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คุณภาพ
โปร่งใส
รับผิดชอบสังคม

คุ ณ ภ า พ
ทีโอที เรามุ่งมั่นพัฒนาบริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพทุกขั้นตอน
เพื่อตอบสนองให้บริการอย่างรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม
โดยผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล
และผ่านการรับรองที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
รวมถึงศูนย์บริการลูกค้าที่ได้ยกระดับมาตรฐาน
ทั้งในด้านของสถานที่ บุคลากร และกระบวนการท�ำงาน
และที่ส�ำคัญเราได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาให้บริการลูกค้าแบบ End to End
เพื่อให้บริการในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

โ ป ร่ ง ใ ส
ยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
โดยมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ก�ำกับการด�ำเนินงานของ ทีโอที มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงส่งเสริมความโปร่งใสและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านคอรัปชั่น

Green ICT
สุขศาลาพระราชทาน

USO

ICT for Green

TOT Young Club

ครูตู้

รั บ ผิ ด ช อ บ สั ง ค ม
มุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุด ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้สังคม
ภายใต้การด�ำเนินงาน CSR ของ ทีโอที ใน 3 ด้าน
ด้านบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างความเท่าเทียมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ด้านการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Knowledge Based Society)
ด้านสิ่งแวดล้อม บริหารพัฒนาระบบสารสนเทศสร้างความยั่งยืน ให้เกิดองค์กรต้นแบบด้าน ICT
ที่ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
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นโยบายของคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น จะสามารถผลักดันให้ ทีโอที
ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
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สารประธานกรรมการ

ปี 2558 เป็นช่วงเวลาที่ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญในหลายๆ ด้าน ประการแรก ได้แก่ การสิน้ สุด
สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Cellular 900 MHz ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของ ทีโอที ประกอบกับสภาพการ
แข่งขันธุรกิจโทรคมนาคมที่รุนแรงยิ่งขึ้น ท�ำให้ ทีโอที ต้องเร่งด�ำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เป้าหมายส�ำคัญของแผนพลิกฟื้นองค์กร คือ การปรับรูปแบบการด�ำเนินงานของ ทีโอที ให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น ทั้งการปรับ
โครงสร้างองค์กรเป็นกลุม่ ธุรกิจ การลดต้นทุน การลดค่าใช้จา่ ย และการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทซึง่ เป็นปัญหาสะสมมายาวนานและส่งผลกระทบ       
ต่อการด�ำเนินงานของ ทีโอที เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ทีโอที ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมการปรับรูปแบบไปสู่โครงสร้างแบบ     
กลุ่มธุรกิจในระยะต่อไป
คณะกรรมการบริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ได้มงุ่ มัน่ ก�ำกับดูแลการพลิกฟืน้ องค์กรของ ทีโอที ให้กลับมาเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
โดยให้ความส�ำคัญกับการลดค่าใช้จา่ ยเพือ่ ลดต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจ การน�ำทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูม่ าบริหารจัดการเพือ่ หารายได้เพิม่ การเลือกลงทุน
เฉพาะแผนงาน/โครงการทีม่ นั่ ใจว่าจะได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า การแสวงหาพันธมิตรเพือ่ ร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
การให้ความส�ำคัญกับการน�ำระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการปลูกฝังการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอันจะเป็นรากฐาน
ส�ำคัญส�ำหรับความยั่งยืนของ ทีโอที แม้ผลประกอบการของ ทีโอที ในปี 2558 อาจยังมิได้แสดงผลส�ำเร็จในการพลิกฟื้น ทีโอที อย่างสมบูรณ์
แต่มแี นวโน้มในทิศทางทีด่   ี โดย ทีโอที จะมีธรุ กิจใหม่ทสี่ ามารถหารายได้เพิม่ ให้องค์กร ทัง้ บริการบรอดแบนด์ดว้ ยเทคโนโลยีเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
การน�ำทรัพย์สินที่ได้รับมอบหลังสิ้นสุดสัญญาฯ มาหารายได้ โดยเฉพาะธุรกิจเสาโทรคมนาคม  ธุรกิจท่อร้อยสายโทรคมนาคม ซึ่ง ทีโอที ได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการให้บริการ และธุรกิจการให้เช่าวงจรระหว่างประเทศเมือ่ โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ
AAE-1 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ธุรกิจเหล่านีจ้ ะเป็นส่วนส�ำคัญในการพลิกฟืน้ ทีโอที ให้กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจชัน้ น�ำทีม่ ภี ารกิจส�ำคัญในการหารายได้
และเป็นสถาบันที่ตอบสนองนโยบายของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะการรองรับนโยบาย      
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต              
ของประชาชนทั่วไป
ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
การพลิกฟื้น ทีโอที มีความคืบหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ ผมเชื่อมั่นว่าความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและผู้บริหาร และนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั ทีย่ ดึ มัน่ ในหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ จะสามารถผลักดันให้ ทีโอที ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมัน่ คงเพือ่ ประโยชน์
ของพนักงาน องค์กร สังคม และประเทศชาติ  

พลเอก
(สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)
ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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นายมนต์ชัย หนูสง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทีโอที จะกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรหลักที่จะน�ำพาประเทศชาติ
ประชาชนก้าวไปสู่อนาคต อย่างมั่นคงภายใต้ความมุ่งมั่น ทุ่มเท
และรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว
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สารกรรมการผู้จัดการใหญ่

แม้ว่าปี 2558 มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด�ำเนินธุรกิจของ ทีโอที อาทิ การสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนิน
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมที่รุนแรงยิ่งขึ้น แต่ ทีโอที ยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินงานเพื่อพลิกฟื้นองค์กร
ให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืนตามแผนงานการแก้ไขปัญหาองค์กรทีค่ ณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มอบหมายให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่กำ� หนด ทั้งการลดค่าใช้จ่ายและการหารายได้เพิ่ม ผลประกอบการปี 2558 สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จในระดับที่
น่าพอใจ โดยเฉพาะการปรับลดค่าใช้จา่ ยต่างๆ สามารถลดได้รอ้ ยละ 26 จากเป้าหมายร้อยละ 10 จากงบอนุมตั ิ ส�ำหรับแนวทางด้านอืน่ ๆ ในเรือ่ ง
การแก้ไขข้อพิพาท ได้เจรจากับบริษัทคู่สัญญาเพื่อยุติข้อพิพาทในเรื่องเสาโทรคมนาคมและการเช่าที่ดินที่ตั้งสถานีฐาน การใช้สินทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ได้สรรหาพันธมิตรเพือ่ ใช้ทรัพย์สนิ บนโครงข่าย 3G ซึง่ แสดงถึงแนวโน้มในทางบวกต่อการด�ำเนินธุรกิจของ ทีโอที ในระยะต่อไป
ส�ำหรับโครงการส�ำคัญๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ด�ำเนินงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร และเพื่อตอบสนองนโยบาย
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ของรัฐบาล ฝ่ายบริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้ระดมก�ำลังเพือ่ ผลักดัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ได้แก่ แผนการน�ำคลืน่ 2300 MHz
มาใช้งานเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมท่อร้อยสายใต้ดนิ ซึง่ ทีโอที จะสามารถน�ำทรัพย์สนิ ท่อร้อยสายใต้ดนิ มาสร้างมูลค่าในระยะยาว โครงการขยายบริการโทรคมนาคม
เพือ่ รองรับการให้บริการในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษที่ ทีโอที มีความพร้อมให้บริการโทรคมนาคมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แผนการขยาย
บริการ FTTx ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการเพิ่มมากขึ้น โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ท โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำ  AAE-1 ที่จะ         
เชือ่ มโลกฝัง่ ตะวันตกกับฝัง่ ตะวันออกเข้าด้วยกันโดยผ่านประเทศไทย โดยโครงการนีจ้ ะเป็นปัจจัยหลักทีเ่ สริมสร้างศักยภาพของไทยในการเป็น  
Telecom Hub ของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
ในการด�ำเนินธุรกิจ ทีโอที ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า พันธมิตร และคู่ค้า จึงได้ก�ำหนดนโยบาย                  
ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท�ำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์โปร่งใส โดย ทีโอที ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาถึงปี 2558
และจะคงยึดมั่นต่อไป
ผมมีความเชื่อมั่นว่า ทีโอที จะสามารถกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรหลักที่จะน� ำพาประเทศชาติประชาชนก้าวไปสู่อนาคต           
ข้างหน้าอย่างมัน่ คงภายใต้ความมุง่ มัน่ ทุม่ เท และรวมใจกันเป็นหนึง่ เดียวของทุกๆ คน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและพนักงาน
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

(นายมนต์ชัย หนูสง)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายองค์กร
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
- ภาพรวม
- สาขาสื่อสาร

- ทีโอที

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำ�เนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง
เร่งรัดการวางกลยุทธ์เพื่อปรับความสามารถขององค์กรให้ดำ�เนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคม      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรร่วมกับรัฐวิสาหกิจอื่น เพื่อลดการลงทุนซ�้ำซ้อน และสร้าง
พันธมิตรผู้ประกอบการอื่น

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำ�ของประเทศ”

พันธกิจ
• ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินธุรกิจ
• ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
• สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน

ค่านิยม
• ลูกค้าสำ�คัญที่สุด
• คุณภาพบริการสู่ระดับสากล
• ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ
• ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส
• 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

รายงานประจ�ำปี 2558 013

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ทีโอที ได้ดำ�เนินการในฐานะองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นเวลาถึง 48 ปี
ก่อนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ภายใต้
พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด
สินทรัพย์ และพนักงานทั้งหมดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทีโอที
ยังคงสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
ทุกชนิดทุกประเภท โครงข่ายโทรคมนาคม วิทยุคมนาคม และบริการส่งหรือ
แพร่ภาพและเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ กระจายเสียงทางวิทยุ รวมทั้งธุรกิจอื่น
ทีต่ อ่ เนือ่ งกับกิจการดังกล่าวและใกล้เคียงกันทัง้ ในประเทศ ระหว่างประเทศ และ
นอกประเทศ
ชื่อย่อในรายงานประจำ�ปี
เลขทะเบียน ทีโอที
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ที่ตั้งสำ�นักงานสำ�นักขาย
และบริการลูกค้า
นครหลวง
         
         
ที่ตั้งสำ�นักงานสำ�นักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาค     
      

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว
ชนิดหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
บุคคลอ้างอิง

ทีโอที หรือ บริษัท
0107545000161
ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยดำ�เนินการเองและ/หรือร่วมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้
ยังดำ�เนินการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
นครหลวงที่ 1 977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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/
ภูมิภาคที่ 1 22/2 ถนนราเมศวร ตำ�บลประตูชยั อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
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
เลขหมายโทรศัพท์ 1100
เลขหมายโทรศัพท์สำ�หรับโทรเข้าจากต่างประเทศ  +662 240 0701
www.tot.co.th
6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน)
เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำ�นวน 600 ล้านหุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)
ผู้สอบบัญชี
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ตั้ง
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0 2271 8000
โทรสาร
0 2618 5769
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สถานภาพบริการสำ�คัญ
บริการ

2558

2557

ร้อยละ
เพม่ิ (ลด)
2556 2558/2557
ล้านเลขหมาย

1. 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			

4,944,962
3,150,267
1,376,382
418,313
7.60
29.71
3.95

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

(6.56)
(5.29)
(6.48)
(15.29)
(6.48)
(5.42)
(7.90)

2. 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			

187,139
136,139
26,000
25,000
2.89
5.86
2.40

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

(7.63)
(10.20)
0.00
0.00
(7.18)
(10.34)
(6.05)

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

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

(25.97)
(10.83)
9.77
(31.98)

1,409,195

1,490,924

1,528,864

(5.48)

4. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4/
จ�ำนวนพอร์ททีเ่ ปิดใช้ (หน่วย : พอร์ท)

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

5,816
3,775
2,041

9,270
5,431
3,839

9,347
5,594
3,753

(37.26)
(30.49)
(46.84)

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

9,184,038
42,222

8,632,975
41,752

7,985,419
39,200

6.38
1.13

2558

2557

2556

โทรศัพท์สาธารณะ

2

1.87

2.03

2.17

2557

2556

1
2558

ล้านเลขหมาย

โทรศัพท์เคลื่อนที่

30

24.99

20
10
0

3.07

4.14

2558

2557

ล้านพอร์ต
3

204,728

184,740

159,762

10.82

เป็นบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน
รวมบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน
เป็นข้อมูลสิ้นสุด 30 กันยายน 2558 เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประกอบด้วย ADSL, VDSL, FTTx, Wi-Net และ IPStar

2556

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

1.41

1.49

1.53

2558

2557

2556

1
0

พันวงจร
10
8
5.82
6
4
2
0
2558
ล้านราย
9.18
10
8
6
4
2
0
2558

คู่สายเช่า/วงจรเช่า
9.27

9.35

2557

2556

เกมออนไลน์
8.63

2557

7.99

2556

IPTV

แสนราย
2.5

2.05

1.85

1.5

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

5.63

3

2.0
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในปี 2558 การด�ำเนินงานของ ทีโอที อยูภ่ ายใต้ปจั จัยแวดล้อมธุรกิจทีท่ ้าทาย เพือ่ เป็นการสร้างรายได้ทดแทนรายได้ทไี่ ด้รบั จากสัญญา
อนุญาตฯ พร้อมทัง้ ทบทวนบทบาทในการด�ำเนินธุรกิจให้มคี วามชัดเจน ทีโอที ได้ปรับโครงสร้างองค์กรและธุรกิจบริการใหม่ออกเป็นหน่วยธุรกิจ
รวม 6 กลุ่มธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เสาโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิล
ใต้น�้ำระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และบริการด้าน IT (IDC และ Cloud) ในขณะเดียวกัน
ทีโอที ได้เร่งพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านโครงข่าย คุณภาพ และการให้บริการ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นทีย่ อมรับ สามารถแข่งขันได้ ในสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสภาวการณ์ดา้ นอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปัจจุบนั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม 6 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure)
2. กลุ่มเสาโทรคมนาคม (Tower Co.)
3. กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ (Internet Gateway and International Submarine Cable)
4. กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile)
5. กลุ่มโทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Fixed Line and Broadband Internet)
6. กลุ่มบริการด้าน IT (IDC และ Cloud) (Information Technology Service (Internet Data Center and Cloud))
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มธุรกิจบริการ ดังนี้
1. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (Telecommunications Infrastructure) มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม การให้บริการแก่ผู้ประกอบการโดยให้บริการเช่าโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งแบบเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (Dark Fiber) ท่อร้อยสาย บริการ
ความยาวคลื่น (Lambda) และวงจรสื่อสัญญาณมีการรับประกันคุณภาพ (Quality) เสถียรภาพ (Reliability) และความมั่นคงปลอดภัย
(Security) ตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) โดยสามารถเชื่อมโยงได้ทุกระดับ ยกเว้นส่วนต่อปลายทางลูกค้า
(Last Mile) ได้แก่ อาคารบ้านพัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าที่ดิน อาคาร สถานที่ และพื้นที่อาคารชุมสายระดับจังหวัดและระดับภาค
รวมถึงระบบสนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ระบบการก�ำลัง และระบบปรับอากาศ
2. กลุ่มเสาโทรคมนาคม (Tower Co.) มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการเช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม พื้นที่ใต้เสาและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Antenna) จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมด�ำเนินการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บริการ
ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องบนเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้น
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3. กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ (Internet Gateway and International Submarine Cable)
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ของ ทีโอที (บริการ TOT IIG) เป็นบริการเชือ่ มต่อและแลกเปลีย่ นข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ
จากประเทศไทยไปยังศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก (Internet Hub) โดยผ่านวงจรสือ่ สัญญาณระบบเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ภาคพืน้ ดิน (Terrestrial) และเคเบิลใต้นำ�้ (Submarine Cable) ทีม่ ขี นาดวงจรใหญ่เพียงพอในการรองรับการเติบโตของบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต
ทัง้ ในและต่างประเทศ ท�ำให้ลกู ค้าสามารถเชือ่ มต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทัง้ ในเอเชีย อเมริกา และยุโรป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะส�ำหรับ
ลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และองค์กรต่างๆ ที่มีเครือข่ายเป็นของตนเอง ลูกค้าสามารถขอใช้บริการได้ตาม
ความต้องการใช้งานที่ Bandwidth ตั้งแต่ 2 Mbps เป็นต้นไป ทั้งในรูปแบบของ Committed/Fixed Bandwidth และ Burstable Bandwidth
โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เป็นการร่วมลงทุนจัดสร้างระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของภูมิภาค สร้างความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสาร และการแข่งขันด้าน ICT ของประเทศ
ทั้งยังท�ำให้ต้นทุนบริการบรอดแบนด์ของ ทีโอที ลดลง และสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการให้บริการวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศแก่ผู้ให้
บริการโทรคมนาคมรายอื่น
4. กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Mobile) เป็นการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีผสมผสานบนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ
2300 MHz เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดยด�ำเนินการสรรหาพันธมิตรเพือ่ ร่วมพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
บนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz แบบครบวงจร
5. กลุม่ โทรศัพท์ประจ�ำทีแ่ ละบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต (Fixed Line and Broadband Internet) เป็นกลุม่ ธุรกิจทีใ่ ห้บริการสือ่ สาร
โทรคมนาคมตามภารกิจหลักขององค์กร ได้แก่ บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ บริการบรอดแบนด์ บริการข้อมูล เป็นต้น มุ่งเน้นการให้บริการสื่อสาร
ทางเสียง และบริการสื่อสารข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายทางสายและไร้สาย ด้วยกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีบรอดแบนด์จาก xDSL
ไปสู่ FTTx และเพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร การตลาด ตลอดจนระบบ
สื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการก่อนและหลังการขาย
6. กลุ่มบริการด้าน IT  (IDC และ Cloud) (Information Technology Service (Internet Data Center and Cloud)) เป็นการด�ำเนิน
ธุรกิจโดยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ได้แก่ บริการศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
การท�ำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร
ด้วยกระบวนการออกแบบ ติดตั้ง และพัฒนาระบบ ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เสาโทรคมนาคม
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรศัพท์ประจ�ำที่และอินเทอร์เน็ต
IT (IDC และ Cloud)
สนับสนุน
ร่วมการงาน

การตลาด การจัดจ�ำหน่าย และช่องทางการจ�ำหน่าย
การแบ่งส่วนตลาดของ ทีโอที แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ
1. แบ่งตามพื้นที่ให้บริการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ให้บริการในเขตนครหลวง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) และพื้นที่ให้บริการในเขตภูมิภาค
2. แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่ 1) บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสื่อสารข้อมูล 2) บริการด้านเสียง
		 3) บริการด้านมัลติมีเดียและคอนเทนท์ 4) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
การจ�ำแนกกลุม่ ลูกค้า (Customer Segment) แบ่งเป็น 4 กลุม่ หลัก โดยมองถึงปัจจัยความต้องการใช้บริการ พฤติกรรมการใช้ รวมถึงลักษณะ
ธุรกิจของลูกค้า ได้แก่
1. ลูกค้าบ้านพักอาศัย (Resident - R)
2. ลูกค้าเอกชนรายใหญ่ (Business - B)
3. ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government - G)
4. ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
จากการส�ำรวจและวิจัยตลาดเป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2558 พบว่า ความต้องการที่ส�ำคัญของลูกค้าทุกกลุ่ม คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการบริการ ความสะดวกในการติดต่อและขอใช้บริการ บริการหลังการขายทีร่ วดเร็วและเป็นไปตามสัญญาการให้บริการ และอัตราค่าบริการ
ที่เหมาะสมตามกลุ่มลูกค้าและปริมาณการใช้งาน
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ช่องทางในการติดต่อลูกค้าและจัดจ�ำหน่าย แบ่งออกเป็นช่องทางหลักๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ
1. ช่องทาง Off-line ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
		
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในเขตนครหลวงและภูมิภาค มีจ�ำนวน 432 แห่ง เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกกลุ่ม
			 ผลิตภัณฑ์และบริการ และทุกกลุ่มลูกค้า
		
พนักงานขายลูกค้าองค์กร (Key Account) เป็นช่องทางการติดต่อสือ่ สารส�ำหรับให้บริการลูกค้าองค์กร ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ B และ G
		
TOT Contact Center ใช้ติดต่อกับลูกค้าผ่าน Call Center 1100
		
การจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การออกบูธขายตามพื้นที่ต่างๆ
2. ช่องทาง On-line ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
		
Website ของ ทีโอที คือ www.tot.co.th ซึ่งเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถสืบค้นข้อมูลรวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งานได้ตลอด
			 24 ชั่วโมง
		
ให้บริการผ่าน Application เช่น TOT Easy life ซึ่งลูกค้าสามารถขอใช้บริการและแจ้งข้อมูลการใช้งาน
		
Social Media เป็นการรับฟังลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter และ เว็บบอร์ดอื่นๆ สามารถให้ข้อมูล
			 ประสานงาน ตอบกระทู้ รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพือ่ ให้บริการลูกค้าของ ทีโอที เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปฏิบตั ติ ามระเบียบ ทีโอที ว่าด้วยการพัสดุ
ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีและระเบียบอื่นของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการจัดท�ำ TOR ทีโอที ได้ยึดประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดท�ำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการทีบ่ คุ คล
หรือนิตบิ คุ คลเป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2557 รวมทัง้ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
มีการก�ำหนดเงื่อนไขทางด้านพาณิชย์และเทคนิค เพื่อให้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ หากเป็นการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
สิ้นเปลืองหรือภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทีโอที ได้ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
ส�ำหรับการก�ำหนดราคากลางและการจัดท�ำทะเบียนผู้ค้าได้จัดให้มีส่วนงานที่ดูแลเป็นการเฉพาะ อีกทั้งมีการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดหาจะต้องลงนามรับรองในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง
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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)
(สิ้นสุดสัญญา วันที่ 30 กันยายน 2558)

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)

7. กลุ่มบริการอื่น ๆ

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

7.1 บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
การเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ (IPSTAR)
			
เป็นช่องทางในการให้บริการ VoIP, Broadband และอื่นๆ
				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

020 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญ ในบริษัทเอกชน
ชื่อบริษัทและ
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ธุรกิจหลัก

วันที่เข้าร่วม
ลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำ�กัด

ให้เช่าระบบ
7 สิงหาคม 2543
โทรศัพท์เคลื่อนที่		
1900 MHz

98.57

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
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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
บริการระบบสำ�รอง
ที่นั่งโดยสารอากาศยาน

9. บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�กัด บริการและดำ�เนินการ
98 อาคารสาธร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ห้อง 403 ชั้น 4 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
			

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

เคเบิ้ลใต้นํ้า

วันที่เข้าร่วม
ลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

3 ธันวาคม 2542

20.00

1 กุมภาพันธ์ 2553

20.00

13 พฤษภาคม 2540

16.00

13 พฤษภาคม 2539

10.00

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 24-41 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

