พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทีโอที ขอสืบสานพระราชปณิธาน

ตลอดรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พระองค์ ท รงเป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ ที่
ทรงงานหนักเพื่อบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้อาณาประชาราษฎร์ สมดังพระราชด�ำรัสที่ว่า “...ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการได้อยู่ท่ามกลาง
ประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง” และด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่มั่นคง ท�ำให้การเสด็จพระราชด�ำเนินเพื่อประกอบ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปยังพื้นที่ต่างๆ เป็นภาพความทรงจ�ำ
ของปวงชนชาวไทย กระทั่งเป็นที่มาของค�ำว่า “ไม่มีพื้นที่ใดของประเทศไทยที่พระองค์ไม่ได้เสด็จฯ ไป” ทรงเป็นแบบอย่างของ
ผู้เสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ นับเป็นคุณูปการ
แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ทรงสนพระราชหฤทั ย ในเทคโนโลยี ด ้ า นการสื่ อ สาร
และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานที่พระองค์น�ำมาใช้พัฒนาในทุกโครงการที่มีพระราชด�ำริและพระราชทานแก่ประชาชน
ซึ่งล้วนมีวิธีด�ำเนินการไม่ยุ่งยาก ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี ในปี 2543 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ถวายการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ในฐานะที่ ท รงเป็ น “พระบิ ด าแห่ ง เทคโนโลยี ข องไทย”
พร้อมก�ำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ทรงอ� ำ นวยการสาธิ ต ฝนเที ย มสู ต รใหม่ ค รั้ ง แรกของโลก พระองค์ ท รงน� ำ ความรู ้ ท างสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีในทุกสาขามาใช้ในการพัฒนาทั้งด้านการเกษตร การบริหารจัดการน�้ำ  รวมถึงได้ทรงน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุสื่อสาร
ดาวเทียม และคอมพิวเตอร์มาใช้ทรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เพิ่มปริมาณน�้ำฝนให้กับอ่างเก็บน�้ำ
และเขื่อนเพื่อการชลประทาน และการผลิตกระแสไฟฟ้า

พระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ พระองค์
ได้มีพระราชด�ำริให้มีการพัฒนาด้านระบบ
วิ ท ยุ สื่ อ สารอย่ า งจริ ง จั ง ต่ อ เนื่ อ ง และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถรับส่ง
ได้ไกลยิ่งขึ้น โดยพระองค์ทรงใช้เครื่องมือ
สื่ อ สารพกติ ด พระองค์ เ พื่ อ ประกอบ
พระราชกรณียกิจต่างๆ เพือ่ การสดับตรับฟัง
ข่าวทุกข์สุขของประชาชน
❖

ด้ า นวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง พระองค์
ทรงจั ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ อ.ส. พระราชวั ง
สวนดุสิต เพื่อให้พสกนิกรได้มีโอกาสติดต่อ
กับพระองค์ได้งา่ ยขึน้ ทรงใช้สถานีวทิ ยุเพือ่
เป็นสือ่ ในการประชาสัมพันธ์ตดิ ต่อข่าวสาร
กั บ ประชาชน ทรงแสดงให้ ท ราบถึ ง
ความรั ก ที่ พ ระองค์ พ ระราชทานแก่
ประชาชนทั่วทุกคน ซึ่งต่อมาสถานีวิทยุ
อ.ส. ได้ เ ป็ น สื่ อ กลางในการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบเคราะห์กรรมและภัยพิบัติต่างๆ
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ด้านคอมพิวเตอร์ พระองค์ทรงเริ่มใช้
คอมพิ ว เตอร์ เ มื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2529
โดยทรงศึกษาและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการทรงงานต่างๆ ในงานทรงพระอักษร
ส่วนพระองค์ทางดนตรี ในการป้อนโน้ต
เพลงและเนื้อร้อง รวมถึงใช้ในการพิมพ์
อาทิ บทพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ งนายอิ น ทร์
ผู้ปิดทองหลังพระ และการใช้คอมพิวเตอร์
“ปรุ ง ” อวยพรปี ใ หม่ พระราชทานแก่
ข้ า ราชการและประชาชน โดยหนึ่ ง ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงสนพระราช
หฤทัยคือ Fontastic พระองค์ทรงประยุกต์
โปรแกรมเป็นอักขระหรือฟอนต์ (Font)
อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลายแบบ
หลายขนาดจากใหญ่ที่สุดจนถึงเล็กที่สุด
ร ว ม ทั้ ง อั ก ษ ร แ บ บ ล ว ด ล า ย วิ จิ ต ร มี
รูปประกอบสอดแทรก
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ด้านดาวเทียม พระองค์ได้พระราชทาน
ชื่อดาวเทียมดวงแรกของไทยว่า “ไทยคม”
โดยทรงใช้ ด าวเที ย มไทยคมในฐานะ
จุดเปลี่ยนที่ท�ำให้การสื่อสารโทรคมนาคม
ของประเทศก้าวล�้ำหน้า และน�ำมาใช้ใน
การสนองพระราชด�ำริดา้ นการศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย มที่ โ รงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
อ� ำ เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ซึง่ การศึกษาเป็นอีกหนึง่ ในพระราชกรณียกิจ
อั น ส� ำ คั ญ ยิ่ ง โ ด ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ทรงมี พ ระราชด� ำ รั ส
เกี่ยวกับการศึกษาว่า “...ผู้ที่มุ่งหวังความดี
และความเจริ ญ มั่ น คงในชี วิ ต จะต้ อ งไม่
ละเลยการศึกษา ความรูท้ จี่ ะศึกษามี 3 ส่วน
คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และ
ความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง
อีกประการหนึ่ง จะต้องมีความจริงใจ และ
บริสุทธิ์ใจ ไม่ว่าในงาน ในผู้ร่วมงาน หรือ
ในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงาม
ความถู ก ต้ อ งทุ ก อย่ า ง ประการที่ ส าม
ต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ
ในค�ำพูด”
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พระราชด�ำริในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล
เมื่ อ ปี 2538 บริ ษั ท ที โ อที จ� ำ กั ด
(มหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 50 ล้านบาท เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 50 ปี ซึ่งทรงพระราชทานเป็น
ทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย ม ส� ำ หรั บ ด� ำ เนิ น งานใน
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หรื อ ครู ตู ้ เพื่ อ แก้ ไขการขาดแคลนครู
ในพื้ น ที่ ห ่ า งไกล และยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาให้ เ ท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งเด็ ก
ในเมื อ งและชนบท โดย ที โ อที ได้ ร ่ ว ม
สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของมู ล นิ ธิ
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มในการ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ด้ ว ยการน� ำ โครงข่ า ย
โทรคมนาคมผ่ า นเคเบิ ล ใยแก้ ว น� ำ แสง
เป็ น เส้ น ทางหลั ก ไปยั ง สถานี ด าวเที ย ม
ไทยคม อ� ำ เภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด
ปทุมธานี เพื่อออกอากาศทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช บ ร ม น า ถ บ พิ ต ร
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้ง
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมขึ้นที่โรงเรียนวังไกลกังวล โดย
ผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ ทีโอที
เพือ่ ส่งสัญญาณไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม
อ� ำ เภอลาดหลุ ม แก้ ว เพื่ อ ออกอากาศ
การเรียนการสอนไปยังปลายทาง รวมทั้ง
ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น การอบรมครู ผู ้ ส อนด้ ว ย
อุ ป กรณ์ Video Conference รวมถึ ง
การน�ำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สนับสนุนระบบ e-Learning ส�ำหรับให้
บริการสือ่ สารสองทาง โดยสามารถเรียกชม
รายการย้อนหลังจาก Video Streaming
ที่ www.dlf.ac.th และการสนั บ สนุ น
โครงข่ า ยส� ำ หรั บ การเรี ย นการสอนจาก
บทเรียนทางเว็บ (Web-Based instruction)
ในรูปแบบโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต www.dlfeschool.in.th

