายสุรนันท์
วงศ์วิทยกำ�จร
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่

1. พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที ในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำ�เสนอคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อขอความ
เห็นชอบหรือขออนุมตั หิ ลักการเพือ่ ไปดำ�เนินการ และเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการ ทีโอที ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยดำ�เนินการ
เป็นการเฉพาะ
2. อนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลง
แล้วไม่เกินดังนี้
2.1 การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
2.2 การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
2.3 การจ้างที่ปรึกษาในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
การอนุมัติจัดหาตามวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรให้นำ�เสนอคณะกรรมการ ทีโอที พิจารณาอนุมัติก็ได้
3. รายงานผลการดำ�เนินการต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อทราบเป็นประจำ�ทุกเดือน
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รายงานประจ�ำปี 2557

คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการกฎหมายและสัญญา ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1.  นายประสิทธิ์
ศิริภากรณ์
ประธานกรรมการ  (ลาออก 13 มิถุนายน 2557)
2.  ดร.พงศ์รักษ์
จินดาสมบัติเจริญ
กรรมการ
3.  นายจุมพล
ริมสาคร
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการกฎหมายและสัญญา ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  นายกฤษฎา
บุณยสมิต
ประธานกรรมการ
2.  นายณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์
กรรมการ
3.  นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
4.  นายอนุพันธ์
กิจนิจชีวะ
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่

1. ให้คำ�ปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ และสัญญาที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
2. ให้คำ�ปรึกษาคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจหรือมีความเสี่ยง
3. พิจารณาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี
4. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตให้
เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ตรวจสอบ กำ�กับดูแล และติดตามการดำ�เนินงานตามสัญญาการอนุญาตให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ ทีโอที กำ�หนด และดำ�เนินการ
อื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตตามที่คณะกรรมการ ทีโอที มอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1. ดร.พงศ์รักษ์
จินดาสมบัติเจริญ
ประธานกรรมการ
2.  นายสุรศักดิ์
เรียงเครือ
กรรมการ
3.  นายจุมพล
ริมสาคร
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  นายสุรนันท์
วงศ์วิทยกำ�จร
ประธานกรรมการ
2.  นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ
3.  พ.อ.สมเกียรติ
สัมพันธ์
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
พิจารณาให้การสนับสนุนการดำ�เนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
ติดตามและรายงานผลการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทีโอที ทราบเป็นระยะ
ดำ�เนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทีโอที
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1.  นายจุมพล
ริมสาคร
ประธานกรรมการ
2.  นายพงศ์พัท
จิตรสำ�เริง
กรรมการ
3.  ดร.พงศ์รักษ์
จินดาสมบัติเจริญ
กรรมการ
4.  นายเอกศักดิ์
สาโท
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
ประธานกรรมการ
2.  นายกฤษฎา
บุณยสมิต
กรรมการ
3.  นายพิพัฒน์
ขันทอง
กรรมการ
4.  นายอนุพันธ์
กิจนิจชีวะ
กรรมการ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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อำ�นาจหน้าที่

1. ทำ�การแทนคณะกรรมการ ทีโอที ในการพิจารณาอุทธรณ์ คำ�สัง่ ลงโทษ ในอำ�นาจของคณะกรรมการ ทีโอที เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้
ให้นำ�เสนอคณะกรรมการ ทีโอที
1.1 เรื่องที่คณะกรรมการ ทีโอที ส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษพิจารณา
1.2 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ เห็นสมควรนำ�เสนอคณะกรรมการ ทีโอที
2. เรียกสำ�นวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
3. รายงานผลให้คณะกรรมการ ทีโอที ทราบ
คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1.  นายวัลลภ
พลอยทับทิม
ประธานกรรมการ
2.  พล.อ.อ.พิธพร
กลิ่นเฟื่อง
กรรมการ
3.  นายสุรศักดิ์
เรียงเครือ
กรรมการ
4.  น.อ.รศ.ดร.ประสงค์
ปราณีตพลกรัง
กรรมการ
5.  นายเอกศักดิ์
สาโท
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  นายพิพัฒน์
ขันทอง
ประธานกรรมการ
2.  รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา
กรรมการ
3.  นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
4.  นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
กรรมการ
5.  นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่

ดำ�เนินการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ ทีโอที ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย
รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1.  นายจุมพล
ริมสาคร
ประธานอนุกรรมการ
2.  พล.อ.อ. พิธพร
กลิ่นเฟื่อง
อนุกรรมการ
3.  ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ     อนุกรรมการ
กระทรวงการคลัง
รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา
ประธานกรรมการ
2.  นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
อนุกรรมการ
3.  นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
อนุกรรมการ
4.  ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการนโนบายรัฐวิสาหกิจ
อนุกรรมการ
กระทรวงการคลัง

อำ�นาจหน้าที่

1. พิจารณาผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. เจรจาค่าตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที
3. จัดทำ�ร่างสัญญาจ้างบริหารตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการ ทีโอที
คณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557  
1. นายสุรศักดิ์
เรียงเครือ
ประธานกรรมการ
2. พล.อ.อ.พิธพร
กลิ่นเฟื่อง
กรรมการ
3. นายกอบพงษ์
ตรีสุขี
กรรมการ
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รายงานประจ�ำปี 2557

รายนามคณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1. นางศิริพร
เหลืองนวล
ประธานกรรมการ
2. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา
กรรมการ
3. พ.อ.สมเกียรติ
สัมพันธ์
กรรมการ
4. นายสุรนันท์
วงศ์วิทยกำ�จร
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่

1. พิจารณากำ�หนดตัวชีว้ ดั และทำ�การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทีโอที ให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดไว้ตามสัญญา
จ้างผู้บริหาร
2. เสนอผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) และ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) และ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility) ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
1.  น.อ.รศ.ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ประธานกรรมการ
2.  ดร.พงศ์รักษ์
จินดาสมบัติเจริญ
กรรมการ
3.  ผศ.ดร.จักรกฤษณ์
ศุทธากรณ์
กรรมการ
4.  นายประสิทธิ์
ศิริภากรณ์
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility) ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1. นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
ประธานกรรมการ
2.  นายณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์
กรรมการ
3.  นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
4.  พ.อ.สมเกียรติ
สัมพันธ์
กรรมการ

อำ�นาจหน้าที่

1. กำ�หนดและทบทวนให้มีหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ให้มีนโยบาย และเป้าหมายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน
กำ�หนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้
เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำ�หนดไว้
2. กำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการของ ทีโอที และการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง รวมถึงผูบ้ ริหาร และ
พนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำ�กับดูแล โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของ ทีโอที และสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
3. กำ�หนดแนวทางและวางนโยบายการดำ�เนินธุรกิจของ ทีโอที ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับธุรกิจ
ของ ทีโอที รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
4. รายงานผลการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะต่อคณะกรรรมการ ทีโอที
รวมถึงกำ�กับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจที่ดีของ ทีโอที ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน
5. รายงานผลการดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ ทีโอที
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกำ�กับธุรกิจองค์กร ประกอบด้วย
รายนามด้านยุทธศาสตร์และกำ�กับธุรกิจองค์กร ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557
1.  รศ.ชิต  
เหล่าวัฒนา
กรรมการ
2.  นายกฤษฎา
บุณยสมิต
กรรมการ
3.  นายณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์
กรรมการ
4.  นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
5.  นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
กรรมการ
6.  นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ
7.  พ.อ.สมเกียรติ
สัมพันธ์
กรรมการ
8.  นายสุรนันท์
วงศ์วิทยกำ�ธร
กรรมการ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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1. กำ�หนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กลยุทธ์เกีย่ วกับการดำ�เนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สนิ โครงสร้าง
การลงทุนและการก่อหนีข้ ององค์กรความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพือ่ ดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับข้องรวมทัง้ กำ�หนดเป้าหมายและทิศทางการดำ�เนินงาน
ของ ทีโอที และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
2. เสนอแนวทางกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. รายงานผลต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามนโยบายอื่น ๆ อีกหลายคณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
และแนวนโยบายที่ควรดำ�เนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามลักษณะเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ
• คณะกรรมการประสานงานนโยบายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• คณะกรรมการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ
• คณะกรรมการกำ�กับและติดตามเร่งรัดการดำ�เนินการพัฒนาโครงข่ายเพื่อผลักดันนโยบาย Smart Thailand
• คณะกรรมการกำ�กับและบริหารโครงการขยายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
• คณะกรรมการเจรจาตามสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
• คณะกรรมการการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน
• คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรทางการบริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในการสรรหากรรมการเพื่อมาทดแทนกรรมการที่ว่างลง ทีโอที มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ ทีโอที โดยคณะกรรมการสรรหา
จะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัท กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการจะต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำ�หนดในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ด้วย
ในส่วนของการสรรหาผู้บริหารตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่ตำ�แหน่งว่างลงคณะกรรมการ ทีโอที จะดำ�เนินการสรรหากรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่คนใหม่ทดแทน โดยให้มขี นั้ ตอนการดำ�เนินงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัตมิ าตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้อบังคับบริษัท และนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในการกำ�หนดค่าตอบแทนให้กบั กรรมการ ทีโอที คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการ ทีโอที กรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ และถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมติการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นกำ�หนด
ในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กำ�หนดตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้โดยกระทรวงการคลังสำ�หรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง การจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของ ทีโอที และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านที่ได้มีการทำ�
ข้อตกลงผลงานไว้

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามมาตรา 88 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535
(ส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ ทีโอที ทำ�ขึ้นระหว่างปี)
• ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ ทีโอที ทำ�ขึ้นระหว่างปี

ผลประโยชน์ตอบแทน หุน้ หุน้ กู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอืน่ ทีก่ รรมการได้รบั จาก ทีโอที พร้อมกับระบุชอ่ื กรรมการซึง่ เป็นผูไ้ ด้รบั นัน้
• ไม่มีกรรมการท่านใดได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นจาก ทีโอที
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รายงานประจ�ำปี 2557

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำ�คัญที่กรรมการถือครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มีกรรมการท่านใดถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ ทีโอที

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

• ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียรายการที่เกี่ยวโยงกันในระหว่างปีบัญชี 2557

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ทีโอที ได้ดำ�เนินการให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยใน
ปี 2557 ได้กำ�หนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย การประเมินทั้งคณะ การประเมินไขว้รายบุคคล
และการประเมินตนเอง และใช้เกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ คือ
• ระดับคะแนน 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำ�เนินการในเรื่องนั้น)
• ระดับคะแนน 2 (ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย)
• ระดับคะแนน 3 (เห็นด้วยหรือมีการดำ�เนินในเรื่องนั้นพอสมควร)
• ระดับคะแนน 4 (เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นดี)
• ระดับคะแนน 5 (เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม)
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2557 สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทเห็นพ้องต้องกันว่า โดยภาพรวมคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเรื่อง
เป็นไปตามหลักกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ระดับคะแนน = 4.62)
2. ผลการประเมินไขว้รายบุคคล กรรมการบริษัทจำ�นวน 12 ท่าน เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทีโอที
ของกรรมการท่านอื่นๆ อยู่ในระดับดี ถึง ดีเยี่ยม (ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 4.43-4.97 คะแนน)
3. ผลการประเมินตนเอง กรรมการบริษัทจำ�นวน 12 ท่าน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โดยภาพรวมแล้วตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ได้ในระดับพอควร ถึง ดีเยี่ยม (ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 3.50-5.00 คะแนน)

จำ�นวนการเข้าประชุมคณะกรรมการ ทีโอที และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557)
รายนามคณะกรรมการ

พ.ต.อ. สุชาติ
พล.อ.อ. พิธพร
นายสุรศักดิ์
นายจุมพล
นายประสิทธิ์
นายสาธิต
นายวัลลภ
ดร.พงศ์รักษ์
น.อ.รศ.ดร.ประสงค์
นายพงศ์พัท
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์
นายกอบพงษ์
นายบุญเชิด   
นายเอกศักดิ์  
นายยงยุทธ  

วงศ์อนันต์ชัย
กลิ่นเฟื่อง
เรียงเครือ
ริมสาคร  
ศิริภากรณ์
รังคสิริ     
พลอยทับทิม  
จินดาสมบัติเจริญ
ปราณีตพลกรัง
จิตรสำ�เริง
ศุทธากรณ์
ตรีสุขี
คิดเห็น  
สาโท
วัฒนสินธุ์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ทีโอที
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนดค่า กิจการสัมพันธ์
ตอบแทน

5/5
5/5
3/5
5/5
3/5
3/5
3/5
5/5
5/5
5/5
3/5
4/5
3/5
4/5
5/5

6/6
5/6
6/6
5/6

6/6

1/1
1/1
1/1

1/1

1/1

1/1
1/1

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำ�นวนครั้งที่มาประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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จำ�นวนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง (ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557) (ต่อ)
รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ

พ.ต.อ. สุชาติ
พล.อ.อ. พิธพร
นายวัลลภ
นายสุรศักดิ์    
นายจุมพล
นายประสิทธิ์
ดร.พงศ์รักษ์   
นายพงศ์พัท
นายกอบพงษ์
นายเอกศักดิ์

วงศ์อนันต์ชัย
กลิ่นเฟื่อง
พลอยทับทิม  
เรียงเครือ
ริมสาคร  
ศิริภากรณ์
จินดาสมบัติเจริญ
จิตรสำ�เริง
ตรีสุขี
สาโท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ทีโอที
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนดค่
มพันธ์
บริหาร
กฎหมายและ
บริหาร า กิจพิการสั
จารณา
ตอบแทน
สัญญา
ความเสี
่ยง อุทธรณ์ค�ำสั่ง
ลงโทษ

4/4

1/1
4/4

1/1

3/3
3/3

0/1

3/3

4/4

3/3
3/3
3/3
3/3

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำ�นวนครั้งที่มาประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง

จำ�นวนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557) (ต่อ)
รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ

พล.อ.อ. พิธพร
นายวัลลภ
นายสุรศักดิ์
นายจุมพล
ดร.พงศ์รักษ์
นายประสิทธิ์
น.อ.รศ.ดร.ประสงค์
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์
นายกอบพงษ์  
นายเอกศักดิ์

กลิ่นเฟื่อง
พลอยทับทิม  
เรียงเครือ
ริมสาคร  
จินดาสมบัติเจริญ
ศิริภากรณ์
ปราณีตพลกรัง
ศุทธากรณ์
ตรีสุขี
สาโท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะอนุ
คณะกรรมการ
ทีโอที
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนดค่
า
สรรหาผู
้บริหาร กรรมการ
ประเมิ
นผลการ
สูงสุด ทีโอที
พิจารณา ด�ำเนิตอบแทน
นงานของ
ผลตอบแทน
กรรมการ
ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

1/1
1/1

1/1

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำ�นวนครั้งที่มาประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง
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คณะกรรมการ
กิจก�ำกั
การสั
บดูมแพัลนธ์
กิจการที่ดี และ
ความรับผิดชอบ
ขององค์กร
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

5/5
2/5
5/5
5/5

จำ�นวนการเข้าประชุมคณะกรรมการ ทีโอที และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557)
รายนามคณะกรรมการ

พล.อ. สุรพงษ์
นายพิพัฒน์
นายสุรนันท์
นายธันวา
นายอนุพันธ์
นายณัฐวุฒิ
นางศิริพร
นายวรพัฒน์
รศ. ชิต
นายพงษ์สิทธิ์
พ.อ.สมเกียรติ
นายกฤษฎา
นายมนตรี
นางอุไร
นายยงยุทธ

สุวรรณอัตถ์
ขันทอง
วงศ์วิทยกำ�จร
เลาหศิริวงศ์
กิจนิจชีวะ
อมรวิวัฒน์
เหลืองนวล
ทิวถนอม
เหล่าวัฒนา
ชัยฉัตรพรสุข
สัมพันธ์
บุณยสมิต
ศรไพศาล
ร่มโพธิหยก
วัฒนสินธุ์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ทีโอที
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนด
กิจการสัมพันธ์
ค่าตอบแทน

7/7
7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
6/7
1/1
1/2
2/2

1/1
1/1
6/6
4/6
1/1

1/1
1/1

3/3

5/6
6/6

1/1

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำ�นวนครั้งที่มาประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง

จำ�นวนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ระหว่างสิงหาคม - ธันวาคม 2557) (ต่อ)
รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ

นายพิพัฒน์
นายสุรนันท์
นายธันวา
นายอนุพันธ์
นายณัฐวุฒิ
นางศิริพร
นายวรพัฒน์
รศ. ชิต
นายพงษ์สิทธิ์
พ.อ. สมเกียรติ  
นายกฤษฎา

ขันทอง
วงศ์วิทยกำ�จร
เลาหศิริวงศ์
กิจนิจชีวะ
อมรวิวัฒน์
เหลืองนวล
ทิวถนอม
เหล่าวัฒนา
ชัยฉัตรพรสุข
สัมพันธ์
บุณยสมิต

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ทีโอที
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนดค่
มพันธ์
บริหาร
กฎหมายและ
บริหาร า กิจพิการสั
จารณา
ตอบแทน
สัญญา
ความเสี
่ยง อุทธรณ์ค�ำสั่ง
ลงโทษ

8/9
8/9
9/9

9/9
9/9

1/1
5/5
5/5

4/5
5/5

1/1

1/1
1/1

1/1

1/1
1/1

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำ�นวนครั้งที่มาประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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จำ�นวนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ระหว่าง สิงหาคม - ธันวาคม 2557) (ต่อ)
รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ

นายพิพัฒน์
นายสุรนันท์
นายธันวา
นายอนุพันธ์
นายณัฐวุฒิ
นางศิริพร
นายวรพัฒน์
รศ. ชิต
นายพงษ์สิทธิ์
พ.อ. สมเกียรติ
นายกฤษฎา

ขันทอง
วงศ์วิทยกำ�จร
เลาหศิริวงศ์
กิจนิจชีวะ
อมรวิวัฒน์
เหลืองนวล
ทิวถนอม
เหล่าวัฒนา
ชัยฉัตรพรสุข
สัมพันธ์
บุณยสมิต

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะ
ทีโอที้บริหาร อนุตรวจสอบ
สรรหา
ประเมิ
นผล
สรรหาผู
กรรมการ
การด�ำเนินงาน
สูงสุด ทีโอที
พิจารณา
ผลตอบแทน ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่
การสั
มพันธ์
ก�ำกั
บดูแลา ด้กิาจนยุ
ทธศาสตร์
กิจตอบแทน
การที่ดี และ และก�ำกับธุรกิจ
ความรับผิดชอบ องค์กร
ขององค์กร
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

2/2

6/8
8/8

2/2
2/2

2/2
2/2
2/2
2/2

8/8
7/8
3/8
8/8

2/2

2/2

8/8
4/8

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำ�นวนครั้งที่มาประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง

ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสของคณะกรรมการ ทีโอที และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำ�ปี 2557
รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ทีโอที ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
นายอุดม
พัวสกุล
0.00
พ.ต.อ. สุชาติ
วงศ์อนันต์ชัย  
184,435.48
พล.อ.อ. พิธพร
กลิ่นเฟื่อง
123,991.92
นายวัลลภ
พลอยทับทิม
90,967.74
นายสุรศักดิ์
เรียงเครือ
91,935.48
นายประสิทธิ์
ศิริภากรณ์  
83,333.33
นายจุมพล
ริมสาคร
117,419.34
นายสาธิต
รังคสิริ  
36,741.92
ดร.พงศ์รักษ์
จินดาสมบัติเจริญ
117,741.92
นายพงศ์พัท
จิตรสำ�เริง
117,741.92
น.อ.รศ.ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
117,741.92
ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
97,741.92
นายกอบพงษ์   
ตรีสุขี
107,741.92
นายบุญเชิด
คิดเห็น *
80,000.00
นายเอกศักดิ์
สาโท *
110,000.00
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หน่วย : บาท

คณะกรรมการ
รวม
ค่าเบี้ยคณะกรรมการ
ประชุม
ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ
เงินโบนัสคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ทีโอที
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนดค่า กิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ประจ�ำปี 2556
ทีโอที
เฉพาะเรื่อง
ที่จ่ายเงิน ตอบแทน
ในปี 2557

0.00
0.00
50,000.00
75,000.00
30,000.00
123,999.96
77,500.00
70,000.00
137,500.00
42,500.00
165,000.00
82,500.00
90,000.00
52,500.0
130,000.00

42,361.11
57,325.27
51,075.27
37,500.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
37,500.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
8,602.15
8,602.15

42,361.11
241,760.75
225,067.19
203,467.74
171,935.48
257,333.29
244,919.34
205,241.92
305,241.92
210,241.92
332,741.92
230,241.92
247,741.92
141,102.15
248,602.15

ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสของคณะกรรมการ ทีโอที และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำ�ปี 2557 (ต่อ)
รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ค่าเบี้ยคณะกรรมการ
ประชุม
ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ
เงินโบนัสคณะกรรมการ คณะกรรมการ
รวม
ทีโอที
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนดค่า กิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ประจ�ำปี 2556
ทีโอที
เฉพาะเรื่อง
ที่จ่ายเงิน ตอบแทน
ในปี 2557

คณะกรรมการ ทีโอที ระหว่าง มกราคม - กรกฎาคม 2557
นายพจน์   จิรวุฒิกุล
0.00
นายยงยุทธ  วัฒนสินธุ์
60,000.00

0.00
0.00

29,301.08
27,361.11

29,301.08
87,361.11

หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556

ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสของคณะกรรมการ ทีโอที และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำ�ปี 2557
รายนามคณะกรรมการ
รายนามคณะกรรมการ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ค่ตรวจสอบ
าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุมก�ำหนดค่า กิจรวม
ทีโอที
สรรหา
การสัมพันธ์
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตอบแทน
ทีโอที
เฉพาะเรือ่ ง

คณะกรรมการ ทีโอที ระหว่างสิงหาคม - ธันวาคม 2557
พล.อ. สุรพงษ์
สุวรรณอัตถ์
นายพิพัฒน์
ขันทอง
นายสุรนันท์
วงศ์วิทยกำ�จร
นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
นายอนุพันธ์
กิจนิจชีวะ
นายณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์
นางศิริพร
เหลืองนวล
นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
รศ. ชิต
เหล่าวัฒนา
นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
พ.อ. สมเกียรติ
สัมพันธ์
นายกฤษฎา
บุณยสมิต
นายมนตรี
ศรไพศาล
นางอุไร
ร่มโพธิหยก

155,080.00
104,637.00
98,387.00
78,387.00
88,387.00
98,387.00
98,387.00
98,387.00
98,387.00
98,387.00
98,387.00
98,387.00
18,387.00
10,000.00

0.00
75,000.00
82,500.00
82,500.00
110,000.00
110,000.00
70,000.00
90,000.00
85,000.00
102,500.00
80,000.00
130,000.00
0.00
0.00

155,080.00
179,637.00
180,887.00
160,887.00
198,387.00
208,387.00
183,387.00
188,387.00
183,387.00
200,887.00
178,387.00
228,387.00
18,387.00
10,000.00

หมายเหตุ : กรรมการข้างต้นได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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รายนามและประวัติคณะกรรมการ

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
ประธานกรรมการ
อายุ 57 ปี
การศึกษา
• โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 15
• ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ วิทยาลัยการทหารเวอร์จิเนีย  
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 68 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
• หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สหรัฐอเมริกา
การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Georgetown Leadership Seminar สหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

44

รายงานประจ�ำปี 2557

ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจำ�กรุงวอชิงตัน
• ผู้อำ�นวยการกองข่าว กรมข่าวทหารบก
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
• เจ้ากรมข่าวทหาร
• เจ้ากรมยุทธการทหาร

นายพิพัฒน์ ขันทอง
รองประธานกรรมการ

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�จร
กรรมการ

อายุ 57 ปี
การศึกษา
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)  
รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำ�นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร
• กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)
ประสบการณ์ในอดีต
• สรรพากรจังหวัด สำ�นักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา
• นักวิชาการภาษี 9 ชช. สำ�นักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพากร
• นักวิชาการภาษี 9 ชช. สำ�นักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กรมสรรพากร
• สรรพากรภาค สำ�นักงานสรรพากรภาค 9
(กำ�กับดูแลงานสรรพากรในท้องที่อีสานใต้)
• สรรพากรภาค สำ�นักงานสรรพากรภาค 5
(กำ�กับดูแลงานสรรพากรในท้องที่ตะวันออก)
• ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร

อายุ 62 ปี
การศึกษา
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2516
• Mater of Arts (เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ) Williams College,
U.S.A. พ.ศ.2530
การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” นมธ.
(Thammasat Leadership Program) รุ่นที่ 3
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 4
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมถ์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
พ.ศ. 2533
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2548
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• คณะกรรมการบริหารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• คณะกรรมการบริหารองค์การสุรา กระทรวงการคลัง
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ
ประสบการณ์ในอดีต
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
• คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กทช.)
• เลขาธิการคณะกรรมกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.)
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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46

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมการ

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
กรรมการ

อายุ 52 ปี
การศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำ�นักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จำ�กัด
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำ�กัด (มหาชน)             
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)             
• กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำ�กัด
ประสบการณ์ในอดีต
• หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี
ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จำ�กัด และกรรมการบริหาร
ในกลุ่มบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
• ทนายความ บริษัท สำ�นักกฎหมาย ดร. มานะและเพื่อน จำ�กัด

อายุ 41 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Massachusetts Institute
of Technology (MIT), U.S.A.  
• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Georgia Institute of
Technology, U.S.A.  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 4
สถาบันพระปกเกล้า
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการบริหารและผู้อำ�นวยการ บริษัท เทสโก้ จำ�กัด
• CEO บริษัท ไฟคอล อินเทลลิเจนซ์ จำ�กัด
• Co-founder บริษัท ทีทูพี จำ�กัด
• Executive Program Director โครงการ Strategy and Innovation
for Businesses in Asia (SIBA) ระหว่าง CMMU และ MIT
ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการและผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ องค์การมหาชน
• รองผู้อำ�นวยการด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)   
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำ�กัด
• ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ บริษัท Booz Allen & Hamilton Consulting

รายงานประจ�ำปี 2557

นางศิริพร เหลืองนวล
กรรมการ

นายวรพัฒน์ ทิวถนอม
กรรมการ

อายุ 55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University,  
U.S.A.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 18 (2014)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD,
Switzerland
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง
• กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำ�กัด
• อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำ�กัด

อายุ 61 ปี
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐศาสตร์บัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ข้าราชการบำ�นาญ
ประสบการณ์ในอดีต
• อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
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รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการ

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ

อายุ 53 ปี
การศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Carnegie Mellon University,
U.S.A.
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Carnegie Mellon University, U.S.A.
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
• ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี
Massachusetts Institute of Technology
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
• กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์
• ผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่าง MIT และประเทศไทย

อายุ 50 ปี
การศึกษา
• นิติศาสตร์บัณฑิต
การอบรม
• หลักสูตรการต่อต้านอาชญากรรมเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง  
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช. รุ่นที่ 2)
• Advance Strategic Management (IMD : International Institute
for Management Development) Switzerland
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ในอดีต
• ประธานคณะทำ�งาน สมาคมธนาคารไทย
• อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายตำ�รวจ หลักสูตรผู้กำ�กับการ
หลักสูตรบริหารงานตำ�รวจชั้นสูง
• กรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.กฎหมายบัตรอิเล็คทรอนิกส์
• ทำ�งานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
(ธนาคารซิตี้แบงก์)
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พ.อ. สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
• ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า
Virginia Polytechnic Institute and State University
มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
Virginia Polytechnic Institute and State University
มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute
มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23
การอบรม
• หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ลพบุรี
• หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ�
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง
กองบัญชาการกองทัพไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม

ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้อำ�นวยการกองนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อำ�นวยการกองแผนและงบประมาณโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อำ�นวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• รองผู้อำ�นวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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นายกฤษฎา บุณยสมิต
กรรมการ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการ และรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 60 ปี
การศึกษา
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองอธิบดีอัยการ สำ�นักงานที่ปรึกษากฎหมาย
สำ�นักงานอัยการสูงสุด
• ที่ปรึกษาราชบัณฑิตยสถาน
• กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
• รองเลขานุการอัยการสูงสุด
• อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3

อายุ 49 ปี
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 22)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีซี่ บาย จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท เอฟ.เอ.เอส.ที โซลูชั่นส์ จำ�กัด
• กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) คณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคอมพิวเตอร์
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด
• กรรมการ บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่น ดิลิเวอร์รี จำ�กัด
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คณะผู้บริหาร

1

2

3

4

5

6

7
1

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการบริษัท
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคล

2

ดร.มนต์ชัย หนูสง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่ปรึกษาอาวุโส

3

ดร.ก�ำธร ไวทยกุล

5

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

6

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่ปรึกษาอาวุโส
4

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานประสิทธิผลองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ

นางปรียา ด่านชัยวิจิตร		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

7

นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมายและบริหารผลประโยชน์
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8

9

10

11

12

13

14
8

นายนฤาชา จิตรีขันธ์

10

นายศุภชัย ตั้งวรชัย		

11

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารทรัพย์สิน
9

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานโครงข่าย

นายมรกต เธียรมนตรี

12

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
และบริการเพื่อสังคม

นายเชฏฐ์ พันธ์จันทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร

13

นายจุมพล ธนะโสภณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาค
14

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส

52

รายงานประจ�ำปี 2557

15

16

17

18

19
12

20

21
15

ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์

17

นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ

18

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักกลยุทธ์
16

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักคุณภาพและระบบงาน

นางวิมลพรรณ จัตตานนท์

19

นางช่อทิพย์ รื่นนาม

20

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักบัญชีการเงิน

นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักวิศวกรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักกฎหมาย

นายโสภณ เนตรสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักปฏิบัติการ

21

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

53

22

23

24

25

26

27

28
22

นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล

24

นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ

25

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักการตลาด
23

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายและบริการลูกค้าองค์กร

นายธงชัย สุวรรณฉวี

26

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

27

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักอ�ำนวยการโทรศัพท์เคลื่อนที่

นายนิวัฒน์ กิมตระกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักการเงินและบัญชีโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่

28

นางจุรีรัตน์ สงวนงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักพัสดุและกฎหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
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29

30

31

32

33

34

36

35
29

นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1
และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 3
30

31

34

นายชาญชัย บูรณะบัญญัติ

35

นายสมยศ สัมพันธนานนท์

36

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 4
32

33

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 2

นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 1

นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 2

นายสมหมาย สุขสุเมฆ

นายอนุรุต อุทัยรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 4

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 5

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

55

ประวัติผู้บริหารและค่าตอบแทน
1

2

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการบริษัท รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
และรักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล

ดร.มนต์ชัย หนูสง		

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส

การศึกษา
• ปริญญาโทและเอก (Computer Networks),
Telecom Paris ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรกฎหมายปกครองสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 41
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
• หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ รุ่นที่ 90
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
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3

ดร.กำ�ธร ไวทยกุล		

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส

การศึกษา
• Diploma de Docteur (Informatique) มหาวิทยาลัยปารีส
ประเทศฝรั่งเศส
• Mastere (Data Communication), Ecole Nationale Superieure
Des Telecommunications France
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง
ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 4
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ร่วมกับ The Kellogg School of Management, The Schulich
School of Business และ Maxwell School of Citizenship and
Public Affairs
• หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 48 วิทยาลัยการทัพบก
สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
และบริการเพื่อสังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักวิศวกรรม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักพัฒนาผลิตภัณฑ์

4

นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
แห่งชาติ
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ
สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
และบริการเพื่อสังคม
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ภาคขายและบริการภูมภิ าคที่ 3
5

นายพิทักษ์พงษ์  ทัพอินพรหม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักคุณภาพและระบบงาน
6

นางปรียา  ด่านชัยวิจิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน

การศึกษา
• MPCC Account, U.S.A
• MBA program, U.S.A
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Post and Telecommunication ณ ประเทศเยอรมัน
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักบัญชีการเงิน

7 นางณัฏฐ์ณัชชา  ไชยประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย
และบริหารผลประโยชน์

การศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรังสิต
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
• หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตาม
มาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1 มูลนิธิวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โดยได้รับการสนับสนุน
ทางวิชาการจาก สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรกฎหมายปกครองสำ�หรับผูบ้ ริหารระดับสูง (กปส.) รุน่ ที่ 1
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
รุ่นที่ 5 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Deregulating & Privatizing the Telecommunications
Sector and Building Strategic Alliances ณ Intrados International
Management Group, in cooperation with the George
Washington Unitersity in Washington, U.S.A
• หลักสูตร Human Resources Management ณ Nippon Telegraph
Telephone Corporation in Japan
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักพัสดุ
และกฎหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักกฎหมาย
8 นายนฤาชา  จิตรีขันธ์		

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารทรัพย์สิน

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรม
• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Digital สถาบันวิชาการ ทีโอที
• หลักสูตร Telecom Management สถาบันวิชาการ ทีโอที
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 4

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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9

นายศุภชัย  ตั้งวรชัย		

12 นายวุฒิดนัย  ฐิตะกสิกร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงข่าย

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (โทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ สำ�นักงาน กสทช.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักวิศวกรรม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
และบริการเพื่อสังคม

13

10 นายมรกต  เธียรมนตรี

การศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 3
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส       

นายจุมพล  ธนะโสภณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขาย
และบริการลูกค้านครหลวง
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาค

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักพัฒนาผลิตภัณฑ์

การศึกษา
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (โทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักคุณภาพและระบบงาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักปฏิบัติการ

11 นายเชฏฐ์  พันธ์จันทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย              
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ณ สิ้นปี)
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37.797 ล้านบาท