022 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

กิจกรรมทางธุรกิจ
กิจกรรมทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
ทีโอที ขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง (FTTx) รองรับระดับความเร็วสูงสุด 2.4/1.2 Gbps
ครอบคลุมความต้องการใช้งานของประชาชน
ทีโอที ได้ด�ำเนินแผนงานเพือ่ รองรับการพัฒนาประเทศไปสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั ลดความเลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Digital Divide)
สนับสนุนนโยบาย National Broadband และนโยบาย Lifelong Learning โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ด้วยโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง (FTTx) รองรับระดับความเร็วสูงสุด 2.4/1.2 Gbps ครอบคลุมความต้องการการใช้งานของประชาชน มุ่งเน้นพื้นที่
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2558 ทีโอที มีลูกค้าใช้บริการ จ�ำนวน 344,385 พอร์ท
รวมการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งทางสายและไร้สายทั้งสิ้น 1,391,067 พอร์ท ครอบคลุมพื้นที่ที่จ�ำเป็นถึงระดับหมู่บา้ นและชุมชน
อย่างแท้จริง

การให้บริการบนคลื่น 2300 MHz
ทีโอที ได้ริเริ่มแผนงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตสื่อสารไร้สายความเร็วสูงให้แก่ผู้ใช้งานในประเทศทั้งในลักษณะ
เคลือ่ นที่ (Mobile) และอยูก่ บั ที่ (Fixed) โดยได้รบั อนุมตั จิ าก กสทช. ให้ปรับปรุงเทคโนโลยีทใี่ ช้งานกับคลืน่ ความถี่ 2300 MHz ทีถ่ อื ครองอยูเ่ ดิม
มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ บนพื้นฐานของการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ
ให้สามารถรองรับการให้บริการโทรคมนาคมทัง้ ทางด้านเสียง (Voice) ข้อมูล (Data) และพหุสอื่ (Multimedia) ได้ทวั่ ประเทศ ตามมาตรฐานสากล
เพือ่ ให้ประชาชนทัง้ ในเขตชุมชนและพืน้ ทีห่ า่ งไกล รวมถึงสถานพยาบาล โรงเรียน ตลอดจนองค์การบริหารส่วนต�ำบล และเทศบาลต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างไร้ข้อจ�ำกัด ตลอดจนสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
ของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นดิจิทัล เป็นการ
แก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�้ำในสังคมทัง้ ด้านสุขภาพ การศึกษา ชุมชน และผูด้ อ้ ยโอกาส โดยค�ำนึงถึงความสมดุลระหว่างความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

ทีโอที ปรับกลยุทธ์การตลาดสู่ Digital Marketing ใช้สื่อออนไลน์เข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
ทีโอที ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดเป็นแบบ Digital Marketing ให้เข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ที่มีพฤติกรรมใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ในการท�ำ
ธุรกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยได้ด�ำเนินการจัดท�ำระบบ Digital Transformation เชื่อมโยงข้อมูลต่ างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสาร
การตลาดและการโฆษณา การขายและบริการหลังการขาย การเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจแบบ
ครบวงจร โดยแบ่งเป็น Phase 1 จ�ำลองศูนย์บริการผ่านมือถือ และ PC (Virtual Office) พร้อมจัดท�ำแคมเปญเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ และเชื่อมโยง
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ youtube, facebook, twitter และ line ส�ำหรับ Phase 2 จะขยายความสามารถให้กับระบบ โดยเน้นการวิเคราะห์
การใช้งาน การขายสินค้าและบริการให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การสร้าง application บนมือถือเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ทีโอที จัดท�ำโครงการ Branch Transformation เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการลูกค้า
ทีโอที ได้จัดท�ำ “โครงการพัฒนาศูนย์บริการลูกค้า (Branch Transformation)” เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ
ปรับภาพลักษณ์ศูนย์บริการลูกค้าซึ่งเป็น touch point ส�ำคัญที่จะท�ำให้ลูกค้าประทับใจ สามารถตอบสนองกับพฤติกรรมในปัจจุบันของลูกค้า
และแข่งขันได้ โครงการนี้จะด�ำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) Place ปรับภาพลักษณ์และสถานที่ตั้งศูนย์บริการลูกค้าให้อยู่ในท�ำเลที่สะดวก
ใกล้ชิดลูกค้า และเพิม่ ช่องทางขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2) People พัฒนาพนักงานให้มคี วามพร้อมในการให้บริการ และ
การใช้งานระบบ IT เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3) Process & System ปรับกระบวนการขายและบริการให้ตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็ว
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ก ารขอใช้ บ ริ ก าร การติ ด ตั้ ง และบริ ก ารหลั ง การขาย
โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 มีการเปิดใช้งานระบบ SCOMS on Mobile ซึ่งเป็นระบบการรับแจ้งและแก้ไขเหตุเสียได้ทันที

รายงานประจ�ำปี 2558 023

ทีโอที จัดท�ำโครงการ Customer Satisfaction Improvement
ทีโอที มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยปรับปรุงกระบวนการท�ำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้
สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับ
และสนับสนุนการให้บริการลูกค้าแบบ End to End อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย สามารถติดตามผลการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่าง
ทันท่วงที ลดข้อผิดพลาดทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการให้บริการ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เช่น การพัฒนา
Application “TOT easy life” ซึ่งจะสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถท�ำธุรกรรมกับ ทีโอที ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทีโอที เสนอทางเลือกใหม่ของสื่อโฆษณาผ่าน TOT Greeting Call โทรศัพท์พื้นฐานส่ง SMS ได้
ทีโอที เปิดให้บริการอัจฉริยะตัวใหม่ล่าสุด “TOT Greeting Call” ส�ำหรับองค์กร ส�ำนักงาน หรือร้านค้า ที่ใช้โทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed
Line) ของ ทีโอที เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง SMS รวมทั้งต่อยอดหรือสร้างความได้เปรียบในการท�ำธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าก�ำหนดข้อความต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น เนื้อหาของข้อความ โปรโมชั่นร้านค้า ช่วงเวลาในการส่งข้อความ
เป็นต้น และแบ่งกลุ่มบุคคลที่โทรเข้ามาได้ เมื่อลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือจากทุกเครือข่ายโทรเข้ามาที่เลขหมาย Fixed Line ขององค์กรร้านค้า
ที่สมัคร TOT Greeting Call ไว้ จะได้รับข้อความตอบกลับไปทันทีไม่ว่าจะรับสายหรือไม่ ซึ่งสามารถส่งได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ SMS,
Flash SMS, Long SMS, หรือ MMS ปัจจุบันจ�ำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การสื่อสารและการโฆษณาผ่านช่องทางนี้
จะท�ำให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ทีโอที จัดกิจกรรม TOT Big Surprise 2015
ทีโอที จัดกิจกรรม “TOT Big Surprise 2015” ด้วยการออกบูธทั่วประเทศตลอดปี 2558 เพื่อขยายลูกค้า TOT Fiber 2U (FTTx) และ
TOT Hi-speed Internet พร้อมกับให้บริการลูกค้าถึงทีอ่ ยูอ่ าศัย ภายใต้แนวคิด “แรงทุกที่ บริการดี ไม่ตอ้ งรอ” โดยน�ำทีมขายและทีมช่างทีพ่ ร้อม
ให้บริการติดตั้งทันที รวมทั้งให้บริการตรวจเช็คคุณภาพการใช้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการปรับปรุงสายภายในและอุปกรณ์
ปลายทางของลูกค้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทีโอที ให้บริการ TOT Wi-Fi กับหน่วยงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
ทีโอที ได้ให้บริการ TOT Wi-Fi ซึ่งเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายที่สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีองค์กรส�ำคัญๆ ที่ไว้วางใจให้ ทีโอที ด�ำเนินการ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ เป็นต้น
ส�ำหรับปี 2558 ทีโอที ได้ให้บริการ TOT Wi-Fi แก่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเป็นการน�ำศักยภาพของ ทีโอที และ
ศูนย์ฯ ไบเทค มาพัฒนาสร้างโมเดลใหม่ในการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกกลุ่มลูกค้า
ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ไบเทคได้ไว้วางใจให้ ทีโอที เป็นผู้ด�ำเนินการรายเดียวในการติดตั้งและให้บริการเครือข่าย
ไร้สายตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 5 ปี

024 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2558 และแนวโน้มในปี 2559
ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2558
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ขยายตัวเพิม่ ขึน้ กว่าปี 2557 โดยมีปจั จัยสนับสนุนจากการฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ ของภาคการส่งออกตามการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจโลก การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว การเร่งรัดการใช้จ่ายและการดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญๆ
ของภาครัฐ รวมถึงการลดลงของราคาน�ำ้ มัน ในตลาดโลก ซึง่ ภาคธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคมจะได้รบั ผลดีจากสภาพเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ ของประเทศ
โดยเฉพาะ การประมูล 4G ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ค่อนข้างล่าช้าไม่สอดรับกับ
นโยบายของภาครัฐในการกระตุน้ เศรษฐกิจ กอปรกับประชาชนชะลอการใช้จา่ ยส่งผลท�ำให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจไม่มคี วามมัน่ ใจทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมีการแข่งขันที่รุนแรงในการให้บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งผลการ
ส�ำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจ�ำปี 2557 และประมาณการปี 2558 โดยส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(26 สิงหาคม 2558) สรุปว่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจําที่ ปี 2558 มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 5.1 ต่อเนือ่ งจากปี 2557 ทีล่ ดลงร้อยละ 8.6 เนือ่ งจาก
ความต้องการใช้งานโดยทั่วไปลดลง ผู้ใช้งานหลักเป็นกลุ่มผู้ใช้องค์กรธุรกิจเอกชนและราชการ ขณะที่ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2558
มีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 13.4 ต่อเนื่องจากปี 2557 ที่เติบโตร้อยละ 11.3 โดยบริการ Non Voice เติบโตสูงมากตามการใช้งาน Mobile Internet
และ Social Media ผู้ใช้งานหลักเป็นกลุ่มครัวเรือนและธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็ก ส�ำหรับตลาดบริการอินเทอร์เน็ต ปี 2558 มีแนวโน้มเติบโต
ที่ร้อยละ 11.4 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เติบโตร้อยละ 14.3 โดยบริการอินเทอร์เน็ตเติบโตในกลุ่มผู้ใช้ครัวเรือน ขณะที่ผู้ใช้องค์กรต้องการ
Bandwidth ที่เพิ่มขึ้นในราคาเท่าเดิม ประกอบกับจํานวนการจดทะเบียนธุรกิจน้อยลง ทําให้ตลาด Corporate Internet เติบโตได้ไม่มากนัก
อย่างไรก็ดี การเติบโตของตลาด Smart Phone และ Smart Device ที่สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวของ Mobile Internet ท�ำให้ผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ต่างเร่งพัฒนาเครือข่าย 3G และ 4G อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ โดยปัจจัยหลักของการ
เติบโตมาจากพัฒนาการของตลาด Smart Phone และ Smart Device โดยมีการพัฒนา Device ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

แนวโน้มการให้บริการโทรคมนาคมในปี 2559
ปี 2559 เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นไปในอัตราที่ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจของกลุ่มยุโรป จีน และญี่ปุ่นที่การฟื้นตัวมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้ง การกระตุ้นจากภาครัฐโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนที่
ท�ำได้นอ้ ยกว่าทีค่ าด ซึง่ ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต�ำ่ ลงไปด้วยเนือ่ งจากภาคเอกชนรอความชัดเจนของการลงทุนภาครัฐ นอกจากนี้
การตกต�ำ่ ของรายได้จากภาคเกษตรกรรมยังส่งผลให้การฟืน้ ตัวช้าไปด้วย อย่างไรก็ดี การใช้จา่ ยเพือ่ การบริโภค ยังคงมีปจั จัยสนับสนุนจากรายได้
นอกภาคเกษตรที่ทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งราคาน�้ำมันที่ลดต�่ำลง ด้านการส่งออกสินค้ายังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอน
สูงขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น
ส�ำหรับแนวโน้มการให้บริการโทรคมนาคมของไทยในปี 2559 นัน้ บริการโทรศัพท์ประจ�ำทีแ่ ละบริการโทรศัพท์สาธารณะจะยังคงมีอตั รา
การเติบโตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 ในขณะที่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการบรอดแบนด์จะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนตลาด
โทรคมนาคมของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ผลจากกระแสความนิยมในการใช้โครงข่ายทางสังคม (Social Network) และการขยายตัวของ
Smart Phone ตลอดจนความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่มากขึ้น ท�ำให้ผู้ให้บริการทุกรายต่างปรับกลยุทธ์ โดยน�ำบริการโทรศัพท์
ประจ�ำทีม่ าเสริมรวมกับสินค้าและบริการอืน่ เข้าด้วยกัน (Bundling) โดยเฉพาะการ Bundling Voice, Broadband, TV และ Wireless เข้าด้วยกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร เพิ่มรายได้มาชดเชยรายได้โทรศัพท์ประจ�ำที่ที่ถดถอยลง
สืบเนื่องมาจากความต้องการใช้งานด้านสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่าน Mobile Data หรือผ่าน FTTx โดยที่การ
ใช้งานส่วนใหญ่ยงั เน้นไปที่ Social Media การเล่นเกมส์ผ่าน Mobile การฟังเพลงหรือดูวดี โี อออนไลน์ ซึง่ ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมไทยส่วนใหญ่
จะมีการลงทุนปรับปรุงโครงข่ายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการและรองรับการให้บริการ 4G ในอนาคต สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจ�ำปี 2558 025

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อกิจการ
เมือ่ เปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งขันรายอืน่ ๆ ในตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2558 เป็นปีที่ ทีโอที ต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อความส�ำเร็จและต่อต�ำแหน่งในการแข่งขันของ ทีโอที ในอนาคต อันได้แก่

1. ผลกระทบจากมาตรา 84 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ท�ำให้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ทีโอที จะต้องน�ำส่งรายได้ที่ได้จากสัญญาอนุญาต
ให้ด�ำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง ทีโอที กับ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) โดยหักค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับ กสทช.
เพื่อน�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดินซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินของ ทีโอที โดยอาจท�ำให้ขาดสภาพคล่องได้

2. การเรียกคืนคลื่น 900 MHz ไปจัดสรรใหม่ กสทช. มีการเรียกคืนคลื่น 900 MHz ไปประมูลเพื่อจัดสรรใหม่ ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการน�ำทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. แนวโน้มผู้ให้บริการ 3G จะเข้ามาแข่งขันในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในปี 2555 ส�ำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มี
การประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz จ�ำนวน 3 ใบ โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ในภาคเอกชนจ�ำนวน 3 บริษัทเป็น
ผู้ชนะการประมูล โดยทั้ง 3 บริษัท ได้ท�ำการติดตั้งและเปิดให้บริการด้วยเทคโนโลยี 3G-UMTS 2100 และ 4G-LTE ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี
2556 โดยรูปแบบการน�ำเสนอบริการของผูป้ ระกอบการทัง้ 3 บริษทั ได้เปลีย่ นจากการเน้นบริการทางเสียง (Voice) มาสูก่ ารให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet) ซึ่งเป็นบริการที่สร้างผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริการอินเทอร์เน็ตประจ�ำที่ (Fixed
High Speed Internet) ของ ทีโอที เนือ่ งจากผูใ้ ช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นทีบ่ นระบบ 3G และ 4G-LTE
แทนได้ อีกทั้งยังมีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่าการใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจ�ำที่ เป็นเหตุให้ส่วนแบ่งรายได้และการตลาดในบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ ทีโอที ลดน้อยลง

4. การประมูล 4G บนคลืน่ ความถี1่ 800 MHz และ 900 MHz ปี 2558 ทีโอที ได้จดั ท�ำแผนงานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ
สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง
รองรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล ซึ่งแผนการด�ำเนินงานของ ทีโอที จ�ำเป็นต้องใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เพื่อรองรับ
การใช้งานกับอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่ ทีโอที มีอยูแ่ ล้ว แต่ปรากฎว่าภายหลังสิน้ สุดสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (วันที่ 30 กันยายน 2558) กสทช. ได้น�ำคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่อยู่ในความครอบครองของ ทีโอที ไปประมูล ท�ำให้ ทีโอที
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ ส่งผลให้รายได้ของ ทีโอที ลดลงเป็นอย่างมาก และแนวโน้มในการแข่งขันในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

5. ข้อพิพาทและคดีความต่างๆ โดย ทีโอที เป็นทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้อง
ทีโอที ได้น�ำปัจจัยเชิงลบต่างๆ ข้างต้นมาพิจารณาก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการแก้ไขหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยแผนยุทธศาสตร์
ซึ่งมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี และในปี 2557 ได้มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2561 (ดังแสดงในบทต่อไป) โดยมีการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์จากเดิมไปอย่างมาก เช่น แผนการบริหารสินทรัพย์สญ
ั ญาร่วมการงาน แผนการจัดโครงสร้างเป็น 6 กลุม่ ธุรกิจ รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1
(ปฏิรปู องค์กรเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน) แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่ รองรับยุทธศาสตร์ที่ 5 (เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันโทรศัพท์
เคลือ่ นที)่ เป็นต้น เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการปัจจัยเชิงลบทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสทีค่ าดว่าจะได้รบั จากปัจจัยเชิงบวก
ที่จะได้กล่าวต่อไป

026 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

ในปี 2558 ทีโอที มีโอกาสได้รับผลจากปัจจัยเชิงบวก ที่ท�ำให้องค์กรเติบโตในระยะยาวด้วยเช่นกัน ได้แก่ นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy) ของภาครัฐ และอัตราการเติบโตของธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการขยายตัวของความ
ต้องการใช้เคเบิลใยแก้วน�ำแสง (FTTx)

1. นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
		 ภาครัฐมีนโยบายให้การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะท�ำให้
ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ โดยมีเป้าหมายสามส่วน คือ
		 ส่วนที่หนึ่ง คือ การมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีขนาดเพียงพอ และค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค
		 ส่วนทีส่ อง คือ ภาคประชาชน โดยการยกระดับคุณภาพชีวติ และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุม่ ทุกท้องถิน่
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
		 ส่วนที่สาม คือ ภาคธุรกิจ มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัล และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และ
ที่ส�ำคัญคือ พัฒนาก�ำลังคน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)” ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะเร่งพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระดับหมู่บ้านมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน มีเสถียรภาพในราคา
ที่เหมาะสม จึงเป็นโอกาสของ ทีโอที ในการเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว เนื่องจากโครงข่ายโทรคมนาคม
(Telecommunications Network) ของ ทีโอที มีศักยภาพและครอบคลุมในระดับหมู่บ้านประมาณร้อยละ 66 ของประเทศแล้ว

2. อัตราการเติบโตของธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
		 ทิศทางการเติบโตของธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 มีผู้ใช้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 34.6 - 36.0 ล้านคน ขยายตัวกว่าร้อยละ 19.3 - 24.1 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งท�ำให้ยังเห็นโอกาสทางธุรกิจอีกมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง หรือบริการ FTTx ซึ่งมีความเสถียรและรองรับ
ความเร็วสูง สามารถให้บริการมัลติมีเดียและคอนเทนต์ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ ทีโอที เติบโต
อย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อให้พร้อมรองรับพฤติกรรมของลูกค้ าที่ต้องการบริการ
หลากหลายรูปแบบและการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและรวดเร็ว รวมทั้งการท�ำตลาดเชิงรุกผนวกรวมบริการต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลายของ ทีโอที
เพื่อจูงใจและรักษาลูกค้าไว้ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม SMEs ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจทั้งประเทศ และภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุน
ส่งเสริมแหล่งเงินทุน

รายงานประจ�ำปี 2558 027

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำ�ปี 2558
แผนยุทธศาสตร์ ทีโอที พ.ศ. 2558 – 2561
ทีโอที ก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในช่วงปี 2558 และ
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทีใ่ ห้ ทีโอที ปรับโครงสร้างแบ่งออกเป็น 6 กลุม่ ธุรกิจ ประกอบด้วย 1) กลุม่ โครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคม 2) กลุ่มเสาโทรคมนาคม 3) กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ 4) กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5) กลุ่มโทรศัพท์
ประจ�ำที่และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ 6) กลุ่มบริการด้าน IT (IDC และ Cloud) เพื่อก�ำหนดทิศทางรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
ให้รองรับกับสภาพการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ของภาครัฐ โดยเฉพาะในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) ภายใต้แผน National Broadband

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน พ.ศ. 2558 - 2561 ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรปู องค์กรเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน มุง่ เน้นสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง โดยพิจารณาปรับองค์กรทัง้ ในระดับโครงสร้าง
และบทบาทในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีแผนงานที่ส�ำคัญ คือ แผนการ
จัดโครงสร้างเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ แผนปรับกระบวนการท�ำงาน แผนพัฒนาคุณภาพบริการ แผนลดค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน แผนพัฒนาระบบ ICT
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนยกเลิกบริการทีด่ �ำเนินการขาดทุน แผนบริหารจัดการบริษทั ร่วมทุน/ถือหุน้ 14 บริษทั และแผนการ
บริหารสินทรัพย์สัมปทาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศ และสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ มุ่งเน้น
ให้เป็นแกนน�ำหลักในการให้บริการโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศและสนับสนุนด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล โดยมี
แผนงานที่ส�ำคัญ คือ แผนแสวงหาพันธมิตรเพื่อเป็นแนวทางจัดตั้งองค์กรส�ำหรับด�ำเนินการตามแผน National Broadband ภายใต้นโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นผู้น�ำในการให้บริการบรอดแบนด์ของประเทศ มุ่งเน้นเฉพาะบริการที่มีความถนัดเท่านั้น จึงปรับยุทธศาสตร์
จากเดิมที่ให้บริการครบวงจรลงเหลือบริการบรอดแบนด์ โดยมีแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ คือ โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ท
แผนสร้างภาพลักษณ์บริการและการตลาดบริการ Fixed Broadband แผนเข้าใจ เข้าถึงและร่วมพัฒนาระบบ ICT ของลูกค้าภาครัฐและเอกชน
แผนงานดูแลบริการลูกค้าองค์กรและ SME อย่างเต็มรูปแบบ 24x7 โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศ และโครงการ International Gateway ทางบก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงตอบสนองนโยบายภาครัฐ “Digital Economy” และรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทีโอที ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีบทบาทที่ส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ตอบสนองนโยบายรัฐ และให้บริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง แต่
ได้ปรับไปตามนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนไปจาก Smart Thailand ไปสู่ Digital Economy โดยมีแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ คือ โครงการรองรับ
แผน National Broadband ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการน�ำร่องศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนชายขอบ รวมทั้งแผนงาน
ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมในด้าน Tele-medicine เพื่อให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพทางไกลออนไลน์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโทรศัพท์เคลื่อนที่ มุ่งแก้ปัญหาธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประสบภาวะขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ คือ แผนสร้างภาพลักษณ์บริการและการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแผนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