นอกจากนี้ ทีโอที ได้สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในการพัฒนาทักษะของครูสาขาวิชาเฉพาะ
ต่ า งๆ โดยถ่ า ยทอดสั ญ ญาณการเรี ย น
การสอนข้ า มทวี ป จาก University of
Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านระบบ
สื่อสารโทรคมนาคมของ ทีโอที
โครงการการศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม หรือครูตู้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
นั ก เรี ย นและโรงเรี ย นภายในประเทศ
จ� ำ นวน 32,262 แห่ ง และโรงเรี ย นใน
ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ ้ า น ( ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ )
อีกจ�ำนวน 4 แห่ง
ด้ ว ยส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ที โ อที ขอสื บ สานพระราช
ปณิธานสืบไป

สรางสรรคนวัตกรรมดิจ�ทัล
“แบรนด ในใจลูกคาทุกระดับ”
ทีโอที ใหความสำคัญกับการสรางสรรคนวัตกรรมดิจท� ลั เพ�อ่ สนับสนุน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นำประเทศไทยสู Thailand 4.0 ใหเกิดข�้น
ทุกระดับในองคกร ซึง่ นอกจากปรับตัวใหทนั เทคโนโลยีแลว เรายังได
พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑชั้นนำ อาทิ อินเทอรเน็ตออฟธิงส
(IoT) และ Marketing Automation เพ�่อใหบร�การที่สะดวกสบาย
ลดเวลา ลดคาใชจาย และลดความยุงยาก ดวยความใสใจ เพ�่อให
แบรนด ทีโอที เปน “แบรนด ในใจของลูกคาทุกระดับ”

Thailand Digital Network
ที โ อที พร อ มดำเนิ น งานตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล เป น ผู  ใ ห บ ร� ก าร
Infrastructure ดานโทรคมนาคม ทั้งระบบเคเบิลใตนำ้ ระหวางประเทศ (AAE-1)
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ยานความถี่ 2100 MHz. และระบบบรอดแบนด ไรสาย
บนคลื่นความถี่ 2300 MHz. รองรับการพัฒนาใหประเทศไทยเปน Thailand
Digital Network เพ�่อกาวสูอนาคตประเทศไทย 4.0 ที่ยกระดับคุณภาพชีว�ต
ของคนไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

คณะรัฐมนตร� ไดอนุมัติแผนพัฒนาดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2559 โดยปฏิรูปโครงสรางทางธุรกิจเพ�่อกาวสู “ประเทศไทย 4.0” เพ�่อนำประเทศไทย
สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยโครงการยกระดับโครงสรางพ�้นฐานโทรคมนาคม
เพ�่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หร�อ “เน็ตประชารัฐ” เปน 1 ในยุทธศาสตรชาติ
20 ป ที่กระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคมไดมอบหมายให บร�ษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) ขยายโครงขายอินเทอรเน็ตผานสื่อสัญญาณเคเบิลใยแกวนำแสง (FTTx)
เพ�่อพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานดิจ�ทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุม 24,700 หมูบาน
ซึ่งเปนพ�้นที่ที่ ไมมีศักยภาพในเชิงพาณิชย และยังไมมีบร�การอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ�่อประชาชนทุกคนสามารถเขาถึง ใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดทั่วถึง
และเทาเทียมกันทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ�ตร
ทีโอที ขอสืบสานพระราชปณิธาน

สารประธานกรรมการ

สารกรรมการผูจัดการใหญ

แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐ
ว�สัยทัศน พันธกิจ
เปาหมายองคกร และคานิยม

ขอมูลทั่วไปของบร�ษัท

กิจกรรมทางธุรกิจ
ที่สำคัญในรอบป
และรางวัลเกียรติยศ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ผลการดำเนินงานตาม
แผนการแก ไขปญหาองคกร

รายงานว�เคราะห
ผลการดำเนินงาน
และโครงการสำคัญ

ภาวะอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมป 2559
และแนวโนมในป 2560

ปจจัยที่มีผลกระทบหลัก
ตอกิจการ

แผนยุทธศาสตรป 2559-2563
และแผนปฏิบัติการ
ประจำป 2559

โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะผูบร�หารระดับสูง

อัตรากำลัง

นโยบายและแผนงาน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบร�หารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

นโยบายปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน
และการใชขอมูลภายใน

นโยบาย แผนงาน และกิจกรรม การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
แสดงความรับผ�ดชอบตอสังคม ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงาน
คณะกรรมการสรรหา

ภาพรวมทางการเง�น

คำอธิบาย
และการว�เคราะหฐานะการเง�น
และผลการดำเนินงาน

รายงานสถานะหนี้เง�นกู
ณ สิ�นปบัญชี 2557-2559 /
สถิติการจายเง�นปนผล

รายการระหวางกัน

รายงานความรับผ�ดชอบ
ของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเง�น

รายงานของผูสอบบัญชี

งบการเง�น

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ให้ความสำ�คัญ ทั้งการปรับโครงสร้าง
องค์กร การพัฒนาบุคลากร
การลดค่าใช้จ่าย และการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ปีนี้
ทีโอที ได้รับคะแนนประเมินผลคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
สูงถึง 90.56 คะแนน
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รายงานประจำ�ปี 2559

สารประธานกรรมการ
ปี 2559 นั บ เป็ น ปี แ ห่ ง ความสู ญ เสี ย ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ส� ำ หรั บ พสกนิ ก รชาวไทย
ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ขอน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ขอสืบสาน
พระราชปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ได้ผลักดันนโยบาย
และให้การสนับสนุนฝ่ายบริหาร ทีโอที ในการด�ำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาองค์กร
ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญได้แก่ การลดต้นทุน
การจัดหาพัสดุ การน�ำสินทรัพย์ที่มีมาใช้ประโยชน์สูงสุดอันประกอบด้วย การให้บริการ
ติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม การใช้ประโยชน์จากเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz  การสรรหาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความถี่ย่าน 2100 MHz เพื่อน�ำสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งเครื่องและอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่มาสร้างรายได้ การให้บริการสื่อสารไร้สายบนคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz
ซึ่งจะช่วยเสริมจุดแข็งการเป็นผู้น�ำในการให้บริการบรอดแบนด์ของ ทีโอที การน�ำที่ดิน
ไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการผลักดันโครงการที่ส�ำคัญที่เป็นประโยชน์
ต่อ ทีโอที และสนองนโยบายรัฐ ประกอบด้วย โครงการระบบเคเบิลใต้นำ�้ ระหว่างประเทศ
(AAE-1) ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2558 โครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสายใต้ดิน การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึง่ เป็นโครงการส�ำคัญทีจ่ ะเชือ่ มโยงหมูบ่ า้ นทัว่ ประเทศให้มโี อกาสเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ
ของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
นโยบายส�ำคัญอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญ ได้แก่ การลดค่าใช้จา่ ย
การพั ฒ นาบุ ค ลากร การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคมในปัจจุบัน โดยในปี 2559 ได้ปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจที่เบ็ดเสร็จเพื่อให้
สอดรับกับ Value Chain และ Business Process ตามทิศทางและยุทธศาสตร์
ตลอดจนการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละการป้ อ งปรามการทุ จ ริ ต ก� ำ หนดนโยบาย
การด�ำเนินโครงการต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะก�ำกับดูแลแนวทาง

การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย
ที่ส�ำคัญ คือ ผลักดันให้ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.) ท�ำงาน
อย่ า งเข้ ม แข็ ง เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์
ขององค์ ก รโดยรวม และเป็ น เรื่ อ งที่
น่าภาคภูมิใจที่ปีนี้ ทีโอที ได้รับคะแนน
ประเมิ น ผลคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด�ำเนินงานฯ สูงขึน้ จาก 80.69 คะแนน
ในปี 2558 เป็น 90.56 คะแนนในปี 2559
ส� ำ หรั บ ปี 2560 คณะกรรมการ
บริษัท ยังคงให้ความส�ำคัญกับการเร่งหา
รายได้ แ ละเร่ ง ด� ำ เนิ น การตามนโยบาย
ของหน่ ว ยงานที่ ก� ำกั บ ดู แ ลที่ ด� ำ เนิ น การ
มาตั้ ง แต่ ป ี 2559 ให้ ไ ด้ ผ ลส� ำ เร็ จ เป็ น
รูปธรรมตามเป้าหมายโดยเร็วเพื่อสร้าง
รายได้ จ ากบริ ก ารใหม่ ๆ อั น จะท� ำ ให้
ผลประกอบการดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ผมขอขอบคุ ณ ลู ก ค้ า ผู ้ ถื อ หุ ้ น
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุ ก ท ่ า น ที่ ใ ห ้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ที โ อ ที
มาโดยตลอด แม้ ว ่ า ตลาดโทรคมนาคม
จะมี ก ารแข่ ง ขั น และเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว เพี ย งใด คณะกรรมการบริ ษั ท
เชื่ อ ว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ท่ า น
จะร่วมมือมุ่งมั่น ทุ่มเท ผลักดันองค์กร
ให้ ก ้ า วหน้ า ทั้ ง ด้ า นธุ ร กิ จ และเป็ น ก� ำ ลั ง
ส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาลในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

พลเอก
(สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)
ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ปีนี้การดำ�เนินงานของ ทีโอที บรรลุ
ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล
ทั้งปรับโครงสร้างองค์กร
การเตรียมการจัดตั้ง
บริษัท NBN Co และ NGDC Co
เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำ�ซ้อนและแข่งขันได้
รวมถึงโครงการเน็ตประชารัฐ
ซึ่ง ทีโอที ได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ 24,700 หมู่บ้าน
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สารกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2559 นับเป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับ ทีโอที  ในการด�ำเนินธุรกิจให้สามารถชดเชย
รายได้ที่ลดลงจากการสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
พร้อมไปกับการสร้างความแข็งแกร่งเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในภาวการณ์แข่งขัน
ที่ รุ น แรงและเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของธุ ร กิ จ สื่ อ สารโทรคมนาคม
และในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม
ตามนโยบาย Thailand 4.0

จากกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และ
สั ง คมให้ เ ป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การในการขยาย
โครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ ค รอบคลุ ม
ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 24,700 แห่ง แผนงาน
น�ำคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz มาให้
บริการทัง้ ในรูปแบบ Wireless Broadband
(WBB) และ Mobile Broadband (MBB)
ทีโอที ได้ด�ำเนินงานบรรลุตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้าง
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์องค์กรในหลายประการ อาทิ
พื้ น ฐานฯ เพื่ อ น� ำ รายได้ ม าขยายงาน
การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รใหม่ เ ป็ น หน่ ว ยธุ ร กิ จ แบบเบ็ ด เสร็ จ เพื่ อ ความคล่ อ งตั ว
ท่อร้อยสาย
ในการบริหารจัดการและขับเคลือ่ นการด�ำเนินธุรกิจแต่ละผลิตภัณฑ์ การเตรียมการจัดตัง้
บริษัทที่รัฐถือหุ้นทั้งหมดร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท
ในปี 2559 ทีโอที ได้มุ่งมั่นภารกิจ
โครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN Co) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ ส�ำคัญให้เกิดผลส�ำเร็จอันเนื่องจากความ
และศู น ย์ ข ้ อมู ล อิ น เทอร์เน็ต (NGDC Co) เพื่อบริห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ข องทั้ ง สอง ทุ ่ ม เทแรงกายแรงใจของทุ ก ฝ่ า ยในการ
หน่วยงานให้ลดการลงทุนที่ซ�้ำซ้อนและแข่งขันได้
น�ำพาองค์กรให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง
และเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
ผลการด�ำเนินงานด้านการเงินของ ทีโอที ปี 2559 ในภาพรวมดีกว่าเป้าหมาย
ชั้นน�ำของประเทศ โดยให้บริการอย่างมี
ที่ตั้งไว้เล็กน้อย เนื่องจากการปรับลดค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องบุคลากรและการจัดซื้อจัดจ้าง
คุณภาพ พร้อมไปกับความมุ่งมั่นในการ
การหารายได้เพิ่มทั้งจากบริการใหม่ๆ และการน�ำสินทรัพย์ที่ได้รับหลังจากสิ้นสุดสัญญา
ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น และขจั ด ปั ญ หาการ
อนุญาตฯ เช่น เสาโทรคมนาคม อุปกรณ์ 2G บนคลื่นความถี่ 900 MHz มาใช้ประโยชน์
กระท� ำ ผิ ด ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจ
การติดตามเร่งรัดการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ จนบรรลุผลส�ำเร็จ เช่น
ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณ
โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ (AAE-1) ซึ่งมีก�ำหนดทยอยเปิดใช้งาน
คณะกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และ
ตั้งแต่กลางปี 2560 การศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พนักงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
พื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสายใต้ดิน เป็นต้น ส�ำหรับโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่าง
ความร่วมมือกันมาด้วยดีโดยตลอด และ
ด�ำเนินการและต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2560 ได้แก่ โครงการยกระดับโครงสร้าง
หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ต่อไป
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง ทีโอที ได้รับมอบหมาย

(นายมนต์ชัย หนูสง)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ข้อมูลทั่วไป
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร และค่านิยม
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร และค่านิยม
ภาพรวม

แนวนโยบาย
ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�ำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา
สื่อสาร และการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง

ทีโอที

เร่งรัดการวางกลยุทธ์เพื่อปรับความสามารถขององค์กรให้ด�ำเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรร่วมกับรัฐวิสาหกิจอื่น เพื่อลดการลงทุนซ�้ำซ้อน และสร้าง
พันธมิตรผู้ประกอบการอื่น

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นน�ำของประเทศ

พันธกิจ

1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินธุรกิจ
2. ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
3. สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน

เป้าหมายองค์กร

ค่านิยม

1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน่วยธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จและมีการแบ่งแยกสินทรัพย์ที่ชัดเจน
เพื่อสร้างความคล่องตัวในการแข่งขันและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
2. สร้างรายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านโครงข่ายบรอดแบนด์
สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ เคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ โครงข่ายท่อร้อยสายใต้ดิน
และเสาโทรคมนาคม
3. ให้บริการบรอดแบนด์ทงั้ แบบใช้สายและไร้สายด้วยคุณภาพและสามารถครองส่วนแบ่งตลาด
ได้มากกว่าร้อยละ 30
4. ด�ำเนินโครงการสนับสนุนนโยบายดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และแผนการจัดให้มบี ริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
5. ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz และ 2300 MHz ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมโครงข่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง ได้ รั บ ภายหลั ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาอนุ ญ าตกั บ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS) เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่องค์กร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลูกค้าส�ำคัญที่สุด
คุณภาพบริการสู่ระดับสากล
ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส
ความสามัคคีและการท�ำงานร่วมกันเพื่อองค์กร
ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ทีโอที ด�ำเนินกิจการในฐานะองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นเวลาถึง 48 ปี ก่อนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2545 ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย์
และพนักงานทั้งหมดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันด�ำเนินกิจการมาแล้ว 62 ปี ทั้งนี้ ทีโอที ยังคงสถานภาพ
เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท โครงข่ายโทรคมนาคม วิทยุคมนาคม และบริการส่งหรือแพร่ภาพและเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์
กระจายเสี ย งทางวิ ท ยุ รวมทั้ ง ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ ต ่ อ เนื่ อ งกั บ กิ จ การดั ง กล่ า วและใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง ในประเทศ ระหว่ า งประเทศ
และนอกประเทศ
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ชื่อย่อในรายงานประจําปี
เลขทะเบียน ทีโอที
ประเภทธุรกิจ