44.897 ล้านบาท

40.867 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2557

นโยบายและแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที ในปี 2557 ยังคงยึดถือหลักการตามหลักสากลดังเช่นที่ถือปฏิบัติมา 8 ประการ ได้แก่ 1) รู้จักหน้าที่
2) มีความรับผิดชอบ 3) มอบความเป็นธรรมเท่าเทียม 4) จัดเตรียมการงานโปร่งใส 5) มองไกลสร้างคุณค่า 6) รักษาจริยธรรม 7) เป็นผูน้ �ำ ความดี
และมีส่วนร่วม และ 8) ผดุงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในปีนี้ยังเป็นปีที่ ทีโอที นำ�ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) มาใช้เป็นครั้งแรก จึงได้ให้ความสำ�คัญกับงานกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างให้เกิดความ
เป็นระบบและกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมความเป็นรูปธรรมและการบูรณาการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
ในระดับนโยบาย คณะกรรมการ ทีโอที ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม” โดยมีนายวรพัฒน์  ทิวถนอม เป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ อมรวิวฒ
ั น์ นายธันวา เลาหศิรวิ งศ์ และพันเอก
สมเกียรติ สัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายและเป้าหมายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจนสำ�หรับ ทีโอที และในส่วนของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำ�งานอย่างแท้จริง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส่วนงาน จึงมีการแต่งตั้งคณะทำ�งานพิจารณาจัดทำ�แผน
พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักกลยุทธ์
นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์) เป็นหัวหน้าคณะทำ�งาน) โดยให้มีหน้าที่ ในการทบทวนและจัดทำ�แผนพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำ�ปี
ในระดับปฏิบัติ ทีโอที ตระหนักดีว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่มีความเป็นนามธรรมสูงและยากต่อการวัดความสำ�เร็จ จึงได้
สร้างระบบที่ช่วยส่งเสริมความเป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการขึ้นในองค์กร โดยคณะทำ�งานฯ ดำ�เนินการจัดทำ�แผนพัฒนาการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (ระยะ 4 ปี) ในลักษณะ Rolling Plan ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี แผนที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ แผนพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี พ.ศ.2557-2560 และดำ�เนินการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติจริง ด้วยการระดมสมองบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ�เป็นแผนปฏิบัติการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ประจำ�ปี 2557 จำ�นวน 13 แผน ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนำ�ไปปฏิบัติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี 3 ประการได้แก่ 1) พัฒนาระบบการกำ�กับดูแลองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมและกำ�กับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
และจริยธรรม และ 3) ส่งเสริมการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนชุมชนสำ�คัญ
นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการทำ�งานครบถ้วนสมบูรณ์ ยังได้ทำ�การติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ประจำ�ปี 2557 จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ�ทุกไตรมาส และมีการจัดทำ�รายงานความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
และนำ�เสนอคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ และคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อรับทราบตามลำ�ดับ
อย่างไรก็ตาม ทีโอที ได้เร่งส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในหลายช่องทาง ได้แก่ การจัดอบรมสัมมนาเรื่อง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารระดับสูง และจัดทำ�หลักสูตร e-Learning การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานทั่วไป  การปรับปรุงข้อมูลบน
Website CG&CSR เสียงตามสาย และแผ่นพับอย่างสมํ่าเสมอ และทำ�การสำ�รวจความรู้ความเข้าใจผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีผ่านทาง Website โดยการแปลผลพบว่า มีผู้บริหารและพนักงานรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีค่อนข้างสูง
(ร้อยละ 89 ของผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งหมด) แต่ความเข้าใจที่ถูกต้องมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ซึ่งส่วนงานรับผิดชอบได้นำ�ผลการสำ�รวจที่ได้รับไป
ปรับปรุงการดำ�เนินงานต่อไป
เพื่อให้การดำ�เนินงานดังกล่าวข้างต้นมีความยั่งยืน ทีโอที จึงได้กำ�หนดเป็นแนวปฏิบัติ (Work Flow) ไว้ 4 กระบวนการ ด้วยกัน ได้แก่
กระบวนการพัฒนานโยบาย/หลักการต่างๆ ของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
ทีโอที และแผนปฏิบัติการประจำ�ปี กระบวนการติดตามและการรายงานผล และกระบวนการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและแผนงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีโอที ดำ�เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันเป็นปัจจัยสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับ
คนในสังคม  ด้วยความสามารถหลัก (Core Competency) ในการออกแบบและจัดการระบบเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารของ
ทีโอที การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของ ทีโอที อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะยกระดับการดำ�เนิน
กิจการให้เติบโต พร้อม ๆ กับการรักษาสมดุลในการอยูร่ ว่ มกันในสังคม รวมถึงการรักษาสภาวะแวดล้อม ในการเพิม่ ศักยภาพ การส่งมอบคุณค่า
ผ่านการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาทั้งองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทีโอที ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาลทีด่ ี ทัง้ นี้ ทีโอที ได้ก�ำ หนดแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทีโอที พ.ศ. 2557 - 2560 โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้
การดำ�เนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนทีส่ ำ�คัญต่อองค์กรอย่างจริงจัง โดยสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในท้องถิ่น อาทิ โครงการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม โครงการ TOT Young Club โครงการระบบเครือข่ายไร้สายเพือ่ การศึกษา และการแพทย์ทางไกลระหว่างมูลนิธชิ ยั พัฒนามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์และ ทีโอที
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำ� ICT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการสร้าง
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตลอด วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ICT ด้วยจิตสำ�นึกของผู้บริหารและพนักงาน อาทิ โครงการ Green
ICT และโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีโครงข่ายที่ทันสมัย ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและรูปแบบธุรกิจที่ช่วยพัฒนาประเทศ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยีโครงข่ายที่ทันสมัย ที่กระจายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อาทิ โครงการ USO โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกัน ทีโอที นำ�มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (มอก./ISO 26000 Social
Responsibility) มาเป็นกรอบกำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ใน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำ�นึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารให้ทนั สมัย เพือ่ สนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ทีเ่ ท่าเทียมของเยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมไทย และการสร้างการมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายสังคมที่มีจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในปี 2557 ทีโอที ได้ดำ�เนินการกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ ทีโอที ให้ความสำ�คัญโดยมีฝ่ายบริหารและพนักงานร่วมเป็นจิตสาธารณะดำ�เนินการ
3 กิจกรรม คือ

โครงการครูตู้
ทีโอที ได้รบั ใช้ใต้เบือ้ งพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 50 ล้านบาท เพือ่ เฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งทรงพระราชทานเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในการจัดทำ�โครงการการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้  เพื่อแก้ไขการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันระหว่างเด็ก
ในเมืองและเด็กในชนบทรวมถึงการมีส่วนร่วมในการนำ�โครงข่ายโทรคมนาคมทั้งใยแก้วนำ�แสง และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อสนับสนุนโครงการครูตู้ ในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก
โรงเรียนวังไกลกังวลสู่โรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งห่างไกลและขาดแคลนครูทั่วประเทศกว่า 31,348 โรงเรียน และโรงเรียนในประเทศเพื่อนบ้านอีกจำ�นวน
4 โรงเรียน รวมเป็นจำ�นวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาผ่านโครงการครูตู้เป็นจำ�นวนถึง 3,134,800 คน ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกัน ด้วยเครือข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทุกหนแห่งของ ทีโอที
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นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาครูในการอบรมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์เป็นจำ�นวน 626,960 คน  
ทัง้ นี้ โครงการครูตยู้ งั เอือ้ ประโยชน์กบั ประชาชนทัว่ ไปในการศึกษาเพิม่ พูนความรูด้ ว้ ยการรับชมทาง www.dlf.ac.th โดยปัจจุบนั มีผเู้ ข้าชมเว็บไซต์
แล้วเป็นจำ�นวนว่า 2,000,000 คนต่อปี โครงการครูตู้ จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของ ทีโอที ที่ได้สร้างโอกาสทำ�ให้ความรู้ของเด็กในเมืองและ
เด็กในชนบทเป็นความรู้ที่เท่าเทียมกัน

TOT Young Club สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่เส้นทางออนไลน์
TOT Young Club หรือ TYC ของดีบ้านฉันโด่งดังทั่วโลก หนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนความภาคภูมิใจ
ของ ทีโอที ในการส่งต่อสำ�นึกรักชุมชนให้กับเยาวชน เพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพสังคมและชุมชนให้เติบโตยั่งยืน พร้อมกับ
การสร้างเศรษฐกิจชุมชนกับการส่งของดีของชุมชนสู่เส้นทางตลาดออนไลน์ โดยความสำ�เร็จของโครงการฯ เกิดจากความร่วมมือของ อบต.
มหาวิทยาลัย โรงเรียนในชุมชน และ ทีโอที ที่เป็นแกนกลางสนับสนุนระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ความรู้ทักษะด้านไอซีที ระบบตลาด
ออนไลน์ รวมถึงพนักงานในการเป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คณ
ุ ค่าของวิถชี วี ติ วัฒนธรรม และทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมที่สวยงามในชุมชนของน้อง ๆ เยาวชน อันนำ�ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่เส้นทางออนไลน์ให้กับทั้ง 14 ชุมชน ได้แก่ บ้านราง
ไม้แดง จังหวัดราชบุรี บ้านโพ จังหวัดอยุธยา บ้านสำ�ราญ จังหวัดขอนแก่น บ้านกุดชุมแสง จังหวัดชัยภูมิ บ้านบอม จังหวัดลำ�ปาง บ้านกร่าง
จังหวัดพิษณุโลก บ้านเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านดง จังหวัดนครนายก บ้านช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี
บ้านบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี ชุมชนบ้านตะปอเยาะ จังหวัดนราธิวาส และชุมชนตลาดสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสุขศาลาพระราชทาน  
โครงการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรที่ยากไร้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยการพัฒนาหน่วยพยาบาลทีม่ อี ยูใ่ นโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนให้เป็น “สุขศาลาพระราชทาน” เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และประชากรชายขอบระหว่างประเทศ ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล
อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน รวมทั้งช่วยให้เกิดความไว้วางใจในเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดความ
มัง่ คงของชาติ โดยบริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ได้รว่ มน้อมนำ�พระราชปณิธานสูก่ ารปฏิบตั ิ ด้วยการเข้าไปสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและเครือข่าย
การสื่อสาร และอุปกรณ์ไอที ในการรักษาพยาบาลด้วยสื่อสารทางไกล Tele-medicine โดยการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม iPSTAR
ให้บริการอินเทอร์เน็ตพร้อมโทรศัพท์ ติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IT และการ Setup ระบบ Web Conference เพือ่ ให้การรักษาพยาบาล
ด้วยสือ่ สารทางไกลสูพ่ นื้ ทีใ่ นถิน่ ทุรกันดารอย่างเท่าเทียมทัว่ ประเทศ สำ�หรับโครงการสุขศาลาพระราชทานที่ ทีโอที ได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยี
และเครือข่ายการสื่อสารในโรงเรียน ตชด. ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีจำ�นวน 14 แห่ง คือ บ้านแสนคำ�ลือ จ.แม่ฮ่องสอน/บ้านแม่จันทะ
และบ้านเลตองคุ จ.ตาก/บ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี/บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรี/บ้านไอร์บือแต และบ้านโอ จ.นราธิวาส/รร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ
ชีวะโกศล และ รร.ตชด.รางวัลอินทิราคานธี จ.เชียงใหม่/ บ้านปิล็อคคี่ จ.กาญจนบุรี/บ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์/บ้านห้วยกุ๊ก จ.เชียงราย/
รร.ตชด.มรว.เฉลิมลักษณ์ฯ จ.ตาก/รร.ตชด.ลีนานนท์ จ.นราธิวาส

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

เป็นบริการเพื่อสังคมที่ ทีโอที ดำ�เนินการตามนโยบายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2549-2553) ทีโอที ดำ�เนินการติดตั้งบริการโทรศัพท์
สาธารณะและโทรศัพท์ประจำ�ที่ จำ�นวน 21,607 เลขหมาย ดังนี้
		 • ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะเพื่อบริการชุมชน จำ�นวน 12,302 เลขหมาย
		 • ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะสำ�หรับคนพิการ จำ�นวน 6,507 เลขหมาย
		 • ติดตั้งโทรศัพท์ประจำ�ที่สำ�หรับส่วนราชการ สถานีอนามัยและตำ�รวจตระเวนชายแดน จำ�นวน 2,798 เลขหมาย
2.  จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2555)
		 • ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะจำ�นวน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ชุมชน จำ�นวน 302 หมู่บ้าน
		 • ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ประจำ�ที่ อย่างละหนึ่งเลขหมาย ต่อหนึ่งสถานศึกษา พร้อมทั้ง จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ในสถานศึกษา จำ�นวน 206 โรงเรียน
		 • ติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำ�ชุมชน จำ�นวน 119 แห่ง
		 • ติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำ�ชุมชนสำ�หรับหน่วยงานด้านสังคม จำ�นวน 25 แห่ง
		 • ติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำ�ชุมชน (ส่วนเพิ่มเติมปี 2557 ) จำ�นวน 14 แห่ง
3. จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)

62

รายงานประจ�ำปี 2557

ด้วยพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 มาตรา 27(12) และมาตรา 50 บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) กำ�หนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ในพื้นที่ชนบท พื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนตํ่า
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการขยายโครงข่าย โทรคมนาคมทั้งแบบมีสายและไร้สายให้กระจายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมาย
ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของทั้งประเทศ สามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์ส่วนบุคคล บริการโทรศัพท์สาธารณะ 1-2 เลขหมายต่อหมู่บ้าน
และประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อินเทอร์เน็ตชุมชน อินเทอร์เน็ตสถานศึกษา
และอินเทอร์เน็ตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล วิธีดำ�เนินการโดยการคัดเลือกผู้ให้บริการโทรคมนาคมเป็นผู้ดำ�เนินการด้วยวิธีการประมูล
โดยมีแผนการดำ�เนินงานทั้งหมด 5 ปี เริ่มแรก กสทช. จัดให้มีโครงการนำ�ร่อง 2 จังหวัด ที่หนองคาย และพิษณุโลก เริ่มประมูลงานในปี 2557
และในส่วนที่เหลือกำ�หนดให้มีการประมูลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ภายในปี 2559
ปี 2557 ทีโอที ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลงานบริการเพื่อสังคมระยะที่ 3 โดยได้ทำ�การสำ�รวจ อุปกรณ์ และโครงข่าย
Optical Fiber Cable ในพื้นที่ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว พบว่า ทีโอที มีโครงข่ายที่ครอบคลุมและใกล้เคียงกับพื้นที่ขยายบริการ สามารถให้บริการได้
ทุกพืน้ ทีเ่ ป้าหมายที่ กสทช. กำ�หนด ด้วยการลงทุนทีต่ � 
ำ่ และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้ ทีโอที มีพนักงานทีส่ ามารถดูแล และบำ�รุงรักษาโครงข่าย
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยการร่วมประมูลงานครั้งนี้ ทีโอที เสนอราคาตํ่าสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประกาศผลการประมูล
ในปี 2557 สามารถสรุปผลงานของบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ดังนี้
1. ติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำ�ชุมชน (ส่วนเพิ่มเติม) จำ�นวน 14 แห่ง ผลการดำ�เนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์
2. บำ�รุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์สาธารณะ USO ระยะที่ 2 ติดตั้งที่หมู่บ้านจำ�นวน 302 เลขหมาย
3. บำ�รุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์ประจำ�ที่ USO ระยะที่ 2 ติดตั้งที่โรงเรียน 312 เลขหมาย
4. จัดให้มีการตรวจสอบซ่อมบำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและชุมชนโครงการ USO ระยะที่ 2 ทุก ๆ
6 เดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี
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การวิจัยและพัฒนา

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนา ของ ทีโอที โดยตระหนักถึงความสำ�คัญของการสื่อสาร ด้วย
เป้าหมายที่แน่วแน่ เพื่อนำ�ทักษะที่มีมาใช้พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใดที่สร้างสรรค์ไว้แล้วและยังใช้งานจริง ยังได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการคิดโจทย์หัวข้อการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม ผ่านการให้ทุนอุดหนุน การวิจัยและ
พัฒนา  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้งการให้ค�ำ ปรึกษาทางเทคนิค และ การเป็นศูนย์กลางในด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของ ทีโอที เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในบริการสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ยังมีห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุ
คุณภาพโครงข่าย คุณภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่สร้างสมมา
ยาวนานมากกว่า 50 ปีนับตั้งแต่ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติ ภายใต้โครงการ The United Nation Development
Program (UNDP)

สรุปผลงานสำ�คัญในรอบปี 2557
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1. เครื่องมือสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านข่ายสายทองแดง (TOT Xdsl Tester) เป็นเครื่องมือที่รองรับการติดตั้ง
และบำ�รุงรักษาบริการ VDSL และ ADSL โดยมีฟังก์ชั่นที่เพียงพอในการใช้งาน ซึ่งยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการใช้งาน ด้วยราคาที่เหมาะสม
2. อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบหลายพอร์ทสำ�หรับอุปกรณ์แอคเซสพอยท์ (Multi Port Power over Ethernet (POE) for Access Point
Equipment) เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำ�หรับอุปกรณ์ Access Point แบบ หลายพอร์ท โดยใช้ประโยชน์จากสาย UTP ที่เหลืออยู่ โดยไฟที่ส่งไปนั้น
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจึงไม่มีการรบกวนสัญญาณแต่อย่างใด
3. ระบบเครื่องรับชำ�ระเคลื่อนที่ Just Pay (Just Pay Mobile POS Software) เป็นระบบรับชำ�ระค่าบริการของ Just Pay สำ�หรับใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์ประเภท Mobile บนระบบปฏิบัติงาน Android สามารถแสกนบาร์โค้ดของใบเสร็จ รับชำ�ระและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ผู้มาชำ�ระได้
เหมือนระบบปกติ สามารถพกพา ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้
4. อุปกรณ์ Fiber Distribution Hub เป็นอุปกรณ์สำ�หรับใช้ในการตัดถ่ายเคเบิล Optic ภายนอกอาคารที่มีความจุสูงสุด 144 Ports ผลิต
จากอลูมิเนียม มีนํ้าหนักเบา สามารถยึดติดบนเสา มีชุด Splice & Distribution Module ขนาด 12 Ports พร้อม Adapter สำ�หรับการติดตั้งแบบ
ลาดเอียง
5. อุปกรณ์ DC Power Supply 48 V. เป็นอุปกรณ์สำ�หรับควบคุมการทำ�งานของ Module/Rectifier ให้ทำ�หน้าที่จ่ายไฟ AC ให้กับ Module/
Rectifier ในสภาวะปกติและหยุดจ่ายไฟเมื่อตรวจพบปัญหา ควบคุมการจ่ายไฟของแบตเตอรี่และควบคุมการชาร์จกระแส ตลอดจนการตรวจจับ
เหตุผิดปกติทางไฟฟ้า
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ผลงานซ่อมและสอบเทียบ
บริการงานสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 งานตรวจรับ งานซ่อมเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้านไฟฟ้าและด้าน Fiber Optic. แก่ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก ทีโอที เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ให้บริการเครือข่าย ตัวแทนจำ�หน่ายเครื่องมือวัด ผู้รับจ้าง ดูแลระบบเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนั้นเป็นเครือข่ายของสำ�นักงาน กสทช.
ให้บริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแก่สถานีวิทยุชุมชน
ผลงานทดสอบและพัฒนา
         ให้บริการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าภายในและภายนอก ทีโอที อาทิ ทดสอบอุปกรณ์ FTTx เพื่อ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

รางวัลนวัตกรรม
1. รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน“โทรศัพท์สำ�หรับผู้พิการทางสายตา” ในงาน “42nd  International Exhibition of Invention of Geneva”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
2. รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน “ระบบเครื่องรับชำ�ระเคลื่อนที่ Just Pay” การเข้าประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน “Seoul
International Invention Fair 2014” (SIIF)
3. รางวัลชมเชยนวัตกรรม ชื่อผลงาน“อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบหลายพอร์ทสำ�หรับอุปกรณ์แอคเซสพอยท์ (Multi Port Power over
Ethernet (POE) for Access Point Equipment)” ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำ�ปี 2557 ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
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โครงสร้างอัตรากำ�ลัง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างอัตรากำ�ลัง
จำ�นวนพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีกำ�หนดเวลา (ณ สิ้นปี)

กลุ่มพนักงาน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มปฏิบัติการด้านเทคนิค
กลุ่มงานขาย บริการ และการตลาด
กลุ่มงานสนับสนุน
รวม
รวมทั้งหมด

2557
2556
2555
พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน
(คน) มีก�ำหนดเวลา (คน) มีก�ำหนดเวลา (คน) มีก�ำหนดเวลา
(คน)
(คน)
(คน)
576
6,889
4,501
4,084
16,096

16,498

245
88
69
402

592
6,892
4,451
4,343
16,278

16,541

158
48
57
263

529
6,970
4,857
4,702
17,058

17,343

ค่าใช้จ่ายรวมพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีกำ�หนดเวลา (ณ สิ้นปี)
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2557

2556

2555

13,391 ล้านบาท

17,969 ล้านบาท

17,758 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2557

196
44
45
285

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีโอที มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
แข่งขันได้ในธุรกิจโทรคมนาคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น  
นโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทีโอที ใช้แนวทางตามหลัก 4 R ดังนี้
1. Recruit ทีโอที มีการบริหารจัดการอัตรากำ�ลังที่สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด โดยการสรรหาบุ ค ลากรใหม่ ซึ่ ง พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ตำ � แหน่ ง งาน พร้ อ มกั บ ใช้ ก ระบวนคั ด เลื อ กเชิ ง สมรรถนะ
(Competency Based Interview) การจ้างผู้ปฏิบัติงานแบบมีกำ�หนดเวลา เพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์ก่อนคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูงสุดบรรจุ
เป็นพนักงานประจำ�  การจ้างงานแบบ Outsourcing เพือ่ ทำ�งานเฉพาะหรืองานระยะสัน้ การจ้างเหมาทำ�งานกับลักษณะงานให้บริการทีต่ อ้ งการ
ความรวดเร็วและสามารถควบคุมคุณภาพได้แทนการจ้างแรงงาน และการให้ทนุ การศึกษากับผูท้ ก่ี �ำ ลังศึกษาในสถาบันชัน้ นำ�เพือ่ รับเข้าปฏิบตั งิ าน
เมื่อสำ�เร็จการศึกษา  
2. Retain ทีโอที มีการรักษาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานกับองค์กร เพื่อความต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจ
โดยการกำ�หนดโครงสร้างระดับตำ�แหน่งที่กำ�หนดลักษณะงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานไว้อย่างชัดเจน
การเลื่อนระดับตำ�แหน่งและการแต่งตั้งที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารค่าตอบแทนมีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามผลการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือพนักงาน การบริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานกำ�หนด การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานกับองค์กรได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
3. Renewal ทีโอที ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับ ให้มีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
Training, Project Assignment, Job Rotation, On the Job Training และ Self-Directed Study โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งาน ภายใต้แนวคิดและหลักการของ Competency Based Development อีกทั้ง
บุคลากรสามารถย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถและกรอบการย้ายตามกลุ่มงาน (Career Movement Model)
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4. Reinforce ทีโอที มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายธุรกิจ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยนำ�ผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการขึ้นเงินเดือน เลื่อนตำ�แหน่ง แต่งตั้ง การพัฒนา มีการกำ�หนดกลไกเพื่อเสริมสร้างการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีของบุคลากร ได้แก่ สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่ดี การบังคับใช้และการลงโทษ
ที่เป็นธรรม การส่งเสริมในเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร และกิจการสัมพันธ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า
ทีโอที มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับ ทีโอที โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นโยบายผู้นำ� และยุทธศาสตร์องค์กร กำ�หนดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (TOT Strategy Map) สื่อสารโดย
ผู้บริหารระดับสูงตามลำ�ดับ ถ่ายทอดสู่พนักงานทุกระดับให้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นตัวอย่างและสร้างวัฒนธรรมในการ
ผลักดันให้เกิดการร่วมมือในการทำ�งานระหว่างสายงานทั่วทั้งองค์กรตามทิศทางที่กำ�หนด ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ร่วมมือ และแบ่งปันทักษะระหว่างบุคลากร เพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการทำ�งาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
ธุรกิจ มุง่ เน้นการตอบสนองลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด ด้วยโครงการต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันนวัตกรรม การแข่งขัน
สุดยอดทักษะฝีมือ ทีโอที (Broadband Access บริการ Wi-Net, IP-VPN, fiber 2U) การบริการสู่ความเป็นเลิศ (TOT Service Excellence)
การพัฒนาโครงข่ายสู่ความเป็นเลิศ (Network Excellence) และการยกระดับคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ (Quality Excellence) ดังนี้
1. การบริการสู่ความเป็นเลิศ (TOT Service Excellence) พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการสร้าง
มาตรฐานการให้บริการของ ทีโอที (TOT Service Standard Operation Procedure) อบรมและพัฒนาพนักงานผู้ให้บริการลูกค้า ประกอบด้วย
พนักงานศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ช่างติดตั้งบำ�รุงรักษา ช่างตรวจแก้คืนดี และกำ�หนดเป็นเงื่อนไขการจ้างสำ�หรับลูกจ้างนิติบุคคลที่รับเข้า
ปฏิบัติงานให้บริการลูกค้า ทีโอที ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการให้บริการ” ก่อนปฏิบัติงานจริง เพื่อการบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็วภายใต้มาตรฐานการให้บริการที่ ทีโอที กำ�หนด ประเมินผลด้วยการตรวจประเมินพฤติกรรมการให้
บริการโดยผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจประเมินศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที” โดยมุ่งผลลัพธ์ที่สำ�คัญ คือ
การวัดผลด้วยระดับความพึงพอใจลูกค้า ต่อศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที 425 แห่ง และงานบริการด้านช่างในการให้บริการติดตั้ง และตรวจแก้คืนดี
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ทั่วประเทศ
2. การพัฒนาโครงข่ายสูค่ วามเป็นเลิศ (Network Excellence) เพือ่ การให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนือ่ งในทุกสถานการณ์ โดยมีกระบวนการ
บำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน และการแก้ไขเหตุเสีย ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
3. การยกระดับคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ (Quality Excellence) โดยเน้นที่กิจกรรมบริการหลังการขายที่กระทบต่อลูกค้าโดยตรง  
ได้แก่ การติดตัง้ การตรวจแก้ การแก้ไขข้อร้องเรียน การแก้ไขข้อมูลลูกค้าทีไ่ ม่สมบูรณ์ของบริการหลักต่าง ๆ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพการบริการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีระบบที่เป็นมาตรฐาน โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติของกระบวนการรับแจ้งเหตุเสียให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
มีการนำ�เสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบใน TOT KBS (TOT Knowledge Base Society)
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การพัฒนาบุคลากร
ทีโอที ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมในงานที่รับผิดชอบ โดยกำ�หนดให้มี
วิธีการในการพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะความรู้และทักษะที่จำ�เป็น เช่น การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การไป
ฝึกอบรมร่วมกับสถาบันภายนอก การเยี่ยมชมดูงานองค์กรชั้นนำ�ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และนำ�มา
ปรับใช้ ตลอดจนการให้ทนุ การศึกษาในระดับปริญญาในสาขาต่าง ๆ ทีข่ าดแคลน โดยเชือ่ ว่าการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและการพัฒนาทีต่ รงตาม
ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ จะช่วยทำ�ให้บคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อองค์กร
ทีโอที ได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดและหลักการของ Competency Based Development และจัดให้มี Training Roadmap
สำ�หรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความก้าวหน้าตามสายอาชีพ นอกจากนี้ ทีโอที ยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
กลุ่มของผู้ปฏิบัติงานโดยมีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ขึ้น ที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
เป็นสำ�คัญ เพื่อให้เกิดแนวทาง/วิธีการการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วทั้งองค์กร
ในปี พ.ศ.2557 ทีโอที ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาให้กับบุคลากรทั้งทางด้าน ICT และด้านบริหารจัดการ และส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมและสัมมนาภายนอก โดยมีจำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นผู้เข้าอบรมจากกลุ่มปฏิบัติการ
เทคโนโลยี กลุ่มงานขายและการตลาด กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มบริหาร
นอกจากนี้ ทีโอที ได้ดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรภายนอกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาช่าง Broadband Access Network
โครงการค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ การได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม
และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ระบบข่ายสายตอนนอก ระบบสื่อสารข้อมูล) และการให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในการร่วมกำ�หนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรของประเทศทางด้าน ICT เช่น สถาบันพัฒนา
คุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น
ในด้านต่างประเทศ ทีโอที ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำ�หน้าที่เป็น Center
of Excellence (CoE) ในสาขา Business Management ตามโครงการจัดตั้ง Center of Excellence Network Project for the Asia and Pacific
Region ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) เพื่อดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยังได้รับความไว้วางใจจากองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชีย
แปซิฟิค (Asia Pacific Telecommunity: APT) ให้ดำ�เนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับบุคลากรของประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิชาการ ทีโอที ได้เร่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนภาคการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เท่าเทียมมาตรฐานสากลและเป็นผู้นำ�
ในการให้บริการการเรียนรู้ด้านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
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การบริหารความเสี่ยง
ทีโอที บูรณาการการบริหารความเสี่ยงเพื่อผลักดันการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และใช้ข้อมูลสารสนเทศของระบบงานต่าง ๆ        
ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ ได้ท�ำการสื่อสารขอความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร เพื่อบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ก�ำหนดขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์กร       
ได้อย่างทันท่วงที โดยใช้แนวทางตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง        
เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ความเสี่ยงที่สำ�คัญและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ทีโอที เผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงด้านธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งรายได้จากบริการหลักที่ยังคง      
ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังต้องน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงานให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ทีโอที จึงมุ่งมั่นในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวได้ โดยการใช้จุดแข็งและโอกาสจากความสามารถที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีแผนงาน/โครงการที่สำ� คัญ เช่น โครงการบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง โครงการ
อินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ แผนบริการ Cloud Service และแผนงานให้บริการจัดท�ำ  Solution พร้อมดูแลระบบเครือข่ายภายใน
ลูกค้าแบบ Maintenance Agreement (MA) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้ในธุรกิจใหม่ และชดเชยการลดลงของรายได้ที่น�ำส่ง กสทช.
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)
การให้บริการด้านโทรคมนาคมต้องสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง คุณภาพของโครงข่าย
จึงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในการให้บริการ ทีโอที จึงปรับปรุงโครงข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพและความสามารถในการให้บริการที่ส�ำคัญให้ได้ตาม
มาตรฐาน และสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ รวมทั้งท�ำการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเพื่อน�ำมาพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถสื่อสารการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละบริการ
ในปี 2557 มีเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น วิกฤตการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ทีโอที จึงให้ความส�ำคัญมากขึ้นในการ
จัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) และแผนฟื้นฟูความเสียหายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster
Recovery Plan) เพื่อใช้รองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและให้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ทีโอที ก�ำหนดมาตรการทางการเงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากรายได้ ที่ลดลง และต้องน�ำส่งส่วนแบ่ง  
รายได้ให้แก่ กสทช. รวมทั้งหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการต่าง ๆ พร้อมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดทางการเงินที่ส�ำคัญ เช่น EBITDA
Margin ROA ROI ความสามารถในการจัดเก็บหนี้ และการลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยได้ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดตามสัญญาบริหารประจ�ำปีของ           
ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรักษาความสามารถในการท�ำก�ำไรและแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมได้
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
จากการประกาศใช้กฎระเบียบต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ประกาศ/กฏเกณฑ์ของ กสทช. ตลอดจนการ
ถือปฏิบัติตามสัญญาร่วมการงานที่ได้ผูกพันกันมาก่อนกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและการด�ำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคมอย่างมาก ทีโอที จึงให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการทางกฎหมาย      
ในเชิงป้องกันควบคูก่ บั การเจรจาหารือร่วมกันกับคูก่ รณี โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในส่วนทีไ่ ด้เปรียบและเสียเปรียบเพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุตแิ ละเป็นประโยชน์
ต่อทั้งสองฝ่ายมากที่สุด รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานให้ความร่วมมือในการถือปฏิบัติตามประกาศ/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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การควบคุมภายใน
ทีโอที ตระหนักถึงความส�ำคัญและส่งเสริมให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญหนึง่ ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Governance) โดยจัดระบบการควบคุมภายในให้บรู ณาการร่วมกับการบริหารความเสีย่ งและให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมส�ำคัญอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิผล พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับตระหนักถึงความจ�ำเป็นและความส�ำคัญของระบบควบคุมภายใน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน การปกป้องทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท สร้างความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมทั้ง
ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลระดับองค์กร ฝ่ายบริหาร
ท�ำหน้าทีผ่ จู้ ดั การความเสีย่ งและการควบคุมภายในระดับปฏิบตั กิ าร และมีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีส่ อบทานและให้ค�ำแนะน�ำต่อการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน เพือ่ ให้ เกิดความมัน่ ใจว่า ฝ่ายบริหารจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอสอดคล้องกับระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ ส่งเสริมบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ของ ทีโอที ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก�ำหนด ตาม 5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ทีโอที ก�ำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และแผนงานผลักดันและส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามเป้าประสงค์ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
และหน่วยงานภายนอก มีการจัดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ดั เจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ ก�ำหนดตัวชีว้ ดั
(Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อวัดความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน และใช้การประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร              
เพือ่ ผลักดันสูเ่ ป้าหมาย นอกจากนีม้ นี โยบายและวิธกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีการวิเคราะห์ความรูพ้ นื้ ฐานทางการ
ศึกษาและทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การประเมินความเสี่ยง ทีโอที ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักการของ COSO – ERM และการควบคุม
ภายในตามหลัก COSO โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่
สอบทานและให้ข้อเสนอแนะต่อการควบคุมภายในระดับองค์กร และมีฝ่ายบริหารท�ำหน้าที่ Risk and Control Owner เพื่อประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก�ำหนดมาตรการและกิจกรรมที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงนัน้ ระบุผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความเสี่ยง และระยะ
เวลาด�ำเนินการ ทั้งนีต้ ัวชี้วัดความเสี่ยงจะเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้ก�ำกับดูแลทราบเหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ
ส�ำคัญที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง สนับสนุนการด�ำเนินการ ทบทวน ประเมินผล และรายงานผลอย่าง
สม�่ำเสมอ
3. กิจกรรมการควบคุม ทีโอที ตระหนักถึงความส�ำคัญของกิจกรรมการควบคุม โดยเฉพาะในงานที่ส�ำคัญ ใช้ควบคุมให้พนักงาน
ปฏิบตั งิ านได้ตามหน้าทีแ่ ละเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีค่ วรมี อาทิ การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
โดยมีทั้งกลไกการควบคุมเชิงป้องกัน และแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการสอบทานผลการด�ำเนินงาน โดยฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ทั้งด้านปฏิบัติงาน และด้านการเงินและการบัญชี เพื่อให้มีการรายงานผลข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมทั้งการควบคุมการใช้งาน
และดูแลด้านทรัพย์สิน ข้อมูล เอกสาร/หลักฐานส�ำคัญอย่างเป็นระบบ รัดกุม และเหมาะสม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทีโอที เล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้เพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการงานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ โดยส่งเสริมการบริหารจัดการสารสนเทศทีด่ ี (IT Governance) เพือ่ จัดให้มสี ารสนเทศใช้งานได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อรองรับการบริหารและปฏิบัติงาน เน้นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการสื่อสารภายใน
ทุกระดับรวมทัง้ การสือ่ สารกับหน่วยงานภายนอก โดยได้ปรับปรุงเพิม่ เติมช่องทางการติดต่อสือ่ สารให้มคี วามสะดวกต่อการเข้าถึง และปลอดภัย
รวมทั้งพิจารณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อช่วยลดต้นทุนด�ำเนินงานด้วย
5. การติดตามประเมินผล ทีโอที มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก่
1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ครอบคลุมทุกกิจกรรมส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ โดยฝ่ายบริหารทุกระดับ และ
ผู้น�ำระดับสูง เช่น การรายงานผล การประชุม เป็นต้น
2. การประเมินผลเป็นรายครัง้ ประกอบด้วย การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และคู่มือการประเมินการควบคุมด้วยตนเองที่
ครอบคลุมทุกสายงาน โดย ทีโอที ได้แต่งตั้งผู้จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในท�ำหน้าที่ ก�ำหนด ติดตาม ประเมิน และทบทวนการ
ควบคุมภายในของแต่ละฝ่าย และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) โดยสายงานตรวจสอบ เพือ่ ประเมินระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม ประหยัด และปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีการปรับปรุงตามข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ
และ/หรือการสอบทานอื่น อย่างเหมาะสม ทันเวลา เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในทันสมัยและใช้งานจริง รวมทั้งพร้อมรองรับต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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การตรวจสอบภายใน
ทีโอที ด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบตาม คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และ
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (IIA Standards) โดยมีกระบวนการก�ำกับดูแลและการด�ำเนินงาน สรุปได้ดังนี้
1. โครงสร้างของสายงานตรวจสอบมีกลไกการตรวจสอบทีม่ คี วามเป็นอิสระ โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานตรวจสอบ และมีการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจัดท�ำและทบทวนกฎบัตร
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน นโยบายและคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ
3. มีความสัมพันธ์อันดี และสามารถเข้าพบ/หารือกับคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
4. มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และองค์กรก�ำกับดูแลอื่น
5. ผู้ตรวจสอบภายในได้รบั การอบรมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ งทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้
ในการมอบหมายงาน ผู้บริหารจะพิจารณาความรู้ความสามารถของทีมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน  
6. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ตามความเสีย่ ง จะพิจารณาความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของ ทีโอที และปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ รวมทัง้ ข้อมูล
ที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี
7. มีการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดทีเ่ หมาะสม โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์และประเมินความเสีย่ งและการควบคุมภายในของ
กิจกรรม/กระบวนการที่ด�ำเนินการตรวจสอบ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต
8. มีการรายงานและการปิดการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยน�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น
กับผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
9. ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกพร้อมทั้งจัดท�ำแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายใน
10. ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังรอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยถือปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ �ำหนดไว้ในกฎบัตร
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ ทีโอที
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทีโอที ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรการในค�ำสั่ง            
บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ที่ รค.1/2553 เรือ่ ง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน มีสาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดการกระท�ำ ละเว้นการกระท�ำ 
หรือกรณีใดบ้างทีใ่ ห้ถอื เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ้ นื่ เป็นต้น
การรับหรือการให้ของขวัญที่ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานข้อเท็จจริงของการกระท�ำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องบันทึกในแบบรับรองเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผา่ นทาง Web Application ในระบบ
ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายบุคคลและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูล ส�ำหรับใช้ในการติดตามตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของ       
ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งให้กรรมการ ทีโอที และกรรมการจัดซื้อ/จัดหาต้องลงนามรับรองในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง
ส�ำหรับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ทีโอที ได้ก�ำหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้ตามค� ำสั่ง      
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ที่ รบ. 4/2551 เรื่อง ข้อมูลข่าวสาร ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ในการก�ำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้น�ำข้อมูลภายในของ ทีโอที ไปหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิด
ความยุตธิ รรมและเสมอภาคต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในการดูแลปกปิดข้อมูลภายในซึง่ เป็นความลับทางธุรกิจมิให้รวั่ ไหล
ออกไปภายนอก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านัน้ นอกจากนีต้ ้องไม่ใช้
โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการท�ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท      
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2553 รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนต้องเป็นไปตามกรอบที่กำ� หนด หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทีโอที หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านัน้
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า กรรมการและผูบ้ ริหารสามารถบริหารและด�ำเนินกิจการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที อีกทั้ง ทีโอที มีนโยบายก�ำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส�ำคัญของบริษัทเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลในระบบ
การรายงานผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมายส�ำคัญ (Executive Dashboard) ข้อมูลในระบบหนีค้ ้างช�ำระ (Debt Dashboard) เป็นต้น