028 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2558
ทีโอที ถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ ผ่านการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีภายใต้กลุ่มธุรกิจ (BU) เพื่อบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจ โดยในปี 2558 ทีโอที มีแผนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

BU1 : กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
มุง่ เน้นการเป็นผูใ้ ห้บริการโครงสร้างโทรคมนาคมพืน้ ฐาน โดยให้บริการเช่าโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ แบบเคเบิลใยแก้วน�ำแสงและท่อร้อยสาย
ตลอดจนที่ดิน อาคารชุมสาย และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ระบบการก�ำลัง ระบบปรับอากาศ

BU2 : กลุ่มเสาโทรคมนาคม
มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการเช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Antenna)
จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมด�ำเนินการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องบนเสาโทรคมนาคมที่
เพิ่มขึ้นภายหลังการสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
(เอไอเอส) 30 กันยายน 2558

BU3 : กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ
มุง่ เน้นการให้บริการแบบครบวงจรทัง้ บริการโทรคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการด�ำเนินการในโครงข่ายภาคพืน้ ดิน
และโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศรองรับบริการบรอดแบนด์
ความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ

BU4 : กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยด�ำเนินการสรรหาพันธมิตรเพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
บนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz แบบครบวงจร

BU5 : กลุ่มโทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
มุ่งเน้นการให้บริการสื่อสารทางเสียง และบริการสื่อสารข้อมูลผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายทางสายและไร้สาย ด้วยกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่าน
เทคโนโลยีบรอดแบนด์จาก xDSL ไปสู่ FTTx และเพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์
บุคลากร การตลาด ตลอดจนระบบสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการก่อนและหลังการขาย

BU6 : กลุ่ม IT (IDC และ Cloud)
เพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร ด้วยกระบวนการออกแบบ ติดตั้ง และ
พัฒนาระบบ ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน และโครงการสำ�คัญ
ในปี 2558-2561 ทีโอที มีเป้าหมายหลักที่ส�ำคัญขององค์กรอีกประการหนึ่ง คือการด�ำเนินโครงการส�ำคัญ ภายใต้นโยบายภาครัฐด้าน
โทรคมนาคมและการสือ่ สาร นับตัง้ แต่มกี ารปรับเปลีย่ นจาก “Smart Thailand” เป็น “Digital Economy” ตัง้ แต่ปี 2557 ท�ำให้ ทีโอที ซึง่ มีพนั ธกิจ
เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ ได้ท�ำการทบทวนและมุ่งเน้นโครงการและแผนงานส�ำคัญต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ ทีโอที ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2558 ดังนี้
1. โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (เฉพาะเส้นทาง AAE-1) การด�ำเนินงาน
โครงการมีความคืบหน้าโดยล�ำดับ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนมีนาคม 2560 ทั้งนี้เมื่อเปิดใช้งานโครงข่ายจะมีความจุ
สูงสุด 7,000 Gbps หรือ 7 Tbps
2. โครงการบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ท ทีโอที ได้ทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าจะสามารถน�ำเสนอขออนุมัติโครงการได้ภายในกลางปี 2559 และเริ่มทยอยเปิดให้บริการได้ในปลายปี 2559
3. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเป็นพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz กับ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) และบริษัทในเครือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการตามกระบวนการจัดท�ำสัญญา
(MOU) นอกจากนี้ได้ริเริ่มโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมงานท่อร้อยสายใต้ดิน และแผนการ
ให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายบนคลื่น 2300 MHz

โครงการส�ำคัญ
โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของ ทีโอที เป็นการร่วมลงทุนจัดสร้างระบบ
เคเบิลใต้นำ�้ ระหว่างประเทศร่วมกับผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมรายหลักในประเทศอืน่ ๆ เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
ของภูมิภาค สร้างความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารและการแข่งขันด้าน ICT ของประเทศ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการวงจร
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการใช้งานวงจรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศของไทย
มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ตามการเติบโตของการใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของประเทศ ซึ่งคาดว่าปี 2567 จะมีความต้องการ
ไม่ต�่ำกว่า 30,000 Gbps
โครงการนี้จะช่วยให้ ทีโอที มีต้นทุนบริการบรอดแบนด์ลดลง สามารถใช้งานวงจรอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
มีการเชือ่ มต่อทีม่ ี protection ไปยังประเทศทีเ่ ป็นศูนย์กลางการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตทีส่ �ำคัญทัง้ ในเอเชียและยุโรป กอปรด้วยการลงทุนในระบบ
เคเบิลใต้นำ�้ ระหว่างประเทศฝัง่ ตะวันออกเพือ่ เชือ่ มต่อกับระบบ SJC (Southeast Asia–Japan Cable System) และการลงทุนระบบเคเบิลใต้นำ�้
ระหว่างประเทศฝั่งตะวันตก ได้แก่ การลงทุนในระบบเคเบิลใต้น�้ำ AAE-1 (Asia-Africa-Europe-1) โครงการนี้จะท�ำให้ ทีโอที มี Capacity
ใช้งานได้รวมสูงสุด 12,400 Gbps โดยเป็น Protected Capacity ไม่ต�่ำกว่า 3,400 Gbps เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของ ทีโอที ในระยะ
10 ปี นอกจากนีย้ งั รวมถึงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและขยายโครงข่ายภายในประเทศเพือ่ รองรับการเชือ่ มต่อกับระบบเคเบิลใต้น�้ำด้วย
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โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ท
โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ทเป็นแผนงานโครงการเพื่อสร้างรายได้ชดเชยจากบริการเดิมที่ลดลง และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายส�ำหรับการขับเคลื่อนประเทศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 และรองรับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559-2562 ในการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนา
และบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างรากฐานส�ำคัญ
ของการพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ภายใต้การด�ำเนินงานโครงการนี้ ทีโอที มีเป้าหมายจะขยายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีเคเบิลใยแก้วน�ำแสงให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นระดับ
ต�ำบลทั่วประเทศที่มีถึง 7,255 ต�ำบล ซึ่งจะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในระดับความเร็ว 100 - 1,000 Mbps ทั้งกลุ่มบ้านพักอาศัย
ธุรกิจ สถานพยาบาล สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการ 5 ปี

โครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมงานท่อร้อยสายใต้ดิน
ในช่วงปลายปี 2558 ทีโอที ได้รับมอบนโยบายจากภาครัฐให้เป็นผู้ให้บริการท่อร้อยสายโทรคมนาคมใต้ดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างคุม้ ค่า ลดการลงทุนทีซ่ ำ�้ ซ้อนของผูป้ ระกอบการ และมีการบริหารจัดการทีเ่ กิดประสิทธิภาพสูงสุด ทีโอที จึงด�ำเนินโครงการการจัดตัง้
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมงานท่อร้อยสายใต้ดนิ ซึง่ จะต้องเร่งรัดด�ำเนินการให้ปรากฏผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ขับเคลือ่ น
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐ โดย ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม จะประสานการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ปัจจุบนั ทีโอที มีสดั ส่วนท่อร้อยสายใต้ดนิ ประมาณ
ร้อยละ 96 การจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมงานท่อร้อยสายใต้ดนิ จะช่วยให้ ทีโอที มีเงินลงทุนในการน�ำสายเคเบิลโทรคมนาคม
ลงใต้ดิน ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมากและจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ ทีโอที อีกทั้งสามารถน�ำทรัพย์สินท่อร้อยสายใต้ดิน
มาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์ ช่วยเพิม่ โอกาสในการระดมทุนในระยะยาว โดยในช่วงแรก ทีโอที จะด�ำเนินการไปพร้อมกับการไฟฟ้านครหลวง
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้ าอากาศเป็นสายไฟฟ้ าใต้ดินของการไฟฟ้ านครหลวง วงเงินลงทุน
1.4 แสนล้านบาท ระยะทางรวมทัง้ สิน้ 261 กิโลเมตรแล้ว ซึง่ ภายหลังจากการจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมงานท่อร้อยสายใต้ดนิ
แล้วเสร็จ ทีโอที มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่ การลงทุนในส่วนของการขยายท่อร้อยสายใต้ดินในเส้นทาง 261 กิโลเมตรดังกล่าว
การลงทุนส่วนขยายท่อร้อยสายใต้ดินในเส้นทางวิกฤติ รวมทั้งการลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ทีโอที ในอนาคตด้วย

แผนการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายบนคลื่น 2300 MHz
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ทีโอที ได้รบั อนุมตั ใิ ห้น�ำคลืน่ 2300 MHz จ�ำนวน 60 MHz มาเปิดให้บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ตบนเทคโนโลยี
LTE เพือ่ ให้ประชาชนทัง้ เขตชุมชนและพืน้ ทีห่ า่ งไกลสามารถเข้าถึงบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและไม่มขี อ้ จ�ำกัด ช่วยเสริมศักยภาพ
การขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐ คลื่นดังกล่าวเป็นคลื่นที่ ทีโอที ถือครองอยู่เดิมและ
มีสิทธิบริหารเต็มตัว ทั้งนี้ เทคโนโลยีใหม่ LTE สามารถให้บริการด้วยความเร็วสูง ท�ำให้รองรับจ�ำนวนลูกค้าได้มากกว่าเมื่อเทียบความเร็ว
ต่อผู้ใช้ที่เท่ากัน เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้สามารถขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
ของรัฐบาล

รายงานประจ�ำปี 2558 031

ผลการดำ�เนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร
คณะกรรมการนโบบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของ ทีโอที เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2558 ทัง้ นี้ ตามมติ คนร.
ทีโอที ได้เร่งด�ำเนินการบริหารจัดการประเด็นส�ำคัญที่ส่งผลกระทบการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรให้ครอบคลุมในเรื่อง (1) การใช้สินทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานและสอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานในอนาคตของ ทีโอที (2) การลดค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ และ (3) การแก้ไขข้อพิพาทซึ่งมุ่งเน้นการเจรจายุติข้อพิพาทกับคู่สัญญาเอกชน และหาแนวทางสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในเชิง
พันธมิตรธุรกิจ การด�ำเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้

1) การประกอบการด้านการเงิน
		 ณ สิ้นปี 2558 ทีโอที มีผลการด�ำเนินงานโดยรวมดีกว่าเป้าหมายที่ คนร. ก�ำหนด เนื่องจากค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานลดลงกว่า
ร้อยละ 20 (8,530 ล้านบาท)

2) มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย
		 จากผลการด�ำเนินงานทั้งปี 2558 ค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานในภาพรวม (ไม่รวม Early retirement ) ลดลงจ�ำนวน 10,045 ล้านบาท
ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 28 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่ ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายขาย
และบริหาร ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคมตามแผนงาน/โครงการส�ำคัญ

3) การปรับโครงสร้างองค์กร
		 ทีโอที ด�ำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรแล้วเสร็จ โดยปรับลดจาก 12 สายงานเป็น 7 สายงานและแบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ (BU) และ
เริ่มใช้โครงสร้างใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 และปัจจุบันอยู่ในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน่วยธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อให้ตอบสนองทิศทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) การจัดท�ำข้อมูลทางการเงินตามกรอบโครงสร้าง 6 BU
		 ทีโอที ได้เริ่มใช้อัตราต้นทุนราคาโอน (Transfer Pricing) ที่เกิดจากการให้บริการภายในระหว่างกลุ่มธุรกิจแล้วในไตรมาสที่ 1
ปี 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานผลการด�ำเนินงานด้านการเงินในส่วนของ Transfer Pricing กรณีการแบ่ง/
ตรวจสอบทรัพย์สนิ ทีโอที ได้ด�ำเนินการแบ่ง/ตรวจสอบทรัพย์สนิ ของ ทีโอที และทรัพย์สนิ จากสัญญาร่วมการงานเพือ่ ใช้จดั ท�ำข้อมูลทางการเงิน
ตามกรอบ 6 BU ปัจจุบันด�ำเนินการตรวจนับและทดสอบคุณภาพของเครื่องและอุปกรณ์ที่ส่งมอบจากเอไอเอสแล้วเสร็จครบทุกสถานีฐาน
ทั่วประเทศ
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5) การบริหารจัดการบริษัทร่วมทุนหรือถือหุ้น รวม 14 บริษัท
		 ทีโอที ได้จดั ท�ำกรอบแนวทางบริหารจัดการบริษทั ร่วมทุนหรือถือหุน้ แล้วเสร็จ โดยจัดแบ่งเป็นแนวทางการด�ำเนินงานในบริษทั ร่วมทุน
ทีม่ สี ดั ส่วนทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ขึ้นไป (จ�ำนวน 5 บริษัท) และต�่ำกว่าร้อยละ 25 (จ�ำนวน 9 บริษัท) รวมจ�ำนวน 14 บริษัท

6) การปรับลดจ�ำนวนบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจใหม่
		 ในปี 2558 ได้จดั ท�ำแผนโครงการเกษียณอายุกอ่ นอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ (Early Retirement) มีเป้าหมายผูเ้ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
2,000 คน ผลการด�ำเนินงานสิ้นสุดเดือนกันยายน 2558 มีจ�ำนวนบุคลากรลดลงทั้งสิ้น 1,177 คน (เป็นผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 955 คน และ
ผู้เกษียณอายุราชการจ�ำนวน 222 คน) ทั้งนี้ ในปี 2559 จะมีการทบทวนเป้าหมายจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ Early Retirement อีกครั้งภายหลัง
มีความชัดเจนของการสรรหาพันธมิตร และมีการจัดท�ำโครงสร้างองค์กรใหม่แล้ว

7) การจัดท�ำแผนบริหารข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติ
		 ทีโอที ได้ด�ำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาท โดยมุง่ เน้นจัดการข้อพิพาทและผลของข้อพิพาททีเ่ กีย่ วกับผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ BU2 : กลุ่มธุรกิจเสาโทรคมนาคมและ BU4 : กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะกรณีพิพาทกับบริษัทเอกชน
คู่สัญญาร่วมการงาน เพื่อหาแนวทางที่สามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยเฉพาะในรูปแบบพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
ผู้บริหารสูงสุด ทีโอที

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คำ�สั่งลงโทษ

คณะกรรมการประเมินผล
การดำ�เนินงานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสรรหา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์
และกำ�กับธุรกิจองค์กร

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะทำ�งานการปรับปรุงข้อบังคับ
ระเบียบและคำ�สั่ง ทีโอที

คณะอนุกรรมการติดตาม
ผลการดำ�เนินงานตามนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำ�นักตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล

สำ�นักกฎหมาย

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจเสาโทรคมนาคม
โทรคมนาคม

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่
และอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์

ธุรกิจด้าน IT
(IDC และ Cloud)

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
เกตเวย์
และเคเบิลใต้นํ้า
ระหว่างประเทศ

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

สายงานพัฒนาองค์กร

สายงานปฏิบัติการ

สายงานการตลาดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน

สายงานการเงินและ
บริหารทรัพย์สิน

สายงานขายและบริการลูกค้า

034 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2558 มีรายนามคณะกรรมการ ทีโอที ระหว่าง มกราคม - ธันวาคม มีรายนามดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท
พล.อ. สุรพงษ์
นายพิพัฒน์
นายสุรนันท์
นายกฤษฎา	
นายพงษ์สิทธิ์
นางศิริพร
นายธันวา	
นายอนุพันธ์
พ.อ. สมเกียรติ
รศ.ชิต
นายณัฐวุฒิ
นายวิษณุ
นายวรพัฒน์
นายจตุพร
นางอุไร
นางสาวสุทธิรัตน์
นายมนตรี
นายณรงค์ชัย
นายมนต์ชัย

สุวรรณอัตถ์ 		
ขันทอง 		
วงศ์วิทยก�ำจร		
บุณยสมิต 		
ชัยฉัตรพรสุข 		
เหลืองนวล 		
เลาหศิริวงศ์		
กิจนิจชีวะ		
สัมพันธ์		
เหล่าวัฒนา 		
อมรวิวัฒน์ 		
วงศ์สินศิริกุล
(แทน)*
ทิวถนอม 		
บุรุษพัฒน์
(แทน)*
ร่มโพธิหยก 		
รัตนโชติ
(แทน)*
ศรไพศาล 		
ว่องธนะวิโมกษ์ (แทน)*
หนูสง **		

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
6 ส.ค.57
11 ส.ค.58
6 ส.ค.57
11 ส.ค.58
6 ส.ค.57
11 ส.ค.58
6 ส.ค.57
11 ส.ค.58
16 พ.ย.58

วันที่พ้น
จากต�ำแหน่ง

28 ก.ย.58

31 พ.ค.58
15 ธ.ค.58
10 ส.ค.58
28 ส.ค.57
27 ส.ค.57
14 ก.ย.58

หมายเหตุ : * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำ�แหน่งที่ว่าง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2558 ของ ทีโอที   
** ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 (ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 20 ตุลาคม 2558)

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการบริษัท
1. กำ�หนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั และกำ�กับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. กลั่นกรองนโยบายและกลยุทธ์ที่สำ�คัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
3. ควบคุมการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซือ่ สัตย์ และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษทั และเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละเป็นการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
4. กำ�หนดให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ�คัญ ทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ
ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
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ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยด�ำเนินกิจการในด้านต่างๆ ของบริษัท
หลายคณะด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ทีโอที รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตามข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษ
คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และก�ำกับธุรกิจองค์กร
คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ทีโอที
คณะท�ำงานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและค�ำสั่ง ทีโอที
คณะอนุกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย

คณะกรรมการตามข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2558
1. นายอนุพันธ์
กิจนิจชีวะ
ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
3. นายกฤษฎา	
บุณยสมิต
กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์
กรรมการ (ลาออก 31 พฤษภาคม 2558)

036 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

อ�ำนาจหน้าที่

1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลทีด่ ี และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
3. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ
ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท�ำเป็นรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพือ่ ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิน้ ปีบญ
ั ชีการเงินของบริษทั
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
รายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัท
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการสรรหา ระหว่าง มกราคม – ตุลาคม 2558
1. นายพิพัฒน์
ขันทอง
ประธานกรรมการ
2. นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
กรรมการ
3. นายสุรนันท์
วงศ์วิทยก�ำจร
กรรมการ
4. นายธันวา	
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการสรรหา ระหว่าง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558
1. นายจตุพร
บุรษพัฒน์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ
3. นายธันวา	
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่ก�ำหนด

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ระหว่าง มกราคม – กันยายน 2558
1. นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา	
บุณยสมิต
กรรมการ
3. นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2558 037

รายนามคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม 2558
1. นายจตุพร
บุรุษพัฒน์
ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา	
บุณยสมิต
กรรมการ
3. นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับ ทีโอที โดยให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของ ทีโอที และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตามกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่าง มกราคม – กันยายน 2558
1. นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนฝ่ายบริหาร จ�ำนวน 9 ท่าน กรรมการ
3. ผู้แทนฝ่ายพนักงาน จ�ำนวน 9 ท่าน กรรมการ
รายนามคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม 2558
1. นายจตุพร
บุรุษพัฒน์
ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนฝ่ายบริหาร จ�ำนวน 9 ท่าน กรรมการ
3. ผู้แทนฝ่ายพนักงาน จ�ำนวน 9 ท่าน กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ ทีโอที ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง ในการท�ำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญ
ั หาตามค�ำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการบริหาร ระหว่าง มกราคม – สิงหาคม 2558
1. นายพิพัฒน์
ขันทอง
ประธานกรรมการ
2. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา	
กรรมการ
3. นายธันวา	
เลาหศิริวงษ์
กรรมการ
4. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
5. นายสุรนันท์
วงศ์วิทยก�ำจร
กรรมการ

038 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

รายนามคณะกรรมการบริหาร ระหว่าง กันยายน – ธันวาคม 2558
1. นายพิพัฒน์
ขันทอง
ประธานกรรมการ
2. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา	
กรรมการ
3. นายธันวา	
เลาหศิริวงษ์
กรรมการ
4. นายสุรนันท์
วงศ์วิทยก�ำจร
กรรมการ (ลาออก 28 กันยายน 2558)
5. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
6. นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. พิ จ ารณาเสนอความเห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในกิ จ การที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารน�ำเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปด�ำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยหรือคณะท�ำงานขึ้นด�ำเนินการเป็นการเฉพาะ
2. อนุมตั หิ ลักการและอนุมตั สิ งั่ ซือ้ จ้าง เช่า รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเพิม่ วงเงินทัง้ สัญญาและข้อตกลง
แล้วไม่เกินดังนี้
		 2.1 การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
		 2.2 การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
		 2.3 การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
		 การอนุมัติจัดหาตามวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก็ได้
3. รายงานผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน

คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการกฎหมายและสัญญา ระหว่าง มกราคม - ธันวาคม 2558
1. นายกฤษฎา	
บุณยสมิต
ประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธ์
กิจนิจชีวะ
กรรมการ
3. นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์
กรรมการ (ลาออก 31 พฤษภาคม 2558)

อ�ำนาจหน้าที่

1. ให้ค�ำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ และสัญญาที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
2. ให้ค�ำปรึกษาคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือมีความเสี่ยง
3. พิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี
4. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตให้
เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเกิดประโยชน์สงู สุด
5. ตรวจสอบ ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด และด�ำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง มกราคม – ตุลาคม 2558
1. นายสุรนันท์
วงศ์วิทยก�ำจร
ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ
3. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
4. นายวิษณุ
วงศ์สินศิริกุล
กรรมการ
5. กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2558 039

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558
1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ
3. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
4. นายวิษณุ
วงศ์สินศิริกุล
กรรมการ (ลาออก 15 ธันวาคม 2558)
5. กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
พิจารณาให้การสนับสนุนการด�ำเนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ
ด�ำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษ ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษ ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม 2558
1. นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา	
บุณยสมิต
กรรมการ
3. นายพิพัฒน์
ขันทอง
กรรมการ
4. นายอนุพันธ์
กิจนิจชีวะ
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. ท�ำการแทนคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาอุทธรณ์ ค�ำสัง่ ลงโทษ ในอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษทั เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี้
ให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
		 1.1 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษพิจารณา
		 1.2 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษ เห็นสมควรน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. เรียกส�ำนวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
3. รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที ระหว่าง มกราคม – กันยายน 2558
1. นายพิพัฒน์
ขันทอง
ประธานกรรมการ
2. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา	
กรรมการ
3. นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
4. นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
กรรมการ
5. นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม 2558
1. นายพิพัฒน์
ขันทอง
ประธานกรรมการ
2. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา	
กรรมการ
3. นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
4. นางศิริพร
เหลืองนวล
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

ด�ำเนินการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ ทีโอที ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