ทีโอที หรือ บริษัท
0107545000161
ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยดําเนินการเองและ/หรือร่วมกับ
บุคคลอื่น รวมทั้งดําเนินการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่
ที่ตั้งสํานักงานสํานักขายและ
บริการลูกค้านครหลวง

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 ซอยรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์ www.tot.co.th/
นครหลวงที่ 3 90 หมู่ 6 ซอยพระราม 2 ที่ 31 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/

ที่ตั้งสํานักงานสํานักขายและ
บริการลูกค้าภูมิภาค

ภูมิภาคที่ 1
ภูมิภาคที่ 2
ภูมิภาคที่ 3
ภูมิภาคที่ 4
ภูมิภาคที่ 5

22/2 ถนนราเมศวร ต�ำบลประตูชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เว็บไซต์ www.tot.co.th/central
293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ www.tot.co.th/northeast
128 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ล�ำปาง ต�ำบลสารภี อ�ำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ www.tot.co.th/northern
2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต�ำบลควนลัง
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เว็บไซต์ www.tot.co.th/southern
77/5 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์ www.tot.co.th/eastern

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

เลขหมายโทรศัพท์ 1100
เลขหมายโทรศัพท์สําหรับโทรเข้าจากต่างประเทศ +66 2240 0701

เว็บไซต์

www.tot.co.th

ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว

6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน)

ชนิดหุ้น

เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จําานวน 600 ล้านหุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
0 2271 8000
0 2618 5769￼
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การดำ�เนินธุรกิจของ ทีโอที
l

l

กิจกรรมทางธุรกิจที่สำ�คัญในรอบปี และรางวัลเกียรติยศ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2559

กิจกรรมทางธุรกิจที่สำ�คัญในรอบปี และรางวัลเกียรติยศ
กิจกรรมทางธุรกิจที่ส�ำคัญในรอบปี
ทีโอที ร่วมกับ 18 หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการน� ำ ร่ อ งการด� ำ เนิ น งาน
ตามแนวทางบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ประชาชนและ
การบริ ก ารภาครั ฐตามนโยบายรั ฐบาลและแผนพั ฒ นา
ประเทศ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ ร องรั บ การเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของ ทีโอที
มีแผนปรับปรุงการบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยใช้ บั ต รประชาชนเพี ย งใบเดี ย ว และขยายผลไปสู ่
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ
ศูนย์บริการร่วมต่างๆ ในอนาคต
ทีโอที ร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารกั บ ประชาชนด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อย่างเต็มศักยภาพ สนองนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0
โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 คราวละ 3 ปี การลงนามครั้งนี้
นับเป็นฉบับที่ 3 โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงโครงข่ายสื่อสารเพื่อให้ กปน. สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง คุ้มค่า
กับการใช้งาน

ทีโอที ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัย และความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศ โดย ทีโอที ได้จัดบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและจั ด การข้ อ มู ล ที่ มี
ความส�ำคัญเพื่อให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ มจพ.
ทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงส�ำรวจ ออกแบบ
และพัฒนาระบบให้มีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ
ของ ทีโอที
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ที โ อที ร่ ว มกั บ การไฟฟ้ า นครหลวง ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร
และส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ข องกรุ ง เทพมหานครให้ ส วยงาม
เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ของประชาชน เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและ
ระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม ความร่ ว มมื อ ครั้ ง นี้ จ ะเป็ น
การบูรณาการแผนพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในภาพรวม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยโครงการฯ ระยะที่ 1
ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 48,717 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตามนโยบายรัฐบาล

ทีโอที ร่วมกับสถานศึกษาจัดท�ำโครงการ “โรงเรียน
ปลอดมือถือ” ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะราคาถูกเพื่อ
แก้ไขปัญหาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียน นอกจากนี้
ทีโอที ให้บริการแก่โรงเรียนชั้นน�ำต่างๆ ในการติดตั้ง และ
ให้บริการเครื่องอ่านบัตร TOT SMS - RFID Solution
to School เพื่ อ การบริ ห ารและดู แ ลความปลอดภั ย
ให้กบั นักเรียน รวมถึงผูป้ กครองสามารถรับรูก้ ารเคลือ่ นไหว
ของบุตรหลานผ่านการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที โ อที ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
รายใหญ่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าจ� ำ นวน 5 บริ ษั ท
(บริ ษั ท ชิ น เกี ย รติ จ� ำ กั ด บริ ษั ท แอร์ โ คราชพั ฒ นา
จ�ำกัด บริษัท เชิดชัยทัวร์ จ�ำกัด โรงแรมสีมาธานี และ
โรงสีเจียเม้ง) โดยเลือกใช้บริการโทรคมนาคม Application
Digital SMEs ของ ทีโอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
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รางวัลเกียรติยศ
พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award)
ประจ�ำปี 2559 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐวิสาหกิจ ผนึกพลัง
สร้างไทยยั่งยืน” โดย ทีโอที ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม
ดี เ ด่ น จากผลงาน “อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น งานติ ด ตั้ ง และ
ตรวจแก้อินเทอร์เน็ต (TOT xDSL Tools)” อุปกรณ์
ดังกล่าวสามารถติดตั้งและบํารุงรักษาบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงทั้ง บริการ VDSL ADSL และ Wi-Fi ภายใน
เครื่ อ งเดี ย วกั น ซึ่ ง ใช้ ง านสะดวก ลดเวลาการติ ด ตั้ ง
รวมทั้งลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ

ที โ อที ได้ รั บ รางวั ล ชมเชยในงานมอบรางวั ล
“รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดท�ำ
แผนงานเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด� ำ เนิ น งานด้ า นพั ฒ นาและยกระดั บ ดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส
(Transparency Index)” ประจ�ำปี 2559 ซึ่งจัดโดย
ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
จากผลงาน “แผนยกระดั บคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใส
ในการด�ำเนินงานของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)”
โดย ทีโอที ได้คะแนนประเมิน 90.56 คะแนน แสดงถึง
การพั ฒ นาระบบงานภายในองค์ ก รดี ขึ้ น ตามล� ำ ดั บ
พร้อมกันนี้ ผู้บริหาร ทีโอที  ได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบ”
ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างองค์กร ปี 2559

ทีโอที ได้รับประกาศนียบัตรนักวิจัยและนักประดิษฐ์
ในงาน “การน� ำ ผลงานวิ จั ย และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ทย
ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” จากผลงาน
“ระบบเฝ้ า ระวั ง และแจ้ ง เตื อ นระดั บ น�้ ำ ” และผลงาน
“ระบบชุมชนดิจิทัลส�ำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น”
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ทีโอที ได้รับรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติระดับดี
ประเภทรางวั ล บู ร ณาการการบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ จาก
ผลงาน “ทีโอที สายด่วนห่วงใย TOT 1669” ในงาน
ประชุ ม วิ ช าการ “Start up การบริ ก ารภาครั ฐ สู ่
ความเป็นสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ”
ประจ�ำปี 2559 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ นวัตกรรม “TOT Help Call Center
(1669)” เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีโอที กับสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่เพียงกดปุ่ม 1669 ปุ่มเดียว
ระบบจะแสดงต� ำ แหน่ ง บ้ า นพั ก ของผู ้ แ จ้ ง บนแผนที่
ดาวเทียมที่จอภาพของศูนย์รับแจ้งเหตุ ท�ำให้เจ้าหน้าที่
สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ

ทีโอที ได้รับรางวัลดีเด่น EIT-CSR Awards 2016
จั ด โดยวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จากโครงการ “TOT Young Club เด็กไทยมีดี
ใช้ไอที เพื่อชุมชน” ในการเป็นหน่วยงานที่มีจิตส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และได้ด�ำเนินงานปฏิบัติจริง
อย่างเป็นรูปธรรม