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่างๆ ของ ทีโอที และสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอข้อมูล ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาคาร 1 ชั้น 1  
ส�ำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์              
02 505 1218 เปิดให้บริการ ทุกวันท�ำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทีโอที มีค�ำสั่งบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ที่ รบ.4/2551 เรื่อง ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขต วิธีการด�ำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน เผยแพร่ข้อมูลตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อาทิ โครงสร้างและ            
การจัดองค์กร สถานที่ตั้ง รายนามผู้บริหาร สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป       
ค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน อาทิ ค�ำสั่งเรื่อง การใช้หลักฐานประกอบการขอใช้บริการโทรคมนาคม และ
ค�ำสั่งเรื่อง มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และรายงานประจ�ำปี เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ของ ทีโอที
นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ยังมีขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าและบริการของ ทีโอที วารสารของหน่วยงาน ในโอกาสต่าง ๆ ข้อมูลประชาสัมพันธ์
เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ
ส�ำหรับเรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้าง ทีโอที ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 อย่างครบถ้วน โดยได้ดำ� เนินการ
เผยแพร่เอกสารการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคา และการสอบราคา พร้อมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
ประจ�ำทุกเดือน

การดำ�เนินงานในรอบปี 2557
ทีโอที ด�ำเนินการให้บริการข้อมูลหลายช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่น CD อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และสื่อบุคคล
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำประจ�ำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน มีดัชนีของเอกสารและ CD ให้ค้นหาได้สะดวก โดยในปี 2557 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร      
แก่ประชาชน ณ ห้องบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน จ�ำนวนทั้งสิ้น 54 ราย มีผู้สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 208 ราย ข้อมูลที่
ประชาชนสนใจค้นหามากที่สุด คือ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ สัญญาร่วมการงานกับเอกชน ส�ำหรับผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุดคือ
บริษัทเอกชน รองลงมาคือ นักศึกษา

การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีโอที เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนให้ความสนใจ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ www.tot.co.th โดยประชาชนสามารถ
สืบค้นรายการเอกสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ได้จากเว็บไซต์ใน Section “บริการลูกค้า” ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ อาทิ สถานที่ตั้ง เอกสารการประกวดราคาและการจัดหา สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนสัญญา
ที่มีวงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และลงประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง โดยเผยแพร่ข้อมูล                   
เป็นระยะเวลา 1-2 เดือน จากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ปี 2557 มีผู้เข้ามาสืบค้นดูข้อมูลจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,715,589 ครั้ง
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2557 เทียบกับปี 2556
รายการ
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้
รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจากการ
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หน่วย : ล้านบาท

แตกต่าง
จ�ำนวน ร้อยละ

2557

%

2556

%

29,167.3
1,562.3
11,673.6
16,151.7

46.1
2.5
18.5
25.6

28,320.8
1,797.8
22,001.9
31,271.2

32.5
2.1
25.2
35.9

846.5
(235.5)
(10,328.3)
(15,119.5)

3.0
(13.1)
(46.9)
(48.3)

718.1
3,926.3
63,199.3
24,248.3
5,806.9
10,252.6

1.1
6.2
100.0
38.4
9.2
16.2

674.7
3,066.0
87,132.4
24,531.9
505.8
30,620.8

0.8
3.5
100.0
28.1
0.6
35.1

43.4
860.3
(23,933.1)
(283.6)
5,301.1
(20,368.2)

6.4
28.1
(27.5)
(1.2)
1,048.1
(66.5)

1,836.7
16,211.9
1,598.1
538.5
60,493.0
0.7
2,707.0
(759.3)
1,947.7

2.9
25.6
2.5
0.9
95.7
0.0
4.2
(1.2)
3.0

2,109.1
20,540.6
3,338.9
405.9
82,053.0
0.7
5,080.1
(666.3)
4,413.8

2.4
23.6
3.9
0.5
94.2
0.0
5.9
(0.8)
5.1

(272.4)
(4,328.7)
(1,740.8)
132.6
(21,560.0)
-   
(2,373.1)
(93.0)
(2,466.1)

(12.9)
(21.1)
(52.1)
32.7
(26.3)
-   
(46.7)
14.0
(55.9)

รายได้รวม ทีโอที มีรายได้รวมส�ำหรับปี 2557 ทั้งสิ้น 63,199.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
รายได้รวมทัง้ สิน้ 87,132.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการทีร่ ายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ และรายได้      
รอตัดบัญชีสนิ ทรัพย์ทรี่ บั มอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนตัดจ�ำหน่ายลดลง ขณะทีร่ ายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม รายได้จากการ
ให้บริการอื่น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นในจ�ำนวนที่น้อยกว่าจึงไม่สามารถชดเชยรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลง
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม เพิ่มขึ้นเป็น 29,167.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
รายได้ทั้งสิ้น 28,320.8 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ของ ทีโอที ในส่วนของรายได้บริการ
บรอดแบนด์และมัลติมีเดีย บริการข้อมูล และบริการโทรคมนาคมอื่น
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 1,562.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่ง
มีรายได้ทงั้ สิน้ 1,797.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุนทีไ่ ด้รบั จาก ทรู และทีทแี อนด์ที
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ ลดลงเป็น 11,673.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น
22,001.9 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจาก AIS  
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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รายได้ตดั บัญชีสนิ ทรัพย์ทรี่ บั มอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนลดลงเป็น 16,151.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.3 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 31,271.2 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินทรัพย์ที่รับโอนจากการร่วมการงานฯ ลดลง
รายได้จากการให้บริการอื่น เพิ่มขึ้นเป็น 718.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น
674.7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากบริการจ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม
รายได้อื่น เพิม่ ขึน้ เป็น 3,926.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ มีรายได้ทงั้ สิน้ 3,066.0 ล้านบาท
โดยการเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้รับคืนและดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายรวม ทีโอที มีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และภาษีเงินได้) ส�ำหรับปี 2557           
ลดลงเป็น 60,493.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 82,053.0 ล้านบาท โดยการ       
ลดลงของค่าใช้จ่ายนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนการให้บริการ ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์จากการร่วม  
การงานและร่วมลงทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนการให้บริการ ลดลงเป็น 24,248.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
24,531.9 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียม USO ระยะที่ 3 ตามประกาศของ กสทช. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าบริการรับแจ้งเหตุขัดข้อง TRUE, TT&T
ส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย เพิ่มขึ้นเป็น 5,806.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,048.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน         
ซึ่งมีคา่ ใช้จา่ ยทัง้ สิน้ 505.8 ล้านบาท โดยการเพิม่ ขึน้ นีม้ สี าเหตุหลักมาจากค่าใช้จา่ ยตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่ พ.ศ. 2553 มาตรา 84
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 10,252.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น         
ร้อยละ 66.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 30,620.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินทรัพย์จากการร่วมการงานฯ รับโอน
ระหว่างงวดลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงเป็น 1,836.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
2,109.0 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าโฆษณา เงินตอบแทนความชอบในการท�ำงานและโบนัส และค่าจ้างแรงงาน - งานขาย    
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงเป็น 16,211.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
20,540.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สงสัยจะสูญ ค่าจ้างบุคคลภายนอก (รวมจ้างเหมา) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ปรึกษา  
ค่าใช้จ่ายอื่น ลดลงเป็น 1,598.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,338.9
ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ร่วมการงานฯ
ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นเป็น 538.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 405.9
ล้านบาท
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็น 0.7 ล้านบาท เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ภาษีเงินได้  เพิม่ ขึน้ เป็น 759.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ มีภาษีเงินได้จำ� นวน 666.3 ล้านบาท
ก�ำไรส�ำหรับปี ลดลงเป็น 1,947.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก�ำไร 4,413.8 ล้านบาท
เป็นผลมาจากรายได้ทลี่ ดลงตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แม้วา่ ค่าใช้จา่ ยลดลงจากการบริหารค่าใช้จา่ ยและการบริหารการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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รายงานประจ�ำปี 2557

31 ธ.ค. 57
191,167.2
69,852.6
121,314.6

%
100.0
36.5
63.5

31 ธ.ค. 56

%

แตกต่าง
จ�ำนวน
ร้อยละ

199,280.2
77,901.5
121,378.7

100.0
39.1
60.9

(8,113.0)
(8,048.9)
(64.1)

(4.1)
(10.3)
(0.1)

• ณ  31 ธันวาคม 2557 ทีโอที มีสินทรัพย์รวม 191,167.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ณ 31 ธ.ค. 2556           
ซึ่งมีจ�ำนวน 199,280.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วม
การงานฯ  และ ทีโอที จากการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจ�ำงวด ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุน
เพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว – ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
• หนี้สินรวม 69,852.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 ของสินทรัพย์รวมเมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธ.ค. 2556 จ�ำนวน 77,901.5  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.3 โดยมีสาเหตุส�ำคัญคือ รายได้รอตัดบัญชีลดลงจากสินทรัพย์ที่รับมอบจากการร่วมการงานฯ ระหว่างปีลดลง
• ส่วนของผู้ถือหุ้น 121,314.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.5 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2556 จ�ำนวน
121,378.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.1 เป็นผลมาจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขายลดลงโดยเฉพาะจากเงินลงทุนใน DTAC

อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)
(Current Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)
(Debt to Equity Ratio)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน  (%)
(EBITDA Margin)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
(Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
(Rate of Return on Equity)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
(Earnings per share)

2557

2556

1.69

1.73

0.48

0.47

16.84

36.27

3.08

5.07

1.61

3.54

3.26

7.35

• อัตราส่วนสภาพคล่อง
ส�ำหรับปี 2557 ทีโอที มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.69 เท่า ลดลงจากปี 2556 สาเหตุหลักเป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียน      
เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของค่าใช้จ่ายตามมาตรา 84 เป็นส�ำคัญ
• อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
ทีโอที มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2557 เป็น 0.48 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เล็กน้อย เป็นผลมาจากหนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายตามมาตรา 84
• อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
ทีโอที มีความสามารถในการท�ำก�ำไรในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 โดยอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBITDA Margin) ลดลงจาก
ปี 2556 ร้อยละ 36.27 เป็นร้อยละ 16.84 ในปี 2557 อัตราก�ำไรสุทธิลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 5.07 เป็นร้อยละ 3.08 ในปี 2557 และอัตรา        
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 3.54 เป็นร้อยละ 1.61 ในปี 2557

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานสถานะหนี้เงินกู้ ณ สิ้นปีบัญชี 2555-2557
รายละเอียด
1. เงินกู้ในประเทศ
1.1 สินเชื่อโครงการ 3G
2. เงินกู้ต่างประเทศ
2.1 สัญญาเงินกู้ JICA No.TXV-9
2.2 สัญญาเงินกู้ JICA No.TXIII-7-2

การค�้ำประกัน
ของรัฐบาล

สกุลเงิน

2555

2556

2557

รัฐบาลไม่ค�้ำประกัน

THB

6,524.52

11,958.43

12,084.181/

รัฐบาลค�้ำประกัน

JPY
(เทียบเท่าบาท)
JPY
THB (หลัง Swap)

5,224.26
1,852.16
6,464.46
2,231.84

THB

10,608.52

รัฐบาลค�้ำประกัน

รวมทั้งสิ้น

-2/
5,289.10
4,113.75
1,826.05        1,420.263/
13,784.48

13,504.44

หมายเหตุ
1. เงินกู้ในประเทศ : 1/ สินเชื่อโครงการ 3G ได้เบิกใช้สินเชื่อครบเต็มวงเงิน ณ 28 มี.ค. 57
2. เงินกู้ต่างประเทศ : 2/ สัญญา JICA No.TXV-9 ได้ท�ำ Prepayment ในปี 2556
                        : 3/ สัญญา JICA No.TXIII-7-2 ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap :
FX Option with Contingent Payment) โดยแปลงหนี้เงินกู้สกุลเยนให้เป็นสกุลเงินบาท
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.345248 บาทต่อ 1 เยน ตั้งแต่ปี 2549
3. การแปลงค่าหนี้เงินกู้ต่างประเทศ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปีนนั้ ๆ โดยใช้อัตราอ้างอิงจาก ธปท. และค�ำนวณ
ตามแนวทางที่ สคร. ก�ำหนด ดังนี้
อัตราซื้อถัวเฉลี่ย (ทางโทรสาร/เงินโอน) + อัตราขายถัวเฉลี่ย
2    
     อัตราซื้อถัวเฉลี่ย (1)
     อัตราขายถัวเฉลี่ย (2)
     ถัวเฉลี่ย (3) = (1)+(2)/2

2555
0.351101
0.357960
0.354531

2556
0.310215
0.315869
0.313042

2557
0.271169
0.276511
0.273840

การจ่ายเงินปันผล
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หน่วย : บาท

ปี

มูลค่าต่อหุ้น

2554

600,000,000 หุ้น @ 12.00

7,200,000,000    

2555

600,000,000 หุ้น @ 12.33

7,398,000,000

2556

600,000,000 หุ้น @ 3.27

1,962,000,000

รายงานประจ�ำปี 2557

จ�ำนวนเงิน

รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

กระทรวง
การคลัง

เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
ผู้เดียวและ
เป็นผู้ถือหุ้น
ในล�ำดับ
สูงสุดของ
บริษัท

ลักษณะรายการ

1. รายได้จาก
การให้บริการ
1) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคม
2) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. การซื้อบริการ
3. ยอดค้างช�ำระ
ที่เกิดจาก
การซื้อและ
การขายบริการ
1) ลูกหนีก้ ิจการ
โทรคมนาคม
2) ค่าเช่าที่ดิน
ของราชพัสดุ
จ่ายล่วงหน้า
3) เจ้าหนีก้ ารค้า
4) เจ้าหนี้อื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

40.39

40.39

36.29

36.29

22.63

22.63

39.34

39.34

66.67

66.67

98.67

98.67

18.24

18.24

51.09

51.09

171.29

171.29

180.75

180.75

19.32
0.21

19.32
0.21

7.82
0.21

7.82
0.21

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ
รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท
กสท
จ�ำกัด
(มหาชน)
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ลักษณะรายการ

เป็นกิจการ 1. รายได้จาก
ที่เกี่ยวข้องกัน การให้บริการ
โดยมี
1) รายได้จาก
รัฐบาลไทย
การให้บริการ
เป็นผู้ถือหุ้น
โทรคมนาคม
ร่วมกัน
2) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. การซื้อบริการ
3. ยอดค้างช�ำระ
ที่เกิดจาก
การซื้อและ
การขายบริการ
1) ลูกหนีก้ ิจการ
โทรคมนาคม
2) เจ้าหนีก้ ารค้า
3) เจ้าหนี้อื่น
4. รายได้อื่น
5. ค่าใช้จ่ายบริการอื่น

รายงานประจ�ำปี 2557

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

21.19

21.19

5.83

5.83

65.20

65.20

15.47

15.47

168.33

168.33

213.33

213.33

611.22

611.22

578.93

578.93

28.89
32.50
-

28.89
32.50
-

3.79
54.47
242.60
0.51

3.79
54.47
242.60
0.51

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ
รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

หน่วยงาน
ราชการ
ของ
รัฐบาลไทย
และ
รัฐวิสาหกิจ

ลักษณะรายการ

เป็นกิจการ 1. รายได้จาก
ที่เกี่ยวข้องกัน การให้บริการ
โดยมี
1) รายได้จาก
รัฐบาลไทย
การให้บริการ
เป็นผู้ถือหุ้น
โทรคมนาคม
ร่วมกัน
2) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. ยอดค้างช�ำระ
ที่เกิดจาก
การซื้อและ
การขายบริการ
1) ลูกหนีก้ ิจการ
โทรคมนาคม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

7,380.68

7,380.68

2,408.95

2,408.95

5,388.73

5,388.73

3,209.39

3,209.39

2,361.05

2,361.05

1,565.63

1,565.63

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ
รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท
ย่อย
บริษัท
เอ ซี ที
โมบาย
จ�ำกัด

เป็นบริษัท
ย่อย
บริษัท
ถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ
98.57
บริษัท
เป็นบริษัท
ทีโอที
ย่อย
เอาท์ซอร์ส บริษัท
ซิ่ง
ถือหุ้น
เซอร์วิส
โดยตรง
จ�ำกัด
ร้อยละ
25.99
บริษัท
เป็นบริษัท
ทีโอที
ย่อย
สปอร์ต
บริษัท
คลับ
ถือหุ้น
จ�ำกัด
โดยตรง
ร้อยละ
25.00
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รายงานประจ�ำปี 2557

ลักษณะรายการ

1. รายได้จากการ
ให้บริการ
โทรคมนาคม
2. รายได้จากการ
ให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
3. รายได้จากการ
ให้บริการอื่น
4. รายได้อื่น
5. การซื้อบริการ
6. ยอดค้างชาระ
ที่เกิดจากการซื้อ
และการขายบริการ
1) ลูกหนีก้ ิจการ
โทรคมนาคม
2) เจ้าหนีก้ ารค้า
3) เจ้าหนี้อื่น
7. สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น
8. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9. เงินให้กู้ยืมแก่
บริษัทย่อย
10. ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

0.36

-

0.07

-

0.61

-

2.81

-

0.90

-

0.45

-

20.00
673.64

-

15.56
303.50

-

0.17

-

0.03

-

16.00
90.86
60.43

-

28.21
46.91
63.14

-

10.27
-

-

10.25
87.52

-

383.33

-

177.25

-

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ
รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท
ร่วม
บริษัท
เทลการ์ด
จ�ำกัด

บริษัท
แอดวานซ์
ดาต้า
เน็ทเวอร์ค
คอมมิว
นิเคชั่นส์
จ�ำกัด
บริษัท
เลนโซ่
ดาต้า
คอม
จ�ำกัด
บริษัท
โมไบล์
คอมมิว
นิเคชั่น
เซอร์วิส
เสส
จ�ำกัด

เป็นบริษัท
ร่วม
บริษัท
ถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 26
เป็นบริษัท
ร่วม
บริษัท
ถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ
48.12
เป็นบริษัท
ร่วม
บริษัท
ถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 49
เป็นบริษัท
ร่วม
บริษัท
ถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 30

ลักษณะรายการ

1. รายได้จาก
การให้บริการ
1) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคม
2) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. การซื้อบริการ
3. ยอดค้างช�ำระ
ที่เกิดจาก
การซื้อและ
การขายบริการ
1) ลูกหนีก้ ิจการ
โทรคมนาคม
2) เจ้าหนีก้ ารค้า
3) เจ้าหนี้อื่น
4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

1.52

1.52

11.77

11.77

7.67

7.67

20.47

20.47

-

-

0.74

0.74

4.97

4.97

11.02

11.02

0.57
3.01

0.57
3.01

9.93
0.41
3.01

9.93
0.41
3.01

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ
รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ธนาคาร
กรุงไทย

ลักษณะรายการ

เป็นกิจการ 1. เงินสดและ
ที่เกี่ยวข้องกัน รายการเทียบเท่า
โดยมี
เงินสด
รัฐบาลไทย
เป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน
ธนาคาร
เป็นกิจการ
อาคาร
ที่เกี่ยวข้องกัน
สงเคราะห์ โดยมี
รัฐบาลไทย
เป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน
ธนาคาร
เป็นกิจการ
ออมสิน
ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมี
รัฐบาลไทย
เป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน
ธนาคาร
เป็นกิจการ
เพื่อการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เกษตรและ โดยมี
สหกรณ์
รัฐบาลไทย
การเกษตร เป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน
ธนาคาร
เป็นกิจการ
อิสลาม
ที่เกี่ยวข้องกัน
แห่ง
โดยมี
ประเทศ
รัฐบาลไทย
ไทย
เป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน
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รายงานประจ�ำปี 2557

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

25,094.75

25,094.75

17,947.66

17,947.66

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ
รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารส�ำคัญ ซึง่ เป็นค่าตอบแทนทีผ่ บู้ ริหารส�ำคัญได้รบั หรือพึงได้รบั จากบริษทั และกลุม่ บริษทั ซึง่ ประกอบด้วยผลประโยชน์
ระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นใดที่ได้รับโดยผู้บริหารส�ำคัญ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
2557
2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ
ผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

46.63

59.72

45.97

59.06

1.00
0.37
48.00

5.33
0.47
65.52

1.00
0.37
47.34

5.33
0.47
64.86

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษทั ได้ทำ� สัญญาให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ย่อยเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2554 เป็นจ�ำนวนเงิน 979.22 ล้านบาท คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6       
ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำ� หนดช�ำระเงินกู้คืน
ภายในระยะเวลา 7 ปี เป็นเงินเดือนละ 14.31 ล้านบาท เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรกภายในวันเดียวกับวันที่บริษัทช�ำระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายและ
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ ห้แก่บริษทั ย่อยเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระครบถ้วน และสามารถน�ำหนีด้ งั กล่าวมาหักกลบกันได้ ทัง้ นีบ้ ริษทั ย่อยได้ชำ� ระ
ครบทั้งจ�ำนวนในปี 2557

4. ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขปกติการค้าทั่วไป และสามารถค�ำนวณผลตอบแทนได้จากสินทรัพย์หรือราคาอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตามข้อก� ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการก�ำหนดอ�ำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงินที่ก�ำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ทั้งนีข้ ้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
ดังนี้

บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั แิ ละด�ำเนินรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การด�ำเนินธุรกรรมทีพ่ จิ ารณาแล้วว่าเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีการปฏิเสธอย่างถูกต้องและผ่านคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผ่าน
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย เช่น การให้กู้ยืม จะต้องได้รับผลตอบแทนตามอัตราตลาด
กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนัน้
กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร       
ให้ใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบ
ราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั จะมีการก�ำหนด
อ�ำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงิน และผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ

6. นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

ตามนโยบายรายการระหว่างกันของบริษทั ทีเ่ กิดขึน้ และอาจเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการทีด่ ำ� เนินการทางธุรกิจตามปกติทวั่ ไป
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทจะให้ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ พร้อมทัง้ เปิดเผยชนิดมูลค่าและเหตุผลในการท�ำรายการ
ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยเคร่งครัด เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
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รายงานประจ�ำปี 2557

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                    
มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารองค์กร โดยได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557  
มีคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 2 คณะ ซึ่งมีวาระการด�ำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557 จ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วย          
นายวัลลภ พลอยทับทิม เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต รังคสิริ น.อ.รศ. ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
และนายเอกศักดิ์ สาโท เป็นกรรมการตรวจสอบ ช่วงเดือนสิงหาคม - ปัจจุบัน จ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข  นายกฤษฎา บุณยสมิต และนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวงการคลัง ซึง่ ในปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี (ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และผู้ตรวจสอบภายใน       
เข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. พิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั้ ง ส� ำ นัก งานการตรวจเงิ น แผ่ นดิ น เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี                  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
2. สอบทานรายงานทางการเงินและงบการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจ�ำปี 2557 โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี      
เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัท จัดท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ น่าเชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
3. สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน         
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
วิธีปฏิบัติงาน และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
4. สอบทานการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ �ำคัญตามแผนการบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี 2557 ของบริษทั โดยให้ความส�ำคัญกับการ
จัดท�ำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. สอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตามแนวทางของกระทรวงการคลัง แนวทางปฏิบตั สิ ากล และคู่มอื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
บริษัท เพื่อให้บริษัทมีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส และเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง  
ครบถ้วนและถูกต้อง
6. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดวาระการประชุม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ
ทั้งคณะ และประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั พร้อมทัง้ แนวทางปรับปรุงเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผล เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ ส�ำหรับปี 2557 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีถึงดีมาก
7. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในให้มคี วามเป็นอิสระและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน อนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี ที่จัดท�ำขึ้นตามความเสี่ยงของบริษัท แผนการสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แผนการสรรหาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน และแผนการฝึกอบรม รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบ และติดตามความ     
คืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม โดยเห็นว่า ในปี 2557 บริษัทมีการจัดท�ำรายงานทาง
การเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล ปฏิบัติงานตามระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 กุมภาพันธ์  2558
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

87

รายงานคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน มีอำ� นาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทีโอที โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทีโอที
จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทจ�ำนวน 1 ใน 3 ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากต�ำแหน่งในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ซึ่งเป็นการออกจากต�ำแหน่งตามวาระ แต่ผู้ออกจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ได้ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 มาตรา 8 วรรค 2 ซึ่งก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องไม่เกิน 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ข้อบังคับบริษัทข้อ 23 ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัท
โดยคณะกรรมการสรรหาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 17 เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ กรรมการจะต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนดในเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการจากบัญชีรายชือ่ คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ด้วย
ส�ำหรับปี 2557 ทีโอที มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจ�ำนวน 2 ชุด คือ ชุดทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งระหว่างมกราคม - กรกฎาคม 2557 ประกอบด้วย
นายบุ ญ เชิ ด คิ ด เห็ น เป็ น ประธานกรรมการ นายสาธิ ต รั ง คสิ ริ และดร.พงศ์ รั ก ษ์ จิ น ดาสมบั ติ เจริ ญ เป็ น กรรมการ และชุ ด ที่
ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างสิงหาคม - ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย นายพิพัฒน์ ขันทอง เป็นประธานกรรมการ นายวรพัฒน์ ทิวถนอม และ
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร เป็นกรรมการ
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาได้มกี ารประชุมจ�ำนวน 2 ครัง้ ซึง่ มีการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นการพิจารณาและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้
1. การเสนอรายชือ่ กรรมการทีพ่ น้ วาระ และเสนอแนะรายชือ่ กรรมการทดแทนเพือ่ น�ำเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2557 และ
รายงานคณะกรรมการสรรหา
2. การพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเป็นกรรมการทดแทนต� ำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก
โดยได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัททราบไว้ก่อนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 10/2557
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รายงานประจ�ำปี 2557

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท  
ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท� ำ  รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ        
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล                
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิด        
การทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
งบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผล
ได้ว่างบการเงินของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และ งบการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 มีความน่าเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

พลเอก
(สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รบั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง       
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน                
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ ของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง          
จากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัท เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ ้บู ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 76,126.93 ล้านบาท              
ได้รวมสินทรัพย์โครงข่าย 3G มูลค่า 14,242.33 ล้านบาท ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการใช้สินทรัพย์โครงข่าย 3G           
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับบริษัท ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากประโยชน์       
ในสินทรัพย์โครงข่าย 3G ตามที่ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินการอยู่จะมีจ�ำนวนเท่าใด จนกว่าฝ่ายบริหารของบริษัทจะได้ข้อยุติถึงแนวทางในการหา
ประโยชน์ในสินทรัพย์โครงข่าย 3G ดังกล่าว ดังนัน้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับ
รายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรายการต้นทุนการให้บริการทีอ่ าจเกิดขึน้ หากมูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รับคืนจากสินทรัพย์โครงการ 3G มีจ�ำนวนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเรือ่ งทีก่ ล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน
ของเฉพาะบริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยไม่เป็นเงือ่ นไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ�ำนวน 30,298.98 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ที่ได้รับมอบจากคู่สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2G) จ�ำนวน 22,814.62
ล้านบาท สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิการใช้คลื่นความถี่ที่อาจต้องสิ้นสุดลงในวันเดียวกัน
ด้วยตามเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ซึ่งหากในที่สุดแล้วคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม และคณะกรรมการกิจการ  
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงการก�ำหนดโนบายของรัฐในการจัดสรรคลื่นความถี่ให้กับรัฐวิสาหกิจ         
ทีด่ ำ� เนินกิจการทางด้านโทรคมนาคม ไม่อนุญาตให้บริษทั ได้รบั สิทธิในการใช้คลืน่ ความถี่ 900 MHz อีกต่อไป การตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อสินทรัพย์ที่ได้รับมอบจากสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2G) และรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญซึ่งอาจ               
ส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัทในที่สุด
2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.1 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีคดีสัญญา ที่บริษัทเป็นจ�ำเลย จ�ำนวน 75,264.19 ล้านบาท
3. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.3 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทยังไม่ได้รับรู้ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ของภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ถูกหักจากส่วนแบ่งรายได้จำ� นวน 2,937.77 ล้านบาท
4. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.4 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียกเก็บ จ�ำนวน 656.51 ล้านบาท
5. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 เรื่อง ข้อพิพาทกรณีการเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ

(นางสิรินทร์ พันธ์เกษม)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางภัทรา โชว์ศรี)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 6

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 8 เมษายน 2558

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย  :  บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
เงินลงทุนชั่วคราว
8
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว - ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี 9
ลูกหนีก้ ารค้า
10
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึง่ ปี
15
ลูกหนี้อื่น
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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4,940,334,305
22,266,866,119
23,237,092,300
11,684,883,709
64,738,187
124,342,184
909,862,550
2,388,275,529
65,616,394,883

8,342,521,783
16,372,453,964
21,845,789,390
12,454,153,240
68,816,938
129,432,878
938,881,857
2,496,667,200
62,648,717,250

4,858,539,567
22,086,586,640
23,237,092,300
11,685,042,256
64,738,187
124,342,184
909,368,062
2,387,418,410
65,353,127,606

8,312,762,138
16,343,453,964
21,845,789,390
12,454,616,439
68,816,938
129,432,878
938,373,808
2,449,379,189
62,542,624,744

13 12,893,177,048 12,954,089,250 12,893,177,048
14
33,058,453
32,383,045
30,000,000
14
892,279,894
13
772,140,415
586,016,448
772,140,415
15
436,179,883
519,311,028
436,179,883
39.8
-  
9
85,000,000
535,000,000
85,000,000
16
366,743,373
366,743,373
366,743,373
17 77,007,874,660 81,896,787,796 76,126,934,842
18 30,298,979,306 35,599,107,553 30,298,979,306
19 3,508,975,577 3,983,942,338 3,508,489,677
148,710,276
158,074,484
147,575,009
125,550,838,991 136,631,455,315 125,557,499,447
191,167,233,874 199,280,172,565 190,910,627,053

12,954,089,250
30,000,000
892,279,874
586,016,448
519,311,028
87,517,079
535,000,000
366,743,373
80,835,087,710
35,599,107,553
3,983,501,149
158,074,484
136,546,727,948
199,089,352,692

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย  :  บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีต้ ามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันการใช้โทรศัพท์
รายได้รอตัดบัญชี - ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,348,193,409 3,241,572,433 1,386,052,162 3,248,832,950
15,046,917,480 15,255,052,818 15,046,917,480 15,255,052,818
612,133,689
519,836,686
612,133,689
519,836,686
26.1 2,264,893,937 2,000,247,000 2,264,893,937 2,000,247,000
26.2 1,936,843,994 1,936,843,994 1,936,843,994 1,936,843,994
22 12,980,851,665 8,254,883,348 13,057,532,370 8,300,396,958
23 1,667,857,279 1,682,988,158 1,667,857,279 1,682,988,158
25 10,083,418,164 11,473,764,899 10,083,418,164 11,473,764,899
574,966,195
436,862,902
564,368,217
435,272,175
24 2,415,729,192 2,983,362,294 2,398,299,594 2,981,310,957
48,931,805,004 47,785,414,532 49,018,316,886 47,834,546,595

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอตัดบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

25 1,404,577,199 9,645,776,075 1,404,577,199 9,645,776,075
26.1 11,239,548,729 11,784,237,573 11,239,548,729 11,784,237,573
27
938,736,526 1,742,042,965
939,540,835 1,741,566,356
28 7,337,894,343 6,943,994,585 7,330,814,343 6,943,965,052
20,920,756,797 30,116,051,198 20,914,481,106 30,115,545,056
69,852,561,801 77,901,465,730 69,932,797,992 77,950,091,651

20
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย  :  บาท
หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,00

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

2,120,229,066
105,743,394,107
31 7,427,404,238
121,291,027,411
32
23,644,662
121,314,672,073
191,167,233,874

2,118,110,793
105,752,156,424
7,476,934,000
121,347,201,217
31,505,618
121,378,706,835
199,280,172,565

2,118,110,793
105,432,314,030
7,427,404,238
120,977,829,061
120,977,829,061
190,910,627,053

2,118,110,793
105,544,216,248
7,476,934,000
121,139,261,041
121,139,261,041
199,089,352,692

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายพิพัฒน์  ขันทอง)
กรรมการ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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(พันเอกสมเกียรติ  สัมพันธ์)
กรรมการ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย  :  บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้
รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจาก
การร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากการให้บริการอื่น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ส่วนแบ่งรายได้ น�ำส่งตามกฎหมาย
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

29,167,331,016
1,562,281,629
11,673,553,513
16,151,692,258

28,320,783,819 29,167,736,593
1,797,794,441 1,562,281,629
22,001,960,220 11,673,553,513
31,271,214,830 16,151,692,258

28,320,862,384
1,797,794,441
22,001,960,220
31,271,214,830

718,155,054
3,926,327,520
63,199,340,990

674,687,388
681,452,587
3,065,962,227 3,943,412,114
87,132,402,925 63,180,128,694

663,345,850
3,078,684,848
87,133,862,573

24,248,323,221
35
5,806,877,032
18, 35 10,252,586,450

24,531,920,165 24,265,427,973
505,751,874 5,806,877,032
30,620,796,865 10,252,586,450

24,593,753,913
505,751,874
30,620,796,865

1,836,686,844
16,211,901,799
1,598,135,641
538,475,437
60,492,986,424
675,408
2,707,029,974
(759,357,055)
1,947,672,919

2,109,025,057 1,838,505,838
20,540,614,183 16,280,425,923
3,338,924,567 1,597,716,388
405,887,887
538,451,313
82,052,920,598 60,579,990,917
676,272
5,080,158,599 2,600,137,777
(666,322,541) (750,039,995)
4,413,836,058 1,850,097,782

2,107,377,061
20,542,793,830
3,338,590,658
405,837,887
82,114,902,088
5,018,960,485
(664,596,561)
4,354,363,924

25

39.9
33
14
34
34

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอี่น
- ก�ำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 13
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
34
- ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
34
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(61,912,202)
12,382,440

1,193,070,937
(211,778,374)

(61,912,202)
12,382,440

1,193,070,937
(211,778,374)

(49,529,762)
1,898,143,157

(134,179,065)
847,113,498
5,260,949,556

(49,529,762)
1,800,568,020

(134,179,065)
847,113,498
5,201,477,422

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
ก�ำไรส�ำหรับปี

32

1,955,355,956
(7,683,037)
1,947,672,919

4,409,032,118
4,803,940
4,413,836,058

1,850,097,782
1,850,097,782

4,354,363,924
4,354,363,924

32

1,905,826,194
(7,683,037)
1,898,143,157

5,256,145,616
4,803,940
5,260,949,556

1,800,568,020
1,800,568,020

5,201,477,422
5,201,477,422

36

3.26

7.35

3.08

7.26

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับส่วนที่เป็นของบริษัท
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