040 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่าง มกราคม – กันยายน 2558
1. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา				
ประธานกรรมการ
2. นายวรพัฒน์
ทิวถนอม				
อนุกรรมการ
3. นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข				
อนุกรรมการ
4. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการนโนบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม 2558
1. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา				
ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข				
อนุกรรมการ
3. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการนโนบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง อนุกรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาผลตอบแทนต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. เจรจาค่าตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอที
3. จัดท�ำร่างสัญญาจ้างบริหารต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. รายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่าง มกราคม - กันยายน 2558
1. นางศิริพร
เหลืองนวล
ประธานกรรมการ
2. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา	
กรรมการ
3. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
4. นายสุรนันท์
วงศ์วิทยก�ำจร
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2558
1. นางศิริพร
เหลืองนวล
ประธานกรรมการ
2. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา	
กรรมการ
3. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
4. นายวิษณุ
วงศ์สินศิริกุล
กรรมการ (ลาออก 15 ธันวาคม 2558)

อ�ำนาจหน้าที่

1. พิจารณาก�ำหนดตัวชี้วัดและท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร
2. เสนอผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) และ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ระหว่าง มกราคม - กันยายน 2558
1. นายวรพัฒน์
ทิวถนอม
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ
อมรวิวัฒน์
กรรมการ (ลาออก 31 พฤษภาคม 2558)
4. นายธันวา	
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
5. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2558 041

รายนามคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม 2558
1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ประธานกรรมการ
2. นายธันวา	
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
3. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
4. นายวิษณุ
วงศ์สินศิริกุล
กรรมการ (ลาออก 15 ธันวาคม 2558)

อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดและทบทวนให้มีหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ให้มีนโยบาย และเป้าหมายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน
ก�ำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของ ทีโอที และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รวมถึง
ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ทีโอที และหน่วยงานราชการทีม่ หี น้าทีก่ �ำกับดูแลก�ำหนดขึน้ โดยให้มผี ล
ในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของ ทีโอที และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
3. ก�ำหนดแนวทางและวางนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจ ทีโอที รวมทั้ง
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
4. รายงานผลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะสมต่อคณะกรรรมการบริษัท
รวมถึงก�ำกับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจที่ดีของ ทีโอที ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน
5. รายงานผลการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และก�ำกับธุรกิจองค์กร ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และก�ำกับธุรกิจองค์กร ระหว่าง มกราคม - กันยายน 2558
1. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา	
ประธานกรรมการ
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
วงศ์วิทยก�ำธร
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และก�ำกับธุรกิจองค์กร ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2558
1. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา	
ประธานกรรมการ
2. นายธันวา	
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
3. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
4. นายวิษณุ
วงศ์สินศิริกุล
กรรมการ (ลาออก 15 ธันวาคม 2558)

อ�ำนาจหน้าที่

1. ก�ำหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กลยุทธ์เกีย่ วกับการด�ำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สนิ โครงสร้าง
การลงทุนและการต่อหนีข้ ององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพือ่ ด�ำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสือ่ สารกับผูป้ ระกอบการ
รายอื่น และแผนธุรกิจเกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางการด�ำเนินงานของ ทีโอที และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
2. เสนอแนะแนวทางก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคคลากรให้รองรับแผนยุทธศาสตร์
4. รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

042 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ทีโอที ประกอบด้วย

รายนามคณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ทีโอที เดือน ธันวาคม 2558
1. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ประธานกรรมการ
2. รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา	
กรรมการ
3. นายธันวา	
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
4. กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. ให้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ.2558
2. รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะท�ำงานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและค�ำสั่ง ของ ทีโอที ประกอบด้วย

รายนามคณะท�ำงานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและค�ำสั่งของ ทีโอที ระหว่าง สิงหาคม – ธันวาคม 2558
1. นายกฤษฎา	
บุณยสมิต			
หัวหน้าคณะท�ำงาน
2. พ.อ. สมเกียรติ สัมพันธ์			
รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
3. นายกุศล
แย้มสอาด			
คณะท�ำงาน
4. นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ			
คณะท�ำงาน
5. นายเกรียงเดช มาจ�ำเนียร			
คณะท�ำงาน
6. นายธีระ
อยู่ในธรรม			
คณะท�ำงาน
7. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักกฎหมาย		
คณะท�ำงาน
8. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักทรัพยากรบุคคล
คณะท�ำงาน
9. ผู้จัดการฝ่ายสัญญาและนิติการ			
เลขานุการ
10. ผู้จัดการส่วนระเบียบและค�ำสั่ง			
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง และประกาศของ ทีโอที และแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานะของ ทีโอที ในปัจจุบันและ
สภาพการณ์ด�ำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
2. รายงานผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนด�ำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะอนุกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วย

รายนามคณะอนุกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2558
1. พล.อ. พัฒนพงศ์ องอาจอิทธิชัย
ประธานอนุกรรมการ
2. พล.อ. ทศพร
ศิลปาจารย์
อนุกรรมการ (รับหน้าที่ 4 ธันวาคม 2558)
3. พล.ท. นิรันดร
สมุทรสาคร
อนุกรรมการ
4. นางจิราภรณ์
เล้าเจริญ
อนุกรรมการ (รับหน้าที่ 10 พฤศจิกายน 2558)
5. พ.ท.หญิง พันทนิน พิศาลสุพงศ์
อนุกรรมการ (รับหน้าที่ 4 ธันวาคม 2558)
6. นายชาญชัย
บูรณะบัญญัติ
อนุกรรมการ/เลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่

1. ติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย และมติคณะกรรมการบริษัท ตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กร รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ส�ำคัญ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
2. ศึกษา และวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย และมติคณะกรรมการบริษทั ตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กร พร้อมข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานต่อประธานกรรมการบริษัท
3. รายงานผลการด�ำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2558 043

การก�ำหนดกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ข้อบังคับของ ทีโอที ข้อ 16 ก�ำหนดว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้
จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ คุณสมบัตแิ ละอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการอิสระให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นกรรมการอิสระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยสรุปดังนี้
1. เป็นกรรมการทีม่ ไิ ด้มาจากกระทรวงการคลังซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวของบริษทั และไม่ได้เป็นกรรมการทีม่ าจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวงเจ้าสังกัด เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีส่วนได้เสียโดยตรง และมีอ�ำนาจก�ำกับดูแล
สามารถให้คุณให้โทษกรรมการดังกล่าวได้
2. เป็นกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เป็นกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็นกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบต้องมาจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3
4. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความช�ำนาญทางด้านบัญชีหรือการเงิน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการสรรหากรรมการเพื่อมาทดแทนกรรมการที่ว่างลง ทีโอที มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา
จะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ �ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
2. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีของบริษทั กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก�ำหนดในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ด้วย
ในส่วนของการสรรหาผู้บริหารต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลงคณะกรรมการบริษัทจะด�ำเนินการสรรหา
กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ทดแทน โดยให้มีขั้นตอนการด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับบริษัท และนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์
เกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมให้ แ ก่ ก รรมการบริ ษั ท กรรมการเฉพาะเรื่ อ งชุ ด ต่ า งๆ และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงการคลั ง
เรื่องมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ของ ทีโอที ในฐานะผู้ถือหุ้นก�ำหนด
ในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้ก�ำหนดตามหลักเกณฑ์ทวี่ างไว้โดยกระทรวงการคลังส�ำหรับค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง การจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของ ทีโอทีและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านที่ได้มี
การท�ำข้อตกลงผลงานไว้

044 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามมาตรา 88 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
(ส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ ทีโอที ท�ำขึ้นระหว่างปี)
- ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ ทีโอที ท�ำขึ้นระหว่างปี

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจาก ทีโอที พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็น
ผู้ได้รับนัน้
- ไม่มีกรรมการท่านใดได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นจาก ทีโอที

รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ส�ำคัญที่กรรมการถือครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
- ไม่มีกรรมการท่านใดถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ทีโอที

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียรายการที่เกี่ยวโยงกันในระหว่างปีบัญชี 2558

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ทีโอที ได้ด�ำเนินการให้กรรมการบริษทั ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยตนเอง ประจ�ำปี 2558 ใน 3 ลักษณะ ประกอบด้วย การประเมิน
ทั้งคณะ การประเมินไขว้รายบุคคล และการประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ
ระดับคะแนน 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
หรือ
ไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น
ระดับคะแนน 2 ไม่เห็นด้วย
หรือ
มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
ระดับคะแนน 3 เห็นด้วย
หรือ
มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
ระดับคะแนน 4 เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ
มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี
ระดับคะแนน 5 เห็นด้วยอย่างมาก
หรือ
มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2558 สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินทั้งคณะ
2. ผลการประเมินไขว้รายบุคคล
3. ผลการประเมินตนเอง

อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
(ระดับคะแนน 4.50)
อยู่ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม
(ระดับคะแนน 4.01 – 4.49)
อยู่ในระดับ พอควร ถึง ดีเยี่ยม (ระดับคะแนน 3.00 – 5.00)

รายงานประจ�ำปี 2558 045

จ�ำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2558)
รายนามคณะกรรมการ
พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
นายพิพัฒน์ ขันทอง
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
นางศิริพร เหลืองนวล
นายวรพัฒน์ ทิวถนอม
รศ.ชิต เหล่าวัฒนา	
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
นายกฤษฎา บุณยสมิต
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล
นายมนต์ชัย หนูสง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนด กิจการสัมพันธ์
ค่าตอบแทน
17/17
17/17		
2/2
12/12		
2/2
13/17		
2/2
16/17
11/11
4/6
5/6
10/17			
9/9		
2/2
16/17
15/17
11/11
16/17		
1/1
16/17
10/11		
6/8		
1/1
7/8		
1/1
0/2
4/7
2/2

3/3
2/2

5/5

3/3
1/1

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง

2/2
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จ�ำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ต่อ)
(ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2558)
รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
กฎหมาย
และสัญญา

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
ค�ำสั่งลงโทษ

นายพิพัฒน์ ขันทอง
22/22			
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
15/16		
7/7
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
21/22
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ		
13/13		
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์		
5/6
นางศิริพร เหลืองนวล
4/6		
8/8
รศ.ชิต เหล่าวัฒนา	
21/22
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข		
11/13		
พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
19/22		
8/8
นายกฤษฎา บุณยสมิต		
13/13		
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ			
1/1
นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล			
1/1
นายมนต์ชัย หนูสง			
0/1
หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง

3/4

4/4

4/4
4/4
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จ�ำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ต่อ)
(ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2558)
รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
คณะ
สรรหา
อนุกรรมการ
ผู้บริหารสูงสุด พิจารณา
ทีโอที
ผลตอบแทน
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประเมินผล
ก�ำกับดูแล ด้านยุทธศาสตร์
การด�ำเนินงาน กิจการที่ดี และก�ำกับธุรกิจ
ของกรรมการ และความ
องค์กร
ผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ
ขององค์กร
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

นายพิพัฒน์ ขันทอง
6/6
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร					
นายธันวา เลาหศิริวงศ์				
6/7
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์				
2/4
นางศิริพร เหลืองนวล
6/6		
1/1		
นายวรพัฒน์ ทิวถนอม
5/6
2/2		
5/5
รศ.ชิต เหล่าวัฒนา	
6/6
3/3
1/1		
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
6/6
3/3
พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์			
1/1
7/7
นายกฤษฎา บุณยสมิต					
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ				
2/2
นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล			
0/1
1/2
หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง

14/15
19/21
7/9
11/15
10/12
19/21
20/21
9/15
3/5

048 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจ�ำปี 2558
รายนามคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทน
รายเดือน
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2558
พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
390,000.00
นายพิพัฒน์ ขันทอง
255,000.00
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
180,000.00
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
200,000.00
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
240,000.00
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
90,000.00
นางศิริพร เหลืองนวล
210,000.00
นายวรพัฒน์ ทิวถนอม
133,225.80
รศ.ชิต เหล่าวัฒนา	
230,000.00
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
220,000.00
พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์
230,000.00
นายกฤษฎา บุณยสมิต
240,000.00
นายมนตรี ศรไพศาล
0.00
นางอุไร ร่มโพธิหยก
0.00
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ *
96,774.18
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ *
86,774.18
นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ *
10,107.48
นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล *
81,440.80
นายมนต์ชัย หนูสง **
10,000.00
หมายเหตุ * กรรมการได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
** ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง

เงินโบนัส
ประจ�ำปี 2557
ที่จ่ายเงิน
ในปี 2558

รวม

0.00
245,000.00
175,000.00
230,000.00
310,000.00
160,000.00
232,500.00
157,500.00
270,000.00
327,500.00
240,000.00
400,000.00
0.00
0.00
47,500.00
45,00.00
0.00
40,000.00
0.00

34,022.18
30,619.96
27,217.74
27,217.74
27,217.74
27,217.74
27,217.74
27,217.74
27,217.74
27,217.74
27,217.74
27,217.74
3,991.94
4,173.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

424,022.18
530,619.96
382,217.74
457,217.74
577,217.74
277,217.74
469,717.74
317,943.54
527,217.74
574,717.74
497,217.74
667,217.74
3,991.94
4,173.39
144,274.18
131,774.18
10,107.48
121,440.80
10,000.00

รายงานประจ�ำปี 2558 049

รายนามและประวัติคณะกรรมการ

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
ประธานกรรมการ
อายุ 58 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโทการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรหลักประจ�ำ ชุดที่ 68 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
สหรัฐอเมริกา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ วิทยาลัยการทหารเวอร์จิเนีย
สหรัฐอเมริกา
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15
การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Georgetown Leadership Seminar สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ประสบการณ์ในอดีต
• รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
• เจ้ากรมยุทธการทหาร
• เจ้ากรมข่าวทหาร
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
• ผู้อ�ำนวยการกองข่าว กรมข่าวทหารบก
• ผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจ�ำกรุงวอชิงตัน ดีซี

050 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

นายพิพัฒน์ ขันทอง
รองประธานกรรมการ
อายุ 59 ปี

นายกฤษฎา บุณยสมิต
กรรมการ
อายุ 61 ปี

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
• กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
• กรรมการธนาคารออมสิน
ประสบการณ์ในอดีต
• สรรพากรภาค ส�ำนักงานสรรพากรภาค 5
(ก�ำกับดูแลงานสรรพากรในท้องที่ตะวันออก)
• สรรพากรภาค ส�ำนักงานสรรพากรภาค 9
(ก�ำกับดูแลงานสรรพากรในท้องที่อีสานใต้)
• นักวิชาการภาษี 9 ชช. ส�ำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กรมสรรพากร
• นักวิชาการภาษี 9 ชช. ส�ำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพากร
• สรรพากรจังหวัด ส�ำนักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา
• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• อธิบดีอัยการส�ำนักงานวิชาการ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
• ที่ปรึกษาส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา
• กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
• กรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
• ประธานกรรมการช�ำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ
ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา
• อนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
• รองประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความผิดทางวินัย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2558 051

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
อายุ 51 ปี

นางศิริพร เหลืองนวล
กรรมการ
อายุ 57 ปี

การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต
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
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ในอดีต
• ประธานคณะท�ำงาน สมาคมธนาคารไทย
• อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายต�ำรวจ หลักสูตรผู้ก�ำกับการ
หลักสูตรบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง
• กรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.กฎหมายบัตรอิเล็คทรอนิกส์
• ท�ำงานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
(ธนาคารซิตี้แบงก์)

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 (2015)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 8 (2015)
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO) รุ่นที่ 26 (2015)
• หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 3/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 18 (2014)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 (2012)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง  
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
• อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด

052 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
อายุ 50 ปี

ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมการ
อายุ 53 ปี

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 1/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program  (AACP 20/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE 22/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 43/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• IBM/Harvard Executive Development Program
• IBM/INSEAD Executive Development Program
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฮิวแมนนิก้า จ�ำกัด
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ในอดีต
• รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อีซี่ บาย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอฟ.เอ.เอส.ที โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certificate Program (DCP 130/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส�ำนักกฎหมายสากล ธีรคุปค์ จ�ำกัด
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ำกัด (มหาชน)             
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)             
• กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ำกัด
ประสบการณ์ในอดีต
• หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี  
ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จ�ำกัด และ
กรรมการบริหารให้กลุ่มบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
• ทนายความ บริษัท ส�ำนักกฎหมาย ดร. มานะและเพื่อน จ�ำกัด
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พ.อ. สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
อายุ 53 ปี

รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการ
อายุ 54 ปี

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Virginia Polytechnic Institute and State University
มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Polytechnic
Institute and State University มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Virginia Military Institute
มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23
การอบรม
• หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี
• หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจ�ำ ชุดที่ 79
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
กองบัญชาการกองทัพไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 6/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE 22/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร  Director  Certification  Program  (DCP 209/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อ�ำนวยการกองแผนและงบประมาณโครงการ กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ กรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม
• รองผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ส�ำนักงานวิจัย
และพัฒนาการทหารกลาโหม
• อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University, U.S.A.
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
• ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute
of Technology
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
• กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
• กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์
• ผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่าง MIT และประเทศไทย
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นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ
อายุ 51 ปี

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ
อายุ 56 ปี

การศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
วิทยาลัยการยุติธรรม  สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 129/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 8
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 1)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ในอดีต
• อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ  
• อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการองค์การสวนยาง
• กรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
• กรรมการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 17 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่าย
และหนี้สิน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553
• รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550

รายงานประจ�ำปี 2558 055

นายมนต์ชัย หนูสง
กรรมการ
อายุ 54 ปี
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Computer Networks),
Telecom Paris ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Computer Networks),
Telecom Paris ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรกฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 134/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD 8/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 41
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
• หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ รุ่นที่ 90
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ผู้บริหารระดับสูง

1. นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายนฤาชา จิตรีขันธ์

3. นางณัฎฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ

4. นายเชฎฐ์ พันธ์จันทร์

5. นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร

6. นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม

7. นายศุภชัย ตั้งวรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่
และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจเสาโทรคมนาคม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจด้าน IT, IDC และ Cloud

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และ
เคเบิ้ลใต้น�้ำระหว่างประเทศ
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8. นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ

9. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

10. นางปรียา ด่านชัยวิจิตร

11. นายก�ำธร ไวทยกุล

12. นายมรกต เธียรมนตรี

13. นายจุมพล ธนะโสภณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและบริการภาครัฐและ
ภาคเอกชน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและบริหารทรัพย์สิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและบริการลูกค้า
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14. นายธงชัย สุวรรณฉวี

15. นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

16. นางช่อทิพย์ รื่นนาม

17. น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล

18. นางศิริรุ่ง สุขศรี

19. นางจุรีรัตน์ สงวนงาม

20. นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

21. นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล

22. นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ ทีโอที สปอร์ต คลับ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ ทีโอที
เอาทซอร์สซิ่ง เซอร์วิส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ เอ ซี ที โมบาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจ ทีโอที
เอาทซอร์สซิ่ง เซอร์วิส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักกฎหมาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักบริหารการตลาด
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23. น.ส.กัลยาณี กิตติศาสตรา

24. นางธาราทิพย์ อย่างเจริญ

25. นายนิวัฒน์ กิมตระกูล

26. นายโสภณ เนตรสุวรรณ

27. นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์

28. นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์

29. นายชาญชัย บูรณะบัญญัติ

30. นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ

31. นางดวงใจ ธรรมโชติโก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักปฏิบัติการโทรศัพท์ประจ�ำที่และ
บรอดแบนด์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักบัญชีการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักพัฒนาโทรศัพท์ประจ�ำที่และ
บรอดแบนด์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายภาครัฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักบริหารทรัพย์สิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายภาคเอกชน

060 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

32. นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล

33. นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์

34. นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์

35. นายสมหมาย สุขสุเมฆ

36. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย

37. นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม

38. นายอนุรุต อุทัยรัตน์

39. นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 4

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3
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ประวัติผู้บริหารและค่าตอบแทน

01

นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด(มหาชน)
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Computer Networks), Telecom Paris ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Computer Networks), Telecom Paris ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรกฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 134/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 41 สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
• หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ รุ่นที่ 90  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์

02

นายนฤาชา จิตรีขันธ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรม
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารทรัพย์สิน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 4

03

นางณัฎฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจเสาโทรคมนาคม
การศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ส�ำนักงานศาลปกครอง    
• หลักสูตรกฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและบริหารผลประโยชน์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัสดุและกฎหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักกฎหมาย

062 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

04

นายเชฎฐ์ พันธ์จันทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่

05

นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
การศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 3
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส

06

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจด้าน IT, IDC และ Cloud
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรม
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร How to develop a risk management plan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักคุณภาพและระบบงาน

07

นายศุภชัย ตั้งวรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิ้ลใต้น�้ำระหว่างประเทศ
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  ส�ำนักงาน กสทช.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงข่าย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักวิศวกรรม
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08

นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักคุณภาพและระบบงาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักกลยุทธ์

09

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3
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นางปรียา ด่านชัยวิจิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบริหารทรัพย์สิน
การศึกษา
• บัญชีมหาบัณฑิต Weber State University, U.S.A
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  Westminster International College
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Audit Committee Financial Expert สภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักบัญชีการเงิน
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นายก�ำธร ไวทยกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Informatique) มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Data Communication) Ecole Nationale Superieure Des Telecommunications
ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาณาคดีทางปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 4
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 48 สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักวิศวกรรม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
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นายมรกต เธียรมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
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นายจุมพล ธนะโสภณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการลูกค้า
การศึกษา
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักคุณภาพและระบบงาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักปฏิบัติการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ( ณ สิ้นปี )
2558

2557

2556

30.767 ล้านบาท

37.797  ล้านบาท

44.897 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2558 065

โครงสร้างอัตรากำ�ลัง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จ�ำนวนพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีก�ำหนดเวลา (ณ สิ้นปี)
กลุ่มพนักงาน

กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มปฏิบัติการด้านเทคนิค
กลุ่มงานขาย บริการ และการตลาด
กลุ่มงานสนับสนุน
รวม
รวมทั้งหมด

ปี 2558
พนักงาน
(คน)

ปี 2557

ผู้ปฏิบัติงาน
มีก�ำหนดเวลา
(คน)

604
3,864
4,271
6,222
14,961

62
80
313
455
15,416

พนักงาน
(คน)

ปี 2556

ผู้ปฏิบัติงาน
มีก�ำหนดเวลา
(คน)

พนักงาน
(คน)

245
88
69
402

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

576
6,889
4,501
4,130
16,096
16,498

ผู้ปฏิบัติงาน
มีก�ำหนดเวลา
(คน)
158
48
57
263
16,541

ค่าใช้จ่ายรวมพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีก�ำหนดเวลา (ณ สิ้นปี)
2558