ทีโอที ได้รับรางวัล Thailand Kaizen Award
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น จาก
ผลงาน “การปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าให้อปุ กรณ์ DSLAM”
เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียรดับบ่อย ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ ทีโอที  
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ที โ อที ได้ รั บ รางวั ล ITEX Gold Medal และ
รางวัล Special Prize จาก Association of Polish
Inventors and Rationalizers ในงาน “27 th
International Invention & Innovation Exhibition”
(ITEX’16) จากผลงาน “แอพพลิ เ คชั่ น ในการบริ ก าร
ส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Digital SME)”
ซึ่ ง เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ พั ฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ สนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถ
ด�ำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและกระบวนการเอกสาร ประกอบด้วย
6 บริการ คือ 1) Restaurant 2) Easy Asset 3) Travel
4) Smart Number 5) CPE และ 6) TYC

ที โ อที ได้ รั บ รางวั ล Bronze Prize ในงาน
Seoul International Invention Fair 2016
ที่กรุงโซล จากผลงาน “Digital Community for Thai
Local Government” ซึ่งเป็น Mobile Application
ส�ำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ในการอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ ป ระชาชนใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ
น�ำเสนอ ร้องเรียน รายงานปัญหาต่างๆ ท�ำให้ประหยัด
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทาง นอกจากนี้ ยั ง สามารถใช้
แจ้งอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หรือปรับใช้กับงานอื่นๆ ได้ตาม
ความต้องการ ปัจจุบันน�ำไปใช้ให้บริการในหลายพื้นที่
รวมทั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�ำบล

ที โ อที ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองแดงในงาน
Kaohsiung International Invention and Design
Expo และรางวัล Special Award จาก Malaysian
Research & Innovation Society ในเวทีนานาชาติ
Kaohsiung International Invention and Design
Expo (KIDE 2016) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
จากผลงาน “ระบบเฝ้ า ระวั ง และแจ้ ง เตื อ นระดั บ น�้ ำ 
(Flood Alarm Monitoring System)” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
ที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเตื อ นภั ย ระดั บ น�้ ำ ในการเฝ้ า ระวั ง
การเกิดอุทกภัย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในปี 2559 ภายใต้ ป ั จ จั ย แวดล้ อ มธุ ร กิ จ ที่ ท ้ า ทาย ที โ อที ได้ เร่ ง ด� ำ เนิ น การ
ในโครงการส�ำคัญ อาทิ โครงการสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งให้กับ ทีโอที ด้วย
กลุ่มธุรกิจบรอดแบนด์ โดยการพัฒนาคุณภาพบรอดแบนด์และเร่งขยายการลงทุน FTTx
รวมถึงแผนการลงทุนเทคโนโลยีคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz และปรับกลยุทธ์การตลาด
เป็นแบบ Digital Marketing ให้เข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ที่มีพฤติกรรมใช้ช่องทางสื่อสาร
ออนไลน์ในการท�ำธุรกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจร นอกจากนี้ มีโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สังคมเมืองกับชนบทเข้าถึงบรอดแบนด์
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีเป้าหมายปี 2560 จะพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้เข้าถึงจ�ำนวน 24,700 หมู่บ้าน ทีโอที จึงจัดตั้งส�ำนักบริหารโครงการ
ยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
ขึ้นมารองรับการด�ำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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- โครงการรองรั บ การให้ บ ริ ก าร
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีโอที ได้จัดท�ำ
แผนงานสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการ เช่น บริการ VoIP (SIP
IP Phone SIP Trunk Solution) บริการ
FTTx วงจรเช่า IPVPN LLI ขยายพื้นที่
บริการ TOT 3G บริการ Wi-Fi  เป็นต้น   

- โครงการจั ด ตั้ ง กองทุ น รวม
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสาย
ใต้ดิน จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า และ
สายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศ
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีความคล่องตัว ทีโอที ได้ปรับโครงสร้าง เป็นระบบสายดินรองรับการเป็นมหานคร
องค์กรเป็น 4 สายงานสนับสนุน (สายงานพัฒนาองค์กร การเงิน การตลาดและเทคโนโลยี แห่ ง อาเซี ย น ที โ อที เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
สารสนเทศ และกฎหมาย) และ 5 หน่วยธุรกิจ (Business Units : BU) ดังนี้
ท่ อ ร้ อ ยสายรายหลั ก แก่ ผู ้ ป ระกอบการ
โทรคมนาคมรายอื่นๆ โดยจะด�ำเนินการ
1. หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ขยายท่อร้อยสายควบคู่กันไปกับโครงการ
2. หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
น�ำสายไฟลงดินของการไฟฟ้านครหลวง  
3. หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์
4. หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์
- ให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ บ น
5. หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร    
เสาโทรคมนาคม ในปี 2559 กับ บริษัท
แอดวานซ์ ไวร์ เ ลส เน็ ท เวอร์ ค จ� ำ กั ด
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
(AWN) และจะด�ำเนินการท�ำสัญญาระยะ
ยาวร่วมกันต่อไป
เน้นบทบาทการเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริการวงจรสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้ว
- การน�ำอสังหาริมทรัพย์มาสร้าง
น�ำแสง ท่อร้อยสาย บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ บริการ มูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการใช้ทรัพย์สิน
ติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม โดยมีคุณภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้เพิ่ม
ตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) และให้บริการเช่า ให้แก่ ทีโอที โดยมีแนวทางสรรหาพันธมิตร
ที่ดิน อาคาร สถานที่พื้นที่อาคารชุมสาย และสถานีโทรคมนาคม รวมถึงระบบสนับสนุน มาร่วมด�ำเนินการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบการก�ำลัง และระบบปรับอากาศ เป็นต้น
- แผนงานวงจรระหว่ า งประเทศ
ทิศทางการด�ำเนินงาน
เป็นแผนงานที่มุ่งเน้นการบริหารต้นทุน
บริการให้อยู่ในสภาวะที่แข่งขันได้ ได้แก่
- โครงการระบบเคเบิ ล ใต้ น�้ ำ ระหว่ า งประเทศ (AAE-1) เพื่ อ รองรั บ บริ ก าร
การลดต้ น ทุ น การเชื่ อ มต่ อ จากการเช่ า
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ทีโอที ได้ด�ำเนินการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว
เป็ น การลงทุ น ในระยะยาวในโครงข่ า ย
และอยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ระบบ ซึ่งคาดว่างานก่อสร้างระบบหลักทั้งหมดจะสามารถ
โทรคมนาคมระหว่ า งประเทศเส้ น ทาง
ด�ำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานในไตรมาส 4 ของปี 2560
หลักที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของ ทีโอที

รายงานประจำ�ปี 2559

หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
เน้นบทบาทการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับพันธมิตร สนับสนุน
นโยบายดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล และการให้บริการเพือ่ สังคมอย่างทัว่ ถึง
(USO) โดยมีแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้ 1) ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการให้บริการ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ด้ว ยเทคโนโลยีที่ทัน สมัยบนคลื่น ความถี่ ย ่ า น 2100 MHz และ
2300 MHz 2) ให้เช่าเครื่องและอุป กรณ์โทรคมนาคมโครงข่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ระบบ 900 MHz 3) น�ำคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz มาใช้ให้บริการทั้งในรูปแบบ
Wireless Broadband (WBB) และ Mobile Broadband (MBB) ด้วยเทคโนโลยี LTE
ทิศทางการด�ำเนินงาน
- แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz ทีโอที ได้ลงนามสัญญา
ทดสอบการใช้บริการข้ามโครงข่ายเชิงพาณิชย์กับ AWN แล้ว เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการ
(coverage) ของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่ย่าน 2100 MHz และน�ำไปสู่
การสร้างรายได้เพิ่ม
- แผนให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการสื่อสารไร้สายบนคลื่นความถี่ย่าน
2300 MHz ด้วยเทคโนโลยี LTE ตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลและ
มัลติมีเดีย และให้บริการในลักษณะ WBB และ MBB รองรับการใช้งานของลูกค้าและ
ครอบคลุมจ�ำนวนลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งลูกค้าที่มีการใช้งานในขณะที่อยู่ประจ�ำที่ และที่มี
การเคลื่อนที่ในพื้นที่จ�ำกัด เช่น ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน และผู้ใช้บริการศูนย์การค้า
ชุมชน เป็นต้น