97

98

รายงานประจ�ำปี 2557

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

ส่วนของบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

-   1,955,355,956
(49,529,762)
(49,529,762)
(49,529,762)
1,905,826,194
7,427,404,238 121,291,027,411

-  
-  
-   
-   
- (1,962,000,000)
-    (1,962,000,000)

7,476,934,000 121,347,201,217

(7,683,037)
(7,683,037)
23,644,662

9,000
(19)
(186,900)
(177,919)

31,505,618

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

1,947,672,919
(49,529,762)
1,898,143,157
121,314,672,073

9,000
(19)
(1,962,186,900)
(1,962,177,919)

121,378,706,835

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย  :  บาท

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
6,000,000,000 2,118,110,793 105,752,156,424
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
- ส�ำรองบริษัทย่อย
2,118,273
(2,118,273)
- รับช�ำระค่าหุ้น
-   
   
- การโอนหุ้น
-   
-   
   
   
- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
30
- (1,962,000,000)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
-  
2,118,273 (1,964,118,273)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ก�ำไรส�ำหรับปี
32
- 1,955,355,956
  
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
31
-   
-   
รวมก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
-  
-   1,955,355,956
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
6,000,000,000 2,120,229,066 105,743,394,107

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

ส่วนของบริษัท
องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

123,504,178,451

11,579,978
(7,398,000,000)
(1,150)
(7,386,421,172)
4,413,836,058
847,113,498
5,260,949,556
121,378,706,835

11,579,978
(1,150)
11,578,828
4,803,940
4,803,940
31,505,618

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
15,122,850

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

หน่วย  :  บาท

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
6,000,000,000 2,118,110,793 108,848,467,558 6,522,477,250 123,489,055,601
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   
   
- ลงทุนในบริษัทย่อย
- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
30
-    (7,398,000,000)
-   (7,398,000,000)
- การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม
โดยอ�ำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
-   
-   
-   
-   
-   
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
-   
-   (7,398,000,000)
-    (7,398,000,000)
ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ก�ำไรส�ำหรับปี
32
-   
-    4,409,032,118
-    4,409,032,118
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
31
-   
-    (107,343,252)
954,456,750
847,113,498
รวมก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
-   
-    4,301,688,866 954,456,750”
5,256,145,616
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
6,000,000,000 2,118,110,793 105,752,156,424 7,476,934,000 121,347,201,217

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ก�ำไรส�ำหรับปี
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

31

30

หมายเหตุ

(1,962,000,000)
(1,962,000,000)
1,850,097,782
(49,529,762)
1,800,568,020
120,977,829,061

-   
-   1,850,097,782
-   
-   
-    (49,529,762)
1,850,097,782 (49,529,762)
6,000,000,000 2,118,110,793 105,432,314,030 7,427,404,238

-    (1,962,000,000)
-    (1,962,000,000)

121,139,261,041

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

-   
-   

2,118,110,793 105,544,216,248 7,476,934,000

6,000,000,000

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว
ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย  :  บาท

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ก�ำไรส�ำหรับปี
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

31

30

หมายเหตุ

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

4,354,363,924
847,113,498
5,201,477,422
121,139,261,041

-   
-    4,354,363,924
-   
-    (107,343,252) 954,456,750
-   
-    4,247,020,672 954,456,750
6,000,000,000 2,118,110,793 105,544,216,248 7,476,934,000

123,335,783,619

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(7,398,000,000)
(7,398,000,000)

-   (7,398,000,000)
- (7,398,000,000)

2,118,110,793 108,695,195,576 6,522,477,250

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

-

-  

6,000,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย  :  บาท

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย  :  บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
1,947,672,919 4,413,836,058 1,850,097,782 4,354,363,924
รายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
17,18,19 19,571,417,400 24,604,947,633 19,389,965,458 24,423,616,211
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
35
416,686,595
438,434,071
416,686,595
438,434,071
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการเสื่อมค่าของสินค้าคงเหลือ
(33,502,835)
2,945,020
(33,502,835)
2,945,020
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
14
(675,408)
(676,272)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
(187,123,967)
- (187,123,967)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
2,632,734,771 18,189,113,481 2,632,734,771 18,189,113,481
การตัดจ�ำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
25
(16,151,692,258) (31,271,214,830) (16,151,692,258) (31,271,214,830)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
908,395
12,651,387
908,395
12,651,387
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง - เงินกู้
(309,714,087)
(309,714,087)
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,535,363,328 3,171,860,934 1,535,363,328 3,171,860,934
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
17
(819,450)
(2,223,139)
(819,450)
(2,223,139)
รายได้ดอกเบี้ย
(1,474,505,318) (1,446,812,422) (1,473,534,102) (1,460,914,281)
รายได้เงินปันผล
(635,381,928)
(771,075,845) (635,381,928)
(771,075,845)
ต้นทุนทางการเงิน
33
538,475,345
405,887,776
538,451,222
405,837,776
ภาษีเงินได้
34
759,357,055
666,322,541
750,039,995
664,596,560
อื่น ๆ
(33,362,261)
(10,247,788)
(32,374,031)
(37,677,866)
8,885,552,383 18,094,034,518 8,599,818,975 17,810,599,316
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำ� เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้า
155,944,650
721,748,265
156,249,303
721,285,066
ลูกหนี้อื่น
7,417,506
27,517,814
7,417,506
27,517,814
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
86,986,872
98,621,566
86,986,872
98,621,566
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
(673,091,916) (1,398,005,059) (673,105,478) (1,397,497,009)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(97,534,555)
(418,605,394) (145,463,549)
(444,456,428)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้า
431,317,029 1,660,714,449
557,216,684 1,908,085,861
เจ้าหนีต้ ามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
(33,983,950)
(765,521,714)
(33,983,950)
(765,521,714)
เจ้าหนี้อื่น
92,297,002
74,867,915
92,297,002
74,867,915
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4,738,858,526 1,330,220,526 4,770,359,556 1,376,024,904
เงินประกันการใช้โทรศัพท์
(15,130,879)
(7,247,603)
(15,130,879)
(7,247,603)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(547,178,608)
887,154,274 (567,784,369)
875,738,593
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
393,899,757 2,551,650,497
386,849,291 2,551,620,963
จ่ายภาษีเงินได้
(1,412,177,759) (4,912,839,878) (1,410,568,644) (4,899,507,122)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
12,013,176,058 17,944,310,176 11,811,158,320 17,930,132,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย  :  บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
1,578,485,768 1,324,130,522 1,577,173,811 1,323,862,738
เงินปันผลรับ
635,381,928
771,075,845
635,381,928
771,075,845
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
8
(34,163,470,527) (30,192,133,726) (34,012,191,048) (30,163,133,726)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
8
28,269,058,372 24,762,026,908 28,269,058,372 24,762,026,908
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
9
(18,856,403,424) (25,732,506,917) (18,856,403,424) (25,732,506,917)
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวลดลง
9
17,911,484,825 24,936,109,184 17,911,484,825 4,936,109,184
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
13
(101,000,000)
(101,000,000)
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
5,060,000
(1,890,550)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
89,729,961
81,674,188
89,729,961
81,674,188
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(8,058,292,839) (14,025,128,325) (8,058,416,339) (14,025,545,475)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(25,288,161)
(86,179,675)
(25,164,661)
(85,762,525)
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน
(12,619,314,097) (18,256,871,996) (12,469,346,575) (18,235,090,330)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดจ่ายในการเปลี่ยนส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของ
(1,250.00)
(1,250.00)
เงินสดรับจากค่าหุ้น
9,000
-  
-   
-   
จ่ายดอกเบี้ย
(554,209,935)
(470,471,668) (554,185,812)
(470,421,668)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวในประเทศ
1,984,852,030 6,198,021,199 1,984,852,030 6,198,021,199
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(2,264,893,937) (2,730,257,783) (2,264,893,937) (2,730,257,783)
เงินปันผลจ่าย
30
(1,962,000,000) (7,398,000,000) (1,962,000,000) (7,398,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(2,796,242,842) (4,400,709,502) (2,796,227,719) (4,400,659,502)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
7

(3,402,380,881)
8,342,521,783
193,403
4,940,334,305

(4,713,271,322) (3,454,415,974)
13,054,634,590 8,312,762,138
1,158,515
193,403
8,342,521,783 4,858,539,567

(4,705,617,710)
13,017,221,333
1,158,515
8,312,762,138

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่มิใช่เงินสด
หน่วย : ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการบริจาค
17
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน 18, 25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาแต่ยังไม่ได้ชำ� ระเงิน
หักกลบลบหนี้ระหว่างเงินลูกหนีก้ ารค้ากับเจ้าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หักกลบลบหนี้ระหว่างเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยกับเจ้าหนีก้ ารค้าบริษัทย่อย

0.82
6,545.22
1,080.11
-   

2.23
5,548.28
2,233.42
-  
-   

0.82
6,545.22
1,080.11
-   
-   

2.23
5,548.28
2,233.42
960.00
222.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุ)

1

ข้อมูลทั่วไป

1.1 การจัดตั้งบริษัท
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวและเป็นผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดของบริษัท
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2557           2556

โทรคมนาคม
ให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป

ไทย
ไทย

98.57
25.00      

98.57
25.00

ประกอบกิจการ
บริหารจัดการลิขสิทธิ์
และสิทธิประโยชน์

ไทย

25.00

25.00

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 25.00 โดยบริษัทมีตัวแทน
ในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน บริษัทจึงมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว และแสดงเป็น          
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 บริษัทได้จ่ายเงินค่าหุ้นในบริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 25.00 โดยบริษัทมีตัวแทน
ในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน บริษัทจึงมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว และแสดงเป็น           
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)

1.2 การประกอบธุรกิจ

บริษทั และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) ประกอบธุรกิจหลักในด้านโทรคมนาคมทุกประเภท อันได้แก่ การให้บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ โทรศัพท์
เคลื่อนที่ โทรศัพท์สาธารณะทั้งแบบใช้เหรียญและแบบใช้บัตร โทรศัพท์รหัสส่วนตัว บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล (ISDN) โทรศัพท์
ไร้สาย โทรศัพท์ติดตามตัว บริการสื่อสารข้อมูล บริการคู่สายเช่าและวงจรเช่า บริการอินเทอร์เน็ต และธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวเนื่องและ          
ใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ

บริษทั ได้เปิดโอกาสให้บริษทั เอกชนเข้าร่วมการงานและร่วมลงทุนเพือ่ ท�ำการขยายโทรศัพท์พนื้ ฐานและบริการโทรคมนาคม ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
ต่างๆ  ทัง้ นีบ้ ริษทั เอกชนทีอ่ ยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาร่วมการงานและร่วมลงทุนบางบริษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ในอัตราร้อยละของ
รายได้ และบางบริษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่บริษทั ในอัตราร้อยละของรายได้หรือเงินขัน้ ต�ำ่ ทีร่ ะบุในแต่ละสัญญา แล้วแต่
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จ�ำนวนใดจะสูงกว่า นอกจากนีส้ ญ
ั ญาร่วมการงานและร่วมลงทุนบางสัญญายังระบุให้กลุ่มบริษทั เอกชนดังกล่าวต้องจัดหาอาคารและ
อุปกรณ์เพือ่ ด�ำเนินการและส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ทจี่ ดั หามาภายใต้สญ
ั ญาข้างต้นให้เป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั ภายในเวลาทีก่ �ำหนด
ไว้ในสัญญาฯ ซึง่ ส่วนใหญ่โอนกรรมสิทธิใ์ ห้แก่บริษทั เมือ่ ก่อสร้างและติดตัง้ เสร็จพร้อมใช้งาน โดยบริษทั จะให้สทิ ธิแก่กลุ่มบริษทั เอกชน
ในการใช้สินทรัพย์เพื่อด�ำเนินงานทางการค้า นโยบายในการรับรู้รายได้และการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับมอบจากกลุ่มบริษัทเอกชน
ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 2.14
บริษัทได้รับการโอนสิทธิและหน้าที่ในการถือครองและการใช้คลื่นความถี่ 1900 MHz และโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 (IMT - 2000)              
จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ.กสท) เพื่อให้บริษัทเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว ตามบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิ
และหน้าที่ในคลื่นความถี่ การเลิกสัญญากิจการร่วมค้า และการจัดการทรัพย์สินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz เมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2551 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) [เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ได้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)] ได้อนุมัติการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 รวมทั้งได้อนุมัติให้บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3             
(IMT-2000) ในย่านความถี่ 1965 - 1980 MHz คู่กับ 2155 - 2170 MHz เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของบริษัทจะเน้นการด�ำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย (Mobile Network Operator (MNO)) โดยการขายต่อบริการแก่ Wholesale
Customers ที่เรียกว่า Mobile Virtual Network Operator (MVNO) ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีสิทธิในคลื่นความถี่และไม่มี
โครงข่ายเป็นของตนเองในการให้บริการและด�ำเนินธุรกิจด้วยการซือ้ ทราฟฟิค (Traffic) ของ MNO เพือ่ ให้บริการแก่ลกู ค้าปลีกโดย MVNO
จะมีช่องทางการจ�ำหน่ายและการท�ำตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง
บริษัทได้เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงการขยายการติดตั้ง
สถานีฐานออกไปยังพื้นที่ภูมิภาคเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสถานีฐานรวมในเขตนครหลวงและภูมิภาค จ�ำนวน 5,320
แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทได้ให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมการงานและร่วมลงทุน ดังนี้
1.2.1 บริษัทเอกชนที่ต้องโอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนให้แก่บริษัท
บริษัทเอกชน
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน)

3. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
4. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จ�ำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด

ประเภทของบริการ
บริการโทรศัพท์
- โทรศัพท์พื้นฐานจ�ำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย
ในเขตนครหลวง
- โทรศัพท์สาธารณะประเภทหยอดเหรียญ
ในเขตนครหลวง
- บริการเสริม เช่น DID บริการคู่สายเช่า
เป็นต้น
- บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถใช้
นอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้สาย
บริการโทรศัพท์
- โทรศัพท์พื้นฐานจ�ำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย
ในเขตภูมิภาค
- โทรศัพท์สาธารณะประเภทหยอดเหรียญ
ในเขตภูมิภาค
- บริการเสริม เช่น DID บริการคู่สายเช่า
เป็นต้น
บริการสื่อสารข้อมูลทุกประเภทโดยใช้ระบบ
Datakit Virtual Circuit Switch
ระบบ Frame Ralay ระบบ ATM Switch, ADSL
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูล่าร์ 900
ระบบ NMT และ GSM
บริการให้เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ผ่านโครงข่ายมัลติมิเดีย

ระยะเวลาของสัญญา
25 ปี นับจาก
29 ตุลาคม 2535
เริ่ม 15 มกราคม 2540
สิ้นสุด 29 ตุลาคม 2560
เริ่ม 13 พฤษภาคม 2539
สิ้นสุด 29 ตุลาคม 2560
เริ่ม 15 สิงหาคม 2539
สิ้นสุด 29 ตุลาคม 2560
25 ปี นับจาก
25 ตุลาคม 2536
เริ่ม 20 สิงหาคม 2540
สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2561
เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2544
สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2561
25 ปี นับจาก
25 กันยายน 2540
25 ปี นับจาก
1 ตุลาคม 2533
20 ปี นับจาก
20 ตุลาคม 2540
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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1.2.2 บริษัทเอกชนที่ไม่ต้องโอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนให้แก่บริษัท
บริษัทเอกชน
1. บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จ�ำกัด    
2. บริษัท ควอลิตี้ ดิจิตอล ไลน์ส จ�ำกัด
3. บริษัท เลเวลอัพ ออนไลน์ จ�ำกัด
4. บริษัท โมโนเทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท
แมนเนทเม้นท์ จ�ำกัด

ประเภทของบริการ
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900

ระยะเวลาของสัญญา
15 ปี นับจาก
29 กันยายน 2542
15 ปี นับจาก
21 มกราคม 2545
15 ปี นับจาก
14 ตุลาคม 2545
15 ปี นับจาก
11 กันยายน 2546
15 ปี นับจาก
29 กันยายน 2547
15 ปี นับจาก
18 สิงหาคม 2548

1.2.3 การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จ�ำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ ซึง่ อนุญาตให้บริษทั เป็นผู้ประกอบการให้บริการออดิโอเท็กซ์ (Audiotex Service)
และบริการบัตรโทรศัพท์
- รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนเงิน 211.72 ล้านบาท
(ปี 2556 : 296.62 ล้านบาท)
2. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึง่
- รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึง่ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนเงิน 11,773.40 ล้านบาท             
(ปี 2556 : 11,034.20 ล้านบาท)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประจ�ำที่ โทรคมนาคม
เคลื่อนที่ (470 เมกะเฮิรตซ์  900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1900 เมกะเฮิรตซ์) บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกลุ่ม  บริการสื่อสารข้อมูล บริการ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมถึงบริการประเภทการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 โดยใบอนุญาตมีอายุสนิ้ สุด ณ วันที่        
3 สิงหาคม 2568
- รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนเงิน 25,452.91 ล้านบาท  
(ปี 2556 : 36,565.58 ล้านบาท)
4. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
- รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวนเงิน 216.66 ล้านบาท                      
(ปี 2556 : 212.66 ล้านบาท)
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพือ่ ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้คลืน่ ความถีร่ ะดับชาติ
- รายได้จากการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้คลืน่ ความถีร่ ะดับชาติ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
จ�ำนวนเงิน 65.86 ล้านบาท (ปี 2556 : 40.33 ล้านบาท)
6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการ TOT Channal
- รายได้จากการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ชอ่ งรายการ TOT Channal ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มรี ายได้
(ปี 2556 : ไม่มีรายได้)
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการสิง่ อ�ำนายความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ระดับชาติ
- รายได้จากการให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ระดับชาติ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ไม่มีรายได้ (ปี 2556 : ไม่มีรายได้)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช�ำระเป็นรายปี ภายใน 150 วันนับจาก     
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศ
การที่บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข                
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเหล่านี้
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รายงานประจ�ำปี 2557

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินและนโยบายการบัญชี

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ กฎหมาย และ
ประกาศของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ว ่ า ด้ ว ยการจั ด ท� ำ และน� ำ เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้                     
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น เรื่องที่อธิบายในนโยบาย        
การบัญชีไว้ข้างล่างนี้
รายการที่มีสาระส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย ได้ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม

2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เริม่ มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบนั
และที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

107

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5

เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุง       
สภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ� หรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)

ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี              
การตีความรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้น ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินที่น�ำเสนอ
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
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เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ผู้ถือหุ้น
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ� ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ งการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรือ่ ง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลระโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขัน้ ต�่ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
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มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกัน
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานดังกล่าว และเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการส�ำคัญ และจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ       
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั อย่างไรก็ตามมีมาตรฐานฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงบางฉบับทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในหลักการ
ส�ำคัญ ซึง่ ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ได้ประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ในปีทเี่ ริม่ ใช้ ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ �ำหนดให้มีการจัดกลุ่มการ           
น�ำเสนอรายการที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แยกเป็นรายการที่สามารถรับรู้รายการในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง และรายการ
ที่ไม่สามารถรับรู้รายการไปเป็นก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังได้ มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีจ้ ึงมีผลต่อการแสดงรายการเท่านัน้ และไม่มี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก�ำหนดให้รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ส�ำรองไว้ใช้
งาน และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการซ่อมบ�ำรุง รับรูเ้ ป็นรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หากรายการนัน้ เข้าค�ำนิยามของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวให้จัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ได้มีการก�ำหนดค�ำนิยามของค�ำว่า “ควบคุม” ซึ่งถูกน�ำมาใช้แทน
หลักการของการควบคุมและการจัดท�ำงบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานนี้ได้ก�ำหนดว่าเมื่อใดกิจการควรจัดท�ำงบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิบายหลักการของการน�ำหลักการ
ของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงข้อก�ำหนดในการจัดท�ำงบการเงินรวม หลักการส�ำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่
นี้ คือหากมีอ�ำนาจควบคุม จะต้องมีการจัดท�ำงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจการควบคุมที่เหนือกว่า      
ผูถ้ กู ลงทุน ผูล้ งทุนได้รบั ผลตอบแทนทีผ่ นั แปรจากการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในผูถ้ กู ลงทุน และมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจในผูถ้ กู ลงทุน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรือ่ ง การร่วมการงาน ได้กำ� หนดค�ำนิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาทีผ่ รู้ ว่ มทุน
ตัง้ แต่สองรายขึน้ ไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ การตัดสินใจในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องต้องได้รบั ความเห็นชอบโดยผูค้ วบคุม
ร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของค�ำนิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของ        
การด�ำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิ่งที่แสดงออกมาซึ่งสัมพันธ์กับข้อตกลงที่จัดท�ำขึ้น หากในข้อก�ำหนด      
ผู้ร่วมทุนได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการด�ำเนินงานร่วมกันจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระ
ในหนี้สิน การด�ำเนินงานร่วมกันจะบันทึกบัญชีสิทธิในสินทรัพย์และภาระในหนี้สิน การร่วมค้าจะบันทึกส่วนได้เสียโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่ ก�ำหนดการเปิดเผยข้อมูลเพือ่ ช่วย
ให้ผใู้ ช้งบการเงินสามารถประเมินความเสีย่ งและผลกระทบทางด้านการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียทีก่ จิ การมีกบั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
การร่วมการงาน และกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม

2.3 สกุลเงินที่น�ำเสนองบการเงิน
สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัท       
ด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงิน     
ที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของบริษัท
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รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือวันที่
ตีราคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และ
ที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
เมื่อมีการรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
ของรายการก�ำไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วย

2.4 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท              
ในบริษัทร่วม
2.4.1 การรวมธุรกิจ
บริษทั และกลุม่ บริษทั บันทึกการซือ้ บริษทั ย่อยด้วยวิธซี อื้ และแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทจี่ า่ ยไปหรือด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ของตราสารทุนที่ออกให้ หรือด้วยภาระหนี้สินซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ได้บริษัทย่อยมา สินทรัพย์และหนี้สิน      
ที่ระบุได้ ซึ่งได้จากการซื้อบริษัทย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนัน้ ที่มูลค่ายุติธรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม
ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่บริษัทและกลุ่มบริษัทจะได้รับ จะบันทึก
เป็นค่าความนิยม
ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่ต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
2.4.2 บริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�ำเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วบริษัท
และกลุม่ บริษทั จะถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ในการประเมินว่าบริษทั และกลุม่ บริษทั มีการควบคุมบริษทั อืน่ หรือไม่ กิจการ
ต้องพิจารณาถึงการมีอยูแ่ ละผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงทีเ่ ป็นไปได้ทกี่ จิ การสามารถใช้สทิ ธิหรือแปลงสภาพตราสารนัน้ ในปัจจุบนั
รวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย บริษัทและกลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ใน งบการเงินรวม
ตั้งแต่วันที่บริษัทและกลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�ำนาจควบคุมจะหมดไป
บริษทั และกลุม่ บริษทั จะเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยในกรณีทจี่ �ำเป็นเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษทั
และกลุ่มบริษัท
ผลขาดทุนในบริษทั ย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมแม้วา่ การปันส่วนดังกล่าวจะท�ำให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
รายการบัญชียอดคงเหลือ และรายการก�ำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีผลจากรายการระหว่างกันของกิจการที่อยู่ใน
บริษัทและกลุ่มบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไป เว้นแต่รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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การสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
เมือ่ มีการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมบริษทั และกลุม่ บริษทั ตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในบริษทั ย่อย ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุมและ
ส่วนประกอบอืน่ ในส่วนของผู้ถอื หุ้นทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนัน้ ก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมในบริษทั ย่อย
รับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีส่ ญ
ู เสียอ�ำนาจควบคุม
และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย ขึน้ อยู่กบั ระดับของอิทธิพลทีค่ งเหลืออยู่
รายชื่อบริษัทย่อยหลักของบริษัทและกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
2.4.3 บริษัทร่วม
บริษทั ร่วมเป็นกิจการทีบ่ ริษทั และกลุ่มบริษทั มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถงึ กับควบคุม เงินลงทุนในบริษทั ร่วมรับรู้เริม่ แรกด้วย
ราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม และแสดงด้วยราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีส่วนได้เสีย            
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของบริษัทและกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบก� ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ              
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทและ           
กลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของบริษัทและกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนัน้ บริษัทและกลุ่มบริษัท
จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในหนีข้ องบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม
รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน            
บริษทั ร่วมนัน้ รายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงจะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทโี่ อนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่า บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัท
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่น
ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.6 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ  ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน          
12 เดือน นับจากวันที่ได้มา รวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

2.7 ลูกหนี้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ รับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนีแ้ ละจะแสดงมูลค่า ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีดว้ ยจ�ำนวนหนีท้ เี่ หลือ
อยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   
หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนี้อื่น หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.8 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
สินค้าและพัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ ำกว่า ราคาทุนของสินค้าและพัสดุค�ำนวณ          
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ราคาทุนของสินค้าและพัสดุคงเหลือ หมายถึง ต้นทุนในการซื้อซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทาง
ตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือพัสดุนนั้ เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้าหรือพัสดุ
ส่วนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อให้สินค้านัน้ ส�ำเร็จรูป
และค่าใช้จ่ายในการขาย ในระหว่างปีบริษทั และกลุ่มบริษทั ได้ท�ำการตัง้ ค่าเผือ่ ลดมูลค่าส�ำหรับสินค้าหรือพัสดุทเี่ ก่า ล้าสมัย หรือเสือ่ ม
คุณภาพ
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2.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงิน
รวมบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

2.10 เงินลงทุนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ด�ำเนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุน
เงินลงทุนทีไ่ ด้จากบริษทั เอกชนเพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นกับการให้สทิ ธิแก่บริษทั เอกชนในการด�ำเนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุน บันทึก
เป็นเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และรับรูเ้ ป็นรายได้ทนั ที ในกรณีทบี่ ริษทั และกลุม่ บริษทั ไม่มภี าระผูกพันในการช�ำระต้นทุนให้แก่บริษทั
คู่สัญญาในอนาคต หรือในกรณีที่ไม่ได้เป็นการรับหุ้นเพื่อช�ำระค่าบริการส�ำหรับบริการที่จะได้รับจากบริษัทและกลุ่มบริษัทล่วงหน้า        
โดยบริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ดำ� เนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุนรวมอยู่ใน             
เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือเงินลงทุนระยะยาวอื่น แล้วแต่กรณี

2.11 เงินลงทุนระยะยาว
บริษัทและกลุ่มบริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่นอนที่
อาจตัดสินใจขายเพือ่ เสริมสภาพคล่อง หรือเมือ่ อัตราดอกเบีย้ เปลีย่ นแปลงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยจะแสดงรายการเป็นเงินลงทุน
เผื่อขาย เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารจะแสดงเจตจ�ำนงที่จะถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในรายงาน หรือผู้บริหารต้องการ
ขายเพื่อเพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการ จึงจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหารจะก�ำหนดการจัดประเภทเงินลงทุนเมื่อซื้อ
และประเมินจุดประสงค์ใหม่อย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีตลาดรองรับ เงินลงทุน
เผื่อขายที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ โดยจะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการอ้างอิงราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นที่หลักทรัพย์ดังกล่าวจดทะเบียนอยู่ รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนที่มีก�ำหนดเวลา ซึ่งผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบก�ำหนด ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
โดยแสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะยาวอืน่ ในชือ่ เงินลงทุนทีถ่ อื ไว้จนครบก�ำหนด เว้นแต่เป็นเงินลงทุนทีจ่ ะครบก�ำหนดภายใน 12 เดือน
นับแต่วันที่ในรายงานจึงจะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยแสดงรายการเป็นเงินลงทุน           
ระยะยาวอื่นในชื่อเงินลงทุนทั่วไป และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัทและกลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนัน้ อาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าไว้ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้ จะบันทึกใน งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กรณีทเี่ งินลงทุนในตราสารหนีห้ รือตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจ�ำหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายค�ำนวณ
โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจากจ�ำนวนที่ถือครองทั้งหมด
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2.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ทถี่ อื ครองเพือ่ หาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่าหรือจากมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือทัง้ สองอย่าง
ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิต หรือจัดหาสินค้า หรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน  รวมถึงที่ดินที่บริษัท
และกลุ่มบริษัทถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ไว้ชัดเจน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์คือต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการ
ก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนทางตรงอืน่ (เพือ่ ให้อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน) และ
ต้นทุนการกู้ยืม
การจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จนท�ำให้ต้องจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีและราคาทุน ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่

2.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและกลุ่มบริษัท แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุน
ของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นนั้ อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้
ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุม
โดยลิขสิทธิซ์ อฟแวร์ซงึ่ ไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิซ์ อฟแวร์นนั้ ให้ถอื ว่าลิขสิทธิซ์ อฟแวร์ดงั กล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของอุปกรณ์
และแสดงเป็นส่วนหนึง่ ในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บริษัทจะบันทึกแต่ละส่วนประกอบ  
ที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  ถ้ามีความเป็นไป
ได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั และกลุม่ บริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นัน้ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ  ชิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายด้วยมูลค่าตามบัญชี  ส�ำหรับต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการซ่อมบ�ำรุงรายการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
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ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกภายในอาคาร
อุปกรณ์โครงข่าย
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ� นักงานเครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

จ�ำนวนปี
3 - 10
2 - 35
2 - 35
2 - 15
2-7
5-8

บริษัทและกลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
บริษัทและกลุ่มบริษัทจะทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือทุกสิ้นรอบปีบัญชี           
เป็นอย่างน้อย
					
บริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคด้วยราคาทุน เป็นรายได้อื่นทั้งจ�ำนวนในปีที่ได้รับบริจาค หากการบริจาค
ดังกล่าวไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทันที
ในกรณีที่บริษัทจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะบันทึกรายการก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใน งบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ได้
บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งภาษีที่
เกี่ยวข้อง อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้ค�ำนวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกู้
ในระหว่างปีในกรณีที่เงินกู้ยืมเกิดขึ้น โดยเฉพาะเพื่อซื้อ ก่อสร้าง หรือผลิตสินทรัพย์

2.14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
บริษทั และกลุม่ บริษทั บันทึกสินทรัพย์ทบี่ ริษทั และกลุม่ บริษทั ได้รบั โอนกรรมสิทธิต์ ามราคาทุนทีบ่ ริษทั เอกชนผูโ้ อนได้รายงานให้แก่บริษทั
และกลุ่มบริษัททั้งจ�ำนวน ณ วันที่บริษัทเอกชนคู่สัญญาส่งมอบสินทรัพย์นนั้ ให้แก่บริษัทและกลุ่มบริษัท คู่กับบัญชีรายได้ รอตัดบัญชี
ซึ่งแสดงในหมวดหนี้สิน
บริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกรับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่บริษัทและ
กลุ่มบริษัทได้รับโอน หรือตามอายุที่เหลือของสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับโอนดังกล่าวค�ำนวณตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ�ำนวน ในอัตราดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกภายในอาคาร
อุปกรณ์โครงข่าย
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ� นักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

จ�ำนวนปี
5 - 35
5 - 35
5 - 15
3 - 10

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทันที
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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2.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบการ
ด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน สินทรัพย์อนื่ ทีม่ กี ารตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมือ่ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชีว้ ่าราคาตามบัญชีอาจต�่ำกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู
กว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ซงึ่ จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์
ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในรายงาน

2.16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาบันทึกเป็นสินทรัพย์ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาและการด�ำ เนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นัน้ สามารถน�ำมาใช้งานได้ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตามอายุการใช้งานที่ประมาณการขึ้น 3 ถึง 7 ปี
ค่าสิทธิ - ระบบจัดการเรียนการสอน
ค่าสิทธิ - ระบบจัดการเรียนการสอน เป็นค่าสิทธิที่เกิดจากบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาร่วมด�ำเนินการให้บริการซอฟท์แวร์ ระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอนกับบริษัทแห่งหนึง่ โดยตกลงให้สิทธิในระบบดังกล่าวแก่บริษัทและกลุ่มบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เพื่อน�ำไปให้
บริการหรือจ�ำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าทัว่ ประเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี  บริษทั และกลุ่มบริษทั จะตัดจ�ำหน่ายค่าสิทธิดงั กล่าวตาม
อายุสัญญา  
สิทธิในการถือครองคลื่นความถี่
สิทธิในการถือครองคลื่นความถี่ เป็นสิทธิในการถือครองและใช้คลื่นความถี่ระบบ 1900 MHz และโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 (IMT 2000)
ซึ่งได้รับมาจากบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่ การเลิกสัญญากิจการร่วมค้าและการจัดการทรัพย์สินโครงการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท และ บมจ.กสท โดยจะตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา
17 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2568) ตามอายุทเี่ หลืออยูข่ องใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม
ที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับ
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยน�ำราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงซึง่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ในอนาคตจาก
สินทรัพย์นนั้ ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง             
ตามความเหมาะสม
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รายงานประจ�ำปี 2557

2.17 การบัญชีส�ำหรับสัญญาเช่าระยะยาว
การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันทีเ่ ริม่ ต้นข้อตกลง บริษทั และกลุม่ บริษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนัน้ ขึน้ อยู่กบั การใช้สนิ ทรัพย์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะ
เจาะจง และข้อตกลงนัน้ จะน�ำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ท�ำให้บริษัทและกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทและกลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็น        
องค์ประกอบอืน่ โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษทั และกลุม่ บริษทั สรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยก
จ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
นัน้ หลังจากนัน้ จ�ำนวนหนี้สินจะลดลงตามจ�ำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ส่วนเพิ่มของบริษัทและกลุ่มบริษัท
กรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่บริษัทถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงิน
ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า โดยจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อ
ให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ  
บันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ย
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนัน้ เกิดขึ้น
กรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ของบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน รายได้คา่ เช่ารับรูโ้ ดยวิธเี ส้นตรงตามระยะเวลา
การให้เช่า

2.18 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

2.19 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูก้ ต็ อ่ เมือ่ บริษทั และกลุม่ บริษทั มีภาระหนีส้ นิ ตามกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั หรือทีก่ อ่ ตัวขึน้ อันเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว และ
สามารถประมาณจ�ำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำ� นวนที่เป็นสาระส�ำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�ำนวนที่อาจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป      
รับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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2.20 การรับรู้รายได้
- รายได้ค่าบริการการใช้โทรศัพท์พื้นฐานภายในประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ รับรู้ตามระยะเวลาที่ให้บริการในอัตราค่าบริการที่บริษัทและกลุ่มบริษัทก�ำหนด โดยบริษัทและกลุ่มบริษัทจะประมาณ      
รายได้ค่าบริการทีย่ งั ไม่มกี ารออกใบแจ้งหนีจ้ ากประวัตกิ ารใช้โทรศัพท์ของลูกค้า และแสดงเป็นรายได้ค้างรับในหมวดลูกหนีก้ ารค้า
- รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศที่ บมจ.กสท เป็นผูใ้ ห้บริการรับรูใ้ นอัตราทีก่ �ำหนดเมือ่ ได้ให้บริการแก่ลกู ค้า
ตามที่ได้รับแจ้งจ�ำนวนการใช้โทรศัพท์จาก บมจ.กสท
- รายได้จากการให้บริการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการติดตั้งแล้วเสร็จ
- รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะรับรู้ตามระยะเวลาการให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเงินที่จัดเก็บได้
- รายได้ค่าเช่าคู่สายและวงจรรับรู้ตามระยะเวลาที่ได้ให้บริการในอัตราที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ประกาศไว้
- รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา
- รายได้ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) รับรู้เมื่อได้ให้เชื่อมโยงโครงข่ายตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ในการรับช�ำระ
- รายได้จากการขายอุปกรณ์รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านัน้ แล้ว
- รายได้จากการขายบัตรโทรศัพท์และบัตรอินเตอร์เน็ตรับรู้เมื่อขาย
- ส่วนแบ่งรายได้ทบี่ ริษทั และกลุม่ บริษทั มีสทิ ธิได้รบั ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนจะรับรูเ้ ป็นรายได้ดงั นี้ ผลประโยชน์ตอบแทน
ขัน้ ต�ำ่ ต่อปีและส่วนทีเ่ กินกว่าผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต�ำ่ จะรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างซึง่ ค�ำนวณจากใบแจ้งยอดรายได้ทไี่ ด้รบั จากบริษทั
เอกชนที่เป็นคู่สัญญา ในกรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บเงิน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะบันทึกลูกหนี       ้
ทั้งจ�ำนวน และบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและกลุ่มบริษัทไม่เกินส่วนแบ่งที่บริษัทและกลุ่มบริษัทจะได้รับตามที่กำ� หนดไว้
ในสัญญา และบันทึกบริษัทคู่สัญญาเป็นเจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ โดยเจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้จะแสดงสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในส่วนที่บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญาต้องรับผิดชอบ
- รายได้จากการได้รับสินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 2.14
- รายได้จากการได้รับเงินลงทุนจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ดำ� เนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุน ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 2.10
- ส�ำหรับรายการค้าที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทน มากกว่าการเป็นตัวการ บริษัทและกลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้
ด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหน้า
- รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย          
เริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ เป็นการเฉพาะเพือ่ ให้เกิดสัญญาเช่ารับรูเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของค่าเช่าทัง้ สิน้ ตามสัญญา ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ รับรูเ้ ป็นรายได้
ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านัน้ เกิดขึ้น
- เงินปันผลรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล   
- รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและค�ำนึงถึง
จ�ำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�ำหรับการบันทึกค้างรับของบริษัทและกลุ่มบริษัท เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับ
ช�ำระ  
รายได้ทุกประเภทตามที่กล่าวข้างต้นแสดงสุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนลด

2.21 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั และกลุม่ บริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี �ำนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั
ไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีท่ ำ� หน้าทีถ่ อื หุน้ บริษทั ย่อย และกิจการ
ที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษทั และกลุม่ บริษทั ผูบ้ ริหารส�ำคัญทีเ่ ป็นกรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทและกลุ่มบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและกลุ่มบริษัทแต่ละรายการ บริษัทและกลุ่มบริษัทจะ
ค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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2.22 ผลประโยชน์พนักงาน
2.22.1 โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึง่
แยกต่างหาก (กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบระยะเวลาทีพ่ นักงาน
ได้ท�ำงานให้กับกิจการ โครงการสมทบเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท ได้แก่
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นในภายหลังใช้ชื่อว่า “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพผู้ปฏิบัติงานองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 เมื่อบริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ภายใต้พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จึงได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พนักงานบริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนแล้ว” เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานบริษทั ทีโอที จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 โดยก�ำหนดให้พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2540 เป็น
สมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ ทุกคน ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 29 กันยายน 2540 ให้เป็นไปตามความสมัครใจได้   โดย
สามารถเลือกเข้ากองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงานหรือกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพฯ โดยบริษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพฯ
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ อี ายุการท�ำงานเกิน 20 ปี และจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9
ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 บริษัทได้เปลี่ยนอัตราสมทบ
เป็นอัตราร้อยละ 13 และ 12 ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี และไม่เกิน 20 ปี ตามล�ำดับ บริษัทรับรู้เงินจ่ายสมทบ
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ โดยสินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ ได้แยกออกจากสินทรัพย์          
ของบริษัท และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ
2.22.2 โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของ
บริษัทและกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์       
ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบัน การค�ำนวณนัน้ จัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นรายปี
บริษัทและกลุ่มบริษัทรับรู้กำ� ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ของบริษัทและกลุ่มบริษัท มีดังนี้
2.22.2.1 โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่นเมื่อ
เกษียณอายุ
บริษัทและกลุ่มบริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้พนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยพนักงานที่เกษียณ
อายุจะได้รับค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุสำ� หรับ
พนักงานที่ทำ� งานติดต่อกันครบ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี และที่ท�ำงานครบ 15 ปี ด้วยอัตราค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวน 180 วันและ 300 วัน           
ของฐานเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ ตามล�ำดับ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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2.22.2.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน หรือกองทุนบ�ำเหน็จเดิม ตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2497 เพื่อจ่ายสงเคราะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงาน และเพื่อให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์หรือ
บุคคลเป็นประกัน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบเพื่อกองทุนสวัสดิการฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงานและ
จ่ายสมทบเพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ค�ำนวณโดยใช้เงินเดือน ณ วันสิ้นงวด
คูณด้วยอายุงาน ตามหลักเกณฑ์เดิมทีก่ �ำหนดในข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการฯ และต่อมาเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2548 บริษทั ได้มกี าร
แก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน โดยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 และให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จะค�ำนวณเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกใช้เงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน
2548 คูณด้วยอายุงานตั้งแต่วันเริ่มท�ำงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และช่วงที่ 2 ใช้เงินเดือน ณ วันสิ้นงวดคูณด้วยอายุงานตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบที่แก้ไขใหม่นจี้ นถึงปัจจุบันในการค�ำนวณ สินทรัพย์
ของกองทุนสวัสดิการฯ ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินให้พนักงานกู้ยืม  
และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
2.22.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษทั และกลุม่ บริษทั ทีเ่ ป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้เป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่าปัจจุบัน การค�ำนวณนัน้ จัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นรายปี โดยค�ำนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้นผลประโยชน์       
ระยะยาวอื่นของบริษัทและกลุ่มบริษัท มีดังนี้
โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ให้รางวัลตอบแทนความชอบจากการท�ำงานระยะยาวแก่พนักงานที่มีอายุการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
2.22.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
บริษัทและกลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทมีค�ำสั่งอนุมัติให้พนักงานลาออกโดยมีการ
ยกเลิกการจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง โดยให้ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนให้มีการออกจากงาน  
โดยสมัครใจ
บริษทั และกลุม่ บริษทั จะมีการคิดลดกระแสเงินสด หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันทีร่ ายงาน
2.22.5 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�ำงานให้
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระส�ำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก�ำไร หากบริษัทและกลุ่มบริษัท        
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท� ำงานให้ในอดีตและภาระ      
ผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
2.22.6 การจ่ายตอบแทนพนักงานเป็นหุ้นสามัญ
บริษัทได้กำ� หนดให้จัดสรรหุ้นให้พนักงานจากการแปลงสภาพ ทศท เป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม
2545 โดยให้พนักงานได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาพาร์ จ�ำนวน 6 เท่าของเงินเดือน และได้รับหุ้นให้เปล่า (ค�ำนวณในราคาพาร์) จ�ำนวน 2 เท่า
ของเงินเดือน โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นต่อพนักงานและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของ
พนักงานในรูปของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 6.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเมื่อขายหุ้นต่อ
พนักงานและประชาชนทั่วไป บริษัทไม่ได้บันทึกค่าตอบแทนดังกล่าว จนกว่าได้มีการออกหุ้นสามัญภายใต้โครงการนี้
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2.23 ค่าวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขัน้ ตอนการวิจยั ได้แก่ การส�ำรวจตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความรูค้ วามเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค
รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น
ขัน้ ตอนพัฒนาเกีย่ วข้องกับแผนงานหรือการออกแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดขี นึ้ กว่าเดิม รายจ่ายทีเ่ กิด
จากการพัฒนารับรูเ้ ป็นสินทรัพย์ได้กต็ อ่ เมือ่ สามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
นัน้ มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และ บริษัทและกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมี
ทรัพยากรเพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน�ำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้ รายจ่ายในการ
พัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส�ำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยมื สามารถน�ำมารวมเป็นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์ส่วนรายจ่ายในการพัฒนา
อืน่ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือ่ เกิดรายการ รายจ่ายในการพัฒนาทีไ่ ด้รบั รู้เป็นค่าใช่จ่ายไปแล้วในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวด
ถัดไป
รายจ่ายในการพัฒนาที่บันทึกเป็นสินทรัพย์จะเริ่มตัดจ�ำหน่ายเมื่อเริ่มผลิตหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยตัดจ�ำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของการพัฒนานัน้

2.24 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเป็นไปตามที่
มาตรฐานการบัญชีได้ก�ำหนดไว้
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือสามารถขอคืนได้   โดยค�ำนวณจากก�ำไรขาดทุนประจ�ำปีที่ต้องเสียภาษี       
โดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลา             
ทีร่ ายงานในประเทศทีบ่ ริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของกลุม่ บริษทั ได้ด�ำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการ
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ทสี่ ามารถน�ำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ซิ งึ่ ขึน้ อยูก่ บั การตีความ และจะ
ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากรหากคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระค่าใช้จ่ายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจ�ำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตาม
บัญชีทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุม่ บริษทั จะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กิดจากการรับรูเ้ ริม่ แรกของรายการสินทรัพย์
หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรทางบัญชีและ
ก�ำไร(ขาดทุน)ทางภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำ� นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูห่ รือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้
ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะน�ำไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้องได้รบั ประโยชน์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำจ�ำนวนผลต่าง
ชั่วคราวนัน้ มาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และ        
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและ           
การกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือ่ กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ      
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บ           
เป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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2.25 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลทีจ่ ่ายไปยังผู้ถอื หุ้นของบริษทั จะรับรู้ในด้านหนีส้ นิ ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีทปี่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2.26 ก�ำไรต่อหุ้น
บริษทั และกลุ่มบริษทั แสดงก�ำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับหุ้นสามัญ ก�ำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็นของ
ผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี

3

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบ
และให้สอดคล้องกับการน�ำเสนองบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนการให้บริการ ลดลง
ส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย เพิ่มขึ้น
ต้นทุนการให้บริการ ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น

4

งบการเงินรวม
2556
(505.75)
505.75
(154.88)
154.88

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2556
(505.75)
505.75
-

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

4.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริษัทและกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาดการเงิน (ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการ
จัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบ   
เชิงลบต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะผลกระทบจากความเสี่ยง
ในอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ บริษทั และกลุม่ บริษทั จึงใช้เครือ่ งมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) เพือ่ กระจายความเสีย่ งจากสกุลเงินหนึง่ ไปยังอีกสกุลเงินหนึง่ และการช�ำระหนีค้ นื
ก่อนก�ำหนด (Prepayment) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงด�ำเนินการ
โดยสายงานการเงิน ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4.1.1 ความเสี่ยงด้านตลาดการเงิน
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(1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทและกลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วยเงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น            
ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเยนญีป่ นุ่ ดังนัน้ บริษทั และกลุม่ บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
จากสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเยนญี่ปุ่น ส�ำหรับสินทรัพย์ บริษัทและกลุ่มบริษัทมีเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ กับธนาคารในประเทศ ซึง่ มีไว้เพือ่ จ่ายช�ำระหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากนีย้ งั มีความเสีย่ งจาก
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นอันเกิดจากหนีเ้ งินกู้ รายการทางการค้า และการรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคตด้วย

รายงานประจ�ำปี 2557

เพื่อเป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ดำ� เนินการดังนี้
- ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap)
- สะสมเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายช�ำระหนี้เงินตราต่างประเทศ (Natural Hedging)
- ช�ำระหนี้เงินกู้คืนก่อนก�ำหนด (Prepayment)
แม้ว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ท�ำตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส�ำหรับ
เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่นบางสัญญาไปแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกสัญญา บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นส�ำหรับเงินกูส้ กุลเงินเยนบางสัญญาทีเ่ หลือ และเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ บางส่วน รวมทัง้ รายการ
ทางการค้าอื่น เช่น การซื้ออุปกรณ์โครงข่ายและการจ่ายช�ำระเจ้าหนีก้ ารค้า ซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ดำ� เนินการ
ป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับรายการเหล่านี้
(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับดอกเบี้ยจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเปลี่ยนแปลงง่ายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทและกลุ่มบริษัทจัดการกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยจัดให้มีเงินฝากที่มีอายุครบ
ก�ำหนดหลายช่วงเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดและเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
นอกจากนี้บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ก�ำหนดเป็นอัตราคงที่ ณ วันเริ่มต้นส�ำหรับสัญญาเช่า
ทางการเงินทีบ่ ริษทั และกลุม่ บริษทั เป็นผูเ้ ช่า เงินกูย้ มื ระยะยาว เงินลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐ  ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และหุน้ กู้
4.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทและกลุ่มบริษัทมีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ (หมายเหตุ 7 8 และ 9) โดยเลือก
ธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศทีม่ สี าขาในประเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความน่าเชือ่ ถือในระดับสูง ส�ำหรับการลงทุน
ในตราสารหนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�ำ 
่ ซึ่งประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐ และ       
หุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A ขึ้นไป บริษัทและกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะท�ำให้แน่ใจได้ว่าการขายสินค้าและ
การให้บริการไปยังลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม   
4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทและกลุ่มบริษัทจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องโดยด�ำรงเงินสดอย่างเพียงพอและมีหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับ

4.2 การบัญชีส�ำหรับอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินและกิจการป้องกันความเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap)
บริษัทได้ท�ำข้อตกลงกับคู่สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินหนึง่ ไปเป็นอีกสกุลเงินหนึง่ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ที่ได้ตกลงกัน และจะท�ำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่แตกต่างกันดังกล่าวเมื่อถึงก�ำหนดตามสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญา             
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส�ำหรับเงินกู้ยืม ซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทได้บันทึกเงินกู้ยืมด้วยสกุลเงินใหม่ที่แลกเปลี่ยน ณ วันที่             
ท�ำสัญญา ส่วนแตกต่างระหว่างสกุลเงินเดิมและสกุลเงินใหม่ได้บนั ทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดทีเ่ กิดรายการ และบริษทั และ
กลุม่ บริษทั ได้แปลงค่าเงินกูย้ มื ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศนัน้ ณ วันทีใ่ นรายงานให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ ในรายงาน
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมบันทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับการช�ำระหนีค้ ืนก่อนก�ำหนด (Prepayment)
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ ก�ำไรและขาดทุนจากการช�ำระหนีค้ ืนก่อนครบก�ำหนดจะ       
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ
รายละเอียดของอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ประมาณการและการใช้วิจารณญาณ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ        
ค่าใช้จ่าย โดยผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทและกลุ่มบริษัทมีลักษณะธุรกิจที่ต้องลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ใช้
ในการด�ำเนินงานเป็นสาระส�ำคัญในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนของ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งที่ได้มาจาก
การซื้อสัญญาเช่าทางการเงิน และการรวมธุรกิจจะค�ำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายจากการประมาณการอายุการใช้งาน และ
มูลค่าซาก โดยใช้วิธีเส้นตรง อายุการใช้งานถูกประมาณการตั้งแต่วันที่ได้รับสินทรัพย์มา โดยจะใช้ประสบการณ์ในอดีตจากสินทรัพย์
ที่คล้ายคลึงกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทและกลุ่มบริษัทจะทบทวน
อายุการใช้งาน วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี หรือเมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือ         
ไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ หรือมีการเปลีย่ นแปลงในด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการแข่งขัน อายุการใช้งานจริงอาจแตกต่าง
จากที่ได้ประมาณการไว้ ซึ่งการทบทวนในอนาคตนัน้ อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอายุการใช้งาน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สว่ นใหญ่ประกอบด้วย อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมส�ำหรับโทรศัพท์ประจ�ำที่ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เคเบิล้ ใต้น�้ำ 
และโครงข่ายระหว่างประเทศ ส่วนสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนส่วนใหญ่คอื สิทธิในการถือครองและใช้คลืน่ ความถีร่ ะบบ 1900 MHz และโทรศัพท์
เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 (IMT2000) การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีและการใช้งานจะส่งผลให้อายุการใช้งานและมูลค่าของสินทรัพย์ทไี่ ด้ประเมิน
ไว้เปลี่ยนไป ณ วันที่ในงบการเงินบริษัทและกลุ่มบริษัทจะประเมินว่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีข้อบ่งชี้ถึงการ
ด้อยค่าหรือไม่ หากพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ท�ำให้เชื่อว่าอาจเกิดการด้อยค่า บริษัทและกลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าโดยประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์ และค�ำนึงถึงธุรกิจ ตลาด และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น  
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่          
สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งจะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยก
ออกมาได้ มูลค่าจากการใช้ประมาณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากการใช้สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะต้องใช้
ข้อสมมติฐานหลายประการ เช่น อัตราการเติบโตของตลาดโทรคมนาคม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนเลขหมาย ข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย และการใช้อัตราการคิดลดที่เหมาะสม

5.2 การด้อยค่าของลูกหนีก้ ารค้า
บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการ             
ผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช�ำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนัน้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทและ       
กลุ่มบริษัท ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนัน้ อยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตาม
ทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิดช�ำระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
นอกจากนี้บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีข้อโต้แย้งกับลูกหนีก้ ารค้าบางราย ทั้งลูกหนีก้ ารค้ากิจการโทรคมนาคม และลูกหนีก้ ารค้าตาม
สัญญาส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้บันทึกเป็นลูกหนี้ไว้ในงบการเงิน และยังไม่ได้รับช�ำระเงินในปัจจุบัน ลูกหนีก้ ารค้า        
ดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนีจ้ ากรายได้ทางไกลต่างประเทศ ลูกหนีค้ ่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และลูกหนีจ้ ากสัญญา         
ส่วนแบ่งรายได้ ตามทีก่ ล่าวรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษทั และกลุ่มบริษทั มีการพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะได้
รับช�ำระเงิน โดยค�ำนึงถึงประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และเชื่อมั่นว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทมีประเด็นโต้แย้งที่เพียงพอและจะ
ได้รับเงินดังกล่าว จึงยังไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนีก้ ารค้าดังกล่าว
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5.3 สัญญาเช่าทางการเงินกรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
บริษัทและกลุ่มบริษัทท�ำสัญญาหลายสัญญากับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อเช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมาให้บริการ เงื่อนไข
การจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น การใช้งานจริงที่เกิดขึ้น จ�ำนวนของผู้ใช้บริการ ซึ่งจากการพิจารณานิยามและ
เงือ่ นไขทัง้ หมดของสัญญาเหล่านี้ หากบริษทั และกลุม่ บริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าเนือ้ หาของสัญญามีการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่มาให้กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินทรัพย์เหล่านี้อยู่ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและ  
กลุ่มบริษัท

5.4 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย          
โดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน อัตรามรณะ รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรา
คิดลด การเปลีย่ นแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ กลุม่ บริษทั ได้พจิ ารณา
อัตราคิดลดทีเ่ หมาะสม ซึง่ ได้แก่อตั ราดอกเบีย้ ทีค่ วรจะใช้ในการก�ำหนดมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด ทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ โดยใช้อตั ราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลซึง่ เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจ่ ะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน
และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระภาระผูกพัน
ข้อสมมติฐานหลักส�ำหรับภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ซงึ่ อ้างอิงกับสถานการณ์ปจั จุบนั ในตลาดได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 28

6

การจัดการความเสี่ยงในส่วนทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทและกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนัน้ เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน      
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากประจ�ำ
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
10.57
12.30
2,931.55
3,173.38
1,998.21
5,156.84
4,940.33
8,342.52

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
10.31
12.13
2,850.02
3,143.79
1,998.21
5,156.84
4,858.54
8,312.76

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและประเภทฝากประจ�ำ  มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แท้จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557        
ร้อยละ 1.34 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : ร้อยละ 2.27 ต่อปี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้รวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประเภท
ฝากประจ�ำ 3 เดือน ของกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน จ�ำนวน 51.17 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 22.86 ล้านบาท)
และได้รวมเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จ�ำนวน 16.09 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 33.86 ล้านบาท) เพื่อลดความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจ่ายช�ำระหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 2,931.55 ล้านบาท และงบการเงิน
เฉพาะบริษัท จ�ำนวน 2,850.02 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 3,173.38 ล้านบาท และ 3,143.79 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้รวม
เงินฝากธนาคารที่น�ำไปเป็นหลักประกันตามสัญญา จ�ำนวน 52.41 ล้านบาท (หมายเหตุ 26.1)

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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8

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ 6 - 12 เดือน
ตราสารหนีท้ ี่ถือจนครบก�ำหนด

งบการเงินรวม
2557
2556
22,266.87
15,942.45
430.00
22,266.87
16,372.45

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
22,086.59 15,913.45
430.00
22,086.59 16,343.45

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ  6 - 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 22,266.87 ล้านบาท และ         
งบการเงินเฉพาะบริษัท จ�ำนวน 22,086.59 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 15,942.45 ล้านบาท และ 15,913.45 ตามล�ำดับ)
ได้รวมเงินฝากประจ�ำของกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน จ�ำนวน 188.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 186.47 ล้านบาท)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราว มีดังนี้

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ตัดจ�ำหน่ายส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556
16,372.45
10,933.69
34,163.47
30,192.13
(28,269.05) (24,762.03)
8.66
22,266.87
16,372.45

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
16,343.45 10,933.69
34,012.19 30,163.13
(28,269.05) (24,762.03)
8.66
22,086.59 16,343.45

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แท้จริง ร้อยละ 2.83 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 :           
ร้อยละ 3.22 ต่อปี)

9

เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว - ภายในหนึง่ ปี
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว - เกินหนึง่ ปี

งบการเงินรวม
2557
2556
23,237.09
21,845.79
85.00
535.00
23,322.09
22,380.79

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
23,237.09 21,845.79
85.00
535.00
23,322.09 22,380.79

งบการเงินรวม
2557
2556
22,380.79
21,565.93
18,856.40
25,732.51
(17,911.48) (24,936.11)
(3.62)
18.46
23,322.09
22,380.79

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
22,380.79
21,565.93
18,856.40
25,732.51
(17,911.48) (24,936.11)
(3.62)
18.46
23,322.09
22,380.79

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว มีดังนี้

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ตัดจ�ำหน่ายส่วนต�่ำ(ส่วนเกิน)กว่ามูลค่าตราสารหนี้
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
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รายงานประจ�ำปี 2557

เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว - ภายในหนึง่ ปี
เงินฝากธนาคาร
ตราสารหนี้
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว - เกินหนึง่ ปี
ตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

23,187.09
50.00
23,237.09

20,442.17
1,403.62
21,845.79

23,187.09
50.00
23,237.09

20,442.17
1,403.62
21,845.79

85.00
23,322.09

535.00
22,380.79

85.00
23,322.09

535.00
22,380.79

เงินลงทุนเพือ่ ไถ่ถอนหนีส้ นิ ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย เงินทีฝ่ ากไว้กบั ธนาคารต่างๆ เป็นประเภทเงินฝาก ทีม่ รี ะยะ
เวลาก�ำหนดไม่เกิน 24 เดือน ซึ่งได้รวมถึงเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร และหุ้นกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาสมทบ ในแต่ละปี             
เพือ่ ไถ่ถอนหนีส้ นิ ระยะยาว ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ไถ่ถอนหนีส้ นิ ได้ตามความจ�ำเป็น ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั หิ ลักการจากผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบงาน
ด้านการเงินตัง้ แต่ผ้ชู ่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ขนึ้ ไป โดยต้องรายงานต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบ ทัง้ นีเ้ งินลงทุนเพือ่ ไถ่ถอนหนีส้ นิ        
ระยะยาวข้างต้นมีอตั ราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ทีแ่ ท้จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 3.08 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : ร้อยละ 3.49
ต่อปี)

10 ลูกหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ากิจการโทรคมนาคม (หมายเหตุ 10.1)
ลูกหนีก้ ารค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
(หมายเหตุ 10.2)
ลูกหนีก้ ารค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ (หมายเหตุ 10.3)
รวมลูกหนีก้ ารค้า

งบการเงินรวม
2557
2556
8,358.73
7,753.69
1,124.87
2,201.28
11,684.88

1,293.00
3,407.46
12,454.15

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
8,358.89
7,754.16
1,124.87
2,201.28
11,685.04

1,293.00
3,407.46
12,454.62

10.1 ลูกหนีก้ ารค้ากิจการโทรคมนาคม  

ลูกหนีก้ ารค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับ
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการโทรคมนาคม
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ากิจการโทรคมนาคม

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

4,284.13
2,433.20

4,448.38
1,644.25

4,284.30
2,433.20

4,448.41
1,644.25

3,610.22
562.45
10,890.00
(2,531.27)
8,358.73

3,456.30
562.89
10,111.82
(2,358.13)
7,753.69

3,610.21
562.45
10,890.16
(2,531.27)
8,358.89

3,456.74
562.89
10,112.29
(2,358.13)
7,754.16

ลูกหนีก้ ารค้า–กิจการโทรคมนาคมประกอบด้วย ลูกหนีผ้ ใู้ ช้บริการจากโครงข่ายของบริษทั เช่น จากการใช้บริการโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่าเช่า    
ท่อร้อยสายเคเบิล้ ค่าเช่าวงจร ค่าเชือ่ มโยง (Access Charge)
ลูกหนีก้ ารค้าทีอ่ อกใบแจ้งหนีแ้ ล้วได้รวมลูกหนีท้ เี่ ป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 2,200.92 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 1,633.21 ล้านบาท)
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2551 บมจ.กสท มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกข้อตกลงการแบ่งรายได้ทางไกลต่างประเทศ โดยจะขอช�ำระเป็นค่าเชือ่ มต่อ
โครงข่าย (IC) ตามอัตราที่ บมจ.กสท เสนอต่อ กสทช. แทน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 อย่างไรก็ตามบริษัทมีหนังสือแจ้งให้        
บมจ.กสท ทราบว่าข้อตกลงเดิมยังมีผลบังคับใช้ต่อไป และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 บริษัทได้ฟ้อง กสทช. เพื่อให้เพิกถอนค�ำชี้ขาด
ข้อพิพาทและค�ำวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ข้างต้นที่มีการชี้ขาดและ               
ค�ำวินจิ ฉัยที่ไม่เป็นประโยชน์กับบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 บริษัทยื่นฟ้อง บมจ.กสท ต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ช�ำระ       
ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5ต่อปี ของทุนทรัพย์ จ�ำนวน 4,348.22 ล้านบาท และศาลปกครองกลางได้รับค�ำฟ้อง            
ไว้พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง แต่เนื่องจาก บมจ.กสท ไม่ได้ส่งข้อมูลตามข้อตกลงเดิม ท�ำให้
บริษัทไม่สามารถวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และประมาณมูลค่าต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทจึงยังไม่บันทึกส่วนแบ่ง
รายได้ทางไกลต่างประเทศจาก บมจ.กสท และไม่บันทึกต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการรายอื่นในงบการเงินตั้งแต่      
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
บมจ.กสท ได้ท�ำข้อตกลงกับบริษัท เรื่อง การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทคู่สัญญาภายใต้สัญญาให้ด�ำเนินการให้
บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของ บมจ.กสท  รวม 3 ราย คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (DTAC)  
บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด (TRUE Move) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ำกัด (DPC) โดยเป็นข้อตกลง 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท  บมจ.กสท  และ
บริษัทคู่สัญญา เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ติดต่อกับโครงข่ายของบริษัทและคู่สัญญาของบริษัท  ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2544  พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลบังคับใช้ ซึ่งตาม พรบ. ดังกล่าวได้มีการก�ำหนดในหมวด 2 การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม และ กสทช. ได้ออกประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายในปี 2549 เป็นผลให้คู่สัญญาของ บมจ.กสท 2 ราย คือ
DTAC และ TRUE Move ใช้เป็นข้ออ้างในการขอยุตกิ ารจ่ายค่าเชือ่ มโยง (Access Charge) และขอเจรจาเพือ่ ท�ำสัญญาการใช้และเชือ่ มต่อ
โครงข่าย และอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge หรือ IC) โดยจะจ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge) จนถึงวันที                  ่
17 พฤศจิกายน 2549 เท่านัน้ และระหว่างที่ไม่มีข้อยุติจะช�ำระค่า IC ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป ในอัตราที่ตกลงกัน
หรือในอัตราชั่วคราวที่ กสทช. ก�ำหนด และ DPC เป็นรายที่ 3 ที่ใช้เป็นข้ออ้างในการขอยุติการจ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge)           
โดยในไตรมาสที่ 2/2552 DPC มีหนังสือขอท�ำสัญญาการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และแจ้งยกเลิกข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหยุดช�ำระค่าเชื่อมโยง
(Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 บริษัทจึงหยุดรับรู้รายได้ค่าเชื่อมโยงของ DPC ตั้งแต่วันดังกล่าว
อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเห็นว่า แม้ว่าจะมีประกาศ กสทช. เรื่อง IC แล้วแต่ข้อตกลงเรื่องค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ทุกฉบับยังมี
ผลใช้บังคับ ดังนัน้ คู่สัญญาของ บมจ.กสท จึงไม่มีสิทธิยุติการจ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลงฯ ทั้งนีค้ ณะกรรมการ
บริษทั มีมติเมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ให้ฝ่ายบริหารของบริษทั แจ้งยืนยันให้ค่สู ญ
ั ญาทัง้ 2 บริษทั จ่าย ค่าเชือ่ มโยง (Access Charge)
ตามข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายที่มีอยู่เดิมต่อไป โดยฝ่ายบริหารของบริษัทจะต่อสู้ทางกฎหมายจนถึงที่สุด โดยเมื่อวันที่               
31 สิงหาคม 2550 บริษทั ได้ยนื่ ฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพือ่ ขอให้ศาลมีคำ� พิพากษาเพิกถอนประกาศว่าด้วยการใช้และเชือ่ มต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2549 เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางมีคำ� สัง่ ยกฟ้อง วันที่ 15 ตุลาคม 2553 บริษทั ยืน่ อุทธรณ์
ขณะหนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้ยื่นฟ้อง บมจ.กสท และคู่สัญญา
ของ บมจ.กสท ทั้ง 2 รายต่อศาลแพ่งฐานผิดสัญญา (ข้อตกลง) และเรียกค่าเสียหาย โดยทั้งสองกรณีศาลมีค�ำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณา
แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 16 กันยายน 2552 ศาลแพ่ง มีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีระหว่างบริษัทกับ บมจ.กสท และ
DTAC และระหว่างบริษัทกับ บมจ.กสท และ TRUE Move ตามล�ำดับ ออกจากสารบบความ โดยพิจารณาเห็นว่าคดีอยู่ในอ�ำนาจของ
ศาลปกครอง ฝ่ายบริหารของบริษทั จึงได้เห็นชอบให้สง่ เรือ่ งให้สำ� นักงานอัยการสูงสุดด�ำเนินคดีแทน แต่สำ� นักงานอัยการสูงสุดมีความเห็น
ให้บริษัทด�ำเนินการฟ้องคดีเอง แต่เนื่องจากการยุติการจ่ายค่าเชื่อมโยงนั้น คู่สัญญาของ บมจ.กสท ทั้ง 3 รายไม่ได้ปฏิบัติตาม                
ข้อตกลงฯ ที่ต้องน�ำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ให้บริษัทด้วย บริษัทจึงยังไม่บันทึกบัญชี รายได้ค่าเชื่อมโยง
(Access Charge) รายของ DTAC และ TRUE Move ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงปัจจุบัน ส่วนของราย DPC ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2552 จนถึงปัจจุบัน
นอกจากนีต้ ั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2550 บมจ.กสท ได้ผิดนัดช�ำระหนีค้ ่าเชื่อมโยง (Access Charge) ในส่วนที่ บมจ.กสท เป็นผู้ด�ำเนินการเอง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 โดยบริษัทได้รับข้อมูลค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ในส่วนนีจ้ นถึงเดือนตุลาคม 2550 บริษัทจึงบันทึกรายได้
เฉพาะเดือนตุลาคม 2550  จ�ำนวน 84.02 ล้านบาท และหยุดบันทึกรายได้ในส่วนนีต้ ั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป นอกจาก
นี้  บมจ.กสท ได้ผิดนัดช�ำระหนีจ้ ำ� นวนครึ่งหนึง่ ของส่วนแบ่งรายได้ที่ บมจ.กสท ได้รับจาก DPC และต้องน�ำส่งให้แก่บริษัทเพิ่มเติมจาก
ส่วนแบ่งรายได้ขั้นต�่ำที่บริษัทได้รับช�ำระแล้ว ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2550 เป็นจ�ำนวน 345.50
ล้านบาท และส่วนแบ่งรายได้ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจ�ำนวน 130.12 ล้านบาท ซึ่งต่าง
ถึงก�ำหนดช�ำระแล้วในไตรมาสที่ 1/2551 และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการให้ บมจ.กสท ช�ำระ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษทั จะได้รบั ข้อมูล
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ครึ่งหนึง่ ของส่วนแบ่งรายได้ที่ บมจ.กสท ได้รับจาก DPC จนถึงเดือนมิถุนายน 2551 แต่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก บมจ.กสท ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2551 ว่าจะช�ำระเงินเมื่อศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้ บมจ.กสท และคู่สัญญา DTAC
และ TRUE Move ช�ำระค่าเชื่อมโยง (Access Charge) บริษัทจึงหยุดรับรู้รายได้ในส่วนนีต้ ั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2551  อย่างไรก็ตามผู้บริหาร
ของบริษทั คาดว่าบริษทั จะได้รบั ช�ำระเงินค่าเชือ่ มโยง (Access Charge) และจ�ำนวนครึง่ หนึง่ ของส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว ซึง่ แสดงรวมอยู่
ในยอดลูกหนีก้ ารค้า - กิจการโทรคมนาคมทั้งจ�ำนวน จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับจ�ำนวนที่ยังไม่ได้รับช�ำระและบันทึกเป็น
ลูกหนี้ไว้ในงบการเงินนี้
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้อง บมจ.กสท และคู่สัญญาของ บมจ.กสท ทั้ง 3 ราย มีทุนทรัพย์รวมกันทุกคดีทั้งสิ้น
162,477.27 ล้านบาท และแก้ไขทุนทรัพย์เป็น 348,327.51 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือ่ ขอรับช�ำระหนี้
และเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลได้รับค�ำสั่งฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
อนึง่ ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทไม่ได้บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นติ ิบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ที่เป็นกรณี
พิพาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ในงบการเงินนี้ (หมายเหตุ 38.1.2)
นอกจากนี้ บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทตามสัญญาร่วมการงานฯ ได้ประสบปัญหา       
สภาพคล่องทางการเงิน และได้ยื่นค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 และศาลล้มละลายกลาง
ได้มีค�ำสั่งให้ ทีทีแอนด์ที เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 และมีค�ำสั่งแต่งตั้งให้บริษัท พี แพลนเนอร์ จ�ำกัด
เป็นผู้ทำ� แผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งแต่งตั้ง บจก.พีซีแอล    
แพลนเนอร์ เป็นผู้บริหารแผนแทน บริษัท พี แพลนเนอร์ จ�ำกัด ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ยนื่ ขอรับช�ำระหนีท้ งั้ หนีท้ างการค้าและหนีอ้ นื่ ๆ หลายรายการ โดยในส่วนของหนีท้ างการค้า บริษทั ได้บนั ทึก ทีทแี อนด์ที
เป็นลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจ�ำนวน 1,096.01 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556 : 915.79 ล้านบาท)  ปัจจุบัน ทีทีแอนด์ที   
มีการช�ำระเงินตามปกติสำ� หรับรายการค้าทีเ่ กิดขึน้ หลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 แต่เนือ่ งจากยังมีความไม่แน่นอนเกีย่ วกับจ�ำนวนเงิน
ที่บริษัทจะได้รับช�ำระหนี้ บริษัทจึงบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนีท้ างการค้าที่บันทึกไว้ในงบการเงิน จ�ำนวน 1,054.18         
ล้านบาท
บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยส�ำคัญ เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าจ�ำนวนมากราย ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์
ทั้งภาคธุรกิจ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และผู้ใช้รายย่อยทั่วไป การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ครอบคลุมถึงลูกค้าที่จะเก็บเงินไม่ได้
ตามประสบการณ์การช�ำระเงินในอดีต ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ท�ำให้ฝ่ายบริหารเชือ่ ว่าไม่มคี วามเสีย่ งเพิม่ เติมเกินกว่าจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้รบั รู้ใน
รายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

10.2 ลูกหนีก้ ารค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

ลูกหนีก้ ารค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและ
ร่วมลงทุนที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
- บุคคลภายนอก
รายได้ค้างรับ
- บุคคลภายนอก
รวมลูกหนีก้ ารค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