2557

2556

15,551 ล้านบาท

13,391 ล้านบาท

17,969 ล้านบาท

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปี 2558 ทีโอที มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า  รองรับ
การด�ำเนินงานในรูปแบบกลุ่มธุรกิจ  มีการปรับเปลี่ยนการท�ำงานร่วมกันระหว่างสายงาน (Cross Functional Team) สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการให้บริการของธุรกิจหลักที่สร้างรายไดให้กับองค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ ทีโอที มีกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุนโยบายและสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษทั
ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจโทรคมนาคมทีม่ กี ระแสการแข่งขันทีร่ นุ แรงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดย
ใช้แนวทางตามหลัก 4 R ดังนี้
1. Recruit ทีโอที มีการบริหารจัดการอัตราก�ำลังที่ค�ำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ในการสรรหาบุคลากรใหม่จะพิจารณาถึงคุณสมบัตทิ สี่ อดคล้องกับต�ำแหน่งงาน โดยใช้กระบวนการคัดเลือกเชิงสมรรถนะ (Competency
Based Interview) และมีการทดสอบบุคลิกภาพ(Personality Test) เพื่อวัดลักษณะนิสัยที่ซ่อนอยู่ภายใน  มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานแบบมีก�ำหนด
เวลาเพือ่ เป็นการสัง่ สมประสบการณ์กอ่ นคัดเลือกผูท้ มี่ ศี กั ยภาพสูงสุดบรรจุเป็นพนักงานประจ�ำ การให้ทนุ การศึกษากับผูท้ กี่ �ำลังศึกษาในสถาบัน
ชั้นน�ำเพื่อรับเข้าปฏิบัติงานกับ ทีโอที เมื่อส�ำเร็จการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจ้างงานแบบ Outsourcing เป็นการจ้างเหมาท�ำงานแบบ Out Task  
รองรับงานให้บริการที่ต้องการความรวดเร็วและสามารถควบคุมคุณภาพได้แทนการจ้างแรงงาน  
2. Retain การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานกับองค์กร เพื่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ มีกระบวนการที่ส่ง
เสริมและสนับสนุน ได้แก่ การบริหารคนดีคนเก่งตามโครงการ (TOT Next Generation : TNG / Talent Management) การเลือ่ นระดับต�ำแหน่ง
และการแต่งตัง้ ต�ำแหน่งหน้าทีง่ านทีส่ ง่ เสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กบั บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพและมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี การบริหารสายอาชีพ
ทีใ่ ห้โอกาสกับทุกคนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพงานของตนตามศักยภาพของบุคคล มีการจัดท�ำการส�ำรวจค่าจ้างและการบริหารค่าตอบแทน
เพือ่ ให้สมั พันธ์กบั การพิจารณาการขึน้ เงินเดือนตามผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล การบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพือ่ ช่วยเหลือพนักงาน
ในด้านต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับต�ำแหน่ง  
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3. Renewal ทีโอที มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับให้มีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะตามหน้าที่และความรับผิดชอบ สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด       
ภายใต้แนวคิดและหลักการของ Competency Based Development บุคลากรสามารถย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ อัตราก�ำลังของส่วนงานตามหลักเกณฑ์กรอบการย้ายงานตามกลุม่ งาน (Career Movement Model) ทีเ่ ป็นมาตรฐานขององค์กร  
วิธีการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย (Multi-skills) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น
วิธกี ารเพิม่ ปริมาณงาน (Job Enlargement) หรือการเพิม่ คุณค่าในงาน (Job Enrichment) การเป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching) หรือการติดตามหัวหน้างาน
(Work Shadowing) เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. Reinforce ทีโอที ก�ำหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะ           
เฉพาะของบุคลากร โดยใช้เทคนิค Force Ranking จ�ำแนกกลุ่มบุคลากรตามความสามารถ  กระตุ้นบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
มีการน�ำผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรมาประกอบการพิจาณาในด้านต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงมีการก�ำหนดแนวทาง
เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติที่ดีของบุคลากร ได้แก่ การสร้างการรับรู้เรื่องการต่อต้านการคอรัปชั่นในองค์กร การสร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมการประพฤติการปฏิบัติที่ดี การบังคับใช้และการลงโทษที่เป็นธรรม การส่งเสริมในเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า
ในปี 2558 ทีโอที ปรับโครงสร้างองค์กรตามแผนพลิกฟื้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม โดยโครงสร้างใหม่มี         
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด               
กับลูกค้า สายงานพัฒนาองค์กร โดยส�ำนักยุทธศาสตร์และส�ำนักทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใน 2 เรื่อง คือ
1. การยกระดับคุณภาพบริการสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า (Customer Satisfaction Improvement)
2. การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน (Integrity and Transparency Improvements)
          โดยผู้น�ำและฝ่ายบริหารได้สื่อสารทุกช่องทางที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับพนักงาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทีโอที ให้ตระหนักถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นในการปรับโครงสร้างองค์กร เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ส่งเสริมให้
พนักงานร่วมมือร่วมใจท�ำงานร่วมกันแบบทีม และส่งต่องานคุณภาพระหว่างส่วนงานภายใน ลดขัน้ ตอน กระบวนการในการด�ำเนินงานภายใน
ให้รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อส่งมอบบริการที่ดีกับลูกค้าทุกกลุ่มและลดข้อร้องเรียนลูกค้า โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดง            
ความคิดเห็น และท�ำงานข้ามสายงานผ่านคณะท�ำงานและโครงการส�ำคัญต่างๆ เช่น Optimization of  TOT Broadband Network, Productivity
Procurement Improvement และ Service Quality Excellence เป็นต้น
การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ภายในและร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก เช่น ส�ำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อรณรงค์การปลูกจิตส�ำนึกพนักงานให้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน โดยส่งเสริมให้
พนักงานยึดมัน่ และถือปฏิบตั ติ ามจริยธรรม จรรยาบรรณของบริษทั ผ่านกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ อาทิ การคอร์รปั ชัน่
เวลาท�ำงาน การรับของขวัญของฝาก ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
ในปลายปีบริษทั ได้จดั ตัง้ “ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริต บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)” เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมจริยธรรม คุณธรรม
และป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรด้วยการร่วมเสนอรายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสมเป็นผูอ้ �ำนวยการศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริต บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กอ่ นน�ำรายชือ่ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่ได้รับคะแนนการเสนอชื่อมากที่สุด 5 ล�ำดับแรกให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และรายงานผล                
การด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการบริษทั ตามล�ำดับ  
โดยก�ำหนดให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) เริ่มด�ำเนินงานได้ในไตรมาสแรกของปี 2559 เพื่อการสร้าง
องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน

รายงานประจ�ำปี 2558 067

การพัฒนาบุคลากร
ทีโอที มีความมุ่งมั่นและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อให้มี         
ความพร้อมในการปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
เป็นส�ำคัญ โดย ทีโอที ได้ก�ำหนดให้มีวิธีการเรียนรู้และพัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะความรู้และทักษะที่จำ� เป็น อาทิเช่น       
การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การไปฝึกอบรมร่วมกับสถาบันภายนอก การเยี่ยมชมดูงานองค์กรชั้นน�ำทั้งในและ       
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และน�ำมาปรับใช้ และการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญา ในสาขาที่ขาดแคลน                    
โดยเชื่อว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบจะช่วยท�ำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร การเรียนรูแ้ ละพัฒนาบุคลากรของ ทีโอที ด�ำเนินการภายใต้ TOT HR Development
Framework ซึง่ เป็นไปตามแนวคิดและหลักการของ Competency Based Development อีกทัง้ ในส่วนของการฝึกอบรม ทีโอที ได้ จัดให้มี Training
Roadmap ส�ำหรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความก้าวหน้าตามสายอาชีพ นอกจากนี้ ทีโอที ยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานโดยมีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทาง/วิธีการการปฏิบัติที่ดี
(Good Practice) และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ทวั่ ทัง้ องค์กร เช่น ชุมชนนักปฏิบตั ดิ า้ น FTTx Technology, Internet Service Provider (ISP),
IPTV Technology, Cloud, IP Access Network และการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellular 900 เป็นต้น
ในปี 2558 ทีโอที ได้จดั หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาให้กบั บุคลากรทัง้ ทางด้าน ICT และด้านบริหารจัดการ และส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบมและสัมมนาภายนอก โดยมีจำ� นวนชัว่ โมงฝึกอบรมเฉลีย่ มากกว่า  20 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ซึง่ เป็นผูเ้ ข้าอบรมจากกลุม่ ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี
กลุ่มงานขายและการตลาด กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มบริหาร
นอกจากนี้ ทีโอที ได้รบั ความไว้วางใจให้ดำ� เนินการพัฒนาบุคลากรภายนอก ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ผ่านกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ เช่น โครงการค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ การได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็น          
ศูนย์ฝกึ อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม (ระบบข่ายสายตอนนอก ระบบสือ่ สารข้อมูล) การให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาในการร่วมก�ำหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรของประเทศทางด้าน ICT เช่น สถาบัน
พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น การด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารประจ�ำปีงบประมาณ  2558) และการด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารภาครัฐ เป็นต้น
ในด้านกิจกรรมร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ทีโอที ได้รบั มอบหมายให้เป็นตัวแทนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในการท�ำหน้าที่เป็น Center of Excellence (CoE) ในสาขา Business Management สิ้นสุดปี 2557 และสาขา Broadband Access และ
Policy and Regulation ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 ตามโครงการจัดตั้ง Center of Excellence Network Project for the Asia and Pacific Region
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) เพือ่ ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรโทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟิค
(Asia Pacific Telecommunity: APT) ให้ด�ำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรของประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนปี พ.ศ. 2558 ทีโอที ได้เร่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนภาคการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ ยกระดับการพัฒนาบุคลากร ให้เท่าเทียมมาตรฐานสากลและเป็นผูน้ ำ� ในการ
ให้บริการการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค

068 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายและแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การด�ำเนินนโยบาย แผนงานและกิจกรรม ในปี 2558 ทีโอที ยึดหลักสากล 8 ประการ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
นอกจากระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ซึ่ง ทีโอที ใช้เป็นแนวทางจัดท�ำแผนงาน          
ต่อเนื่องมาจากปี 2557 แล้ว ในปี 2558 ทีโอที ได้น�ำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) มาใช้เป็นปีแรก เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นป้องกันและ           
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และให้ความส�ำคัญกับการสร้างระบบและกระบวนการทีเ่ ป็นรูปธรรมควบคูก่ บั การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดยเฉพาะพนักงานและองค์กรรัฐ เนื่องจาก ทีโอที มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียว เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร และด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)
การด�ำเนินงานระดับนโยบาย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กร       
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” รับผิดชอบการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความ           
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของ ทีโอที โดยมี นายวรพัฒน์ ทิวถนอม (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 16 กันยายน 2558) และ นางสาวสุทธิรตั น์ รัตนโชติ
(ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง 16 กันยายน - 31 ธันวาคม 2558) เป็นประธาน และกรรรมการประกอบด้วย นายธันวา เลาหศิริวงศ์  พันเอกสมเกียรติ  
สัมพันธ์ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 31 พฤษภาคม 2558) และนายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง 16 กันยายน -         
15 ธันวาคม 2558) ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้จัดท�ำ  “แผนปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประจ�ำปี 2558”                
“แผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2559 - 2561”และ“แผนปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประจ�ำปี 2559” โดยผ่านความเห็นชอบ      
ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบการด�ำเนินนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที   นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ฯี อยูร่ ะหว่างพิจารณาให้ความเห็นชอบ “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของ ทีโอที” และจะน�ำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
และประกาศใช้ตอ่ ไป
การด�ำเนินงานกิจกรรมระดับปฏิบัติ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 2 คณะ เพื่อท�ำหน้าที่
บูรณาการการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำ� หนด ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีรองกรรมการ            
ผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร เป็นประธาน และ 2) คณะอนุกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม มีรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ดูแลการด�ำเนินงานใน        
4 แผนงาน คือ 1) แผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นของ ทีโอที 2) แผนส่งเสริมมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 3) แผนพัฒนา           
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และ 4) แผนทบทวน/ปรับปรุงกฎระเบียบ และการสอบทานการถือปฏิบัติ
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม

รายงานประจ�ำปี 2558 069

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ร่างนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ทีโอที โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนส่งประกวด
ค�ำขวัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทีโอที  
3. เตรียมการจัดตัง้ ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที โดยให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการเสนอรายชือ่ เพือ่ คัดเลือกผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. การทบทวนหลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติทุจริตภายในองค์กร เพื่อพัฒนาให้
ครอบคลุมการแจ้งเบาะแสโดยไม่ต้องระบุตัวตนผู้แจ้งและโดยบุคคลภายนอก
5. การเผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านสื่อเสียงตามสาย และ
Website รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ จัดชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ              
ของก�ำนัลโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่
6. การจัดหลักสูตรการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งที่เป็นการอบรมในชั้นเรียน และ           
e-Learning

1

8
การเคารพในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์
(Human Dignity)

7

ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และภารกิจของตนเอง และ
สามารถชี้แจง / อธิบายการ
ตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)

2ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

การปฏิบัติตนเป็นประชากร
ที่ดีขององค์กรและสังคม/
การมีส่วนร่วม
(Good Citizenship and
Participation)

หลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
ของ ทีโอที

6การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้กฎ
ระเบียบ รวมทั้งผลประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร (Ethics)

5

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง
มูลค้าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
(Vision to Create Long
Term Value)

หน้าที่และภาระงานตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความรู้
ความสามารถ (Responsibility)

3การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ายและมีค�ำอธิบายได้
(Equitability)

4ความโปรงใสในการด�ำเนินงาน
ที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (Transparency)

070 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
ทีโอที ตระหนักถึงความส�ำคัญและส่งเสริมให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Governance) โดยจัดระบบการควบคุมภายในให้บรู ณาการร่วมกับการบริหารความเสีย่ งและให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมส�ำคัญอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิผล พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับตระหนักถึงความจ�ำเป็นและความส�ำคัญของระบบควบคุมภายใน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน การปกป้องทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั สร้างความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินและไม่ใช่
การเงิน รวมทั้งปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ของ ทีโอที ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�ำหนด ตาม 5 องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ทีโอที ก�ำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และแผนงานผลักดันและส่งเสริมด้านความซือ่ สัตย์และ
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) เพือ่ วัดความส�ำเร็จในการปฏิบตั งิ าน และใช้การประเมินผลงานของพนักงานทุกระดับทัว่ ทัง้ องค์กร เพือ่
ผลักดันสู่เป้าหมาย นอกจากนี้ มีนโยบายและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทาง              
การศึกษาและทักษะที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การประเมินความเสี่ยง ทีโอที ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักการของ COSO - ERM และการควบคุม
ภายในตามหลัก COSO โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความเสี่ยงระดับองค์กร มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายในท�ำหน้าทีผ่ ลักดัน ก�ำกับดูแล และติดตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งในระดับองค์กร ฝ่ายบริหารท�ำหน้าที่ Risk and Control Owner เพือ่ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก�ำหนดมาตรการและกิจกรรมที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้น ระบุผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความเสี่ยง และระยะ
เวลาด�ำเนินการ ทั้งนี้ตัวชี้วัดความเสี่ยงจะเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้ก�ำกับดูแลทราบเหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ
ส�ำคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ทัง้ นีม้ ฝี า่ ยบริหารความเสีย่ งและธรรมาภิบาลท�ำหน้าทีส่ นับสนุนการด�ำเนินการ ทบทวน ประเมิน
และรายงานผลร่วมกับคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอ สอดคล้องตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
3. กิจกรรมการควบคุม ทีโอที ตระหนักถึงความส�ำคัญของกิจกรรมการควบคุม โดยเฉพาะในงานที่ส�ำคัญ ใช้ควบคุมให้พนักงาน
ปฏิบตั งิ านได้ตามหน้าทีแ่ ละเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีค่ วรมี อาทิ การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
โดยมีทงั้ กลไกการควบคุมเชิงป้องกัน และแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการสอบทานผลการด�ำเนินงาน โดยฝ่ายบริหารอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง
ทัง้ ด้านการปฏิบตั งิ าน และด้านการเงินและการบัญชี เพือ่ ให้มกี ารรายงานผลข้อมูลทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง และน่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ การควบคุมการใช้งาน
และดูแลด้านทรัพย์สิน ข้อมูล เอกสาร/หลักฐานส�ำคัญอย่างเป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม และเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือการควบคุมภายใน
ของ ทีโอที
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทีโอที เล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้เพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการงานที่ส�ำคัญต่างๆ โดยส่งเสริมการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี (IT Governance) เพื่อจัดให้มีสารสนเทศใช้งานได้อย่างเพียงพอ           
เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อรองรับการบริหารและปฏิบัติงาน เน้นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม                   
การสื่อสารภายในทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก โดยได้ปรับปรุงเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวก                 
ต่อการเข้าถึง และปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อช่วยลดต้นทุนด�ำเนินงานด้วย
5. การติดตามประเมินผล ทีโอที มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้แก่
1. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมส�ำคัญอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยฝ่ายบริหาร              
ทุกระดับและผู้น�ำระดับสูง เช่น การรายงานผล การประชุม เป็นต้น
2. การประเมินผลเป็นรายครั้ง ประกอบด้วย การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และคู่มือการประเมินการควบคุม      
ด้วยตนเองของ  ทีโอที และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) โดยส�ำนักตรวจสอบที่ท�ำหน้าที่ประเมิน          
ความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือตรวจสอบภายในของ ทีโอที ฝ่ายบริหารจะด�ำเนินการปรับปรุง/
แก้ไขตามข้อเสนอแนะตามข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ และ/หรือการสอบทานอืน่ อย่างเหมาะสม ทันเวลา เพือ่ ให้ระบบการควบคุมภายใน
ทันสมัย ใช้งานได้จริงและพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ

รายงานประจ�ำปี 2558 071

การบริหารความเสี่ยง
ทีโอที บูรณาการการบริหารความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดผลส� ำเร็จในการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยได้สื่อสาร                    
ขอความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส�ำคัญช่วยให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
และลดความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อองค์กร โดยก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งไว้ในคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง
ซึ่งยึดหลักการตามมาตรฐานสากล COSO-ERM และของส�ำนักงานคณะกรรมการนโบบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ความเสี่ยงส�ำคัญและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจโทรคมนาคม รวมทั้งรายได้จากบริการหลักที่ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีนัยส�ำคัญต่อ
องค์กร ทีโอที จึงเตรียมรับมือกับสภาวการณ์ดงั กล่าวโดยการบริหารจัดการความเสีย่ งด้วยการก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง
อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กร การเร่งเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจที่สำ� คัญ การสรรหาพันธมิตร เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร โดยมีแผนงานส�ำคัญ อาทิ โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน

ในปี 2558 การแข่งขันด้านธุรกิจทวีความเข้มข้นและรุนแรง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และการสิ้นสุดของสัญญา
อนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ เอไอเอส ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ค่อนข้างสูง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่อง      
ดังกล่าว ทีโอที จึงปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นกลุม่ ธุรกิจเพือ่ ให้เกิดการควบคุมดูแลการให้บริการในแต่ละผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งปรับจ�ำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มธุรกิจ ช่วยลดความซ�้ำซ้อนของงาน/ลดต้นทุนด�ำเนินงาน              
รวมถึงการติดตามและปรับปรุงโครงข่ายให้มีเสถียรภาพรองรับการบริการได้ตามมาตรฐาน และให้ความส�ำคัญต่อการมีและซักซ้อมแผนงาน
ที่รองรับการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ
นอกจากนี้ ได้พจิ ารณาการสรรหาพันธมิตร เพือ่ เพิม่ ความรวดเร็ว และสร้างความพร้อมต่อการด�ำเนินงานให้เกิดรายได้ชดเชยในส่วนของสัญญา
อนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สิ้นสุดลงได้มากขึ้น  

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ทีโอที ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก�ำหนดมาตรการทางการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น และรักษา           
สภาพคล่องทางการเงิน รวมทัง้ การติดตาม ควบคุมก�ำกับดูแลทัง้ ด้านการสร้างรายได้และลดค่าใช้จา่ ยให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำหนดอย่างเคร่งครัด
โดยการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทางการเงินทีส่ ำ� คัญเพือ่ รักษาความสามารถในการท�ำก�ำไรและแข่งขันต่อไปได้ในธุรกิจโทรคมนาคม เช่น EBITDA, ROA,
ROI ความสามารถในการจัดเก็บหนี้ เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ทีโอที ตระหนักถึงผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญจากข้อพิพาทต่างๆ ที่มีต่อฐานะทางการเงิน และการด�ำรงอยู่ขององค์กร ทีโอที จึงให้                 
ความส�ำคัญต่อการถือปฏิบตั ติ ามประกาศ/กฎเกณฑ์/สัญญา/ข้อก�ำหนดทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และด�ำเนินการในเชิงป้องกัน ควบคูก่ บั การเจรจา
หารือ/ไกล่เกลีย่ กับคูก่ รณี รวมทัง้ การคัดสรรพันธมิตรและการจัดท�ำสัญญาให้มคี วามเข้าใจทีช่ ดั เจนทัง้ สองฝ่าย เพือ่ ลดการเกิดข้อพิพาทเพิม่ ขึน้
และแสวงหาแนวทางที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกันได้

072 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การใช้ข้อมูลภายใน
ทีโอที มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงก�ำหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากร             
ทุกระดับ รวมถึงบุคคลในครอบครัวในการหลีกเลีย่ งการเข้าไปมีสว่ นได้เสียหรือเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการในลักษณะทีข่ ดั แย้งกับผลประโยชน์
ของบริษทั อันจะส่งผลให้บริษทั เสียผลประโยชน์หรือท�ำให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพลดลง อย่างไรก็ตาม ทีโอที ไม่สามารถคาดเดาถึงความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการเช่นนั้น หรือ   
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทีโอที จะดูแลให้การท�ำรายการนั้นๆ มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้อง โดยได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์มาตรการ
ในค�ำสั่ง ทีโอที ที่ รค.1/2553 เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน มีสาระส�ำคัญที่ก�ำหนดการกระท�ำ  ละเว้นการกระท�ำ  หรือ                        
กรณีใดบ้างที่ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องบันทึกในแบบรับรองเปิดเผยข้อมูล                     
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผา่ นทาง Web Application ในระบบข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายบุคคลและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส�ำหรับใช้ในการติดตามตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งให้กรรมการบริษัทและกรรมการจัดซื้อ/จัดหาต้องลงนาม
รับรองในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง
ในปี 2558 ทีโอที ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุต่อเนื่องจากปี 2557 เพื่อให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ           
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการมาตรฐานราคากลาง เพือ่ ให้การก�ำหนดราคากลางของ ทีโอที มีมาตรฐาน
สามารถก�ำหนดราคากลางได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับราคาตลาดและมีตน้ ทุนทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้ ทีโอที         
ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมการรองรับ (ร่าง) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เพื่อยกระดับ Corruption
Perceptions Index ของประเทศ นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์   โดยจัดอบรมให้กับ      
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปก่อนเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด� ำเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐในปี 2559
ส�ำหรับการใช้ข้อมูลภายในของ ทีโอที ได้ก�ำหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้ตามค�ำสั่ง ทีโอที            
ที่ รบ. 4/2551 ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในการก�ำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานไม่ให้น�ำข้อมูลภายในของ ทีโอที ไปหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสีย          
โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดูแลปกปิดข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ใน
กรอบทีถ่ อื ว่าเป็นข้อมูลในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเท่านัน้ นอกจากนีต้ อ้ งไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการท�ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต้องถือปฏิบัติตาม         
ระเบียบ ทีโอที ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2553 รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนต้องเป็นไปตามกรอบที่ก�ำหนดหรือได้รับ                
ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและ  
ด�ำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที

รายงานประจ�ำปี 2558 073

กิจกรรมเพื่อสังคม และรางวัลเกียรติยศ
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ส�ำคัญ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ 60 พรรษา

กิจกรรมส�ำคัญที่ ทีโอที เข้าร่วมด�ำเนินงาน ได้แก่
(1) โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย          
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อสนองพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ว่า “การสร้างความปลอดภัย
ในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพ” และยังก�ำหนดให้ปี 2558 เป็นปีแห่งความปลอดภัยในการท�ำงานด้วย
กิจกรรมของโครงการฯ ได้แก่การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การสร้างจิตส�ำนึกเรื่องความปลอดภัย และ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัยในการท�ำงานขัน้ พืน้ ฐาน 15 ข้อ รวมถึงการฝึกอบรมความปลอดภัย มีสว่ นงานของ ทีโอที ทัง้ ในนครหลวง
และภูมิภาคเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 90 แห่ง
(2) โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป ปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิฯ           
จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตจัดอบรมประชาชนให้สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประสบภัยเบื้องต้น            
ได้ทันท่วงทีและปลอดภัยมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย และมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิต            
โดยได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2550 ส�ำหรับปี 2558 มูลนิธิฯ จัดท�ำโครงการต่อเนื่อง ซึ่ง ทีโอที ได้ส่งพนักงานจ�ำนวน 180 คน เข้ารับการอบรม
ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้ความช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะครอบครัวของตนเองได้อย่างถูกต้อง
(3) โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
อุ ป นายิ ก าผู ้ อ� ำ นวยการสภากาชาดไทย” จัดโดยศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง
สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคม มูลนิธิ ชุมชน และประชาชนทั่วไป บริจาคโลหิตถวาย         
เป็นพระราชกุศล ตลอดปี 2558-2559 ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                      
ทีโอที จึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ณ ส�ำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และส�ำนักงานเพลินจิต ได้รับบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 2,171 ยูนิต

ทีโอที ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาบุคลากร

ทีโอที ส่งมอบระบบเครือข่ายไร้สาย MOENet_Wi-Fi ให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรทาง                 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกว่า 3,000 คน โดย ทีโอที ได้ติดตั้งจ�ำนวน 300 จุด ทั้งภายในและภายนอกอาคารกระทรวงศึกษาธิการ             
ที่ความเร็วดาวน์โหลด 100 Mbps และอัพโหลด 70 Mbps เพื่อเป็นต้นแบบหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพรองรับนโยบายรัฐบาล          
ในการน�ำประเทศสู่ Digital Economy

ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2558 พร้อมมอบทุนการศึกษา “ชุดนี้ ทีโอที จัดให้”

ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2558 ณ วัดแก้วพิจิตร อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มียอดรวมจากผู้มีจิตศรัทธาร่วม
โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบองค์พระกฐินพระราชทานจ�ำนวน 3,595,465.50 บาท พร้อมกันนี้ ทีโอที ได้จัดกิจกรรม “ชุดนี้ ทีโอที จัดให้”                 
เพื่อมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด (ปราจีนบุรี  นครนายก  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  ตราด  
ชลบุรี และระยอง) จ�ำนวน 12 โรงเรียน 12 ทุนๆ ละ 10,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียนละ 5 ทุน         
รวมเป็น 60 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 420,000 บาท กิจกรรม “ชุดนี้ ทีโอที จัดให้” ได้ด�ำเนินการมาเป็นปีที่ 9                        
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
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รางวัลเกียรติยศ
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยระดับองค์กร ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี 2558
รางวัลเหรียญทองแดง จาก Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest
รางวัล Special Award จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association
รางวัล Special Award จาก Taiwan Invention Association
ทีโอที ได้รับรางวัลข้างต้นจากผลงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จส�ำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Line Surge Protector
for Electrical Power System) ซึง่ ด�ำเนินการโดยสถาบันนวัตกรรม ทีโอทีเพือ่ ยกระดับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ ทีโอที ให้มคี ณ
ุ ภาพดี
มีความเสถียรขณะให้บริการ โดยป้องกันเหตุเสียที่เกิดจากไฟฟ้าเสิร์จ/ฟ้าผ่าเข้ามาทางระบบไฟฟ้าท�ำให้การบริการต้องหยุดชะงัก ซึ่งเป็น          
สาเหตุหลักที่ท�ำให้อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ ทีโอที ได้น�ำ  AC Line Surge Protector (แบบปกติ) และ Surge & Over-Under Voltage
Protector (ท�ำงานแบบอัตโนมัติ) ไปติดตั้งใช้งานแล้วกว่า 2,000 ชุด ส่งผลให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลด         
เหตุเสียของอุปกรณ์ในชุมสาย และลดระยะเวลาในการเดินทางไปตรวจแก้ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายให้ ทีโอที กว่า 490 ล้านบาท

(ก) ACLine Surge Protector
(แบบปกติ)

(ข) Surge & Over-Under Voltage Protector
(ท�ำงานแบบอัตโนมัติ)

รายงานประจ�ำปี 2558 075

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี สภาวิจัยแห่งชาติ

เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ทีโอที ได้รบั รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้นประจ�ำปี 2559 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์ รางวัลระดับดี จากผลงาน “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต (TOT xDSL Tools)” ผลงานนี้เป็นงานวิจัย
และพัฒนาที่ต่อยอดจาก TOT ADSL Tester ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตั้งและตรวจแก้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High-Speed
Internet) โดยใช้ตรวจสอบและทดสอบวัดค่าต่างๆ ของคู่สายทองแดงที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงเป็นโมเดมส�ำหรับการทดสอบ
และเชื่อมโยงโครงข่าย ADSL/VDSL อีกทั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อแสดงผลเชิงวิเคราะห์ผ่าน Mobile Application

รางวัล “บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรประจ�ำปี 2558

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
พร้อมมอบรางวัล “บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านจัดซือ้ จัดจ้างขององค์กร ประจ�ำปี 2558 โดยผูบ้ ริหาร ทีโอที ได้รบั คัดเลือก
ให้เข้ารับรางวัลในครัง้ นี้ กิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเป็นโครงการภายใต้แนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
3 ฝ่ายระหว่าง ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ�ำนวน 55 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล และบุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจยึดถือปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมองค์กร เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมในการด�ำเนินงาน
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นโยบายและแผนงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกเหนือจากภารกิจหลักด้านการให้บริการสือ่ สารโทรคมนาคมกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมแล้ว ทีโอที ได้กำ� หนดให้มกี ารด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก
การก�ำหนดกรอบแนวความคิดด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที พ.ศ. 2558 - 2561 ซึ่งให้ความส�ำคัญ             
ต่อการใช้ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ขององค์กรที่มีในปัจจุบันและที่ต้องมีในอนาคต คือ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและ
จัดการระบบเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมและการสือ่ สาร น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม  และการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปี 2558 - 2561 ซึง่ ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ ทีโอที คือ ให้บริการโทรคมนาคม
เพือ่ สังคมอย่างทัว่ ถึง ตอบสนองนโยบายภาครัฐ “Digital Economy” และรับผิดชอบต่อสังคม โดย ทีโอที มีเป้าหมายเพือ่ รองรับนโยบายภาครัฐ
(Digital Economy) สร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม และบริการสาธารณะเพื่อประชาชนที่มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึง
บริการ
เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และสร้างความยั่งยืนให้ ทีโอที             
จึงก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ในการด�ำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. ด้านการบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล

            ทีโอที ตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างจริงจัง โดยสนับสนุน
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน�ำไปใช้พัฒนาเพื่อสร้างเศรษฐกิจ การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมวิชาชีพ ให้ชุมชน
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยขยายโอกาสด้านการศึกษาและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชนและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ อาทิ
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) และโครงการสุขศาลา
พระราชทานโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน

2. ด้านการศึกษา

สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) อย่างยั่งยืนด้านการศึกษาและการใช้ Social Media              
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและชุมชนในท้องถิน่ ให้สามารถน�ำความรูแ้ ละเทคโนโลยี ICT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการ TOT YOUNG CLUB โครงการ TOT IT SCHOOL โครงการ ชุดนี้ ทีโอที จัดให้

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการบริหารงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ความยัง่ ยืน (ICT Sustainability Development) เพือ่ ให้เกิดองค์กรต้นแบบ
ด้าน ICT ที่ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ICT for Green) โดย ทีโอที ได้จัดท�ำขั้นตอนวงจรชีวิต                  
(Life Cycle) เพื่อสร้างพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานขององค์กร
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) การน�ำ  ICT มาใช้ (Use of ICT) และการสิ้นสุดการใช้งาน (End of Use)
อาทิ โครงการ Green ICT โครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ การน�ำระบบใบแจ้งหนี้ (e-Bill) ระบบใบแจ้งเงินเดือน (Payslip) ระบบการประชุมทางไกล
(Teleconference)  ระบบการลา (Time Management) มาใช้ ในองค์กร
ทั้งนี้ ในปี 2558 ทีโอที ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างพลังร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ทั้งคณะกรรมการบริษัท                   
ฝ่ายบริหาร พนักงาน และประชาชน เพื่อร่วมตอบแทนสังคมและพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ดังนี้

โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO)
เพือ่ สนับสนุน กสทช. ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศ โดยจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึง
และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในการลดความเหลื่อมล�ำ      
้
ในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  
ทีโอที ให้ความส�ำคัญกับโครงการ USO โดยได้ก�ำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ในการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่าง
ทัว่ ถึง ตอบสนองนโยบายรัฐและรับผิดชอบต่อสังคม เพิม่ การครอบคลุมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นร้อยละ 86 ของประชากรทัว่ ประเทศ ในปี 2560
เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและรองรับนโยบาย Smart Thailand ของ ทีโอที พ.ศ. 2557 - 2560
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โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประกอบพระราชกรณียกิจของพระองค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
“โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” นับตั้งแต่ ปี 2538 เป็นต้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล ยกระดับการศึกษา        
ในพื้นที่ห่างไกลให้มีความเท่าเทียมกัน
ด้วยศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีโอที ได้สนับสนุนโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นสื่อสัญญาณใน
การถ่ายทอดความรูผ้ า่ นเคเบิล้ ใยแก้วน�ำแสงความเร็วสูงเป็นเส้นทางหลัก โดยมีโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำเป็นโครงข่ายส�ำรองไปยังสถานีดาวเทียม
อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพือ่ ออกอากาศไปทัว่ ประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ ขยายโอกาสการเรียนรูใ้ นลักษณะสือ่ ผสมผสาน (Blended learning)
การเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่ง ทีโอที ได้สนับสนุนการติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์  
บริการระบบ DLF-e-learning ทัง้ ในลักษณะการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) ผ่าน www.dlf.ac.th และชมย้อนหลัง (On demand) ซึง่ สามารถ
รับชมจากอุปกรณ์พกพาได้ด้วย

โครงการสุขศาลาพระราชทาน
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรผู้ยากไร้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และได้ทรงมีพระราชด�ำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็น “สุขศาลา
พระราชทาน” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ ทางด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถิน่ ทุรกันดารทัง้ ในยามปกติและฉุกเฉิน
โดย ทีโอที ได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสาร ดังนี้
1. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP-Star (KU-Band) ให้กับโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในโครงการสุขศาลา
พระราชทาน  
2. ติดตั้งและให้บริการฟรีทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานโดยจุดประสงค์ที่สำ� คัญ คือ เพื่อใช้
ในการรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพและเสียง (Telemedicine)
3. สนับสนุนการจัดหาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายสือ่ สาร ได้แก่ อุปกรณ์รบั -ส่งสัญญาณดาวเทียม IPSTAR 2/1 Mbps พร้อมบริการ
อินเทอร์เน็ต 1 เลขหมาย การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ IT การเข้าติดตั้งระบบ Web Conference        
4. สนับสนุนความรู้ในการใช้งานและดูแลบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสาร
โดยในปี 2558 ทีโอที ได้จดั กิจกรรมส่งมอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสือ่ สาร ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อ�ำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน เยาวชน        
ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสารของ ทีโอที

078 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการ TOT YOUNG CLUB
โครงการ TOT YOUNG CLUB (TYC) ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีแนวทางในการด�ำเนินงานที่มุ่งให้เด็กและเยาวชน             
ใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และมีสว่ นช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนของตนเองได้ ทีโอที จึงได้พฒ
ั นา
โครงการในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ Social Media อย่างรู้คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยโครงการ TYC          
เด็กไทยมีดี ใช้ไอที ซึ่ง ทีโอที ด�ำเนินการมาแล้ว 14 แห่งทั่วประเทศ โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมด้านสินค้าชุมชน มีพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยว
ทีน่ า่ สนใจ อีกทัง้ โรงเรียนมีความสนใจในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน และเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเป็นตัวขับเคลือ่ นโครงการและชุมชนทีม่ ผี ใู้ ช้ IT และ
ในปี 2558 นี้ ทีโอที ได้ด�ำเนินการเพิ่มเติมอีก 11 ชุมชนใหม่ทั่วประเทศ ได้แก่ ชุมชนคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร/ชุมชนแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม/ชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์/ชุมชนอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี/ชุมชนล�ำพะยา จังหวัดยะลา/ชุมชนดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี/
ชุมชนเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี/ชุมชนสันโค้งน้อย จังหวัดเชียงราย/ชุมชนเกาะลอย จังหวัดเชียงราย/ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และชุมชนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

การน�ำ ICT มาใช้โดยการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Use of ICT)
ทีโอที มุง่ เน้นและสนับสนุนการน�ำ ICT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอน ด้วยจิตส�ำนึก
ของผู้บริหารและพนักงาน ในเรื่องของการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการท�ำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ระบบ e-document แทนการใช้กระดาษ การใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-bill) แทนการจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ (Paper Bill) นอกจากนั้น ทีโอที ได้จัดท�ำโครงการรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ICT ที่ไม่ใช้แล้ว และน�ำไปมอบให้
กับมูลนิธิพระสุทธิธาดา เพื่อน�ำชิ้นส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่ และเป็นการส่งเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้อีกด้วย
ในปี 2558 ทีโอที ได้จัดท�ำโครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวนรวม  80 ถัง เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องใน
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมอบให้ส่วนงาน ทีโอที ในพื้นที่นครหลวงจ�ำนวน 52 ถัง ทีโอที ส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวน 22 ถัง สถาบันวิชาการ
ทีโอที จ�ำนวน 4 ถัง และ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จ�ำนวน 2 ถัง เพื่อรวบรวมให้ส�ำนักงานเขตน�ำส่งโรงงานก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง
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การวิจัยและพัฒนา
ทีโอที ให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาโดยมีสถาบันนวัตกรรม ทีโอที เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนา พร้อมยกระดับ
คุณภาพงานการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด มีการพัฒนาต้นแบบ มีการทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพลักษณะของผลงานวิจัยที่เป็น             
รูปแบบการบริหารจัดการระบบการท�ำงาน Quality Management ระบบ ISO และผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยและพัฒนาคุณค่าของ
งานคือ “สิง่ ประดิษฐ์/ผลงานเป็นชิน้ เป็นอันทีส่ ร้างขึน้ ” แล้วต่อยอดอย่างต่อเนือ่ งน�ำทักษะทีม่ มี าใช้พฒ
ั นาเทคโนโลยี นวัตกรรมทีส่ ร้างสรรค์พร้อม
ใช้งานจริง  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม นอกจากด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาเป็นหลักแล้วยังด�ำเนินการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อส่งเสริมพนักงานของ ทีโอที ที่ขาดเงินทุนแต่มีความสนใจที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น พร้อมเปิดเวทีประกวดโดยน�ำผลงานที่จัดท�ำขึ้นส่งเข้า
ประกวดเพือ่ ชิงรางวัล นอกจากนีย้ งั รวบรวมผลงานวิจยั ทีไ่ ด้จากการประกาศเกียรติคณ
ุ /รางวัลนักวิจยั /สิง่ ประดิษฐ์และรางวัลต่างๆ ทีส่ ง่ ประกวด      
ทัง้ ภายในและภายนอก ทีโอที ผ่าน Website ของสถาบันฯ เพือ่ เป็นฐานข้อมูลงานวิจยั ฯ อีกทัง้ ยังให้คำ� ปรึกษาทางเทคนิค และการเป็นศูนย์กลาง
ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ ทีโอที เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในบริการสื่อสารโทรคมนาคม  
สถาบันนวัตกรรม ทีโอที  มีการให้บริการงานสอบเทียบ และงานบริการทดสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคของอุปกรณ์โทรคมนาคมมากมาย
อาทิ ห้องปฏิบัติการส�ำหรับบริการงานสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การให้
บริการทดสอบเครื่องส่งของสถานีวิทยุชุมชนด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ Radio-Testing@TOT  ซึ่งได้รับการรับรองจากส�ำนักงาน กสทช. และ
การให้บริการตรวจสอบ/ทดสอบทางเทคนิคของอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม เป็นต้น ตลอดจนดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดต่างๆ
ด้วยประสบการณ์ที่สร้างสมมายาวนานมากกว่า 50 ปี นับตั้งแต่ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติ ภายใต้โครงการ  
The United Nation Development Program (UNDP)

สรุปผลงานส�ำคัญในรอบปี 2558
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

1. Power Supply AC-DC / DC UPS เป็นชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC พร้อมชุดป้องกัน surge และแหล่งจ่ายไฟ DC ส�ำรอง Base Wi-Net
ที่ติดตั้งภายนอกอาคารชุมสาย ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการ 8 พอร์ท
2. TOT Optical Level Meter  เป็นเครื่องมือวัด/ทดสอบสัญญาณแสงแบบพกพาส�ำหรับงานบ�ำรุงรักษาข่ายสายใยแก้วน�ำแสง            
เป็นเครื่องมือที่มีฟังก์ชั่นจับสัญญาณแสงที่ระดับก�ำลังต�่ำ ที่แสดงผลในลักษณะความสว่างของ LED
3. TOT Life Guard เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างบริการรูปแบบใหม่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  
ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1) บ้านและที่อยู่อาศัย 2) โรงเรียน 3) สิ่งแวดล้อม 4) ยานพาหนะ 5) พื้นที่สาธารณะ และ 6) สุขภาพ ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ ทีโอที รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในสังคมไทย  
4. เครื่องมือสนับสนุนการให้บริการบรอดแบนด์   เป็นเครื่องมือวัดและทดสอบประสิทธิภาพโครงข่ายและคุณภาพการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือที่รองรับการให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (FTTx) เช่น เครื่องมือ PON Power Meter,
Optical Power Meter และ Visual Fault Locator เป็นต้น  และบริการผ่านโครงข่ายสายทองแดง (ADSL, VDSL) ด้วยเครื่องมือ
TOT ADSL Tester  และ TOT xDSL Tester
5. ระบบ Customer Premise Equipment: CPE เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอุปกรณ์เชื่อมต่อบริการ
ADSL หรือ FTTx ส�ำหรับช่วย Monitoring เพื่อแจ้งเตือนก่อนเลขหมายลูกค้าเสีย

ผลงานซ่อมและสอบเทียบ

บริการงานสอบเทียบด้วยห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบทีไ่ ด้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 งานตรวจรับ งานซ่อมเกีย่ วกับ
เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้านไฟฟ้าและด้าน Fiber Optic แก่ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก ทีโอที เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม                     
ผูใ้ ห้บริการเครือข่าย ตัวแทนจ�ำหน่ายเครือ่ งมือวัด ผูร้ บั จ้างดูแลระบบเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนัน้ เป็นเครือข่ายของส�ำนักงาน กสทช. ให้บริการ
ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแก่สถานีวิทยุชุมชน
นอกจากนัน้ ทีโอที ช่วยลดปัญหาคลืน่ ความถีท่ รี่ บกวนสถานีวทิ ยุหลักและการสือ่ สารของระบบการบินด้วยการให้บริการทดสอบเครือ่ งส่ง
ของสถานีวิทยุชุมชนด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ Radio-Testing@TOT ซึ่งได้รับการรับรองจากส�ำนักงาน กสทช.