- ข ย า ย บ ริ ก า ร W i r e l e s s
Broadband Access ด้ ว ยเทคโนโลยี
Wi-Fi ในอุปกรณ์ Wi-Fi Calling เพื่อ
เป็นการเพิ่มพื้นที่บริการ Wi-Fi Calling
หรือ VoWiFi   แบบ Seamless   โดย
เชื่อมต่อกับ VoLTE ให้กับลูกค้า
- ปรับปรุงความเร็วทัง้ Download/
Upload โดยการสรรหาพันธมิตรในการ
สนั บ สนุ น ด้ า นความพร้ อ มของอุ ป กรณ์
ปลายทางแบบต่างๆ รวมถึงหาพันธมิตร
ทางด้ า น Content เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบ
บริการที่หลากหลาย
- เร่งกระบวนการสรรหาคู่ค้าตาม
แผนธุรกิจบริการสื่อสารไร้สายคลื่นความถี่
ย่าน 2300 MHz (พร้อมสร้างนวัตกรรม
ธุรกิจบริการใหม่ๆ) ในส่วนความจุโครงข่าย
ร้อยละ 20 ที่ ทีโอที ด�ำเนินการเอง ได้แก่
Internet of Things (IoT)
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หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์
เน้ น บทบาทการเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารศู น ย์ ข ้ อ มู ล อิ น เทอร์ เ น็ ต และบริ ก ารด้ า น
คลาวด์ เซอร์ วิ ส ที่ มี ม าตรฐานในระดั บ สากลของประเทศ พร้ อ มทั้ ง ให้ ก ารส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบ่งบริการเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มบริการ  Cloud & Application และกลุ่มบริการ Digital Content  โดยมีแนวทาง
ในการด�ำเนินงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาบริการ
รูปแบบใหม่ในลักษณะ Cloud Business Service เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับการเติบโตของเทคโนโลยี Internet of
Things (IoT) และเทคโนโลยี Cloud Computing รวมทั้งพัฒนาบริการใหม่ในลักษณะ
Value Added Service เพื่อ Bundle กับบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้มีบริการ
ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมุ่งเน้น
การสร้ าง Platform ในการบูรณาการข้อมูลรองรับ Big Data และบริ ก ารรั ก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ทิศทางการด�ำเนินงาน
- มุ่งเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าภาครัฐและองค์กร
- พัฒนาศักยภาพของ IDC & Cloud Platform
- สรรหาพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมด�ำเนินงาน
- พัฒนาบริการ Cloud Business Service เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ โดยเน้นการพัฒนา
Application ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของหน่วยงานและองค์กร

หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์
เน้นบทบาทการเป็นผู้น�ำในการให้บริการบรอดแบนด์ของประเทศ ด้วยกลยุทธ์
การเปลี่ ย นผ่ า นเทคโนโลยี บ รอดแบนด์ จ าก xDSL ไปสู ่ FTTx และเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการให้บริการเพื่อสังคม
อย่างทั่วถึง (USO) พร้อมน�ำเสนอ Solution ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
ทิศทางการด�ำเนินงาน
- รักษาฐานลูกค้าโทรศัพท์ประจ�ำที่และสร้างรายได้ต่อลูกค้าให้สูงขึ้นจากการ
น�ำเสนอบริการที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- เร่งติดตั้งบริการ FTTx ให้ครอบคลุมพื้นที่หลัก
- พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดและการขายสมั ย ใหม่ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาช่องทาง Online เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าในวงกว้าง

หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
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เน้นบทบาทการเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศและการสื่อสารแก่ลูกค้าองค์กรใน
รูปแบบครบวงจร (ICT Total Solution) รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล และสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการ (Managed
Services)
ทิศทางการด�ำเนินงาน
- ด้านการตลาด
1) สร้ า งที ม งานให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเพื่ อ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
ลูกค้าองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
รับทราบปัญหาของลูกค้า ส่งผลให้สามารถ
รักษาฐานลูกค้าเดิมและใช้บริการเพิ่มเติม
รวมทั้งสร้างโอกาสขยายฐานลูกค้าใหม่
2) สร้ า งที ม ขายรายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3) เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในผลิตภัณฑ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ผลตอบแทนและ
โอกาสทางธุรกิจ
- ด้านราคา
   ใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีการแข่งขัน
สูงด้วยราคาทีแ่ ข่งขันได้ รวมถึงการควบรวม
กับบริการต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ด้านเทคโนโลยี
พัฒนารูปแบบในการให้บริการ ICT
Total Solutions และ Managed Services
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้า ด้วยการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการให้บริการ วิเคราะห์ ตรวจแก้คืนดี
และตรวจสอบคุณภาพบริการที่ส่งมอบให้
กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2559

โครงสร้างรายได้
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BU 1 : โครงสร้างพื้นฐาน

BU 4 : โทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์

BU 2 : สื่อสารไร้สาย

BU 5 : ขายและบริการลูกค้าองค์กร

BU 3 : ไอดีซี และคลาวด์

งานสนับสนุน
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สถานภาพบริการส�ำคัญ
					
บริการ
2559
2558
2557
					

ร้อยละ
เพิ่ม (ลด)
2559/2558

1. โทรศัพท์ประจ�ำที่ 				
จ�ำนวนเลขหมายที่เปิดใช้ (หน่วย : เลขหมาย)  
4,332,099 4,944,962 5,291,848
(12.39)
- ทีโอที (นครหลวงและภูมิภาค)
2,909,800 3,150,267 3,326,198
(7.63)
1/
1,099,122 1,376,382 1,471,807
(20.14)
- ทรู คอร์ปอเรชั่น (นครหลวง)
- ทีทีแอนด์ที (ภูมิภาค) 1/
323,177
418,313
493,843
(22.74)
2/
จ�ำนวนเลขหมายที่เปิดใช้ต่อประชากร 100 คน
6.65
7.52
8.13
(11.50)
- นครหลวง
26.05
29.71
31.42
(12.32)
- ภูมิภาค
3.47
3.95
4.29
(12.23)
2. โทรศัพท์สาธารณะ  				
จ�ำนวนเลขหมายที่เปิดใช้ (หน่วย : เลขหมาย)
172,202
187,139
202,598
(7.98)
- ทีโอที (นครหลวงและภูมิภาค)
121,202
136,139
151,598
(10.97)
1/
26,000
26,000
26,000
0.00
- ทรู คอร์ปอเรชั่น (นครหลวง)
1/
- ทีทีแอนด์ที (ภูมิภาค)
25,000
25,000
25,000
0.00
จ�ำนวนเลขหมายที่เปิดใช้
ต่อประชากร 1,000 คน 2/
2.65
2.85
3.11
(7.09)
- นครหลวง
5.26
5.81
6.54
(9.48)
- ภูมิภาค
2.22
2.36
2.55
(6.13)
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 				
จ�ำนวนเลขหมายที่เปิดใช้ (หน่วย : เลขหมาย)
129,869 3,065,778 4,141,378
(95.76)
- ทีโอที : ระบบ 470 MHz
1,093
1,408
1,579
(22.37)
               : 3G
128,776
652,912
594,806
(80.28)
- แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
-  3/ 2,411,458 3,544,993
-  3/
(ระบบ 900 MHz) 1/
4. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 				
จ�ำนวนพอร์ตที่เปิดใช้  (หน่วย : พอร์ต)
1,276,179 1,409,195 1,490,924
(9.44)
4/