5,061.24

5,076.19

5,061.24

5,076.19

232.43
5,293.67
(4,168.80)
1,124.87

257.97
5,334.16
(4,041.16)
1,293.00

232.43
5,293.67
(4,168.80)
1,124.87

257.97
5,334.16
(4,041.16)
1,293.00

ลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน เป็นลูกหนี้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในส่วนที่ให้บริการโดยบริษัท                  
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (ทรู) และ ทีทีแอนด์ที โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน โดยเมื่อได้รับ
ช�ำระจากลูกหนี้แล้วจึงจ่ายส่วนแบ่งให้บริษัทดังกล่าวข้างต้นในอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ณ วันที         ่
31 ธันวาคม 2557 ลูกหนีก้ ารค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนดังกล่าวรวมลูกหนีท้ ี่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
227.14 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 236.27 ล้านบาท)
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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10.3 ลูกหนีก้ ารค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้

ลูกหนีก้ ารค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
-  บุคคลภายนอก
รายได้ค้างรับ
-  บุคคลภายนอก
รวมลูกหนีก้ ารค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

770.64

772.77

770.64

772.77

1,810.36
2,581.00
(379.72)
2,201.28

3,014.41
3,787.18
(379.72)
3,407.46

1,810.36
2,581.00
(379.72)
2,201.28

3,014.41
3,787.18
(379.72)
3,407.46

ลูกหนีก้ ารค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ เป็นลูกหนีจ้ ากการรับรูร้ ายได้ขนั้ ต�ำ่ หรือร้อยละของรายได้กอ่ นหักค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ แล้วแต่จำ� นวน
ใดมากกว่า ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน ประกอบด้วยการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ บริการโทรศัพท์สาธารณะ การขายบัตร
โทรศัพท์ เป็นต้น
ลูกหนีก้ ารค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ รวมรายได้ค้างรับจาก บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) (AIS) จ�ำนวน 681.04
ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าภาษีสรรพสามิตที่ AIS หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
โดย AIS ได้ช�ำระค่าภาษีสรรพสามิตข้างต้นให้กรมสรรพสามิต และปฏิเสธการช�ำระเงินให้บริษัท เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
เป็นวันที่กระทรวงการคลังได้ประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตส�ำหรับกิจการโทรคมนาคมเหลือร้อยละศูนย์ แต่ผู้บริหารของบริษัทมี
ความเห็นว่า AIS ไม่มีสิทธิน�ำค่าภาษีสรรพสามิตนี้ไปหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม
2550 บริษัทจึงบันทึกค่าภาษีสรรพสามิตดังกล่าวเป็นรายได้ค้างรับ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 บริษัทได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้ AIS น�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ จ�ำนวน 31,462 ล้านบาท ที่ AIS ยังไม่ได้น�ำส่งให้บริษัทครบถ้วน
ส�ำหรับงวดตั้งแต่ มกราคม 2546 - กันยายน 2550 ซึ่งค�ำเสนอข้อพิพาทดังกล่าวได้รวมรายได้ค้างรับจ�ำนวน 681.04 ล้านบาท ข้างต้น
ไว้ด้วย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ AIS ไม่ต้องช�ำระเงินให้บริษัท แต่บริษัทได้ยื่นค�ำร้องขอเพิกถอน
ค�ำชี้ขาดดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลปกครองกลาง อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถ
คาดการณ์ผลของคดีความดังกล่าวได้ในขณะนี้ บริษทั จึงไม่ได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในงบการเงินนี้ ทัง้ นีล้ กู หนีก้ ารค้าดังกล่าวไม่รวม
ลูกหนีจ้ ากการเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากค่าเชือ่ มต่อโครงข่าย ซึง่ เป็น เงินผลประโยชน์อนื่ ใดปีที่ 17 - 20 ที่ AIS พึงได้รบั            
ตามสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) (สัญญา ข้อ 30) จ�ำนวน 17,803.38 ล้านบาท
เนื่องจาก AIS โต้แย้งคัดค้านและได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อให้ชี้ขาดว่าบริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์
ตอบแทน บริษัทจึงยังไม่บันทึกบัญชีส่วนแบ่งรายได้จากผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าว ขณะนีข้ ้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 บริษัทได้ยื่นเสนอข้อเรียกร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้คณะอนุญาโตตุลาการวินจิ ฉัยชี้ขาด            
โดยให้ AIS หยุดการกระท�ำในการให้ลกู ค้าเปลีย่ นโครงข่ายจากระบบ AIS 900 MHz เป็นโครงข่ายของ AWN ทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายอนุญาตให้ด�ำเนินการ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ AIS จ่ายค่าเสียหายหรือชดใช้เงินจ�ำนวน 9,126.02 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมถึงช�ำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการด้วย
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10.4 การวิเคราะห์อายุหนีท้ ี่ค้างช�ำระ
ลูกหนีก้ ารค้ากิจการโทรคมนาคม และลูกหนีก้ ารค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว สามารถแยก
ตามอายุหนีท้ ี่ค้างช�ำระได้ ดังนี้
รายการ

ค้างช�ำระไม่เกิน 6 เดือน
ค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ค้างช�ำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ค้างช�ำระเกินกว่า 2 ปี

รายการ

ค้างช�ำระไม่เกิน 6 เดือน
ค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ค้างช�ำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ค้างช�ำระเกินกว่า 2 ปี

งบการเงินรวม
ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
ลูกหนี้ผู้ใช้บริการจากการ
ร่วมการงานและร่วมลงทุน
2557
2556
2557
2556
4,001.86
3,606.04
660.43
764.33
531.22
324.87
130.65
134.13
352.67
436.53
167.62
74.40
1,831.58
1,725.19
4,102.54
4,103.33
6,717.33
6,092.63
5,061.24
5,076.19
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
ลูกหนี้ผู้ใช้บริการจากการ
ร่วมการงานและร่วมลงทุน
2557
2556
2557
2556
4,002.03
3,606.07
660.43
764.33
531.22
324.87
130.65
134.13
352.67
436.53
167.62
74.40
1,831.58
1,725.19
4,102.54
4,103.33
6,717.50
6,092.66
5,061.24
5,076.19

11 สินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

สินค้าส�ำเร็จรูป
พัสดุในการให้บริการ ขยายงานและซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาโทรศัพท์
พัสดุสำ� นักงาน
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ค่าเผื่อสินค้าพัสดุล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
สินค้าและพัสดุคงเหลือ

งบการเงินรวม
2557
2556
173.24
207.07
863.16
892.13
5.68
5.40
1,042.08
1,104.60
(1.17)
(5.07)
(131.05)
(160.65)
909.86
938.88

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
172.75
206.56
863.16
892.13
5.68
5.40
1,041.59
1,104.09
(1.17)
(5.07)
(131.05)
(160.65)
909.37
938.37

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนีก้ รมสรรพากร
เงินจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หัก  ค่าเผื่อภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน (หมายเหตุ 38.1.3)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2557
2556
201.49
301.87
949.61
998.26
260.24
257.99
1,019.28
909.29
125.11
225.48
155.35
126.58
2,711.08
2,819.47
(322.80)
(322.80)
2,388.28
2,496.67

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
199.99
301.85
932.77
926.53
318.67
307.49
1,019.28
909.28
125.11
225.48
114.40
101.55
2,710.22
2,772.18
(322.80)
(322.80)
2,387.42
2,449.38

13 เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินลงทุนเผื่อขาย
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
(หมายเหตุ 31)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
รวมตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

12,955.09

11,761.02

12,955.09

11,761.02

(61.91)
12,893.18

1,193.07
12,954.09

(61.91)
12,893.18

1,193.07
12,954.09

585.02
187.12
772.14
13,665.32

485.02
101.00
586.02
13,540.11

585.02
187.12
772.14
13,665.32

485.02
101.00
586.02
13,540.11

เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หลักทรัพย์เผื่อขาย ถือจนครบก�ำหนด

เงินลงทุนทั่วไป

รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556
ตราสารหนี้
หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ ธนาคาร ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
รวมตราสารหนี้
ตราสารทุน
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด
บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึง่
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บวก รายการก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
รวมตราสารทุน
รวม		

-

- 100.00 100.00
- 130.00 130.00
- 50.00 50.00
- 280.00 280.00

3,567.92 3,567.92
40.00 40.00
1.00 1.00
3,608.92 3,608.92
-

-

-

100.00
130.00
50.00
280.00

100.00
130.00
50.00
280.00

-

- 30.90 30.90 30.90 30.90
3.00 3.00
3.00
3.00
1.75 1.75
1.75
1.75
- 585.25 350.82 585.25 350.82
0.40 0.40
0.40
0.40
- 3,567.92 3,567.92
- 40.00 40.00
1.00
1.00
- 621.30 386.87 4,230.22 3,995.79
- (129.16) (81.85) (129.16) (81.85)

9,284.26 9,346.17
12,893.18 12,955.09
12,893.18 12,955.09 280.00

- 9,284.26 9,346.17
- 492.14 305.02 13,385.32 13,260.11
280.00 492.14 305.02 13,665.32 13,540.11

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

133

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลักทรัพย์เผื่อขาย ถือจนครบก�ำหนด

เงินลงทุนทั่วไป

รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556
ตราสารหนี้
หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ ธนาคาร ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
รวมตราสารหนี้
ตราสารทุน
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด
บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึง่
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บวก รายการก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์
              
เผื่อขาย
รวมตราสารทุน
รวม		

-

- 100.00 100.00
- 130.00 130.00
- 50.00 50.00
- 280.00 280.00

3,567.92 3,567.92
40.00 40.00
1.00 1.00
3,608.92 3,608.92
-

-

-

100.00
130.00
50.00
280.00

100.00
130.00
50.00
280.00

-

- 30.90 30.90 30.90 30.90
3.00 3.00
3.00
3.00
1.75 1.75
1.75
1.75
- 585.25 585.25 585.25 585.25
0.40 0.40
0.40
0.40
- 3,567.92 3,567.92
- 40.00 40.00
1.00
1.00
- 621.30 621.30 4,230.22 4,230.22
- (129.16) (316.28) (129.16) (316.28)

9,284.26 9,346.17
12,893.18 12,955.09
12,893.18 12,955.09 280.00

- 9,284.26 9,346.17
- 492.14 305.02 13,385.32 13,260.11
280.00 492.14 305.02 13,665.32 13,540.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตราสารหนี้ จ�ำนวน 280.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 280.00 ล้านบาท) เป็นตราสารหนี้          
ที่ถือจนครบก�ำหนด ซึ่งมีอายุถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 2.58 - 6.51 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 3.44 - 7.19 ปี) และมีอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยที่แท้จริงในระหว่างปีร้อยละ 4.29 ต่อปี (ระหว่างปี 2556 : ร้อยละ 4.28 ต่อปี)

14 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
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งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

83.42
(50.36)
33.06
33.06

612.05
(582.05)
30.00
1,057.69
(165.41)
892.28
922.28

82.74
(50.36)
32.38
32.38

612.05
(582.05)
30.00
1,057.69
(165.41)
892.28
922.28

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

บริษัทร่วม
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

32.38
0.68
33.06

31.71
0.67
32.38

30.00
30.00

30.00
30.00

บริษัทย่อย
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ลงทุนในบริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ลงทุนในบริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
รวม

33.06

32.38

890.39
1.25
0.64
892.28
922.28

890.39
1.25
0.64
892.28
922.28

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นชอบให้บริษทั ลงทุนในการจัดตัง้ บริษทั ทีโอที เอาท์ซอร์สซิง่ เซอร์วสิ จ�ำกัด
( TOT OS) เพือ่ บริหารงานเฉพาะสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั และให้บริการงานทีบ่ ริษทั ต้องการในงานเฉพาะ และเมือ่ วันที่ 18 มกราคม
2556 บริษัทได้ถือหุ้นใน TOT OS จ�ำกัด จ�ำนวน 12,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมจ�ำนวน 1.25 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ที่จดทะเบียน จ�ำนวนทั้งสิ้น 5.00 ล้านบาท
บริษัทได้แสดงเงินลงทุนใน TOT OS เป็นบริษัทย่อย ถึงแม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 25.00 เนื่องจากบริษัท
มีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ท�ำให้บริษัท มีตัวแทนในคณะกรรมการซึ่งมีสิทธิ
ออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50.00 ของคะแนนเสียงทั้งหมด บริษัทจึงมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทจ่ายเงินค่าหุ้นบริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด (TOT SC) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพือ่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษทั ผ่านกีฬาฟุตบอล และสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของบริษทั
ให้มีความแข็งแกร่งในระดับชาติ จ�ำนวน 5,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 128.11 บาท รวมจ�ำนวน 0.64 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งสิ้น 20,000 หุ้น มีมูลค่าตามการจดทะเบียนจ�ำนวน  2.00 ล้านบาท
บริษัทได้แสดงเงินลงทุนใน TOT SC เป็นบริษัทย่อย ถึงแม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 25.00 เนื่องจากบริษัท
มีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ท�ำให้บริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการ ซึ่งมีสิทธิ
ออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50.00 ของคะแนนเสียงทั้งหมด บริษัทจึงมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card
ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์
ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์
ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

ประเภทธุรกิจ

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด

บริษัทร่วม
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด

บริษัท

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card
ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์
ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์
ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

ประเภทธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ไทย
ไทย

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ไทย
ไทย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

100.00

221.00

50.00
957.52

ทุนที่ช�ำระแล้ว

100.00

136.47

50.00
957.52

ทุนที่ช�ำระแล้ว

งบการเงินรวม

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ไทย
ไทย

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม

ไทย
ไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด

บริษัทร่วม
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
   คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด

บริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

30.00

49.00

26.00
48.12

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

30.00

49.00

26.00
48.12

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

2.38
(529.31)

612.05

(57.93)

(13.00)
(460.76)

30.00

108.29

13.00
460.76

(50.36)

-

(50.36)

-

(50.36)

-

(50.36)

-

ค่าเผื่อ
ผลสะสมของ
ส่วนแบ่งผลก�ำไร การด้อยค่า
ของเงินลงทุน
(ขาดทุน)

(528.63)

612.05

เงินลงทุน
ตามราคาทุน

3.06

(57.93)

(13.00)
(460.76)

ค่าเผื่อ
ผลสะสมของ
ส่วนแบ่งผลก�ำไร การด้อยค่า
ของเงินลงทุน
(ขาดทุน)

30.00

108.29

13.00
460.76

เงินลงทุน
ตามราคาทุน

32.38

32.38

-

-

เงินลงทุน
ตามวิธีส่วน
ได้เสีย - สุทธิ

33.06

33.06

-

-

เงินลงทุน
ตามวิธีส่วน
ได้เสีย - สุทธิ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ไทย
ไทย

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card
ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
โทรคมนาคม
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด ให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป
บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด
ประกอบกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์
และสิทธิประโยชน์ของกิจการ
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษัทร่วม
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1,200.00
4.81
2.00

136.47
100.00

50.00
957.52

ทุนที่ช�ำระแล้ว

98.57
25.00
25.00

49.00
30.00

26.00
48.12

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

(165.41)
(165.41)
(747.46)

1,057.69
1,669.74

(582.05)

612.05
1,055.80
1.25
0.64

(108.29)
-

(13.00)
(460.76)

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
ของเงินลงทุน

108.29
30.00

13.00
460.76

เงินลงทุน
ตามราคาทุน

892.28
922.28

890.39
1.25
0.64

30.00

30.00

-

เงินลงทุน
ตามวิธีส่วน
ได้เสีย - สุทธิ
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ไทย
ไทย

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card
ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
โทรคมนาคม
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด ให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป
ประกอบกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และ
บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด
สิทธิประโยชน์ของกิจการ
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษัทร่วม
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1,200.00
4.81
2.00

136.47
100.00

50.00
957.52

ทุนที่ช�ำระแล้ว

98.57
25.00
25.00

49.00
30.00

26.00
48.12

สัดส่วนของ
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

(165.41)
(165.41)
(747.46)

1,057.69
1,669.74

(582.05)

612.05
1,055.80
1.25
0.64

(108.29)
-

(13.00)
(460.76)

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
ของเงินลงทุน

108.29
30.00

13.00
460.76

เงินลงทุน
ตามราคาทุน

892.28
922.28

890.39
1.25
0.64

30.00

30.00

-

เงินลงทุน
ตามวิธีส่วน
ได้เสีย - สุทธิ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card
ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card
ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

ประเภทธุรกิจ

รายละเอียดของบริษทั ร่วมเป็นข้อมูลส�ำหรับปี 2557 และ 2556 ยกเว้นบริษทั เทลการ์ด จ�ำกัด มีเพียงข้อมูลปี 2556

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จ�ำกัด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จ�ำกัด

บริษัท

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียน

16.46
227.92
47.96
108.33

142.38
47.37
110.61

สินทรัพย์

54.02
83.64
0.02
0.39

58.92
0.03
0.41

หนี้สิน

รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และก�ำไรขาดทุนของบริษัทร่วมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

0.16
254.41
0.55
3.33

51.36
0.51
3.32

รายได้

(3.83)
(44.52)
(0.46)
2.25

(60.81)
(0.60)
2.25

ก�ำไร (ขาดทุน)

26.00
48.12
49.00
30.00

26.00
48.12
49.00
30.00

อัตราส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท และ บมจ.กสท ได้ตกลงยกเลิกสัญญากิจการร่วมค้า รวมทั้งบันทึกข้อตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยหนังสือ            
หรือวาจาที่ได้กระท�ำขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว เป็นผลให้ยกเลิกกิจการร่วมค้าไทย - โมบาย (ไทย - โมบาย) และบริษัทต้องรับภาระ
หนี้สินของ ไทย - โมบาย ทั้งจ�ำนวนตามมูลค่ายุติธรรม และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้รับโอนหุ้น ที่ บมจ.กสท ถือใน เอ ซี ที
จ�ำนวน 50,816,987 หุ้น ท�ำให้บริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุม เอ ซี ที บริษัทจึงแสดง เอ ซี ที เป็นบริษัทย่อยและน�ำเสนองบการเงินรวม              
เป็นครั้งแรกส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษัทได้ถือหุ้นใน เอ ซี ที เพิ่ม โดยการรับโอนหุ้นจากพนักงานของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นใน เอ ซี ที ต่อไป จ�ำนวน 1.466 ล้านหุ้น            
ในราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 14.66 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2553 บริษทั ได้ซอื้ หุน้ ใน เอ ซี ที เพิม่ อีกจากบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด และพนักงานของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นใน เอ ซี ที จ�ำนวน 0.024 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท  รวมเป็นเงิน 0.24 ล้านบาท  
ในไตรมาส 2/2554 บริษัทได้ซื้อหุ้นใน เอ ซี ที จากพนักงานของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นใน เอ ซี ที เพิ่มอีก จ�ำนวน 0.0005 ล้านหุ้น ในราคา
หุน้ ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.005 ล้านบาท ไตรมาส 2/2555 บริษทั ได้ซอื้ หุน้ ใน เอ ซี ที จากพนักงานของบริษทั ทีไ่ ม่ประสงค์จะถือหุน้ ใน เอ ซี ที
เพิ่มอีก จ�ำนวน 0.000125 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.00125 ล้านบาท  และไตรมาส 4/2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นใน เอ ซี ที
จากพนักงานของบริษทั ทีไ่ ม่ประสงค์จะถือหุน้ ใน เอ ซี ที เพิม่ อีก จ�ำนวน 0.000125 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.00125 ล้านบาท               
บริษัทได้เคยแสดงเงินลงทุนในบริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด (ทรู มัลติมีเดีย) เป็นบริษัทร่วม ถึงแม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว
น้อยกว่าร้อยละ 20 เนือ่ งจากบริษทั สามารถแต่งตัง้ กรรมการได้ตามสัดส่วนเงินลงทุน แต่ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน จากจ�ำนวนทัง้ หมด ไม่เกิน 11 ท่าน
โดยในปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 2 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน บริษัทพิจารณาว่าบริษัทมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส�ำคัญในบริษทั ดังกล่าวจากการทีบ่ ริษทั มีตวั แทนในคณะกรรมการซึง่ มีสทิ ธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนเสียงทัง้ หมด
อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2552 บริษัทไม่ได้รับข้อมูลงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียของ ทรู มัลติมีเดีย เพื่อใช้ส�ำหรับบันทึกรับรู้ส่วนได้เสีย
ของเงินลงทุนในงบการเงินรวม บริษัทจึงหยุดรับรู้ส่วนได้เสียของเงินลงทุนใน ทรู มัลติมีเดีย และจัดประเภทเงินลงทุนใน ทรู มัลติมีเดีย              
ใหม่จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทขายหุ้นบริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด และบริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้
บริษทั ขายหุน้ บริษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จ�ำกัด (แอดวานซ์) และได้นำ� เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  โดยไตรมาส 4/2552 งบการเงินเฉพาะบริษัทได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนใน แอดวานซ์ เพิ่มเติม ส�ำหรับเงินลงทุนสุทธิที่เหลือ
อยู่ทั้งหมด จ�ำนวน 190.71 ล้านบาท เนื่องจาก แอดวานซ์ มีขาดทุนสุทธิจ�ำนวนมากในงบการเงินส�ำหรับปี 2552 มีผลให้ขาดทุนสะสมเกินทุน
และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทถอนเรื่องการเสนอขายหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วมทุน 5 บริษัท
ดังกล่าวข้างต้น คืนจากกระทรวงฯ เนือ่ งจากการจ�ำหน่ายหุ้นทีร่ ฐั วิสาหกิจเป็นเจ้าของมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน ประกอบกับขณะนีย้ งั ไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ รายใดมีความประสงค์ทจี่ ะซือ้ หุน้ และสภาพการด�ำเนินงานของแต่ละบริษทั ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก สมควรน�ำมาพิจารณา ในภาพรวม
ของการบริหารจัดการใหม่
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท เลนโซ่ มีมติ ให้ เลนโซ่ ยุติการให้บริการ ADSL และ Broadband Internet  และ ให้ยกเลิกสัญญา
อนุญาตให้ด�ำเนินกิจการ ดังนัน้ บริษัทจึงได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนส�ำหรับเงินลงทุนสุทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด จ�ำนวน 52.19 ล้านบาท ในงวด
ไตรมาส 1/2553
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รายงานประจ�ำปี 2557

15 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หัก เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึง่ ปี
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2557
2556
512.11
600.31
(64.74)
(68.82)
447.37
531.49
(11.19)
(12.18)
436.18
519.31

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
512.11
600.31
(64.74)
(68.82)
447.37
531.49
(11.19)
(12.18)
436.18
519.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กู้ยืมข้างต้นประกอบด้วยลูกหนีก้ องทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฯ จ�ำนวนเงิน 111.11 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 : 119.23 ล้านบาท) (ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินบริษัทตามที่อธิบายในหมายเหตุ 2.22.2.2) และลูกหนี้บริษัท
จ�ำนวนเงิน 400.99 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 481.07 ล้านบาท) ทั้งนี้เงินให้พนักงานกู้ยืมคิดอัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทฝากประจ�ำ 12 เดือน โดยมีหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลค�ำ้ ประกันเต็มจ�ำนวน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั
ประเภทของเงินกู้ โดยบริษัทจะหักช�ำระเงินกู้จากเงินเดือนเป็นประจ�ำทุกเดือน ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548        
ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั รับโอนลูกหนีพ้ นักงานทีก่ ยู้ มื เงินจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฯ กรณีทพี่ นักงานโอนย้ายไปเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพเป็นลูกหนีข้ องบริษัทแทน

16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

526.42
526.42
526.42

ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(159.68)
(159.68)
(159.68)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

366.74
366.74
366.74

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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		 ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
526.42
526.42
526.42

		 ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(159.68)
(159.68)
(159.68)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

366.74
366.74
366.74

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเป็นทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่ระบุวตั ถุประสงค์ บางส่วนใช้ราคาประเมินโดยบริษทั จัสติส พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ แอพไพรซัล
จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด และบางส่วนใช้ราคาประเมินจากกรมทีด่ นิ ผลการประเมินราคาพบว่า
ที่ดินบางแปลงมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับที่ดินแปลง            
ดังกล่าว (ณ 31 ธันวาคม 2556 : 159.68 ล้านบาท)
บริษทั น�ำทีด่ นิ จ�ำนวน 61.74 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันในการทุเลาการเสียภาษีในส่วนของเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.3

142

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

143

4,284.28
3.38
(2.65)
4,285.01
1.96
(1.24)
4,285.73
(1,562.58)
(13.22)
0.50
2.60
(1,572.70)
(12.15)
(0.03)
1.20
(1,583.68)

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอน(รับโอน)สินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอน (รับโอน) สินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

ราคาทุน
ราคาทุน ณ 1 มกราคม 2556
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน(โอน)สินทรัพย์
จากการบริจาค
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน(โอน)สินทรัพย์
จากการบริจาค
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

17 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

(11,237.93)
(673.02)
(5.89)
(0.01)
61.01
(11,855.84)
(668.91)
(7.19)
(20.52)
103.99
(12,448.47

18,274.33
0.18
299.06
(64.75)
18,508.82
0.07
164.96
(110.64)
18,563.21

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง  
และอุปกรณ์
อ�ำนวย
ความสะดวก

(177,721.44)
(9,908.95)
(520.16)
(0.49)
5,703.34
(182,447.70)
(10,079.01)
(127.18)
19.60
6,097.91
(186,536.38)

237,036.37
369.27
17,085.82
1.50
(5,763.06)
248,729.90
485.95
8,197.88
0.35
(6,139.37)
251,274.71

อุปกรณ์
โครงข่าย

(4,529.63)
(250.02)
(1.59)
(0.12)
138.43
(4,642.93)
(264.56)
(1.76)
(0.09)
279.75
(4,629.59)

5,141.77
130.61
54.84
0.23
(139.32)
5,188.13
150.23
149.28
0.44
(280.80)
5,207.28
(4,532.36)
(276.13)
(0.12)
(53.27)
107.14
(4,754.74)
(278.59)
(1.34)
(0.10)
196.92
(4,837.85)

5,134.31
349.58
231.29
0.01
(107.17)
5,608.02
103.11
33.29
0.03
(197.12)
5,547.33

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่อง
เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์

(563.52)
(16.79)
2.85
(577.46)
(10.89)
(0.01)
12.21
(576.15)

590.65
1.19
0.49
(2.85)
589.48
1.73
13.21
(12.22)
592.20

ยานพาหนะ

(1.06)
(1.06)

8,375.77
14,088.33
(17,625.30)
4,838.80
5,871.27
(8,559.47)
2,150.60

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

(200,147.46)
(11,138.13)
(527.76)
(53.39)
6,015.37
(205,851.37)
(11,314.11)
(138.57)
(1.11)
6,691.98
(210,613.18)

278,837.48
14,939.16
49.09
2.23
(6,079.80)
287,748.16
6,612.36
1.11
0.82
(6,741.39)
287,621.06

รวม
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2,721.70
2,712.31
2,702.05

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

6,114.74

6,652.98

7,036.40

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง  
และอุปกรณ์
อ�ำนวย
ความสะดวก

64,738.33

66,282.20

59,314.93

อุปกรณ์
โครงข่าย

577.69

545.20

612.14

709.48

853.28

601.95

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่อง
เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์

16.05

12.02

27.13

ยานพาหนะ

2,149.54

4,838.80

8,375.77

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

77,007.88

81,896.76

78,690.02

รวม
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4,284.28
3.38
(2.65)
4,285.01
1.96
(1.24)
4,285.73
(1,562.58)
(13.22)
0.50
2.60
(1,572.70)
(12.15)
(0.03)
1.20
(1,583.68)

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอน(รับโอน)สินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอน(รับโอน)สินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

ราคาทุน
ราคาทุน ณ 1 มกราคม 2556
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน(โอน)สินทรัพย์
จากการบริจาค
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน(โอน)สินทรัพย์
จากการบริจาค
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

(11,237.93)
(673.02)
(5.89)
(0.01)
61.01
(11,855.84)
(668.87)
(7.19)
(20.52)
103.99
(12,448.43)

18,274.33
0.18
299.06
(64.75)
18,508.82
0.07
164.47
(110.64)
18,562.72

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง  
และอุปกรณ์
อ�ำนวย
ความสะดวก

(177,162.17)
(9,728.02)
(520.16)
(0.49)
5,703.34
(181,707.50)
(9,898.23)
(127.18)
19.60
6,097.91
(185,615.40)

235,236.22
369.27
17,085.82
1.50
(5,763.06)
246,929.75
485.95
8,197.88
0.35
(6,139.37)
249,474.56

อุปกรณ์
โครงข่าย

(4,526.57)
(249.67)
(1.59)
0.01
138.43
(4,639.39)
(264.01)
(1.76)
(0.09)
279.75
(4,625.50)

5,138.51
129.64
54.26
0.23
(139.32)
5,183.32
149.62
149.28
0.44
(280.80)
5,201.86
(4,532.36)
(276.13)
(0.12)
(53.27)
107.14
(4,754.74)
(278.59)
(1.34)
(0.10)
196.92
(4,837.85)

5,134.31
349.58
231.29
0.01
(107.17)
5,608.02
103.11
33.29
0.03
(197.12)
5,547.33

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่อง
เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์

(563.52)
(16.79)
2.85
(577.46)
(10.89)
(0.01)
12.21
(576.15)

590.65
1.19
0.49
(2.85)
589.48
1.73
13.21
(12.22)
592.20

ยานพาหนะ

(1.06)
(1.06)

8,375.77
14,087.84
(17,625.30)
4,838.31
5,871.27
(8,558.98)
2,150.60

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

(199,585.13)
(10,956.85)
(527.76)
(53.26)
6,015.37
(205,107.63)
(11,132.74)
(138.57)
(1.11)
6,691.98
(209,688.07)

277,034.07
14,937.70
48.51
2.23
(6,079.80)
285,942.71
6,611.75
1.11
0.82
(6,741.39)
285,815.00

รวม
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2,712.31
2,702.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

6,114.29

6,652.98

7,036.40

63,859.16

65,222.25

58,074.05

อุปกรณ์
โครงข่าย

576.36

543.93

611.94

709.48

853.28

601.95

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่อง
เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์

16.05

12.02

27.13

ยานพาหนะ

2,149.54

4,838.31

8,375.77

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

76,126.93

80,835.08

77,448.94

รวม

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จ�ำนวน 11,314.11 ล้านบาท และ 11,132.74 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ปี 2556 : 11,138.13 ล้านบาท และ
10,956.85 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงข่าย 3G ได้บันทึกเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 2.51 ล้านบาท (หมายเหตุ 33) มีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 3.26

บริษัทน�ำที่ดิน จ�ำนวน 2,889.93 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันในการทุเลาการเสียภาษีในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.3

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงราคาตามบัญชีจำ� นวน 76,126.93 ล้านบาท โดยรวมสินทรัพย์โครงข่าย 3G จ�ำนวน 14,242.33 ล้านบาท ที่ส่วนใหญ่
แสดงในรายการสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์โครงข่าย ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการใช้สนิ ทรัพย์โครงข่าย 3G ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ รวมถึงการด�ำเนินการคัดเลือกพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่เหมาะสมด้วย

2,721.70

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง  
และอุปกรณ์
อ�ำนวย
ความสะดวก

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 25)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 25)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

18 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

4,891.57
0.75
(23.72)
(0.03)
4,868.57
18.66
(17.62)
(0.04)
4,869.57
(3,377.81)
(130.66)
(160.09)
23.08
(3,645.48)
(109.90)
(7.09)
17.47
0.01
(3,744.99)
1,513.76
1,223.09
1,124.58

2,333.00
2,333.00
2,333.00
2,333.00
2,333.00
2,333.00

ที่ดิน

60,072.45
32,043.01
26,841.40

(210,393.72)
(12,828.79)
(17,500.67)
9,497.21
2.01
(231,223.96)
(7,648.49)
(2,487.00)
1.26
10,738.57
25.38
(230,594.24)

270,466.17
5,546.94
(12,689.40)
(56.74)
263,266.97
6,526.45
(1.26)
(12,303.34)
(53.18)
257,435.64

งบการเงินรวม
อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง  
และอุปกรณ์
อุปกรณ์
อ�ำนวย
โครงข่าย
ความสะดวก

-

(90.71)
(90.71)
(90.71)

90.71
90.71
90.71

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่องมือ
และอุปกรณ์

0.01
0.01
-

(5,673.68)
(0.59)
0.65
0.13
(5,673.49)
(0.11)
0.12
1.04
0.03
(5,672.41)

5,673.69
0.59
(0.65)
(0.13)
5,673.50
0.11
(0.12)
(1.05)
(0.03)
5,672.41

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

63,919.22
35,599.11
30,298.98

(219,535.92)
(12,959.45)
(17,661.35)
9,520.94
2.14
(240,633.64)
(7,758.39)
(2,494.20)
1.38
10,757.08
25.42
(240,102.35)

283,455.14
5,548.28
(12,713.77)
(56.90)
276,232.75
6,545.22
(1.38)
(12,322.01)
(53.25)
270,401.33

รวม

148

รายงานประจ�ำปี 2557

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 25)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 25)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

4,891.57
0.75
(23.72)
(0.03)
4,868.57
18.66
(17.62)
(0.04)
4,869.57
(3,377.81)
(130.66)
(160.09)
23.08
(3,645.48)
(109.90)
(7.09)
17.47
0.01
(3,744.99)
1,513.76
1,223.09
1,124.58

2,333.00
2,333.00
2,333.00
2,333.00
2,333.00
2,333.00

ที่ดิน

60,072.45
32,043.01
26,841.40

(210,393.72)
(12,828.79)
(17,500.67)
9,497.21
2.01
(231,223.96)
(7,648.49)
(2,487.00)
1.26
10,738.57
25.38
(230,594.24)

270,466.17
5,546.94
(12,689.40)
(56.74)
263,266.97
6,526.45
(1.26)
(12,303.34)
(53.18)
257,435.64

-

(90.71)
(90.71)
(90.71)

90.71
90.71
90.71

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องตกแต่ง
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง  
อุปกรณ์
และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
และอุปกรณ์อ�ำนวย
โครงข่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์
ความสะดวก

0.01
0.01
-

(5,673.68)
(0.59)
0.65
0.13
(5,673.49)
(0.11)
0.12
1.04
0.03
(5,672.41)

5,673.69
0.59
(0.65)
(0.13)
5,673.50
0.11
(0.12)
(1.05)
(0.03)
5,672.41

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

63,919.22
35,599.11
30,298.98

(219,535.92)
(12,959.45)
(17,661.35)
9,520.94
2.14
(240,633.64)
(7,758.39)
(2,494.20)
1.38
10,757.08
25.42
(240,102.35)

283,455.14
5,548.28
(12,713.77)
(56.90)
276,232.75
6,545.22
(1.38)
(12,322.01)
(53.25)
270,401.33

รวม

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จ�ำนวน 7,758.39 ล้านบาท (ปี 2556
: 12,959.45 ล้านบาท) ได้บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์จากการร่วมการงานหรือร่วมลงทุน จ�ำนวน
2,494.20 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ 2G ที่รับมอบเพิ่มเติมในปี 2557 มีผลให้มีค่าเผื่อการด้อยค่ามีจำ� นวนทั้งสิ้น 22,128.22
ล้านบาท
ในเดือนกันยายน 2558 สัญญาอนุญาตให้ดำ� เนินการบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (2G) ทีบ่ ริษทั ได้ทำ� ไว้กบั ผูป้ ระกอบการกิจการโทรคมนาคม
จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งจะมีผลให้สิทธิการใช้คลื่นความถี่ 900 MHz สิ้นสุดพร้อมกัน เว้นแต่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (กทค.) และ กสทช. จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น แต่บริษัทยังคงสามารถใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ได้รับมอบจากสัญญาดัง
กล่าวได้ อย่างไรก็ตามบริษทั ยังมีความไม่แน่นอนในผลการพิจารณาของ กทค. และ กสทช. ทีบ่ ริษทั อาจไม่ได้รบั สิทธิการใช้คลืน่ ความถี่
900 MHz ซึ่งหากไม่ได้รับสิทธิการใช้คลื่นความถี่ 900 MHz นัน้ บริษัทอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อรายได้ในอนาคต             
จากแนวทางการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 2G ตามแผนการลงทุนและการบริหารจัดการของบริษทั อย่างไรก็ตามบริษทั ยังมีความมัน่ ใจว่า
บริษัทจะมีสิทธิใช้คลื่นความถี่ 900 MHz และได้เสนอแผนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 900 MHz หลังสิ้นสุดสัญญาต่อส�ำนักงาน   
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.) พร้อมทั้งขอแก้เงื่อนไขในการ
อนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 แล้ว