080 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

ผลงานทดสอบและพัฒนา

ให้บริการตรวจสอบ/ทดสอบทางเทคนิคของอุปกรณ์ดา้ นโทรคมนาคม ซึง่ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์โทรคมนาคมและการสือ่ สาร อุปกรณ์
ปลายทาง อุปกรณ์ตอนนอก อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ ทดสอบอุปกรณ์ FTTx ตามมาตรฐาน BBF TR-247, BBF TR-255
เป็นต้น อีกทั้งยังต้องน�ำมาใช้กับโครงข่ายการให้บริการของ ทีโอที ให้มีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการ งานทดสอบและพัฒนายังให้
บริการการตรวจสอบ/ทดสอบอุปกรณ์ด้านเทคนิคให้กับหน่วยงานภายนอก เป็นการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ       
ให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ตามข้อก�ำหนดของประเทศหรือมาตรฐานสากลอีกด้วย

การส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

1. การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา
2. การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
3. การสนับสนุนทางเทคนิคส�ำหรับการให้บริการของ ทีโอที

รางวัลนวัตกรรม
1. รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2558 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
2. รางวัลเหรียญ ทองแดง ชื่อผลงาน “AC Line Surge Protector” จาก Taipei International Invention Show & Technomart          
Invention Contest
3. รางวัล Special Award ชื่อผลงาน “AC Line Surge Protector” จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association
4. รางวัล Special Award ชื่อผลงาน “AC Line Surge Protector” จาก Taiwan Invention Association
5. รางวัลระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ชื่อผลงาน “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools)             
จากสภาวิจัยแห่งชาติ
6. รางวัลรองชนะเลิศประกวดผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2558 ชื่อผลงาน “TOT Life Guard” จาก ทีโอที

รายงานประจ�ำปี 2558 081

รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ทีโอที ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่างๆ ของ ทีโอที และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ ซึ่งมี         
ส่วนส�ำคัญท�ำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถสอบถามและขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด  
อาคาร 5  ชั้น 3  ส�ำนักงานใหญ่ ทีโอที เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2505 1218  
เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ทีโอที ได้จัดท�ำเป็นค�ำสั่ง ทีโอที ที่ รบ.4/2551 เรื่อง ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้ก�ำหนดขอบเขต วิธีการด�ำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารประชาชน ได้เปิดเผยและเผยแพร่ขอ้ มูลตามทีก่ ำ� หนดใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  อาทิ โครงสร้าง
และการจัดองค์กร สถานที่ตั้ง รายนามผู้บริหาร สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
ค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน อาทิเช่น ค�ำสั่งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง การใช้หลักฐานประกอบการขอใช้
บริการโทรคมนาคม และค�ำสั่งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เป็นต้น โดย ทีโอที ได้จัดท�ำเป็นรายงานประจ�ำปีเพื่อ       
เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและสรุปผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของ ทีโอที นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นยังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและ              
บริการของ ทีโอที ในวารสารของหน่วยงานในโอกาสต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในเอกสารแผ่นพับ เป็นต้น ส่วนในเรื่องการ         
จัดซื้อ จัดจ้าง ทีโอที ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ เอกสารการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคา และการสอบราคา พร้อมทั้ง     
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ�ำทุกเดือนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 อย่างครบถ้วน

การด�ำเนินงานในรอบปี 2558

ทีโอที ด�ำเนินการให้บริการข้อมูลหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่น CD อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และสื่อบุคคล
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำประจ�ำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน มีดัชนีของเอกสารและ CD  ให้ค้นหาได้สะดวก โดยในปี  2558 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน ณ ห้องบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน จ�ำนวนทั้งสิ้น 75 ราย มีผู้สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 130 ราย ข้อมูลที่
ประชาชนสนใจค้นหามากที่สุด คือ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา คือ สัญญาร่วมการงานกับเอกชน  ส�ำหรับผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด คือ
บริษัทเอกชน รองลงมา คือ นักศึกษา

การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีโอที ได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีป่ ระชาชนให้ความสนใจข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตา่ งๆ ทางเว็บไซต์ www.tot.co.th โดยประชาชนสามารถ
สืบค้นรายการเอกสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ได้จากเว็บไซต์ใน Section “เกี่ยวกับ ทีโอที” ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลเป็น
ปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ อาทิ สถานที่ตั้ง เอกสารการประกวดราคาและการจัดหา สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนสัญญาที่
มีวงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และลงประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง โดยเผยแพร่ข้อมูลเป็นระยะ
เวลา 1-2 เดือน จากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ปี 2558 มีผู้เข้ามาสืบค้นข้อมูลจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,803,382 ครั้ง

082 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

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�ำระที่
เกิดจากการซื้อและ
การขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
โทรคมนาคม
2) ค่าเช่าที่ดิน
ของราชพัสดุ
จ่ายล่วงหน้า
3) เจ้าหนี้การค้า
     4) เจ้าหนี้อื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

31.98

31.98

40.39

40.39

17.20

17.20

22.63

22.63

62.16

62.16

66.67

66.67

15.95

15.95

18.24

18.24

165.08

165.08

171.29

171.29

7.73
0.21

7.73
0.21

19.32
0.21

19.32
0.21

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ

รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2558 083

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท
กสท
โทรคมนาคม
จ�ำกัด
(มหาชน)

ลักษณะรายการ

เป็นกิจการ
1. รายได้จาก
ที่เกี่ยวข้องกัน
การให้บริการ
โดยมี
1) รายได้จาก
รัฐบาลไทย
การให้บริการ
เป็นผู้ถือหุ้น
โทรคมนาคม
ร่วมกัน
2) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. การซื้อบริการ
3. ยอดค้างช�ำระที่
เกิดจากการซื้อและ
การขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
โทรคมนาคม
2) เจ้าหนี้การค้า
     3) เจ้าหนี้อื่น
4) ค่าใช้จ่าย
บริการอื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

4.20

4.20

21.19

21.19

62.04

62.04

65.20

65.20

328.14

328.14

168.33

168.33

634.34

634.34

611.22

611.22

4.16
163.19
3.02

4.16
163.19
3.02

28.89
32.50
-

28.89
32.50
-

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ

รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

084 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

หน่วยงาน
ราชการ
ของรัฐบาล
ไทยและ
รัฐวิสาหกิจ

เป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้อง
กันโดยมี
รัฐบาลไทย
เป็นผู้ถือหุ้น
หุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

1. รายได้จากการ
ให้บริการ
1) รายได้จาก
2,506.50
การให้บริการ
โทรคมนาคม
2) รายได้จาก
3,149.29
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. ยอดค้างช�ำระที่
เกิดจากการซื้อ
และการขาย
บริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
1,453.40
โทรคมนาคม

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

2,506.50

7,380.68

7,380.68

3,149.29

5,388.73

5,388.73

1,453.40

2,361.05

2,361.05

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ

รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2558 085

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท
ย่อย

เป็นบริษัท
ย่อย
บริษัท
ถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ
98.57
เป็นบริษัท
บริษัท
ย่อย
ทีโอที
เอาท์ซอร์สซิ่ง บริษัท
ถือหุ้น
เซอร์วิส
โดยตรง
จ�ำกัด
ร้อยละ
25.00
เป็นบริษัท
บริษัท
ย่อย
ทีโอที
บริษัท
สปอร์ต
คลับจ�ำกัด ถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ
25.00
บริษัท
เอ ซี ที
โมบาย
จ�ำกัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

-

0.36

-

-

0.61

-

-

0.90

-

-

20.00
673.64

-

-

0.17
16.00
90.86
60.43

-

-

10.27
383.33

-

1. รายได้จากการ
0.37
ให้บริการ
โทรคมนาคม
2. รายได้จากการ  
ให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
3. รายได้จากการให้
0.61
บริการอื่น
4. รายได้อื่น
11.57
5. การซื้อบริการ
825.77
6. ยอดค้างช�ำระ
ที่เกิดจากการซื้อ
และการขายบริการ                             
1) ลูกหนี้กิจการ
0.69
โทรคมนาคม
2) เจ้าหนี้การค้า
305.21
3) เจ้าหนี้อื่น
92.26
7. สินทรัพย์
        45.75
หมุนเวียนอื่น
8. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.53
9. ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น
310.87

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ

รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

086 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

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) รายได้จากการ
ให้บริการ
โทรคมนาคม
2) รายได้จากการ
ให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
3) รายได้จากการ
ให้บริการอื่น
2. ยอดค้างช�ำระ
    ที่เกิดจากการ
    ซื้อและการขาย
    บริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
โทรคมนาคม
2) เจ้าหนี้การค้า
3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

0.43

0.43

1.52

1.52

-

-

7.67

7.67

0.14

0.14

-

-

4.89

4.89

4.97

4.97

0.57
3.01

0.57
3.01

0.57
3.01

0.57
3.01

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ

รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2558 087

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ธนาคาร
กรุงไทย

เป็นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรัฐบาล
ไทยเป็นผู้ถือ
หุ้นร่วมกัน
ธนาคาร
เป็นกิจการที่
อาคาร
เกี่ยวข้องกัน
สงเคราะห์ โดยมีรัฐบาล
ไทยเป็นผู้ถือ
หุ้นร่วมกัน
ธนาคาร
เป็นกิจการที่
ออมสิน
เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรัฐบาล
ไทยเป็นผู้ถือ
หุ้นร่วมกัน
ธนาคาร
เป็นกิจการที่
เพื่อการ
เกี่ยวข้องกัน
เกษตรและ โดยมีรัฐบาล
สหกรณ์
ไทยเป็นผู้ถือ
การเกษตร หุ้นร่วมกัน
ธนาคาร
เป็นกิจการที่
อิสลาม
เกี่ยวข้องกัน
แห่ง
โดยมีรัฐบาล
ประเทศ
ไทยเป็นผู้ถือ
ไทย
หุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการ

1. เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

20,274.94

20,274.94

25,094.75

25,094.75

เหตุผล
และ
ความจ�ำเป็น
ของการ
ท�ำรายการ

รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ

088 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
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
2558
2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

36.69

46.63

36.52

45.97

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ
ผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ

1.00

1.00

1.00

1.00

- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
รวม

0.39
38.08

0.37
48.00

0.39
37.91

0.37
47.34

ผลประโยชน์ระยะสั้น

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ได้ทำ� สัญญาให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ย่อยเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2554 เป็นจ�ำนวนเงิน 979.22 ล้านบาท คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6  
ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�ำหนดช�ำระเงินกู้คืน
ภายในระยะเวลา 7 ปี เป็นเงินเดือนละ 14.31 ล้านบาท เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรกภายในวันเดียวกับวันที่บริษัทช�ำระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายและ
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่บริษัทย่อยเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระครบถ้วน และสามารถน�ำหนี้ดังกล่าวมาหักกลบกันได้ ทั้งนี้บริษัทย่อย             
ได้ช�ำระครบทั้งจ�ำนวนในปี 2558

4. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขปกติการค้าทั่วไป และสามารถค�ำนวณผลตอบแทนได้จากสินทรัพย์หรือราคาอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการก�ำหนดอ�ำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงินที่ก�ำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท�ำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาว่า
รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ดังนี้

บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั แิ ละด�ำเนินรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การด�ำเนินธุรกรรมทีพ่ จิ ารณาแล้วว่าเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีการปฏิเสธอย่างถูกต้องและผ่านคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ผ่านการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย เช่น การให้กู้ยืม จะต้องได้รับผลตอบแทนตามอัตราตลาด
กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร          
ให้ใช้ราคาและเงือ่ นไขเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มรี าคาดังกล่าว บริษทั จะพิจารณาเปรียบเทียบราคา
สินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทจะมีการก�ำหนด
อ�ำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงิน และผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ

6. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ตามนโยบายรายการระหว่างกันของบริษทั ทีเ่ กิดขึน้ และอาจเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการทีด่ ำ� เนินการทางธุรกิจตามปกติทวั่ ไป
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทจะให้ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�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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ภาพรวมทางการเงิน
รายได้จากการด�ำเนินงาน
EBITDA

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

70,000
50,000

32,820 33,910

30,000
10,000

(1,089) (5,885)

0
-10,000

52,795

43,121 35,862

2558

33,649
7,260

19,147
4,414

1,948

2557

2556

ปี

หน่วย : ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน

2558

2557

2556

164,362
56,288
108,074

191,167
69,852
121,315

199,280
77,901
121,379

2558

2557

2556

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)
1.55
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)      
0.51
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน  (%)
(3.32)
อัตราก�ำไรสุทธิ  (%)       
(12.29)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)       
(5.13)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท)      
(9.78)

1.69
0.48
16.84
3.08
1.61
3.26

1.73
0.47
36.27
5.07
3.60
7.35

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน
•
•
•
•
•
•

หมายเหตุ 1/ ไม่รวมรายได้ตดั บัญชีฯ และค่าเสือ่ มราคาฯ-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน  ดูรายละเอียดในรายงานของผูส้ อบ
บัญชีและงบการเงิน
               2/ งบการเงินปี 2557 เป็นชุดปรับปรุงใหม่ให้เป็นฐานเดียวกับงบการเงินปี 2558
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2558 เทียบกับปี 2557
หน่วย : ล้านบาท

%

แตกต่าง
จ�ำนวน
ร้อยละ

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

46.1
2.2
18.5
25.6

(3,307.7)
(243.3)
(6,832.6)
(4,410.8)

(11.3)
(15.6)
(58.5)
(27.3)

1.7
6.9
100.0
47.7
6.4
15.6

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

82.6
(618.1)
(15,329.9)
(1,408.1)
(2,750.9)
(2,796.5)

11.5
(15.7)
(24.3)
(5.8)
(47.4)
(27.3)

4.0
37.8
3.4
0.9
115.8
0.0
(15.8)
   3.5
(12.3)

1,836.7
16,211.9
1,598.1
538.5
60,493.0
0.7
2,707.8
(759.3)
1,947.7

2.9
25.6
2.5
0.9
95.7
0.0
4.3
(1.2)
3.1

79.5
1,889.3
50.3
(126.4)
(5,062.8)
(0.3)
(10,267.4)
2,434.7
(7,832.7)

4.3
11.7
3.1
(23.5)
(8.4)
(42.9)
(379.3)
(320.7)
(402.2)

รายการ

2558

%

รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้
รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจากการ
ร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากการให้บริการอื่น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนการให้บริการ
ส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า - สินทรัพย์
จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

25,859.6
1,319.0
4,841.0
11,740.9

54.0
2.8
10.1
24.5

800.7
3,308.2
47,869.4
22,840.2
3,056.0
7,456.1
1,916.2
18,101.2
1,648.4
412.1
55,430.2
0.4
(7,560.4)
1,675.4
(5,885.0)

2557

รายได้รวม ทีโอที มีรายได้รวมส�ำหรับปี 2558 ทั้งสิ้น 47,869.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี  

รายได้รวมทั้งสิ้น 63,199.3  ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม รายได้จากการร่วมการงานและ                 
ร่วมลงทุน รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนตัดจ�ำหน่าย และรายได้อื่นลดลง
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม ลดลงเป็น 25,859.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
รายได้ทั้งสิ้น 29,167.3 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ของ ทีโอที ในส่วนของรายได้               
กลุ่มบริการด้านโทรศัพท์ประจ�ำที่และอินเทอร์เน็ต (บริการ ADSL, VOICE,  IP Star, DATA) กลุ่มบริการด้าน IT, IDC และ Cloud และ                 
กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 1,319.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 1,562.3 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุนที่ได้รับจาก ทรู และ               
ทีทีแอนด์ที
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รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ ลดลงเป็น 4,841.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น
11,673.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจาก เอไอเอส  
รายได้ตดั บัญชีสนิ ทรัพย์ทรี่ บั มอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 11,740.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.3 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ มีรายได้ทงั้ สิน้ 16,151.7 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินทรัพย์ทรี่ บั โอนจากการร่วมการงานฯของ เอไอเอส ทีส่ นิ้ สุดสัญญา
ในเดือนกันยายน 2558
รายได้จากการให้บริการอืน่ เพิ่มขึ้นเป็น 800.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5  เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น
718.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากบริการจ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม
รายได้อนื่ ลดลงเป็น 3,308.2 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 15.7 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีกอ่ นซึง่ มีรายได้ทงั้ สิน้ 3,926.3 ล้านบาท
โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้รับคืนและดอกเบี้ยรับที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายรวม ทีโอที มีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และภาษีเงินได้) ส�ำหรับปี 2558            

ลดลงเป็น 55,430.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 60,493.0 ล้านบาท โดยการ         
ลดลงของค่าใช้จ่ายนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนการให้บริการ ส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน         
จากการด้อยค่า-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน และต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการให้บริการ ลดลงเป็น 22,840.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
24,248.3 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงของค่าเช่าวงจรเชื่อมโยง ค่าเช่าอุปกรณ์   ค่าจ้างบุคคลภายนอก (รวมจ้างเหมา)      
ค่าธรรมเนียม USO ระยะที่ 3 ตามประกาศของ กสทช. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และค่าเช่าอาคารและทีด่ นิ -ติดตัง้
อุปกรณ์โทรคมนาคมและให้บริการ
ส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย ลดลงเป็น 3,056.0 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 47.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี        
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,806.9 ล้านบาท โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 84
ค่าเสือ่ มราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 7,456.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
27.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 10,252.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินทรัพย์จากการร่วมการงานฯ ของ เอไอเอส
ที่สิ้นสุดสัญญา
ค่าใช้จา่ ยในการขาย เพิ่มขึ้นเป็น 1,916.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
1,836.7 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน และเงินเดือนพนักงาน    
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร เพิ่มขึ้นเป็น 18,101.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย           
ทั้งสิ้น 16,211.9 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายุก่อนครบอายุ 60 ปี (Early Retirement)
ค่าใช้จา่ ยอืน่ เพิ่มขึ้นเป็น 1,648.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,598.1
ล้านบาท เป็นผลมาจากขาดทุนจากการเลิกใช้งานสินทรัพย์ร่วมการงานฯ
ต้นทุนทางการเงิน  ลดลงเป็น 412.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 538.5
ล้านบาท
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ลดลงเป็น 0.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี           
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 0.7 ล้านบาท
ภาษีเงินได้  ลดลงเป็นติดลบ 1,675.4  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 320.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีภาษีเงินได้จ�ำนวน
759.3 ล้านบาท
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี มีผลขาดทุน 5,885.0 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 402.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
ก�ำไร 1,947.7 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลงตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าค่าใช้จ่ายลดลงจากการบริหารค่าใช้จ่ายและการบริหาร
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
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ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

แตกต่าง
จ�ำนวน
ร้อยละ

31 ธ.ค. 58

%

31 ธ.ค. 57

%

164,361.6
56,288.2
108,073.4

100.0
34.2
65.8

191,167.2
69,852.6
121,314.6

100.0
36.5
63.5

(26,805.6)
(13.564,4)
(13,241.2)

(14.0)
(19.4)
(10.9)

• ณ  31 ธันวาคม 2558 ทีโอที มีสินทรัพย์รวม 164,361.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.0 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2557              
ซึ่งมีจ�ำนวน 191,167.2 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จาก               
การร่วมการงานฯ  และ ทีโอที จากการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจ�ำงวด ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากเงินลงทุนชั่วคราว
• หนีส้ นิ รวม 56,288.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.2 ของสินทรัพย์รวมเมือ่ เทียบกับหนีส้ นิ รวม ณ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 69,852.6
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.4 โดยมีสาเหตุส�ำคัญคือ รายได้รอตัดบัญชีลดลงจากสินทรัพย์ที่รับมอบจากการร่วมการงานฯ
• ส่วนของผู้ถือหุ้น 108,073.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.8 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ 31 ธันวาคม 2557
จ�ำนวน 121,314.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.9 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)

2558

2557

1.55

1.69

0.51

0.48

(3.32)

16.84

(12.29)

3.08

(5.13)

1.61

(9.78)

3.26
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• อัตราส่วนสภาพคล่อง

ส�ำหรับปี 2558 ทีโอที   มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.55 เท่า ลดลงจากปี 2557 สาเหตุหลักเป็นผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน
ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า

• อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้

ทีโอที มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2558 เป็น 0.51 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นผลมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการ
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขายลดลง

• อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร

ทีโอที มีความสามารถในการท�ำก�ำไรในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 โดยอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBITDA Margin) ลดลง        
จากปี 2557 ร้อยละ 16.84 เป็นติดลบร้อยละ 3.32 ในปี 2558 อัตราก�ำไรสุทธิลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3.08 เป็นติดลบร้อยละ 12.29                    
ในปี 2558  และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 1.61 เป็นติดลบร้อยละ 5.13 ในปี 2558
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รายงานสถานะหนี้เงินกู้ ณ สิ้นปีบัญชี 2556-2558
หน่วย : ล้าน

การค�้ำประกัน
ของรัฐบาล

สกุลเงิน

รัฐบาลไม่ค�้ำประกัน

THB

2. เงินกู้ต่างประเทศ
2.1 สัญญาเงินกู้ JICA No.TXV-9

รัฐบาลค�้ำประกัน

    2.2 สัญญาเงินกู้ JICA No.TXIII-7-23/

รัฐบาลค�้ำประกัน

JPY
(เทียบเท่าบาท)
JPY
THB (หลัง Swap)

รายละเอียด
1. เงินกู้ในประเทศ
1.1 สินเชื่อโครงการ 3G

THB

รวมทั้งสิ้น

2556

2557

11,958.43 12,084.181/

2558
10,225.08

-2/      
5,289.10
4,113.75      
1,826.05        1,420.26      
13,784.48

13,504.44

2,938.39
1,014.47
11,239.55

หมายเหตุ
1. เงินกู้ในประเทศ   
2. เงินกู้ต่างประเทศ
                         

: 1/ สินเชื่อโครงการ 3G ได้เบิกใช้สินเชื่อครบเต็มวงเงิน ณ 28 มีนาคม 2557
: 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) โดยแปลงหนี้เงินกู้สกุลเยน
ให้เป็นสกุลเงินบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.345248 บาทต่อ 1 เยน ตั้งแต่ปี 2549
3. การแปลงค่าหนี้เงินกู้ต่างประเทศ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปีนั้นๆ โดยใช้อัตราอ้างอิงจาก ธปท. และค�ำนวณ
                                             
ตามแนวทางที่ สคร. ก�ำหนด ดังนี้
อัตราซื้อถัวเฉลี่ย (ทางโทรสาร/เงินโอน) + อัตราขายถัวเฉลี่ย
2

อัตราซื้อถัวเฉลี่ย  (1)
อัตราขายถัวเฉลี่ย (2)
ถัวเฉลี่ย (3) = (1)+(2)/2

2556
0.310215
0.315869
0.313042

2557
0.271169
0.276511
0.273840

2558
0.296451
0.302756
0.299604

การจ่ายเงินปันผล
หน่วย : บาท

ปี
2555
2556
2557

มูลค่าต่อหุ้น
600,000,000 หุ้น @ 12.33
600,000,000 หุน้ @ 3.27
600,000,000 หุน้ @ 0.62

จ�ำนวนเงิน
7,398,000,000
1,962,000,000
372,000,000
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาของ ทีโอที มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท                    
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ ทีโอที
ข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 19 ก�ำหนดให้กรรมการบริษทั จ�ำนวน 1 ใน 3 ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ ต้องออกจากต�ำแหน่งในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ซึ่งเป็นการออกจากต�ำแหน่งตามวาระ แต่ผู้ออกจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ได้ สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มาตรา 8
วรรค 2 ซึ่งก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องไม่เกิน 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
กรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระข้อบังคับบริษทั ข้อ 23 ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั
โดยคณะกรรมการสรรหาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 17 เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก�ำหนดในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีรายชื่อคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ด้วย
ในปี 2558 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 2 ชุด คือ ชุดที่ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย                
นายพิพัฒน์ ขันทอง เป็นประธานกรรมการ นายวรพัฒน์ ทิวถนอม และนายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร เป็นกรรมการ โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ       
เพิม่ เติมอีก 2 ท่านในเดือนเมษายน 2558 ประกอบด้วยนายธันวา เลาหศิรวิ งศ์ และ พ.อ. สมเกียรติ สัมพันธ์ และชุดทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งระหว่างเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธานกรรมการ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ และนายธันวา เลาหศิริวงศ์
เป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหามีการประชุม รวม 3 ครั้ง และได้น�ำเสนอผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2558 และ 2/2558          
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอผู้ถือหุ้นในคราวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. การพิจารณาคุณสมบัตขิ องนางสาวสุทธิรตั น์ รัตนโชติ ตามทีก่ ระทรวงการคลังมีหนังสือลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เสนอแต่งตัง้ ให้เป็น
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริษัท แทนต�ำแหน่งว่างของนางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ขอลาออก
2. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ ต�ำแหน่งกลับมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง่ ประกอบด้วย นายพิพฒ
ั น์ ขันทอง
นายณัฐวุฒิ อมรวิวฒ
ั น์ นางศิรพิ ร เหลืองนวล และนายวรพัฒน์ ทิวถนอม รวมทัง้ เสนอแนะทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นางสาวสุทธิรตั น์ รัตนโชติ
เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริษัทแทนต�ำแหน่งว่างของนางอุไร ร่มโพธิหยก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2558 เนื่องจากระยะเวลาของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
3. การประชุมพิจารณารายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool)
เพือ่ เป็นกรรมการทดแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง เนือ่ งจากนายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ และนายสุรนันท์ วงศ์วทิ ยก�ำจร ลาออก ซึง่ ยังอยูร่ ะหว่างการ
คัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