5. คู่สายเช่า/วงจรเช่า 				
จ�ำนวนคู่สายเช่า/วงจรเช่า 
ที่เปิดใช้ (หน่วย : วงจร)
5,389
5,816
9,270
(7.34)
- ระบบ Analog
3,660
3,775
5,431
(3.05)
- ระบบ Digital
1,729
2,041
3,839
(15.29)
6. เกมออนไลน์ 				
จ�ำนวนผู้ลงทะเบียน 				
- ลูกค้าทั่วไป (หน่วย : ราย)
9,324,844 9,184,038 8,632,975
1.53
- ลูกค้าร้านอินเทอร์เน็ต (หน่วย : ร้าน)
42,398
42,222
41,752
0.42
7. IPTV				
จ�ำนวนผู้ใช้ (หน่วย : ราย)
212,185
204,728
184,740
3.64
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หมายเหตุ

1/
2/
3/
4/

ล้านเลขหมาย
4.33

2559

4.94

5.29

2558

2557

1.87

2.03

2558

2557

3.07

4.14

2558

2557

โทรศัพท์ประจ�ำที่

แสนเลขหมาย
1.72
2559

โทรศัพท์สาธารณะ

ล้านเลขหมาย
0.13
2559

โทรศัพท์เคลื่อนที่

ล้านพอร์ต
1.28

1.41

2559

2558

1.49
2557

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

พันวงจร
5.39
2559

ล้านราย

9.32

2559

5.82

9.27

2558

2557

9.18

8.63

2558

2557

2.05

1.85

2558

2557

คู่สายเช่า/วงจรเช่า

เกมออนไลน์

แสนราย
2.12
2559

IPTV

เป็นบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน
รวมบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน
AIS ไม่ต้องน�ำส่งข้อมูลเลขหมายภายหลังสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
ประกอบด้วย ADSL, VDSL, FTTx, Wi-Net และ IPStar

รายงานประจำ�ปี 2559

การตลาด การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการ
ลูกค้าของ ทีโอที เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีโอที เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
สากล และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ที โ อที
มีผลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย ทัง้ บริการด้านสือ่ สารข้อมูล ด้านเสียง และมัลติมเี ดีย
ว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบ
โดยให้บริการทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ท�ำให้ ทีโอที ได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันจาก
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละระเบี ย บอื่ น ๆ
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายอื่ น ในปี 2559 ที โ อที เน้ น การท� ำ ตลาดตามลั ก ษณะกลุ ่ ม ลู ก ค้ า
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ทีโอที
(Segmentation) โดยแบ่งเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารพัสดุ เพื่อ
เอกชนรายใหญ่ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ น�ำเสนอสินค้าและบริการทั้งแบบเดี่ยว
ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ เ ป็ น ไป
และควบรวม (Bundle) เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้ผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคล่ อ งตั ว
ของลูกค้าในทุกๆ กลุ่มได้อย่างแท้จริง
ในการปฏิบัติงาน และสามารถด�ำเนินการ
การจัดจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
ทีโอที มีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและแตกต่างกันไป ประหยัด รัดกุม และสอดคล้องกับนโยบาย
เพื่ อ ตอบสนองรู ป แบบ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต และตามลั ก ษณะของลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ ่ ม และ การบริหารพัสดุและแผนยุทธศาสตร์ของ
ทีโอที โดย 1) ให้จัดหาพัสดุให้เกิดผลดีแก่
เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดีให้กับลูกค้า
บริษัทมากที่สุด โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
ขององค์ ก รในระยะยาว และส่ ว นงาน
ได้ พั ส ดุ ต รงตามความต้ อ งการ ทั้ ง ด้ า น
• ศูนย์บริการลูกค้า
     ที โ อที มี ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ทั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑล และ คุณภาพ ราคา จ�ำนวน เวลา การให้บริการ
ต่างจังหวัด จ�ำนวน 421 แห่ง กระจายตัวอยู่ตามแต่ละอ�ำเภอ ซึ่งในจ�ำนวนนี้ และเงื่อนไขอื่น 2) ให้ปฏิบัติตามนโยบาย
รวมศูนย์บริการลูกค้าย่อย (Kiosk) ตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั อย่างเคร่งครัด
ในกรณีผคู้ า้ ฝ่าฝืนนโยบาย ทีโอที ให้ยกเลิก
เช่น เทสโก้โลตัส  บิ๊กซี เป็นต้น
ก า ร เ ส น อ ร า ค า ห รื อ ย ก เ ลิ ก สั ญ ญ า
• พนักงานขายลูกค้าองค์กร (Key Account)
3) หลี ก เลี่ ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
เป็นกลุ่มพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง มี
ในแต่ละธุรกิจเป็นอย่างดี โดยจะดูแลลูกค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้า การด� ำ เนิ น การตามข้ อ ก� ำ หนดของ
เอกชนรายใหญ่
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับ
• พนักงานและทีมงานขายตรง
เป็นการขายผ่านพนักงานขายหรือทีมงานขายของ ทีโอที ในแต่ละพื้นที่ เช่น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใส
การออกบูธขายสินค้าและบริการตามพืน้ ทีต่ า่ งๆ เป็นช่องทางทีอ่ ำ� นวยความสะดวก ในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
โดยได้ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ
อย่างเป็นระบบ ทัง้ ชือ่ โครงการ งบประมาณ
• ตัวแทนจ�ำหน่าย
ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก
ที โ อที ได้ คั ด สรรตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยที่ มี ค วามพร้ อ มและเหมาะสมกั บ แต่ ล ะ
และได้เปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2559 ได้เพิม่ ตัวแทนจ�ำหน่ายบริการบรอดแบนด์ เพือ่ รองรับ
แต่ ล ะโครงการให้ ส าธารณชนรั บ ทราบ
การเติบโตของตลาดในอนาคต
ผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งวิเคราะห์ พัฒนาแผน
• การจ�ำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
และกระบวนการจัดซื้อจัดหา นอกจากนี้
เป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ ทีโอที ได้กระจายอ�ำนาจเกีย่ วกับการจัดหา
www.tot.co.th และแอพพลิเคชั่น TOT Easy life ซึ่งลูกค้าสามารถสมัคร ผลิตภัณฑ์โดยจัดให้มีส่วนงานพัสดุภายใต้
ใช้บริการและเปลี่ยนแพ็กเกจหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางดังกล่าว หน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ซึ่งในปี 2559 มีจ�ำนวนลูกค้าใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก
ให้สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ส�ำหรับน�ำไป
ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ในราคา
และระยะเวลาที่เหมาะสม
การตลาด
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
ธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันที่รุนแรง ท�ำให้ผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคม
ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์แบบเดิมไม่อาจ
ท�ำให้เกิดความได้เปรียบในระยะยาว เนื่องจากราคาอาจไม่ถูกจริง ทีโอที จึงได้น�ำเสนอ
บริการโทรคมนาคมที่ทันสมัย เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำคัญสนับสนุนภาครัฐ ผลักดันและ
พัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 คือ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม” น�ำการวิจัย
และพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจน เพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจ ลดต้นทุนบริการ และ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน   
ที โ อที ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งนวั ต กรรม โดยมี ส ถาบั น นวั ต กรรม ที โ อที
เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนวัตกรรมของ
ที โ อที ซึ่ ง ได้ น ้ อ มน� ำ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวทางการวิ จั ย และพั ฒ นา
โดยสร้างนวัตกรรมตรงตามความต้องการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน ใช้งานง่าย มีฟังก์ชัน
ที่เพียงพอในการใช้งาน แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล โดยได้ก�ำหนด
ทิศทางการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้  
1.
2.
3.
4.
5.