19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
งบการเงินรวม
สิทธิในการ สิทธิการใช้
สิทธิ-ระบบ
จัดการเรียน ค่าลิขสิทธิ์การ ถือครอง เคเบิ้ลใต้น�้ำ
การสอน ใช้ซอฟท์แวร์ คลื่นความถี่ ระหว่างประเทศ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
8.74
เพิ่มขึ้น
โอนย้าย
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
8.74
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
8.74
		
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
(6.80)
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 35)
(0.88)
โอนย้าย
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
(7.68)
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 35)
(0.87)
โอนย้าย
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(8.55)
		
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
1.94
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
1.06
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
0.19

รวม

2,484.21
86.18
(48.46)
(9.68)
2,512.25
25.29
(95.84)
2,441.70

4,187.21
4,187.21
4,187.21

591.20
591.20
591.20

7,271.36
86.18
(48.46)
(9.68)
7,299.40
25.29
(95.84)
7,228.85

(1,729.19)
(217.64)
53.25
9.68
(1,883.90)
(209.19)
94.51
(1,998.58)

(1,052.94)
(249.22)
(1,302.16)
(249.23)
(1,551.39)

(82.09)
(39.63)
(121.72)
(39.63)
(161.35)

(2,871.02)
(507.37)
53.25
9.68
(3,315.46)
(498.92)
94.51
(3,719.87)

755.02
628.35
443.12

3,134.27
2,885.05
2,635.82

509.11
469.48
429.85

4,400.34
3,983.94
3,508.98

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สิทธิในการ สิทธิการใช้
สิทธิ-ระบบ
จัดการเรียน ค่าลิขสิทธิ์การ ถือครอง เคเบิ้ลใต้น�้ำ
การสอน ใช้ซอฟท์แวร์ คลื่นความถี่ ระหว่างประเทศ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอนย้าย
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

8.74
8.74
8.74

2,484.18
85.76
(48.51)
(9.68)
2,511.75
25.16
(95.84)
2,441.07

4,187.21
4,187.21
4,187.21

591.20
591.20
591.20

7,271.33
85.76
(48.51)
(9.68)
7,298.90
25.16
(95.84)
7,228.22

ค่าตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 35)
โอนย้าย
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 35)
โอนย้าย
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(6.80)
(0.88)
(7.68)
(0.87)
(8.55)

(1,729.19)
(217.59)
53.26
9.68
(1,883.84)
(209.11)
94.51
(1,998.44)

(1,052.94)
(249.22)
(1,302.16)
(249.23)
(1,551.39)

(82.09)
(39.63)
(121.72)
(39.63)
(161.35)

(2,871.02)
(507.32)
53.26
9.68
(3,315.40)
(498.84)
94.51
(3,719.73)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1.94
1.06
0.19

754.99
627.91
442.63

3,134.27
2,885.05
2,635.82

509.11
469.48
429.85

4,400.31
3,983.50
3,508.49

การตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในงบการเงินรวมจ�ำนวน 498.92 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัท จ�ำนวน
498.84 ล้านบาท  (ปี 2556 : 507.37 ล้านบาท และ 507.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้รวมอยู่ในต้นทุนในการให้บริการในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ จ�ำนวน 289.73 ล้านบาท (ปี 2556 : 289.73 ล้านบาท) รวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 209.19 ล้านบาท และ 209.11 ล้านบาท
ตามล�ำดับ (ปี 2556 : 217.64 ล้านบาท และ 217.59 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

20 เจ้าหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีท้ างไกลต่างประเทศ
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งบการเงินรวม
2557
2556
1,346.51
3,238.25
1.68
3.32
1,348.19
3,241.57

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
1,384.37
3,245.51
1.68
3.32
1,386.05
3,248.83

21 เจ้าหนีต้ ามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
เจ้าหนีต้ ามสัญญาส่วนแบ่งรายได้เป็นเจ้าหนีท้ ี่บริษัทต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้ตามข้อก�ำหนดในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

       

เจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บเงิน
แทนบริษัทเอกชนคู่สัญญา
การให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
การให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนีก้ ารค้าส่วนที่บริษัทเอกชน
คู่สัญญาต้องรับผิดชอบ
เจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บเงิน
แทนบริษัทเอกชนคู่สัญญาสุทธิ
การให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสงตามเส้นทางรถไฟ
การให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิ้ลใต้นำ�้
การให้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
การให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
อื่น ๆ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

4,468.69
15.84
4,484.53

4,565.81
19.10
4,584.91

4,468.69
15.84
4,484.53

4,565.81
19.10
4,584.91

(3,364.11)

(3,259.02)

(3,364.11)

(3,259.02)

1,120.42
13,497.13
330.01
0.17
56.75
42.44
15,046.92

1,325.89
13,497.13
330.01
0.11
58.21
43.70
15,255.05

1,120.42
13,497.13
330.01
0.17
56.75
42.44
15,046.92

1,325.89
13,497.13
330.01
0.11
58.21
43.70
15,255.05

22 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ดอกเบี้ยพันธบัตรผู้เช่าโทรศัพท์
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ค่าเช่าดาวเทียม
ค่าบริการรับแจ้งเหตุขัดข้องและซ่อมบ�ำรุงเลขหมาย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
และภาษีสรรพสามิต
ค่าบ�ำรุงรักษาสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

งบการเงินรวม
2557
2556
89.91
90.18
430.60
443.82
0.60
0.60
622.30
593.27
960.00
1,277.65
7,990.81
586.02
2,300.61
12,980.85

2,429.69
586.02
2,833.65
8,254.88

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
89.91
90.18
430.60
443.82
0.60
0.60
622.30
593.27
960.00
1,277.65
7,990.81
586.02
2,377.29
13,057.53

2,429.69
586.02
2,879.17
8,300.40

23 เงินประกันการใช้โทรศัพท์
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมาได้ก�ำหนดว่า      
ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมไม่อาจเรียกเก็บเงินประกันการใช้โทรศัพท์ หรือเงินอืน่ อันมีลกั ษณะเป็นการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบให้บริษัทยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกันทุกประเภท ทั้งบริการที่บริษัท
ด�ำเนินการเองและที่บริษัทได้ให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนด�ำเนินการ โดยบริษัทได้ก�ำหนด การคืนเงินประกันที่
เรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการเป็นหลายแนวทาง ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการคืนเงินประกันได้ตงั้ แต่เดือนพฤษภาคม 2545 บริษทั จึงจัดประเภทเงินประกัน
การใช้โทรศัพท์เป็นหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทคงเหลือเงินประกันการใช้โทรศัพท์อยู่จ�ำนวน 1,667.86 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 1,682.99 ล้านบาท)
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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24 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
348.22
336.16
71.62
71.84
293.97
960.71
731.19
636.90
110.16
122.37
860.57
855.38
2,415.73
2,983.36

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน-วันลาพักร้อน
พันธบัตรผู้เช่าโทรศัพท์ถึงก�ำหนดช�ำระคืน
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภาษีขายสุทธิ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
348.22
336.16
71.62
71.84
293.97
960.71
731.19
636.90
110.16
122.37
843.14
853.33
2,398.30
2,981.31

25 รายได้รอตัดบัญชี จากสินทรัพย์ที่ได้รับจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้        

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ ยกมา
บวก การรับโอนสินทรัพย์เพิ่มระหว่างปี (หมายเหตุ 18)
หัก รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี
รายการปรับมูลค่าสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี
หัก หนี้สินหมุนเวียน - ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึง่ ปี
หนี้สินระยะยาว

งบการเงินรวม
2557
2556
21,119.54
46,894.02
6,545.22
5,548.28
(16,151.69) (31,271.21)
(25.07)
(51.55)
11,488.00
21,119.54
(10,083.42) (11,473.76)
1,404.58
9,645.78

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
21,119.54 46,894.02
6,545.22
5,548.28
(16,151.69) (31,271.21)
(25.07)
(51.55)
11,488.00 21,119.54
(10,083.42) (11,473.76)
1,404.58
9,645.78

26 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

26.1 เงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้จากธนาคาร
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม

เงินกู้จากธนาคาร
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม
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งบการเงินรวม

ต่างประเทศ

2557
ในประเทศ

รวม

ต่างประเทศ

2556
ในประเทศ

รวม

405.79
1,014.47
1,420.26

1,859.10
10,225.08
12,084.18

2,264.89
11,239.55
13,504.44

405.79
1,420.26
1,826.05

1,594.46
10,363.97
11,958.43

2,000.25
11,784.23
13,784.48

ต่างประเทศ

2557
ในประเทศ

405.79
1,014.47
1,420.26

1,859.10
10,225.08
12,084.18

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รวม

ต่างประเทศ

2556
ในประเทศ

รวม

2,264.89
11,239.55
13,504.44

405.79
1,420.26
1,826.05

1,594.46
10,363.97
11,958.43

2,000.25
11,784.23
13,784.48

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
อัตราคงที่
อัตราลอยตัว

2557
ต่างประเทศ
ในประเทศ
1,420.26
1,420.26

12,084.18
12,084.18

2556
ต่างประเทศ
ในประเทศ
1,826.05
1,826.05

11,958.43
11,958.43

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
อัตราคงที่
อัตราลอยตัว

2557
ต่างประเทศ
ในประเทศ
1,420.26
1,420.26

12,084.18
12,084.18

2556
ต่างประเทศ
ในประเทศ
1,826.05
1,826.05

11,958.43
11,958.43

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
เงินกู้จากธนาคาร

2557
ต่างประเทศ
ในประเทศ
6.02

3.26

2556
ต่างประเทศ
ในประเทศ
6.02

3.91
หน่วย : ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
เงินกู้จากธนาคาร

2557
ต่างประเทศ
ในประเทศ
6.02

3.26

2556
ต่างประเทศ
ในประเทศ
6.02

3.91

เงินกู้จากธนาคารต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 1,420.26 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่ค�้ำประกันโดยกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กระทรวงการคลัง
เงินกู้จากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 1,420.26 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 1,826.05 ล้านบาท) เป็นเงินกู้
ที่ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 37)

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ระยะเวลาการครบก�ำหนดของเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 5 ปี

ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 5 ปี

2557
ต่างประเทศ ในประเทศ
405.79
1,859.10
405.79
1,859.10
608.68
5,577.32
2,788.66
1,420.26 12,084.18

2557
ต่างประเทศ ในประเทศ
405.79
1,859.10
405.79
1,859.10
608.68
5,577.32
2,788.66
1,420.26 12,084.18

งบการเงินรวม
รวม
ต่างประเทศ
2,264.89
405.79
2,264.89
405.79
6,186.00 1,014.47
2,788.66
13,504.44 1,826.05
งบการเงินเฉพาะบริษัท
รวม
ต่างประเทศ
2,264.89
405.79
2,264.89
405.79
6,186.00 1,014.47
2,788.66
13,504.44 1,826.05

2556
ในประเทศ
1,594.46
1,594.46
4,783.37
3,986.14
11,958.43

รวม
2,000.25
2,000.25
5,797.84
3,986.14
13,784.48

2556
ในประเทศ
1,594.46
1,594.46
4,783.37
3,986.14
11,958.43

รวม
2,000.25
2,000.25
5,797.84
3,986.14
13,784.48

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
เงินกู้จากธนาคาร
ต่างประเทศ
ในประเทศ

เงินกู้จากธนาคาร
ต่างประเทศ
ในประเทศ

2557
2556
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
1,014.47
10,225.08
11,239.55

1,054.81
10,187.34
11,242.15

1,420.26
10,363.97
11,784.23

1,468.12
10,088.52
11,556.64

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
1,014.47
10,225.08
11,239.55

1,054.81
10,187.34
11,242.15

1,420.26
10,363.97
11,784.23

1,468.12
10,088.52
11,556.64

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บริษัท  
คาดว่าจะต้องจ่าย ณ วันที่ในรายงาน
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เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร 2 แห่ง เป็นจ�ำนวนเงิน 14,707.39 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนใน
โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค�ำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำเฉลี่ย
ของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ 4 ราย และบวกด้วยอัตราร้อยละ 1.53 ต่อปี มีระยะเวลาปลอดช�ำระเงินต้น 2 ปี นับจากวันที่เบิกใช้       
สินเชื่อครั้งแรก (27 พฤษภาคม 2554) ก�ำหนดช�ำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นทุก 6 เดือน โดยช�ำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันสุดท้ายของ
เดือนที่ 30 นับจากวันเบิกใช้สินเชื่อครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงินของสัญญาสินเชื่อในการด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงิน การท�ำประกันภัย การค�้ำประกัน และการขายหรือโอนสินทรัพย์ของโครงข่าย 3G รวมถึงจัดให้มีหลักประกันการช�ำระหนี้
โดยท�ำสัญญาโอนสิทธิในการรับเงินภายใต้สัญญา Mobile Vertual Network Operator (MVNO) อย่างมีเงื่อนไข สัญญาโอนสิทธิ              
ตามสัญญาประกันภัย สัญญาโอนสิทธิในบัญชีเงินฝากแบบมีเงือ่ นไข ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารทีใ่ ช้เป็นหลักประกัน
ตามสัญญาฯ มีจำ� นวน 52.41 ล้านบาท (หมายเหตุ 7) และบริษทั ได้เบิกใช้สนิ เชือ่ ครบทัง้ จ�ำนวนเรียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2557
วงเงินรวมทั้งสิ้น 14,707.39 ล้านบาท พร้อมทั้งได้มีการช�ำระคืนเงินต้นแล้ว 3 งวด จ�ำนวน 2,623.21 ล้านบาท ดังนัน้ คงเหลือเงินต้น
ค้างช�ำระทั้งสิ้น 12,084.18 ล้านบาท

26.2 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
1,936.84
1,936.84
(1,936.84)
(1,936.84)
-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
1,936.84
1,936.84
(1,936.84) (1,936.84)
-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
มูลค่าอนาคต ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต ดอกเบี้ย
ของจ�ำนวน ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำที่ เงินขั้นต�่ำที่
เงินขั้นต�่ำที่
ต้องจ่าย ต้องจ่าย
ต้องจ่าย
ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี

1,936.84

-

1,936.84

1,936.84

-

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำที่
ต้องจ่าย
1,936.84

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
มูลค่าอนาคต ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต ดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวน ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำที่ เงินขั้นต�่ำที่
เงินขั้นต�่ำที่
เงินขั้นต�่ำที่
ต้องจ่าย ต้องจ่าย
ต้องจ่าย
ต้องจ่าย
ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี

1,936.84

-

1,936.84

1,936.84

-

1,936.84

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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27 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
ภายในหนึง่ ปี
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
เกินกว่าหนึง่ ปี

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

(960.84)

(1,144.09)

(960.84)

(1,144.09)

(1,299.56)
(2,260.40)

(2,013.85)
(3,157.94)

(1,298.15)
(2,258.99)

(2,013.85)
(3,157.94)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระภายในหนึง่ ปี
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระเกินกว่าหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556
2,549.17
2,615.58

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
2,549.17
2,615.59

649.97
3,199.14
938.74

649.36
3,198.53
939.54

2,284.40
4,899.98
1,742.04

2,283.92
4,899.51
1,741.57

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่ม/(ลด)ในก�ำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 34)
เพิ่ม(ลด)ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินรวม
2557
2556
1,742.04
4,405.48
(790.92)
(2,875.22)
(12.38)
211.78
938.74
1,742.04

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
1,741.57
4,405.14
(789.65) (2,875.35)
(12.38)
211.78
939.54
1,741.57

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีก้ ารค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สินค้าและพัสดุคงเหลือ (ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่า
ของสินค้า)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเสื่อมราคา)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และรายได้รอตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบ
จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(51.60)

0.83

-

(50.77)

(33.15)
(63.26)
(960.42)
(1,456.02)
(593.49)
(3,157.94)

6.70
37.43
413.89
(81.19)
519.88
897.54

-

(26.45)
(25.83)
(546.53)
(1,537.21)
(73.61)
(2,260.40)

1,869.23

-

(12.38)

1,856.85

3,030.28
0.47
4,899.98
1,742.04

(1,688.60)
0.14
(1,688.46)
(790.92)

(12.38)
(12.38)

1,341.68
0.61
3,199.14
938.74

ณ วันที่
1 มกราคม
2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีก้ ารค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สินค้าและพัสดุคงเหลือ (ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและการลดมูลค่า
ของสินค้า)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ค่าเผื่อการด้อยค่า)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเสื่อมราคา)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และรายได้รอตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบ
จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น
บันทึกเป็น
ณ วันที่
รายจ่าย
รายจ่าย
31 ธันวาคม
(รายได้)
(รายได้)
2557
ในก�ำไรหรือ ในก�ำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
บันทึกเป็น
บันทึกเป็น
ณ วันที่
รายจ่าย
รายจ่าย
31 ธันวาคม
(รายได้)
(รายได้)
2557
ในก�ำไรหรือ ในก�ำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(51.60)

0.83

-

(50.77)

(33.15)
(63.26)
(960.42)
(1,456.02)
(593.49)
(3,157.94)

6.70
37.43
413.89
(79.78)
519.88
898.95

-

(26.45)
(25.83)
(546.53)
(1,535.80)
(73.61)
(2,258.99)

1,869.23

-

(12.38)

1,856.85

3,030.28
4,899.51
1,741.57

(1,688.60)
(1,688.60)
(789.65)

(12.38)
(12.38)

1,341.68
3,198.53
939.54

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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28 หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย
- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี
และ 36 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

6,955.70
323.08

6,582.93
304.36

6,948.62
323.08

6,582.90
304.36

59.11
7,337.89

56.71
6,944.00

59.11
7,330.81

56.71
6,943.97

งบการเงินรวม
2557
2556
       
        

ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ
(หมายเหตุ 35)
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน (หมายเหตุ 35)
- โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี
และ 36 ปี (หมายเหตุ 35)
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

557.39
25.22

2,545.67
29.20

550.34
25.22

2,545.64
29.20

4.86
587.47

8.40
2,583.27

4.86
580.42

8.40
2,583.24

28.1 โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อนื่ เมือ่ เกษียณอายุ
บริษัทและกลุ่มบริษัท มีนโยบายก�ำหนดให้พนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยพนักงานที่เกษียณ
อายุจะได้รบั ค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อนื่ เมือ่ เกษียณอายุ ส�ำหรับ
พนักงานที่ท�ำงานติดต่อกันครบ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี และที่ท�ำงานครบ 15 ปี ด้วยอัตราค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวน 180 วัน และ 300 วัน
ของฐานเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ ตามล�ำดับ
หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
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งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

6,955.70

6,948.62

6,582.93

6,582.90

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินของโครงการฯ ประกอบด้วย

หนี้สินของโครงการฯ ต้นปี  
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
โอนเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในหมวดหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรู้คู่กับค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หนี้สินของโครงการฯ ปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2556
6,582.93
4,532.98
(173.96)
(235.44)
(10.66)
(396.32)
557.39
2,545.67
136.04
6,955.70
6,582.93

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
6,582.90
4,532.98
(173.96)
(235.44)
(10.66)
(396.32)
550.34
2,545.64
136.04
6,948.62
6,582.90

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้วย

การรับรู้หนี้สินในช่วงเปลี่ยนแปลงที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ระหว่างปี
ดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ
รวม (หมายเหตุ 35)

งบการเงินรวม
2557
2556
1,955.39
293.29
284.18
20.28
264.10
256.55
29.27
557.39
2,545.67

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
1,955.39
286.24
284.15
20.28
264.10
256.55
29.27
550.34
2,545.64

28.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน หรือกองทุนบ�ำเหน็จเดิมตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย   
พ.ศ. 2497 เพื่อจ่ายสงเคราะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงาน โดยบริษัทจะจ่ายให้พนักงานด้วยจ�ำนวนเงินเดือน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คูณด้วยอายุงานตั้งแต่วันเริ่มท�ำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และจ�ำนวนเงินเดือน ณ วันที่ออกจาก       
กองทุนฯ คูณด้วยอายุงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 จนถึงวันที่ออกจากกองทุนฯ
หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

323.08

304.36

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
323.08

304.36

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินของโครงการฯ ประกอบด้วย

หนี้สินของโครงการฯ ต้นปี  
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
โอนเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรู้คู่กับค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หนี้สินของโครงการฯ ปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2556
304.36
306.25
(6.50)
(28.25)
(0.98)
25.22
29.20
(1.86)
323.08
304.36

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
304.36
306.25
(6.50)
(28.25)
(0.98)
25.22
29.20
(1.86)
323.08
304.36

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้วย

การรับรู้หนี้สินในช่วงเปลี่ยนแปลงที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ระหว่างปี
ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการลดขนาดโครงการ
รวม (หมายเหตุ 35)

งบการเงินรวม
2557
2556
2.34
12.88
15.61
(0.05)
12.34
14.42
(3.12)
25.22
29.20

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
2.34
12.88
15.61
(0.05)
12.34
14.42
(3.12)
25.22
29.20

บริษทั จ่ายเงินสมทบเพือ่ กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกฯ
และจ่ายสมทบเพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สมาชิกของกองทุนสวัสดิการฯ มีจ�ำนวน 309 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 315 คน)

28.3 โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
บริษัทได้ให้รางวัลตอบแทนความชอบจากการท�ำงานระยะยาวแก่พนักงานที่มีอายุการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี  
หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

160

รายงานประจ�ำปี 2557

59.11

56.71

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
59.11

56.71

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินโครงการฯ ประกอบด้วย

หนี้สินของโครงการฯ ต้นปี
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรู้คู่กับค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
หนี้สินของโครงการฯ ปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2556
56.71
50.69
(2.46)
(2.38)
4.86
8.40
59.11
56.71

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
56.71
50.69
(2.46)
(2.38)
4.86
8.40
59.11
56.71

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้วย

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ระหว่างปี
ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการลดขนาดโครงการ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม (หมายเหตุ 35)

งบการเงินรวม
2557
2556
2.62
2.48
3.71
2.24
2.03
(1.06)
1.24
4.86
8.40

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
2.62
2.48
3.71
2.24
2.03
(1.06)
1.24
4.86
8.40

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักร้อยละ 3.5 - 8.0 ต่อปี แยกตามช่วงอายุของพนักงาน
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
1) สมมติฐานอัตรามรณะ
ข้อสมมติทเี่ กีย่ วข้องกับอัตรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอัตรามรณะของ Thailand Mortality Ordinary 2008 (TMO08) โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2) สมมติฐานอัตราการเข้า - ออกของพนักงาน
อัตราการเข้า - ออกของพนักงานใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของอัตราการลาออกร้อยละ 0.0 - 3.0 ต่อปี แยกตามช่วงอายุของพนักงาน
3) สมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลดส�ำหรับประเทศไทยใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมาเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนด และในปี 2557 ใช้อตั ราร้อยละ 4.1
ต่อปี (ปี 2556 : ร้อยละ 4.1 ต่อปี)

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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29 ก�ำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ส�ำรองเพื่อการขยายงาน
ส�ำรองตามกฎหมาย
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
1,519.93
1,518.11
600.30
600.00
2,120.23
2,118.11

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
1,518.11
1,518.11
600.00
600.00
2,118.11
2,118.11

ส�ำรองเพื่อการขยายงาน
บริษัทจัดสรรส�ำรองเพื่อการขยายงานในกิจการโทรศัพท์ในอัตราร้อยละของก�ำไรสุทธิของปีก่อน โดยการจัดสรรแต่ละครั้งจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ส�ำรองดังกล่าวไม่มีข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย
ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ส�ำรอง
ตามกฎหมายครบตามจ�ำนวนแล้ว ส�ำรองตามกฎหมายไม่สามารถน�ำมาจ่ายปันผลได้

30    เงินปันผลจ่าย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2556 ส�ำหรับหุ้นสามัญทั้งหมดจ�ำนวน
600 ล้านหุ้น หุ้นละ 3.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,962.00 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลทั้งจ�ำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว            
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2556 ได้อนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2555 ส�ำหรับหุ้นสามัญทัง้ หมดจ�ำนวน
600 ล้านหุ้น หุ้นละ 12.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�ำนวน 7,398.00 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลทั้งจ�ำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว          
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
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31 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขายและภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มีรายละเอียดดังนี้

ยอดยกมาต้นปี
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
- ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 13)
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2557
2556
7,476.93
6,522.48

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
7,476.93
6,522.48

(61.91)
12.38
(49.53)
7,427.40

(61.91)
12.38
(49.53)
7,427.40

1,193.07
(238.62)
954.45
7,476.93

1,193.07
(238.62)
954.45
7,476.93

32 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
31.50
15.12
0.01
11.58
(0.18)
(7.68)
4.80
23.65
31.50

ยอดยกมาต้นปี
การซื้อกิจการ
ปันผลรับจากบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี

33 ต้นทุนทางการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยจ่าย - เจ้าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงินอื่น
ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุ 17)
รวมต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556
539.80
453.49
8.75
1.18
13.39
540.98
475.63
(2.51)
(69.74)
538.47
405.89

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
539.80
453.49
8.75
1.16
13.34
540.96
475.58
(2.51)
(69.74)
538.45
405.84

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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34 ภาษีเงินได้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน :
- ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลส�ำหรับปี
- การปรับปรุงภาษีจากงวดก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
- รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (หมายเหตุ 27)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

1,506.79
43.49
1,550.28

3,600.32
(58.78)
3,541.54

1,496.19
43.49
1,539.68

3,598.73
(58.78)
3,539.95

(790.92)
759.36

(2,875.22)
666.32

(789.64)
750.04

(2,875.35)
664.60

ภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจ�ำนวนเงินที่แตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
2,707.03
5,080.16

ก�ำไรก่อนภาษี
ภาษีค�ำนวณจากอัตราภาษี
- ร้อยละ 20
ผลกระทบ
- รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- การปรับปรุงภาษีจากปีก่อน
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
2,600.14
5,018.96

541.40

1,016.03

520.03

1,003.79

(382.37)
556.84
43.49
759.36

(77.11)
(213.82)
(58.78)
666.32

(382.37)
568.89
43.49
750.04

(77.11)
(203.30)
(58.78)
664.60

ภาษีเงินได้ที่ (ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดังนี้
2557
ต่างประเทศ
ภาษี
(ลด)/เพิ่ม
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
			 ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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งบการเงินรวม
รวม

2556
ต่างประเทศ
ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

รวม

(61.91)

12.38

(49.53)

1,193.07

(238.62)

954.45

(61.91)

12.38

(49.53)

(134.18)
1,058.89

26.84
(211.78)

(107.34)
847.11

2557
ต่างประเทศ
ภาษี
(ลด)/เพิ่ม
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รวม

ต่างประเทศ

2556
ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

รวม

(61.91)

12.38

(49.53)

1,193.07

(238.62)

954.45

(61.91)

12.38

(49.53)

(134.18)
1,058.89

26.84
(211.78)

(107.34)
847.11

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร        
(ฉบับที่ 530) พ.ศ.2554 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก�ำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นติ ิบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบ  
ระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ        
หลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 จากก�ำไรสุทธิส�ำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557)

35 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สินทรัพย์ของบริษัท (หมายเหตุ 17)
11,314.11
- สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 18) 7,758.39
รวมค่าเสื่อมราคา
19,072.50
การตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 19)
498.92
รวมทั้งสิ้น
19,571.42
2) รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17)
138.57
3) รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการ
ร่วมการงาน และร่วมลงทุน (หมายเหตุ 18)
2,494.20
4) ก�ำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(1.13)
5) ค่าสอบบัญชี
2.05
6) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
416.69

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

11,138.13
12,959.45
24,097.58
507.37
24,604.95

11,132.74
7,758.39
18,891.13
498.84
19,389.97

10,956.85
12,959.45
23,916.30
507.32
24,423.62

527.76

138.57

527.76

17,661.35
300.08
1.20
438.43

2,494.20
(1.13)
1.90
416.69

17,661.35
300.08
1.20
438.43
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งบการเงินรวม
2557
2556
7) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
- เครื่องจักร อุปกรณ์  และยานพาหนะ
1,516.44
- ที่ดิน และอาคาร
192.29
รวม
1,708.73
8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
- เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส
11,407.90
- เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
1,286.66
- ค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ
(หมายเหตุ 28.1)
557.39
- เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน (หมายเหตุ 28.2)
25.22
- ค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ
36 ปี (หมายเหตุ 28.3)
4.86
- ผลประโยชน์ระยะสั้น - วันลาพักร้อน
20.36
- ค่าตอบแทนพนักงานโครงการเกษียณ
ก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
รวม
13,302.39
9) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 84
5,806.88

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

1,491.89
153.53
1,645.42

1,767.36
192.29
1,959.65

1,742.81
153.53
1,896.34

12,229.61
1,263.13

10,758.69
1,286.66

12,060.47
1,263.13

2,545.67
29.20

550.34
25.22

2,545.64
29.20

8.40
23.38

4.86
20.36

8.40
23.38

1,208.47
17,307.86
505.75

12,646.13
5,806.88

1,208.47
17,138.69
505.75

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานในงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้รวมค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 ทีบ่ ริษทั เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
เป็นผู้ลงทุน ซึ่งได้บันทึกค่าเช่าตามสัญญาข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติให้จ่ายค่าเช่าให้ เอ ซี ที เดือนละ 20.91 ล้านบาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ทั้งนีก้ ารท�ำสัญญาให้
ท�ำเป็นปีๆ ไป ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทซื้ออุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3
จาก เอ ซี ที ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหา
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 84
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม          
พ.ศ.2553 ในมาตรา 84 วรรคสาม ที่ก�ำหนดว่า เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐวิสากิจ       
น�ำรายได้จากผลประกอบการในส่วนที่ได้รับในการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสองที่รัฐวิสาหกิจได้ด�ำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้ด�ำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้หัก       
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก�ำหนดเหลือเท่าใดให้ส่ง กสทช. เพื่อให้ กสทช. น�ำส่งเงินจ�ำนวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

166

รายงานประจ�ำปี 2557

36 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัท
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี
(หน่วย : ล้านหุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)          

งบการเงินรวม
2557
2556
1,955.36
4,409.03
600
3.26

600
7.35

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
1,850.10
4,354.36
600
3.08

600
7.26

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี 2557 และ 2556

37 เครื่องมือทางการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขที่มีอยู่และเงินต้นตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดครบก�ำหนด
ช�ำระ ดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
2557
2556
405.79
405.79
405.79
405.79
608.68
1,014.47
1,420.26
1,826.05

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
405.79
405.79
405.79
405.79
608.68
1,014.47
1,420.26
1,826.05