รายงานประจ�ำปี 2558 097

การตรวจสอบภายใน
ทีโอที ด�ำเนินการด้านการตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นระบบตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และมาตรฐาน
สากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for Professional Practice of Internal Audit) รวมทัง้ มีกระบวนการ
ก�ำกับดูแลและการด�ำเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้
1. โครงสร้างของส�ำนักตรวจสอบทีม่ คี วามเป็นอิสระ โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ส�ำนักตรวจสอบ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการทบทวนกฎบัตรของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ
3. มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้บริหารของส�ำนักตรวจสอบสามารถเข้าพบ/หรือหารือได้อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
4. มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและองค์กรก�ำกับดูแลอื่น
5. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง        
ได้รับการสนับสนุนให้อบรมและเตรียมสอบเพื่อรับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ
6. ในการมอบหมายงาน  ผูบ้ ริหารจะพิจารณาความรูค้ วามสามารถของทีมงานเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงาน
7. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี  ตามความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงที่ส�ำคัญของ ทีโอที
และความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี
8. มีการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดทีเ่ หมาะสม โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ทชี่ ดั เจน รวมทัง้ ประเมินความเสีย่ งและความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการที่ด�ำเนินการตรวจสอบ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต
9. มีการรายงานและการปิดการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยน�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น
กับผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ รวมทั้งมีการติดตามผลหลังเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
10. ให้คำ� ปรึกษาข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำเพือ่ สนับสนุนให้มกี ารปรับปรุง กระบวนการ การก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน
11. จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก ทีโอที อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดท�ำแผน
กลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
12. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยถือปฎิบัติตาม แนวทางที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทีโอที รวมทั้งนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของส�ำนักตรวจสอบ

098 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นกฎหมาย
การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารองค์กร ปี 2558 ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 4 คน คือ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข นายกฤษฎา บุณยสมิต และ
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ช่วงเดือนมิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน จึงมีกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 คน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และคูม่ อื
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยมีนโยบายเน้นให้บริษัทมีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส และมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถป้องกัน
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
2. สอบทานรายงานทางการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2558 ของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหาร  
ส�ำนักตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการจัดท�ำงบการเงินของบริษทั เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
3. สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน             
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ    
วิธีปฏิบัติงาน และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
4. สอบทานการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญตามแผนการบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี 2558 ของบริษทั อาทิ ความเสีย่ งด้านการเงิน
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยให้ความส�ำคัญกับการป้องปรามการทุจริต และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
5. สอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางปฏิบัติสากล และคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งสอบทานการ            
น�ำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)             
มาใช้พัฒนาและส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส และเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ        
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
6. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดวาระการประชุม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ      
ทัง้ คณะ และประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการ
บริษทั พร้อมทัง้ แนวทางปรับปรุงเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผล เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ ส�ำหรับปี 2558 ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม
7. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของส� ำนัก
ตรวจสอบให้มคี วามเหมาะสม และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มคี วามเป็นอิสระ
มากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้มีการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม โดยเห็นว่าในปี 2558 รายงานทางการเงินของบริษัทมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้สอดคล้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิผล ปฏิบัติงานตามระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท          
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
17  มีนาคม 2559

รายงานประจ�ำปี 2558 099

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม          
ของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�่ำเสมอและใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งและให้มกี ารด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ส�ำนักงาน                
การตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และ งบการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความน่าเชื่อถือได้  โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลเอก
(สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)
ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

100 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ         
ของบริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)  ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนด
ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล                          
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง               
จากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ไม่วา่ จะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัท เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโนบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ข้อ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ�ำนวน 69,756.57 ล้านบาท และ 69,055.64 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวมสินทรัพย์โครงข่าย 3G  จ�ำนวน 13,101.16 ล้านบาท และ 12,401.46
ล้านบาท ตามล�ำดับ ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการให้สินทรัพย์โครงข่าย 3G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับบริษัทซึ่ง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากประโยชน์ในสินทรัพย์โครงข่าย 3G ตามทีฝ่ า่ ยบริหาร
ได้ดำ� เนินการอยูจ่ ะมีจำ� นวนเท่าใด จนกว่าฝ่ายบริหารของบริษทั จะได้ขอ้ ยุตใิ นการด�ำเนินการเพือ่ หาประโยชน์ในสินทรัพย์โครงข่าย 3G ดังกล่าว
ดังนั้น ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส� ำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง      
ผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรายการต้นทุนการให้บริการอาจเกิดขึน้ หากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากสินทรัพย์โครงข่าย 3G
มีจ�ำนวนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ข้อ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการร่วมการงานและ          
ร่วมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 22,924.73 ล้านบาท ได้รวมสินทรัพย์ทบี่ ริษทั ได้รบั การโอนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดำ� เนินกิจการ
บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (2G) (สัญญาอนุญาต) จ�ำนวน 16,496.59 ล้านบาท สัญญาอนุญาตดังกล่าวสิน้ สุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั
จึงเข้าด�ำเนินการตรวจนับสินทรัพย์ที่รับโอนตามสัญญาอนุญาตทั่วประเทศ จากการตรวจนับพบว่ามีจำ� นวนสินทรัพย์แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้
มูลค่าสินทรัพย์มคี วามแตกต่างกันอย่างเป็นสาระส�ำคัญ โดยฝ่ายบริหารอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการตรวจสอบจึงยังไม่อาจอธิบายถึงสาเหตุของความ
แตกต่างได้ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าที่ดิน อาคาร และ
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อุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน จึงไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน รวมถึงผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรายการค่าเสื่อมราคา ขาดทุนจากการด้อยค่า และ
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการใช้สินทรัพย์โครงข่าย 2G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับบริษัท
แต่เนือ่ งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ ง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 และ ฉบับที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2558 มีผลให้บริษัทและบริษัทผู้รับสัมปทานเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย 2G ร่วมกันจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา
คุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าคณะกรรมการ กสทช. จะได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ให้แก่ผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณีใดถึงก�ำหนดก่อน (ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2559) บริษัทจึงไม่สามารถครอบ
ครองสินทรัพย์ดงั กล่าวเพือ่ น�ำไปหาประโยชน์ได้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ หากบริษทั ได้ครอบครองสินทรัพย์
และสามารถด�ำเนินการตามแผนการใช้สนิ ทรัพย์ดงั กล่าวได้แล้ว มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากประโยชน์ในสินทรัพย์โครงข่าย 2G จะมีจำ� นวน
เท่าใด จนกว่าฝ่ายบริหารของบริษทั จะได้ขอ้ ยุตใิ นการด�ำเนินการเพือ่ หาประโยชน์ในสินทรัพย์โครงข่าย 2G ส่งผลให้ส�ำนักการการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน รวมถึง
ผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรายการค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุนที่
อาจเกิดขึ้น หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์โครงข่าย 2G มีจ�ำนวนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเรือ่ งทีก่ ล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และฐานะการเงิน
เฉพาะของบริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสด
รวมและการะแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยไม่เป็นเงือ่ นไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.1 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีคดีสัญญาที่บริษัทเป็นจ�ำเลย จ�ำนวน 76,294.67 ล้านบาท
2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.3 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทยังไม่ได้รับรู้ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ของภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ถูกหักจากส่วนแบ่งรายได้จ�ำนวน 2,937.77 ล้านบาท
3. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.4 เรื่อง หนี้สิ้นที่อาจเกิดขึ้นกรณีค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียกเก็บ จ�ำนวน 656.51 ล้านบาท
4. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 เรื่อง ข้อพิพาทกรณีการเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ
5. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40.1 เรื่อง ข้อพิพาทกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) กรณีเป็นโจทก์ฟ้อง
กรณีผิดสัญญาอนุญาตส่งผลประโยชน์ไม่ครบถ้วนตามสัญญา จ�ำนวน 31,462.00 ล้านบาท ไม่ช�ำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายได้จากการ
เชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม จ�ำนวน 27,788.08 ล้านบาท กรณีแก้ไขสัญญาอนุญาต ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 จ�ำนวน 62,773.95 ล้านบาท และ
กรณีดำ� เนินการโอนย้ายลูกค้าจากระบบ AIS 900 MHz ไปยังโครงข่าย 2100 MHz ของบริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด บริษทั ในเครือ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับมายังโครงข่ายระบบ AIS 900 MHz พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท�ำละเมิด

(นางสิรินทร์ พันธ์เกษม)

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

(นางวารินทร์ ตุลาคุปต์)

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 6
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย  :  บาท
หมายเหตุ

		

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7

11,356,791,312
12,631,830,813

4,940,334,305
22,266,866,119

11,301,169,030
12,382,794,742

4,858,539,567
22,086,586,640

8
9
14
10
11

23,921,643,041
9,110,124,620
57,135,581
630,572,789
2,461,418,102
60,169,516,258

23,237,092,300
11,809,225,893
64,738,187
909,862,550
2,388,275,529
65,616,394,883

23,921,643,041
9,097,951,261
57,135,581
630,475,024
2,462,055,526
59,853,224,205

23,237,092,300
11,809,384,440
64,738,187
909,368,062
2,387,418,410
65,353,127,606

12
13
13
12
14
8
15
16
17
18
26

4,163,048,007
33,514,126
-  
790,479,946
357,900,621
85,000,000
366,743,373
69,756,570,646
22,924,734,142
3,056,509,478
2,520,502,246
137,075,534
104,192,078,119
164,361,594,377

12,893,177,048
4,163,048,007 12,893,177,048
33,058,453
30,000,000
30,000,000
892,279,894
892,279,894
772,140,415
790,479,946
772,140,415
436,179,883
357,900,621
436,179,883
85,000,000
85,000,000
85,000,000
366,743,373
366,743,373
366,743,373
77,007,874,660 69,055,646,941 76,126,934,842
30,298,979,306 22,924,734,142 30,298,979,306
3,508,975,577
3,056,101,085
3,508,489,677
2,519,789,071
-   
148,710,276
137,075,534
147,575,009
125,550,838,991 104,378,798,614 125,557,499,447
191,167,233,874 164,232,022,819 190,910,627,053
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
		
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
19
เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
20
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 25.1
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
25.2
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
21
เงินประกันการใช้โทรศัพท์
22
รายได้รอตัดบัญชี - ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
23
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอตัดบัญชี
24
เงินกู้ยืมระยะยาว
25.1
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
26
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
27
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

982,450,713
14,927,928,979
2,264,893,937

1,960,327,098
15,046,917,480
2,264,893,937

1,287,379,843
14,927,928,979
2,264,893,937

1,998,185,851
15,046,917,480
2,264,893,937

1,936,843,994
14,848,247,845
1,654,273,980
864,458,369
9,605,606
2,187,614,733
39,676,318,156

1,936,843,994
12,980,851,665
1,667,857,279
10,083,418,164
574,966,195
2,415,729,192
48,931,805,004

1,936,843,994
14,898,979,105
1,654,273,980
864,458,369
2,140,863,856
39,975,622,063

1,936,843,994
13,057,532,370
1,667,857,279
10,083,418,164
564,368,217
2,398,299,594
49,018,316,886

540,749,012
8,974,654,792
7,096,491,263
16,611,895,067
56,288,213,223

1,404,577,199
11,239,548,729
938,736,526
7,337,894,343
20,920,756,797
69,852,561,801

540,749,012
8,974,654,792
7,089,411,263
16,604,815,067
56,580,437,130

1,404,577,199
11,239,548,729
939,540,835
7,330,814,343
20,914,481,106
69,932,797,992
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย  :  บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
28
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
30
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

2,120,229,066
99,502,194,680
443,301,006
108,065,724,752
7,656,402
108,073,381,154
164,361,594,377

2,120,229,066
2,118,110,793
2,118,110,793
105,743,394,107 99,090,173,890 105,432,314,030
7,427,404,238
443,301,006
7,427,404,238
121,291,027,411 107,651,585,689 120,977,829,061
23,644,662
121,314,672,073 107,651,585,689 120,977,829,061
191,167,233,874 164,232,022,819 190,910,627,053

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พลเอก
(สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์)

ประธานกรรมการ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

(นายมนต์ชัย หนูสง)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส�ำหรับส่วนที่เป็นของบริษัท
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

25,859,628,062
1,319,014,780
4,840,959,204

29,167,331,016
1,562,281,629
11,673,553,513

25,860,003,245
1,319,014,780
4,840,959,204

29,167,736,593
1,562,281,629
11,673,553,513

11,740,904,708
800,668,797
3,308,171,796
47,869,347,347

16,151,692,258
718,155,054
3,926,327,520
63,199,340,990

11,740,904,708
770,739,001
3,313,075,374
47,844,696,312

16,151,692,258
681,452,587
3,943,412,114
63,180,128,694

22,840,184,898
3,056,000,044

24,248,323,221
5,806,877,032

22,837,796,373
3,056,000,044

24,265,427,973
5,806,877,032

7,456,102,360
1,916,241,039
18,101,187,125
1,648,400,961
412,103,353
55,430,219,780
455,673
(7,560,416,760)
1,675,416,246
(5,885,000,514)

10,252,586,450
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

7,456,102,360
1,880,707,114
18,210,816,446
1,647,095,452
411,431,650
55,499,949,439
(7,655,253,127)
1,685,112,987
(5,970,140,140)

10,252,586,450
1,838,505,838
16,280,425,923
1,597,716,388
538,451,313
60,579,990,917
-   
2,600,137,777
(750,039,995)
1,850,097,782

(8,730,129,040)
1,746,025,808
(6,984,103,232)
(12,869,103,746)

(61,912,202)
12,382,440
(49,529,762)
1,898,143,157

(8,730,129,040)
1,746,025,808
(6,984,103,232)
(12,954,243,372)

(61,912,202)
12,382,440
(49,529,762)
1,800,568,020

(5,869,199,427)
(15,801,087)
(5,885,000,514)

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

(5,970,140,140)
(5,970,140,140)

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

31

(12,853,302,659)
(15,801,087)
(12,869,103,746)

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

(12,954,243,372)
(12,954,243,372)

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

35

(9.78)

3.26

(9.95)

24

34
17, 34
37.8
32
13
33
33

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอี่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย 12
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 33
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี

งบการเงินรวม
2558
2557

35
31

3.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
29
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ขาดทุนส�ำหรับปี
31
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
30
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

-   
-   
6,000,000,000

-   
-   

6,000,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว
ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

ส่วนของบริษัท

(372,000,000)
(372,000,000)

รวมส่วน
ของบริษัท

-   
-   

(372,000,000)
(372,000,000)

7,427,404,238 121,291,027,411

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

-    (5,869,199,427)
-    (5,869,199,427)
-   
-   (6,984,103,232) (6,984,103,232)
- (5,869,199,427) (6,984,103,232) (12,853,302,659)
2,120,229,066 99,502,194,680
443,301,006 108,065,724,752

-   
-   

2,120,229,066 105,743,394,107

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(372,187,173)
(372,187,173)
(15,801,087) (5,885,000,514)
- (6,984,103,232)
(15,801,087) (12,869,103,746)
7,656,402 108,073,381,154

(187,173)
(187,173)

23,644,662 121,314,672,073

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

หน่วย  :  บาท

106 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

ส่วนของบริษัท
องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

รวมส่วน
ของบริษัท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย  :  บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
6,000,000,000
2,118,110,793 105,752,156,424
7,476,934,000 121,347,201,217
31,505,618 121,378,706,835
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
- ส�ำรองบริษัทย่อย
2,118,273
(2,118,273)
- รับช�ำระค่าหุ้น
-   
-   
-  
9,000
9,000
- การโอนหุ้น
-   
-   
-   
-   
-   
(19)
(19)
- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
29
- (1,962,000,000)
-   (1,962,000,000)
(186,900) (1,962,186,900)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
-   
2,118,273 (1,964,118,273)
- (1,962,000,000)
(177,919) (1,962,177,919)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ก�ำไรส�ำหรับปี
31
-   
-    1,955,355,956
1,955,355,956
(7,683,037)
1,947,672,919
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
30
-   
-   
(49,529,762)
(49,529,762)
(49,529,762)
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
-   
-    1,955,355,956
(49,529,762)
1,905,826,194
(7,683,037)
1,898,143,157
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
6,000,000,000
2,120,229,066 105,743,394,107
7,427,404,238 121,291,027,411
23,644,662 121,314,672,073
										
							
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2558 107

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ขาดทุนส�ำหรับปี
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

30

29

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

-   
6,000,000,000

-

(372,000,000)
(372,000,000)

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

(372,000,000)
(372,000,000)

7,427,404,238 120,977,829,061

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

- (5,970,140,140)
- (5,970,140,140)
-   
-   (6,984,103,232) (6,984,103,232)
- (5,970,140,140) (6,984,103,232) (12,954,243,372)
2,118,110,793 99,090,173,890
443,301,006 107,651,585,689

-   
-   

2,118,110,793 105,432,314,030

6,000,000,000

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย  :  บาท

108 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

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

30

29

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

-   
-   
6,000,000,000

-  
-   

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

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

7,476,934,000 121,139,261,041

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

1,850,097,782
1,850,097,782
-   
-    (49,529,762)
(49,529,762)
-   1,850,097,782
(49,529,762)
1,800,568,020
2,118,110,793 105,432,314,030 7,427,404,238 120,977,829,061

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

2,118,110,793 105,544,216,248

6,000,000,000

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย  :  บาท
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110 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน)
ส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
16, 17, 18
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
34
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการเสื่อมค่าของสินค้าคงเหลือ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธีส่วนได้เสีย
13
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
การตัดจ�ำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
24
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
16
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
32
ภาษีเงินได้
33
อื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น
- เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
- สินค้าและพัสดุคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
- เจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินประกันการใช้โทรศัพท์
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย  :  บาท
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

(5,885,000,514)

1,947,672,919

(5,970,140,140)

1,850,097,782

18,376,540,399
471,994,095
185,404,492

19,571,417,400
416,686,595
(33,502,835)

18,196,454,200
471,994,095
185,404,492

19,389,965,458
416,686,595
(33,502,835)

(455,673)
(675,408)
-   
(18,339,531)
(187,123,967)
(18,339,531)
(187,123,967)
1,124,422,929
2,632,734,771
1,124,422,929
2,632,734,771
(11,740,904,708) (16,151,692,258) (11,740,904,708) (16,151,692,258)
22,702,008
908,395
22,702,008
908,395
1,627,617,743
1,535,363,328
1,627,630,741
1,535,363,328
(58,366)
(819,450)
(58,366)
(819,450)
(1,193,167,932) (1,474,505,318) (1,186,582,787) (1,473,534,102)
(682,115,437)
(635,381,928)
(682,115,437)
(635,381,928)
412,103,225
538,475,345
411,431,522
538,451,222
(1,675,416,246)
759,357,055 (1,685,112,987)
750,039,995
(11,327,445)
(33,362,261)
(33,372,712)
(32,374,031)
1,013,999,039
8,885,552,383
723,413,319
8,599,818,975
2,112,281,612
2,328,934
85,881,869
(501,224,554)
441,353,652

155,944,650
7,417,506
86,986,872
(673,091,916)
(97,534,555)

2,124,613,518
2,328,934
85,881,869
(501,621,278)
438,505,809

156,249,303
7,417,506
86,986,872
(673,105,478)
(145,463,549)

123,386,520
(24,996,161)
(296,970,780)
1,888,191,037
(13,583,298)
(208,457,779)
(241,403,080)
(1,279,675,883)
3,101,111,128

431,317,029
(33,983,950)
92,297,002
4,738,858,526
(15,130,879)
(547,178,608)
393,899,757
(1,412,177,759)
12,013,176,058

412,837,656
(24,996,161)
(296,970,780)
1,862,428,766
(13,583,298)
(237,779,058)
(241,403,080)
(1,269,077,905)
3,064,578,311

557,216,684
(33,983,950)
92,297,002
4,770,359,556
(15,130,879)
(567,784,369)
386,849,291
(1,410,568,644)
11,811,158,320
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย  :  บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวลดลง
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับค่าหุ้น
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวในประเทศ
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

7
7
8
8

25.1
29

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
6

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2558
2557

1,255,230,352
1,578,485,768
1,248,534,807
1,577,173,811
682,115,438
635,381,928
682,115,438
635,381,928
(16,943,022,978) (34,163,470,527) (16,627,486,908) (34,012,191,048)
26,578,058,284 28,269,058,372 26,331,278,806 28,269,058,372
(39,895,703,012) (18,856,403,424 (39,895,703,012) (18,856,403,424)
39,211,152,271 17,911,484,825 39,211,152,271 17,911,484,825
63,522,701
89,729,961
63,495,224
89,729,961
(4,529,336,388) (8,058,292,839) (4,529,336,388) (8,058,416,339)
(37,708,612)
(25,288,161)
(37,708,612)
(25,164,661)
6,384,308,056 (12,619,314,097)
6,446,341,626 (12,469,346,575)
(433,085,255)
(2,264,893,937)
(372,000,000)
(3,069,979,192)

9,000
(554,209,935)
1,984,852,030
(2,264,893,937)
(1,962,000,000)
(2,796,242,842)

(432,413,552)
(2,264,893,937)
(372,000,000)
(3,069,307,489)

-   
(554,185,812)
1,984,852,030
(2,264,893,937)
(1,962,000,000)
(2,796,227,719)

6,415,439,992
4,940,334,305
1,017,015
11,356,791,312

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

6,441,612,448
4,858,539,567
1,017,015
11,301,169,030

(3,454,415,974)
8,312,762,138
193,403
4,858,539,567

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่มิใช่เงินสด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการบริจาค
16
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจาก
การร่วมการงานและร่วมลงทุน
17, 24
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาแต่ยังไม่ได้ช�ำระเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย  :  บาท
0.06

0.82

0.06

0.82

1,663.63
938.75

6,545.22
1,080.11

1,663.63
938.75

6,545.22
1,080.11
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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คุณภาพ

โปร่งใส

รับผิดชอบสังคม

ส า ร บั ญ
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สารประธานกรรมการ

010

สารกรรมการผู้จัดการใหญ่

012

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
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013
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