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นหนี้สิน

งบการเงินรวม
2557
2556
365.64
268.29

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
365.64
268.29

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค�ำนวณโดยใช้อัตราที่ก�ำหนดโดยคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ      
ดังกล่าว และถือเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านัน้ ณ วันที่ในรายงาน
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : FX Option with Contingent Payment) ในปี 2549                
เพื่อเปลี่ยนเงินกู้ยืมสกุลเงินเยนให้เป็นเงินบาท โดยมีข้อผูกพัน คือ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง ซึ่งหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน       
ต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ณ 2 วันท�ำการก่อนวันช�ำระหนี้ในแต่ละงวดต�่ำกว่า 72.50 บริษัทมีภาระจะต้องจ่ายส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขของ
สัญญา Swap ซึ่งส่วนเพิ่มที่ค�ำนวณได้จะต้องจ่ายช�ำระพร้อมกับการช�ำระหนีง้ วดปกตินนั้ ๆ
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38 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
38.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
38.1.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีคดีสัญญา
บริษทั เป็นจ�ำเลยในคดีสญ
ั ญา คดีฐานละเมิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน 75,264.19 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม2556
: 72,130.61 ล้านบาท)  ซึ่งมีคดีส�ำคัญ จ�ำนวนเงิน 70,416.88 ล้านบาท ดังนี้
คดีพิพาทกับ ทรู คดีส�ำคัญประกอบด้วย
ทรู ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทช�ำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการที่บริษัทน�ำบริการพิเศษมาใช้งานโครงข่าย
ของ ทรู (Access Charge) ทุนทรัพย์ 15,415.37 ล้านบาท ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำชี้ขาดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549           
ให้บริษัทจ่ายส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2545 จ�ำนวน 9,175.82 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
ต่อปี ของเงินจ�ำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2545 จนกว่าบริษัทจะช�ำระเสร็จสิ้น ส�ำหรับส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่วันที             ่
22 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป ให้บริษัทแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ ทรู ในอัตราร้อยละ 50 ของผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัท                
ได้รับจริงเฉพาะส่วนที่น�ำมาผ่านโครงข่ายของ ทรู ตามสัญญา อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ยื่นขอเพิกถอนค�ำชี้ขาด       
ดังกล่าว ต่อศาลปกครองแล้ว  และศาลปกครองได้ประทับรับฟ้องเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549  และ ทรู ได้ยื่นคัดค้านค�ำขอ      
เพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าว แต่บริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้านโต้แย้งค�ำคัดค้านของ ทรู เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 โดย ทรู ได้ยื่นค�ำคัดค้าน
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาเพิกถอนค�ำชี้ขาดของ             
คณะอนุญาโตตุลาการ และปฏิเสธการขอบังคับตามค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555         
ทรู ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัทได้ยื่นแก้อุทธรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผลที่สุดของคดีความดังกล่าวยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ผู้บริหารของบริษัทจึง      
เชื่อมั่นว่ากระบวนการในการยื่นค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวนัน้ มีประเด็นเพียงพอที่ผลของคดี      
จะไม่เป็นเหตุให้บริษัทต้องช�ำระส่วนแบ่งรายได้ให้ ทรู ตามจ�ำนวนเงินที่ฟ้อง
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2548 ทรู ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าเสียหายและค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ต่างประเทศกรณีเรียกเข้า (Incoming call) โดยอ้างว่าบริษัทค�ำนวณไม่ถูกต้อง จ�ำนวน 8,407.68 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ทรู ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศที่บริษัทได้รับจาก               
บมจ.กสท โดยอ้างว่าบริษทั น�ำหลักเกณฑ์และข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องมาใช้ในการค�ำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้ ทรู ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 1,968.70
ล้านบาท บริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้านเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ  ต่อมาเมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ทรู ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองกลางคัดค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ศาลปกครองกลางยกค�ำร้อง
คัดค้านอนุญาโตตุลาการของ ทรู และ ทรู ได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
คดีพิพาทกับ ทีทีแอนด์ที  คดีส�ำคัญประกอบด้วย
ทีทีแอนด์ที   ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าบริษัทน�ำและอนุญาตให้บุคคลอื่นน�ำบริการพิเศษมาผ่านโครงข่ายของ       
ทีทีแอนด์ที จึงเรียกร้องค่า Access Charge เดิมทุนทรัพย์ขณะฟ้อง จ�ำนวน 28,000 ล้านบาท และแก้ไขทุนทรัพย์ในภายหลังเป็น
23,777.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551  คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำชี้ขาดให้บริษัทช�ำระเงินให้ ทีทีแอนด์ที ตั้งแต่ปี 2536
จนถึงเดือนมีนาคม 2548 เป็นจ�ำนวน 23,777.99 ล้านบาท กับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริการพิเศษนับจากวันที่ 1 เมษายน 2548
เป็นต้นไปจนครบก�ำหนดเวลาตามสัญญา  พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 1 ของอัตราเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ของ
เงินจ�ำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2548 จนกว่าบริษัทจะช�ำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ทีทีแอนด์ท         ี
ยื่นค�ำร้องต่อศาลแพ่งขอบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการข้างต้น อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายกฎหมาย
ของบริษัทและพนักงานอัยการส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าว ต่อศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบัน            
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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ทีทีแอนด์ที ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าเสียหาย และเรียกร้องส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างประเทศและค่าด�ำเนินการการรับแจ้งเหตุขัดข้องและการซ่อมบ�ำรุงรักษาตู้พักปลายทางเพิ่ม โดยอ้างว่าบริษัทผิดสัญญา
ร่วมการงาน ผิดข้อตกลงการทดสอบตลาดการใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศ ผิดข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเรื่องบริการรับแจ้งเหตุ
ขัดข้องและการซ่อมบ�ำรุงจากตู้พักปลายทางถึงราวกันฟ้า และตกลงกับ บมจ.กสท ลดค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
โดยไม่ได้ตกลงกับ ทีทีแอนด์ที ท�ำให้ ทีทีแอนด์ที เสียหายและได้รับรายได้ไม่ครบถ้วน เดิมทุนทรัพย์ขณะฟ้อง จ�ำนวน 753.48        
ล้านบาท ต่อมา ทีทีแอนด์ที แก้ไขทุนทรัพย์เป็น 2,598.19 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 คณะอนุญาโตตุลาการเสียง            
ข้างมากชี้ขาดให้บริษัทช�ำระเงินให้ ทีทีแอนด์ที จ�ำนวน 2,553.71 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ฝ่ายกฎหมาย              
ของบริษัทและพนักงานอัยการส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางแล้ว และเมื่อวันที่   
29 ธันวาคม 2553 ทีทีแอนด์ที ยื่นค�ำร้องขอบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ               
ศาลปกครองกลาง
คดีพพิ าทกรณีบริษทั ไทยอีเลคทริคคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (ไทยอีเลคทริค) บริษทั ทาร์เกท เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด (ทาร์เกท) และ บริษทั เทเลเมติคส์
จ�ำกัด (เทเลเมติคส์)  
ในไตรมาสที่ 4/2550 ไทยอีเลคทริค ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ                
โดยอ้างว่าบริษัทไม่ก�ำหนดเลขหมายโทรศัพท์ให้ ไทยอีเลคทริค ติดตั้งเปิดให้บริการ (ก�ำหนด 10,000 เลขหมายในก�ำหนด 10 ปี  
แต่กำ� หนดให้เพียง 4,217 เลขหมาย เปิดให้บริการ 3,269 เลขหมาย) ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 2,780.06 ล้านบาท ประกอบไปด้วย
ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และ ดอกเบี้ย ต่อมาศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นว่า
สัญญาเช่าเครือ่ งโทรศัพท์สาธารณะนีเ้ ป็นสัญญาทางปกครอง อยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาของศาลปกครอง ศาลแพ่งจึงมีคำ� สัง่ ให้โอนคดี
ไปยังศาลปกครองกลางเมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2551 และจ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2555 ศาลปกครอง
กลางพิพากษาให้บริษัทช�ำระเงินจ�ำนวน 0.74 ล้านบาท ให้ไทยอีเลคทริค บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วเมื่อวันที่
19 เมษายน 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ไตรมาสที่ 3/2551 ทาร์เกท ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง กล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ            
โดยอ้างว่าบริษทั ไม่กำ� หนดเลขหมายโทรศัพท์ให้ ทาร์เกท ติดตัง้ เปิดให้บริการ (ก�ำหนด 10,000 เลขหมายในก�ำหนด 10 ปี แต่กำ� หนด
ให้เพียง 4,675 เลขหมาย เปิดให้บริการ 4,675 เลขหมาย) ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 766.55 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ค่าเสียหาย
ค่าขาดประโยชน์ ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และ ดอกเบี้ย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เทเลเมติคส์ ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญาเช่าระบบใบแจ้งหนี้และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 3,269.68 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ�ำนวนเลขหมายเกิน 4 ล้านเลขหมาย  
ค่าบริหารและด�ำเนินการใช้ระบบใบแจ้งหนี้เป็นเวลา 57 เดือน ค่าเสียหายจากการใช้โปรแกรมของระบบใบแจ้งหนี้เพิ่มขึ้นเกินกว่า
ที่ก�ำหนดในสัญญา ค่าเสียหายในการใช้ระบบบรรจุซองเกินร้อยละ 40 ตามสัญญา ค่าพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงระบบตลอด        
ระยะเวลาทีเ่ ช่า ค่าเสียหายทางธุรกิจ และค่าเสียหายทีบ่ ริษทั ไม่สง่ มอบระบบใบแจ้งหนีค้ นื ให้ เทเลเมติคส์ ต่อมาเมือ่ วันที่ 9 เมษายน
2553 บริษัทได้ยื่นค�ำให้การต่อสู้คดี และในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่งได้มีค�ำสั่งให้โอนคดีไปยังศาลปกครองกลาง ขณะนี        ้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
คดีพิพาทกรณีบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (DTAC)
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2554 DTAC ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั และ ทรู ต่อศาลปกครองกลาง เพือ่ เรียกให้ชำ� ระค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อโครงข่ายฯ
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเรียกจากบริษัท เป็นจ�ำนวน 5,358.34 ล้านบาท เมื่อวันที่                 
16 กันยายน 2554 พนักงานอัยการได้ยื่นค�ำให้การต่อสู้คดีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง เมื่อวันที        ่
29 ธันวาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่   
1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นจ�ำนวน 433.73 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ต่อมาเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 DTAC ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั ต่อศาลปกครองกลาง เพือ่ เรียกให้ชำ� ระค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อโครงข่ายฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นจ�ำนวน 201.48 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทได้
ยื่นค�ำให้การต่อศาลปกครองกลางแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง (หมายเหตุ 40.1)
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คดีพิพาทกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 AIS ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกให้ชำ� ระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศกับประเทศทีไ่ ม่มพี รมแดนติดต่อกับประเทศไทย ตัง้ แต่เดือน พฤศจิกายน 2551 จนถึงเดือนกันยายน 2555
โดยเรียกจากบริษัทเป็นจ�ำนวน 1,527.45 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 พนักงานอัยการได้ยื่นค�ำคัดค้าน โดยให้
เหตุผลในการปฏิเสธการช�ำระเงิน เนื่องจาก บมจ.กสท ปฏิบัติผิดสัญญาโดยยุติการช�ำระส่วนแบ่งรายได้ฯ ซึ่งบริษัทจะจ่ายช�ำระ
ให้กับ AIS ได้ต่อเมื่อได้รับเงินส่วนแบ่งรายได้ฯ ดังกล่าวแล้ว (หมายเหตุ 10.1) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2533 บริษัทได้ท�ำสัญญาอนุญาตฯ ให้ AIS ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ  NMT 900 และ GSM
มีก�ำหนด 25 ปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2533 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดย AIS เป็นผู้ลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์   และ           
จ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้บริษัทตามอัตราที่ตกลงกันตามข้อ 30 ซึ่ง AIS ได้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 AIS ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการส่งมอบทรัพย์สินในส่วนของ                        
เสาส่งสัญญาณ (Tower) ทั้งหมดจ�ำนวน 13,198 ต้น โดยตีความว่าเสาส่งสัญญาณไม่ใช่เครื่องมือและหรืออุปกรณ์ตามที่ระบุ          
ในสัญญาอนุญาตฯ จึงไม่ตอ้ งช�ำระส่วนแบ่งรายได้ทเี่ กิดจากการน�ำเสาส่งสัญญาณไปหาประโยชน์ให้บริษทั เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน
2556 บริษทั ได้มหี นังสือโต้แย้งและปฏิเสธว่ากรรมสิทธิเ์ สาส่งสัญญาณตกเป็นของกรรมสิทธิข์ องบริษทั โดยทันที ทีต่ ดิ ตัง้ เสร็จเรียบร้อย
แล้วตามสัญญาอนุญาตฯ ข้อ 4 จึงมีประเด็นโต้แย้งกรรมสิทธิ์เสาส่งสัญญาณและส่วนแบ่งรายได้ค่าร่วมใช้เสาส่งสัญญาณ             
เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 AIS ได้ยนื่ ค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่ ขอให้ชขี้ าดเรือ่ งกรรมสิทธิเ์ สาส่งสัญญาณ
(Tower) และเรียกให้บริษัทจ่ายคืนเงินส่วนแบ่งรายได้ค่าร่วมใช้เสาส่งสัญญาณดังกล่าวที่ได้รับจาก AIS ตั้งแต่ต้นจนถึงวันที               ่
30 มิถนุ ายน 2557 เป็นจ�ำนวน 516.31 ล้านบาท  ขณะนีบ้ ริษทั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการส่งเรือ่ งให้สำ� นักงานอัยการสูงสุดเป็นผูด้ ำ� เนินการ
เพื่อต่อสู้คดีแทน
คดีพิพาทกรณีบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (จัสมินฯ)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2534 บริษัทได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น�้ำ  (Submarine Optical Fibre Cable Project)                
กับบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (จัสมินฯ) มีก�ำหนดระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัท จัสมินฯ จะได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขภายใต้กรอบสัญญา โดยวิธกี ารค�ำนวณรายได้ตามทีก่ ำ� หนดในสัญญามี 2 วิธี คือ ค�ำนวณรายได้จริง
ที่เกิดจากการเปิดบริการ หรือค�ำนวณรายได้ตามสูตรค�ำนวณ ทั้งนี้ให้ใช้วิธีที่บริษัทได้ประโยชน์ดีกว่า โดยในขณะนั้นการหา
รายได้จริงจากการเปิดให้บริการยังไม่อาจท�ำได้ บริษัทจึงเลือกวิธีการค�ำนวณรายได้ตามสูตรไปก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน
2551 บริษัทได้ประชุมร่วมกับจัสมินฯ และมีมติร่วมกันว่า บริษัทจะใช้วิธีการค�ำนวณรายได้จริงที่เกิดจากการเปิดบริการ โดยการ
ตรวจวัดทราฟฟิคที่เปิดให้บริการ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552          
จัสมินฯ ได้โต้แย้งว่าการวัดรายได้ที่เกิดขึ้นจริงโดยการตรวจวัดทราฟฟิคนัน้ ไม่สมบูรณ์ จึงค�ำนวณส่วนแบ่งรายได้ตามสูตรการ
ค�ำนวณเช่นเดิม จึงท�ำให้เกิดเป็นข้อพิพาทเนื่องจาก บริษัทได้ระงับการช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2551 - ตุลาคม
2554 ต่อมาเมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 จัสมินฯ ได้ยนื่ ค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ บริษทั ท�ำการช�ำระส่วนแบ่ง
รายได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 - ตุลาคม 2554 รวมดอกเบี้ย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,395.35 ล้านบาท โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการ
จัดท�ำค�ำคัดค้านหรือข้อเรียกร้องแย้งยื่นต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระที่ต้อง
ช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตามค�ำฟ้องแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบริษัทได้บันทึกส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลสรุปของ
กระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวไว้ในบัญชีจ�ำนวนหนึง่ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม
นอกจากนี้ในการต่อสู้คดีอื่นๆ ส�ำนักกฎหมายของบริษัทได้ด�ำเนินการทั้งพยานบุคคล และพยานเอกสารอย่างครบถ้วน มิได้มีการ
เสียเปรียบในรูปคดี ดังนัน้ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าไม่มีเหตุที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจ�ำนวนที่ฟ้อง และไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สิน
ไว้ในงบการเงินนี้ แต่ทั้งนี้ผลของคดีขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ ของศาลเป็นส�ำคัญ
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38.1.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 บริษทั ไม่ได้บนั ทึกค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ซงึ่ อาจเกิดจากรายได้ ค่าเชือ่ มโยง (Access
Charge) ทีเ่ ป็นกรณีพพิ าทกับ บมจ.กสท และบริษทั เอกชนคูส่ ญ
ั ญาของ บมจ.กสท ในส่วนทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้บนั ทึกเป็นรายได้ในงบการเงินนี้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับแจ้งจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ว่ากรมสรรพากร แจ้งว่าหากบริษัท
ได้มกี ารให้บริการเชือ่ มโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีก่ บั คูส่ ญ
ั ญาตามสัญญาให้บริการเชือ่ มโยงโครงข่ายดังกล่าวแล้ว บริษทั ย่อมมีสทิ ธิ
เรียกร้องในหนีค้ ่าบริการที่เกิดขึ้น แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้รับรู้รายได้ค่าเชื่อมโยงเนื่องจากยังเป็นข้อพิพาทกับคู่สัญญาก็ตาม บริษัทต้องน�ำ
รายได้ค่าเชื่อมโยงดังกล่าวมาค�ำนวณเป็นรายได้ของบริษัท ตามมาตรา 65 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของค�ำสั่ง
กรมสรรพากรที่ ทป.1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการค�ำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่          
28 สิงหาคม 2528 ต่อมาเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2555 ส�ำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ได้ตอบข้อหารือของบริษทั เกีย่ วกับ
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลกรณีรายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Access Charge) ที่บริษัทไม่ได้รับรู้รายได้ข้างต้น สรุปได้ว่า          
หากบริษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้สามารถวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ และไม่อาจก�ำหนดจ�ำนวนหนีท้ แี่ น่นอนได้
บริษัทก็ไม่ต้องน�ำค่าเชื่อมโยงโครงข่ายดังกล่าวมารวมค�ำนวณก�ำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นติ ิบุคคลตามมาตรา 65
แห่งประมวลรัษฎากร
38.1.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเกิดจากการน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายหลังหักภาษี
สรรพสามิตแล้ว
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ได้เห็นชอบแนวทางด�ำเนินการเพื่อหักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่       
คู่สัญญาจะต้องน�ำส่งให้คู่สัญญาภาครัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนัน้ AIS จึงได้น�ำส่งส่วนแบ่ง  
รายได้ตามสัญญาอนุญาตให้ดำ� เนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ ห้บริษทั ในจ�ำนวนทีห่ กั ภาษีสรรพสามิตแล้ว ซึง่ รายรับจากส่วนแบ่ง
รายได้ดังกล่าวบริษัทได้ค�ำนวณน�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามฐานภาษีรายรับที่ได้รับจริง ภายหลังจากหักภาษีสรรพสามิต โดยบริษัทได้
หารือแนวทางปฏิบัติกับกรมสรรพากรในขณะนัน้ แล้ว อย่างไรก็ตามระหว่างงวดปี 2550 กรมสรรพากรได้แจ้งว่าบริษัทต้องน�ำส่งภาษี
มูลค่าเพิ่มส�ำหรับเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ถูกหักจากส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546 - เดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งค�ำนวณ
เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มได้เป็นจ�ำนวน 2,202.38  ล้านบาท และบริษัทยังมีภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มสิ้นสุดถึงวันที่ช�ำระ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ�ำนวนประมาณ 3,152.05 ล้านบาท ซึง่ กรมสรรพากรน�ำไปหักกลบกับภาษีซอื้ ทีบ่ ริษทั ขอคืนจ�ำนวน 322.80 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นภาษี
มูลค่าเพิ่มจ�ำนวน 108.52 ล้านบาท เบี้ยปรับและเงินเพิ่มจ�ำนวน 214.28 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้ชำ� ระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินส่วนที่เหลือจ�ำนวน 2,093.86 ล้านบาท (2,202.38 - 108.52) เพื่อเป็นการลดภาระเงินเพิ่ม
พร้อมทั้งให้บริษัทยื่นอุทธรณ์ และน�ำที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�ำนวน 2,951.67 ล้านบาท (หมายเหตุ 16, 17)                  
ไปจดทะเบียนจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการขอทุเลาการเสียภาษีในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งบริษัทได้ช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ�ำนวน 2,093.86 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2551 และได้รับอนุมัติในการทุเลาการเสียภาษีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 แม้ว่าฝ่ายบริหาร
ของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและบริษัทไม่ควรต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนีต้ ่อกรมสรรพากร แต่เนื่องจาก
บริษทั มีความไม่แน่นอนในการทีจ่ ะได้รบั เงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีจ่ า่ ยไปแล้วคืน และบันทึกภาษีมลู ค่าเพิม่ รอเรียกคืนจ�ำนวน 322.80 ล้านบาท
โดยแสดงรวมอยู่ในในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และได้ตั้งค่าเผื่อภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนทั้งจ�ำนวนแล้ว (หมายเหตุ 12) อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังมีภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,937.77 ล้านบาท (3,152.05 - 214.28) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554
บริษัทได้รับแจ้งผลค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์ข้างต้นจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งได้วินจิ ฉัยยืนตามการประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินกรมสรรพากร ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อเพิกถอนการประเมินภาษีอากร
และค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และให้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
รวมทุนทรัพย์ 5,356.58 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ศาลภาษีอากรกลางได้มีค�ำพิพากษายกฟ้องคดีที่บริษัทฟ้อง                
กรมสรรพากร กรณีมีค�ำสั่งประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างการ          
พิจาณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตามที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทไม่น่าจะต้องช�ำระภาษีอากรตามที่ถูกประเมิน
เพราะได้ถอื ปฏิบตั ติ ามกฎหมายประมวลรัษฎากรในหลักความรับผิดในการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ได้บนั ทึก
รายการหนี้สินส�ำหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มส่วนที่เหลือในงบการเงินนี้
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38.1.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 กสทช. มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ และค่าธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้นของเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่บริษัทจัดสรรให้รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จ�ำนวน 137 เลขหมาย
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 656.51 ล้านบาท ซึ่งการเรียกเก็บดังกล่าว กสทช. อ้างว่า
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชัว่ คราว และหลักเกณฑ์
ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทไม่ต้องจ่าย               
ช�ำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว เนือ่ งจากบริษทั ได้นำ� ส่งรายละเอียดข้อมูลของผูใ้ ช้บริการเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษทัง้ หมดให้กบั กสทช.
ทราบแล้ว กสทช. จึงควรเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแทนบริษัท รวมทั้งด�ำเนินการแจ้งและเรียกเก็บ         
ค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษโดยตรงจากผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ และบริษัทได้ท�ำหนังสือแจ้งตอบปฏิเสธ
การช�ำระเงินต่อ กสทช. และเมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทได้ฟ้อง กสทช. เพื่อเพิกถอนค�ำสัง่ ทางปกครองที่ กสทช. บังคับให้บริษทั
ช�ำระเงินค่าเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวแล้ว ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินส�ำหรับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ      
ที่ถูกเรียกเก็บดังกล่าวไว้ในงบการเงินนี้

38.2 ภาระผูกพัน
38.2.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงิน ณ วันที                 ่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
2557
2556
1,081.58
4,628.63

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
1,081.58
4,628.63

38.2.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด� ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556                     
มีรายละเอียดดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า  1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
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งบการเงินรวม
2557
2556
1,208.89
1,241.50
2,703.12
3,222.63
625.00
1,250.00
4,537.01
5,714.13

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
1,208.89
1,241.50
2,703.12
3,222.63
625.00
1,250.00
4,537.01
5,714.13

39 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทถูกควบคุมโดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวและเป็นผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดของบริษัท บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจกับ
หน่วยงานราชการของรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจ ซึง่ รัฐบาลไทยเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือรัฐบาลไทยเป็นผูค้ วบคุมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม  (รวม
เรียกว่า  หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นลูกค้ารายส�ำคัญของบริษัท โดยรายการทางธุรกิจ
กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเหล่านี้เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ  บริษัทได้แสดงยอดรายได้และยอดลูกหนีก้ ับหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจเป็นยอดรวม ยกเว้นรายการกับ บมจ.กสท แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก เนื่องจากอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันและ
ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท
ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมร่วมกัน หรือเป็นกิจการที่มีรายการบัญชีกับริษัท  รายการกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะรายการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายของบริษัท มีดังนี้
บริษัท
กระทรวงการคลัง
บริษัท กสท จ�ำกัด (มหาชน)
หน่วยงานราชการของรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด
บริษัทเทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้เดียวและเป็นผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดของบริษัท
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 98.57
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 25
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 25
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 26
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 48.12
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 49
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 30
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 20

บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น ไฟฟ้า น�้ำประปา การเดินทาง (ทางอากาศ รถไฟ            
รถประจ�ำทาง) เชื้อเพลิง ไปรษณีย์ การเช่าอาคารและที่ดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่มีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ นอกจากนัน้ บริษัท
ยังมีหน้าที่เก็บภาษี ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนรัฐบาลไทย โดยบริษัทไม่ได้รับ       
ค่าตอบแทนจากรัฐบาลไทยในการท�ำหน้าทีจ่ ดั เก็บภาษีดงั กล่าว รายละเอียดค่าสินค้าและบริการข้างล่างนีท้ เี่ กีย่ วกับหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ได้เปิดเผยเฉพาะรายการที่เกิดกับ บมจ.กสท เท่านัน้ เนื่องจากไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายและเจ้าหนีก้ ับหน่วย
งานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ นทั้ ง หมดได้ จึ ง ไม่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ค่ า ใช้ จ ่ า ยและเจ้ า หนี้กั บ หน่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ น                       
ในงบการเงินนี้
บริษทั มีเงินสด เงินฝากธนาคาร และตัว๋ สัญญาใช้เงินกับธนาคารทีถ่ กู ควบคุมโดยรัฐบาล ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี เงินลงทุนในตั๋วเงิน
คลังของรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว
และเงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว กับธนาคารที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ มีจ�ำนวน 25,094.75 ล้านบาท          
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : 17,947.66 ล้านบาท)

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายการกับพนักงาน ผู้บริหาร หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถหายอดรวมของรายการดังกล่าวที่มีจำ� นวนมากและหลาก
หลาย อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุนี้ได้แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอย่างพอเพียงแล้ว
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เฉพาะรายการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายของบริษัท

39.1 รายได้จากการให้บริการ
งบการเงินรวม
2557
2556
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- บริษัทย่อย
- บริษัทร่วม
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บมจ.กสท
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายได้จากบริการโทรคมนาคมอื่น
- กระทรวงการคลัง
- บริษัทย่อย
- บริษัทร่วม
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บมจ.กสท
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

40.39
1.52

36.29
11.77

40.39
0.36
1.52

36.29
0.07
11.77

21.19
7,380.68
7,443.78

5.83
2,408.95
2,462.84

21.19
7,380.68
7,444.14

5.83
2,408.95
2,462.91

22.63
7.67

39.34
20.47

22.63
0.61
7.67

39.34
2.81
20.47

65.20
5,388.73
5,484.23

15.47
3,209.39
3,284.67

65.20
5,388.73
5,484.84

15.47
3,209.39
3,287.48

39.2 รายได้จากการให้บริการอื่น

- บริษัทย่อย
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งบการเงินรวม
2557
2556
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
0.90
0.45
0.90
0.45

39.3 รายได้อื่น

- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บมจ.กสท

งบการเงินรวม
2557
2556
-

242.60
242.60

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
20.00
15.56
20.00

242.60
258.16

39.4 การซื้อบริการ

ค่าบริการโทรคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- บริษัทย่อย
- บริษัทร่วม
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บมจ.กสท

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

66.77
-

98.67
0.74

66.77
673.64
-

98.67
303.50
0.74

168.33
235.10

213.33
312.74

168.33
908.74

213.33
616.24

39.5 ยอดค้างช�ำระที่เกิดจากการซื้อและขายบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีก้ ิจการโทรคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- บริษัทย่อย
- บริษัทร่วม
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บมจ.กสท
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเช่าที่ดินของราชพัสดุจ่ายล่วงหน้า
- กระทรวงการคลัง

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

18.24
4.97

51.09
11.02

18.24
0.17
4.97

51.09
0.03
11.02

611.22
2,361.05
2,995.48
(4.79)
2,990.69

578.93
1,565.63
2,206.67
(5.02)
2,201.65

611.22
2,361.05
2,995.65
(4.79)
2,990.86

578.93
1,565.63
2,206.70
(5.02)
2,201.68

171.29

180.75

171.29

180.75

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
2557
2556
เจ้าหนีก้ ารค้า
- กระทรวงการคลัง
- บริษัทย่อย
- บริษัทร่วม
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บมจ.กสท
เจ้าหนี้อื่น
- กระทรวงการคลัง
- บริษัทย่อย
- บริษัทร่วม
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บมจ.กสท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

19.32
0.57

7.82
9.93

19.32
16.00
0.57

7.82
28.21
9.93

28.89
48.78

3.79
21.54

28.89
64.78

3.79
49.75

0.21
-

0.21
0.41

0.21
90.86
-

0.21
46.91
0.41

32.50
32.71

54.47
55.09

32.50
123.57

54.47
102.00

39.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2557
2556
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
60.43
63.14

39.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินประกันสัญญา
- บริษัทย่อย
- บริษัทร่วม
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3.01
3.01

3.01
3.01

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
10.27
3.01
13.28

10.25
3.01
13.26

39.8 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2557
2556
-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
87.52

บริษัทได้ท�ำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 เป็นจ�ำนวนเงิน 979.22 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
6 ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระเงินกู้คืนภายในระยะเวลา 7 ปี ช�ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเดือนละ 14.31 ล้านบาท เริ่มผ่อนช�ำระ   
งวดแรกภายในวันเดียวกับวันที่บริษัทช�ำระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่บริษัทย่อยเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช�ำระครบถ้วน และสามารถน�ำหนีด้ งั กล่าวมาหักกลบกันได้  ต่อมาเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2555 บริษทั ได้หกั กลบลบหนีก้ บั ค่าเช่าอุปกรณ์
โครงข่ายฯ ทีบ่ ริษทั ต้องจ่ายช�ำระให้บริษทั ย่อย ส�ำหรับงวดวันที่ 3 ธันวาคม 2552 - 31 สิงหาคม 2555 กับเงินต้นและดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ย่อย
ต้องจ่ายช�ำระให้บริษัทตามสัญญาเงินกู้แล้ว และเงินกู้ส่วนที่เหลือบริษัทย่อยได้ช�ำระครบถ้วนแล้วในไตรมาสที่ 2/2557

39.9 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 16,211.90 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะ
บริษทั จ�ำนวน 16,280.43 ล้านบาท ได้รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหารส�ำคัญ ซึง่ เป็นค่าตอบแทนทีผ่ บู้ ริหารส�ำคัญได้รบั หรือพึงได้รบั จากบริษทั
และกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นใดที่ได้รับ           
โดยผู้บริหารส�ำคัญ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญมีรายละเอียดดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการ
แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่น
เมื่อเกษียณอายุ
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
46.63
59.72

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556
45.97
59.06

1.00
0.37
48.00

1.00
0.37
47.34

5.33
0.47
65.52

งบการเงินรวม
2557
2556
ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บมจ.กสท

5.33
0.47
64.86

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2557
2556

-

-

383.33

177.25

-

0.51
0.51

383.33

0.51
177.76

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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40 ข้อพิพาทกรณีการเชื่อมต่อโครงข่ายกับ
40.1 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (DTAC)  
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 DTAC ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ บมจ.กสท ภายใต้สัญญาให้ด�ำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้บริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยด�ำเนินการให้ผู้ใช้บริการเลขหมายของ DTAC ที่ได้รับจัดสรร
ใหม่จาก กสทช. จ�ำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย เข้าถึงการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัทได้ และห้ามมิให้บริษัทเรียกเก็บค่าตอบแทน
ภายใต้ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่าย แต่ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอัตราที่บริษัทก�ำหนดและได้รับอนุมัติ จาก
กสทช. ซึ่งใช้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย นอกจากนี้ DTAC ได้ขอให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจากการไม่ได้เชื่อมต่อโครงข่าย
บริษัท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายที่ได้ช�ำระให้แก่ กสทช. เป็นรายเดือน เดือนละ 3 ล้านบาท นับจากกลางเดือนธันวาคม 2549        
ค่าเสียโอกาสจากการที่ประชาชนไม่มาขอรับบริการ จ�ำนวน 15 ล้านบาทต่อวัน นับจากวันฟ้องค่าเสียหายต่อชื่อเสียงที่บริษัทท�ำให้
สาธารณชนไม่เชื่อมั่นในการให้บริการของ DTAC จ�ำนวน 70 ล้านบาท เป็นต้น และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 ศาลปกครองกลางมี
ค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยให้บริษัทด�ำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้      
เลขหมายโทรศัพท์ที่ DTAC ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. สามารถติดต่อกับเลขหมายโทรคมนาคมของบริษัทได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
หรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสัง่ เป็นอย่างอืน่   อย่างไรก็ตามบริษทั ได้ยนื่ ขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ค�ำสัง่ ของศาลปกครองข้างต้นต่อศาลปกครอง
สูงสุด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 แล้ว โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งยืนตามค�ำสั่งศาลปกครองกลาง  
โดยมีความเห็นว่าค�ำสัง่ ของศาลปกครองกลางเป็นค�ำสัง่ ทีช่ อบแล้ว ต่อมาเมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ศาลปกครองกลางมีคำ� พิพากษา
ให้บริษัทท�ำการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยจัดท�ำ  OFFICE DATA และเปิด TRANSLATOR เพื่อให้เลขหมายโทรคมนาคมใหม่        
ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจัดสรรจาก กสทช. จ�ำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่คดีถึงที่สุด และให้บริษัท
ช�ำระค่าสินไหมทดแทนกับ DTAC จ�ำนวน 1 ล้านบาท และให้ค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน
ค�ำพิพากษามีผลบังคับต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 บริษัทยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษา ขณะนี้อยู่ระหว่าง          
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
นอกจากนีเ้ มือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2550  กสทช. มีคำ� ชีข้ าดข้อพิพาทการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC ที่ 1/2550 โดยให้บริษทั
เข้าร่วมเจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับค�ำชี้ขาด และต้องเจรจาท�ำสัญญา
เชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ ต้นเจรจา หากบริษทั ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำชีข้ าดดังกล่าว ย่อมเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 ซึ่ง กสทช. อาจมีคำ� สั่งบังคับทางปกครองตามมาตรา 66
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ได้ต่อไป ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการต่อสู้ทางกฎหมายมาโดยตลอด           
ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 กสทช.             
ได้แจ้งให้บริษัทช�ำระค่าปรับวันละ 60,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 จนกว่าจะปฏิบัติตามค�ำสั่งครบถ้วนโดยการเข้าร่วม
เจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับ DTAC ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทได้ท�ำหนังสือแจ้งให้ DTAC เข้าหารือเพื่อเจรจา
ท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท และได้จ่ายค่าปรับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551  
ให้แก่ กสทช. แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจากับ DTAC ได้ และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 DTAC
ได้ทำ� หนังสือถึง กสทช. เพือ่ ให้วนิ จิ ฉัยชีข้ าดเงือ่ นไขทีต่ กลงไม่ได้ดงั กล่าว โดยมีขอ้ เรียกร้องข้อหนึง่ ให้เลขาธิการ กสทช. พิจารณาก�ำหนด
ค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 60,000 บาท ให้บริษทั ช�ำระต่อไปจนกว่าจะปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของ กสทช. (ถ้ามี) ครบถ้วน เมือ่ วันที่       
26 ธันวาคม 2551 กสทช. ชี้ขาดให้บริษัทท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับ DTAC ให้ครอบคลุมเลขหมายโทรคมนาคมทั้งหมดที่ DTAC
มีสิทธิในการน�ำออกให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย ขณะนี้บริษัทและ DTAC อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อท�ำสัญญา
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือเตือนให้บริษัทด�ำเนินการตามค�ำชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ 4/2551 ของ กสทช. โดยการเข้าท�ำสัญญาการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ หากพ้นก�ำหนดแล้วหากไม่ปฏิบัติตามเลขาธิการ กสทช. จะใช้อ�ำนาจตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก�ำหนดให้บริษัทช�ำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
เลขาธิการ กสทช. มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ กสทช. ให้บริษัทเข้าร่วมเจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน หากบริษัทจะโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอน
ค�ำชี้ขาดดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่ง กสทช. ยื่นค�ำให้การและบริษัทยื่นค�ำคัดค้านค�ำให้การแล้ว และเมื่อวันที                ่
16 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้องค�ำฟ้องของบริษัท บริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที        ่
9 สิงหาคม 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 กสทช. ได้แจ้งให้บริษัทปฏิบัติให้
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ถูกต้องเกีย่ วกับการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกรณีไม่เข้าท�ำสัญญาการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC โดยอ้างค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ข้างต้น และก�ำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท จนกว่าบริษัท
จะเข้าท�ำสัญญาแล้วเสร็จ เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 2556 บริษทั ได้อทุ ธรณ์คำ� สัง่ ปกครองดังกล่าวต่อ กสทช.วันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษทั
ได้ยนื่ ค�ำร้องขอบรรเทาทุกข์การบังคับตามค�ำสัง่ หรือก�ำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวในระหว่างอุทรธ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้      
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัท และ ทรู                        
ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกบริษัท และ ทรู ให้ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2553 โดยเรียกจากบริษัทเป็นจ�ำนวน 5,358.34 ล้านบาท ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นค�ำให้การเพื่อต่อสู้คดีแล้วเมื่อวันที่            
16 กันยายน 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัท         
ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554        
เป็นจ�ำนวน 433.73 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 DTAC                    
ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่  
31 กรกฎาคม 2556 เป็นจ�ำนวน 201.48 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทได้ยื่นค�ำให้การ ต่อศาลปกครองกลางแล้ว           
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง (หมายเหตุ 38.1.1)

40.2 บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด (TRUE Move)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 TRUE Move ซึ่งเป็นคู่สัญญาของ บมจ.กสท ภายใต้สัญญาให้ดำ� เนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ      
เซลลูล่าร์อีกรายหนึง่ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้บริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยด�ำเนินการให้ผู้ใช้บริการเลขหมาย            
ของ TRUE Move ที่ได้รับจัดสรรใหม่จาก กสทช. จ�ำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย เข้าถึงการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัทได้ และ       
ห้ามมิให้บริษัทเรียกเก็บค่าตอบแทนภายใต้ข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่าย แต่ให้เรียกเก็บเฉพาะค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในอัตรา
ทีบ่ ริษทั ก�ำหนดและได้รบั อนุมตั จิ าก กสทช. ซึง่ ใช้กบั ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย นอกจากนี้ TRUE Move ได้ขอให้บริษทั ชดใช้
ค่าเสียหายจากการไม่ได้เชือ่ มต่อโครงข่ายบริษทั ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายทีไ่ ด้ชำ� ระให้แก่ กสทช. เป็นรายเดือน เดือนละ 3 ล้านบาท
นับจากกลางเดือนตุลาคม 2549 ค่าเสียโอกาสจากการที่ประชาชนไม่มาขอรับบริการ จ�ำนวน 14 ล้านบาทต่อวันนับจากวันฟ้อง              
ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงที่บริษัทท�ำให้สาธารณชนไม่เชื่อมั่นในการให้บริการของ TRUE Move จ�ำนวน 70 ล้านบาท เป็นต้น และเมื่อวันที่
26 มกราคม 2550 ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยให้บริษัทด�ำเนินการเชื่อม
ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์ที่ TRUE Move ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. สามารถติดต่อกับเลขหมาย
โทรคมนาคมของบริษทั ได้ จนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ หรือจนกว่าศาลจะมีค�ำสัง่ เป็นอย่างอืน่   อย่างไรก็ตามบริษทั ได้ยนื่ ขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์
ค�ำสัง่ ของศาลปกครองข้างต้นต่อศาลปกครองสูงสุด เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2550 แล้ว โดยเมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2550 ศาลปกครองสูงสุด
มีคำ� สัง่ ยืนตามค�ำสัง่ ศาลปกครองกลาง โดยมีความเห็นว่าค�ำสัง่ ของศาลปกครองกลางเป็นค�ำสัง่ ทีช่ อบแล้ว ต่อมาเมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2552 ศาลปกครองกลางมีค�ำพิพากษาให้บริษัทท�ำการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยจัดท�ำ OFFICE DATA และเปิด TRANSLATOR
เพือ่ ให้เลขหมายโทรคมนาคมใหม่ทผี่ ้ฟู ้องคดีได้รบั อนุมตั จิ ดั สรรจาก กสทช. จ�ำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
ในวันที่คดีถึงที่สุดและให้บริษัทช�ำระค่าสินไหมทดแทนกับ TRUE Move จ�ำนวน 1 ล้านบาท และ ให้ค�ำสั่งก�ำหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุม้ ครองเพือ่ บรรเทาทุกข์ชวั่ คราวก่อนค�ำพิพากษามีผลบังคับต่อไปจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ ซึง่ เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2552 บริษทั ยืน่ อุทธรณ์
ค�ำพิพากษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 กสทช. มีค�ำชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ TRUE Move ที่ 2/2550
โดยให้บริษัทเข้าร่วมเจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ TRUE Move ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับค�ำชี้ขาด และต้อง
เจรจาท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มต้นเจรจา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา

41 การอนุมัติงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 8 เมษายน 2558

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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