นวัตกรรมเพื่อใช้ในกิจการ ทีโอที
นวัตกรรมเพื่อสังคมและประโยชน์สาธารณะ
นวัตกรรมเพื่อความมั่นคง
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
บริการนวัตกรรม ทดสอบ ซ่อม และสอบเทียบ

ผลงานวิจัยและพัฒนาในรอบปี 2559 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

• เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการบรอดแบนด์ เช่น เครื่องมือ
สนับสนุนการให้บริการบรอดแบนด์ผา่ นสายทองแดง เครือ่ งมือรองรับการติดตัง้ และแก้ไข
บริการ FTTx เป็นต้น
• ระบบป้องกันและอุปกรณ์ข่ายสายตอนนอก เช่น ระบบป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์
ป้องกันระบบชุมสาย อุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง และตู้ชุมสายขนาดเล็ก เป็นต้น
• อุปกรณ์เครือ่ งปลายทางและเสริมบริการ เช่น ระบบบัตรคิวรอรับช�ำระค่าบริการ
ระบบควบคุมการ เข้า-ออกโรงเรียนพร้อมส่ง SMS อัตโนมัติ (TOT SMS - RFID Solution
to school) และระบบควบคุมและตรวจสอบการให้บริการห้องพัก (TOT smart resort
and hotel) เป็นต้น
• อุปกรณ์ส�ำหรับผู้ด้อยโอกาสและเพื่อสังคม เช่น ระบบเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง
(อุปกรณ์ที่ให้ผู้ต้องโทษในเรือนจ�ำใช้ติดต่อกับญาติ ซึ่งขณะสนทนาจะมีการบันทึกทั้งภาพ
และเสียงไว้) ระบบเยี่ยมญาติทางไกล เป็นต้น
บริการนวัตกรรม

• บริการด้าน Software และ Application เช่น ระบบรับช�ำระค่าสาธารณูปโภค
ระบบใบแจ้งหนี้แบบพกพา ระบบจัดท�ำบิล และ Mobile Application เป็นต้น
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• บริ ก ารสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ โทรคมนาคม
ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง ทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตาม ISO/IEC 17025 : 2005

• บริการทดสอบอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ ง
กั บ ธุ ร กิ จ โทรคมนาคม เช่ น อุ ป กรณ์
โทรคมนาคม เคเบิลทองแดง เคเบิลใยแก้ว
น�ำแสง เป็นต้น และการให้บริการทดสอบ
เครื่องส่งของสถานีวิทยุชุมชน
• บริการทางเทคนิค เช่น การแก้
ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบป้องกัน
ระบบตอนนอก และการวิเคราะห์ปัญหา
การให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง
เป็นต้น
จากการที่ ที โ อที น้ อ มน� ำ ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวทางการ
วิจัยและพัฒนา จึงท�ำให้เกิดการทดแทน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ น� ำ เข้ า จาก
ต่างประเทศด้วยนวัตกรรมงานวิจัยและ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประหยัด
เงิ น ลงทุ น ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยการด� ำ เนิ น งาน
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้และสร้างรายได้ทางตรง
จากบริการนวัตกรรม และรายได้โดยอ้อม
เช่น สนับสนุนการให้บริการ ลดค่าใช้จ่าย
บ�ำรุงรักษา และเพิม่ ประสิทธิภาพความมัน่ คง
โครงข่าย เป็นต้น
งานวิจัยและพัฒนายังสามารถสร้าง
ชือ่ เสียงให้กบั ทีโอที ถึงการเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม จากการได้รับรางวัลนวัตกรรม
จากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) รางวัล
ประดิษฐ์คิดค้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สภาวิจัยแห่งชาติ) และรางวัลสิ่งประดิษฐ์
(Seoul International Invention Fair
ประเทศเกาหลีใต้) เป็นต้น และในปี 2560
จะให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนา
นวั ต กรรมให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ จากองค์ ก ร
ภายนอกในเชิงรุก สามารถหารายได้เชิง
พาณิชย์ และสร้างความร่วมมือพันธมิตร
ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม  
(รายละเอียดรางวัลสามารถดูได้จาก
หั ว ข้ อ “กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ใน
รอบปี และรางวัลเกียรติยศ”)

รายงานประจำ�ปี 2559

บริการร่วมกับบริษัทเอกชน
เพือ่ ขยายระบบการติดต่อสือ่ สารให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศด้วยเทคโนโลยีและบริการทีท่ นั สมัย ทีโอที ได้เปิดโอกาสให้บริษทั เอกชน
เข้าร่วมให้บริการ 6 กลุ่มบริการ ดังนี้
บริษัทคู่สัญญา

ชื่อบริการ

1. กลุ่มโทรศัพท์ประจ�ำที่
1.1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
1.2 บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ประจ�ำที่ 2.6 ล้านเลขหมายในเขตนครหลวง
โทรศัพท์ประจ�ำที่ 1.5 ล้านเลขหมายในเขตภูมิภาค

2. กลุ่มสื่อสารข้อมูลผ่านโครงข่าย
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด

วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงผ่านโครงข่ายมัลติมีเดีย

3. กลุ่มเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
    คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด

สื่อสารข้อมูลทุกประเภทโดยใช้ระบบ Datakit Virtual Circuit
Switch, Frame Relay, ATM  และ ADSL

4. กลุ่มบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex)
4.1 บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จ�ำกัด
4.2 บริษัท ควอลิตี้ ดิจิตอล ไลน์ส จ�ำกัด
4.3 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
4.4 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
4.5 บริษัท ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท แมนเนทเม้นท์ จ�ำกัด
(ยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559)

บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900

5. กลุ่มโทรศัพท์สาธารณะ
บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
(สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559)

ธุรกิจโฆษณาบนตู้โทรศัพท์สาธารณะ

6. กลุ่มบริการอื่นๆ
6.1 บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)  
6.2 บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
6.3 กิจการร่วมค้า Starcom

บริการระบบเครือข่ายส�ำหรับ EDC Network Pool
(Electronic Draft Capture)
บริการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญในบริษัทต่างๆ
ชื่อบริษัทและ
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ธุรกิจหลัก

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ให้เช่าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 7 สิงหาคม 2543
1900 MHz   

98.57

2. บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
292 อาคารเลนโซ่เฮาส์ ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์

10 กันยายน 2542

49.00

3. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด บริการสื่อสารข้อมูล
408/157 ชั้น 38 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

25 กันยายน 2540

48.12

4. บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์  
ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

บริการเทคนิคและการตลาด 12 ธันวาคม 2540
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที           
่
NMT 470

30.00

5. บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
71/22 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผลิตบัตรอัจฉริยะแบบสัมผัส
และบัตรอัจฉริยะแบบ
ไร้สัมผัส

6. บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บริหารจัดการแข่งขัน
19 สิงหาคม 2554
กีฬาฟุตบอล และกีฬา
ประเภทอื่นๆ รวมทั้งรับจ้าง
ให้บริการเกี่ยวกับการเผยแพร่
โฆษณาประชาสัมพันธ์
องค์กรธุรกิจ และภาพลักษณ์
ในรูปแบบต่างๆ

25.00

7. บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บริการด้านจ้างเหมาแรงงาน

18 มกราคม 2556

25.00

3 ธันวาคม 2542

20.00

8. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
บริการระบบส�ำรองที่นั่ง
89 อาคาร 6 ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
โดยสารอากาศยาน      
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
ด้วยระบบ AMADEUS
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วันที่เข้าร่วมลงทุน

14 พฤศจิกายน 2543 26.00

รายงานประจำ�ปี 2559

ชื่อบริษัทและ
สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ธุรกิจหลัก

วันที่เข้าร่วมลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

9. บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ห้อง 403 ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริการและด�ำเนินการ
เป็นศูนย์ให้บริการ
ระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลกลาง
(Clearing House)

1 กุมภาพันธ์ 2553

20.00

10. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
     1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12
     และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ     
     เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริการอินเทอร์เน็ต

13 พฤษภาคม 2540

16.00

11. บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์  เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด    
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริการโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำ

13 พฤษภาคม 2539

10.00

12. บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด
18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณ
ด้วยโครงข่ายมัลติมีเดีย

13 กุมภาพันธ์ 2540

8.92

13. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
319 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 24-41
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

9 พฤศจิกายน 2538

5.58

14. บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110        

29 พฤษภาคม 2540

3.50

บริการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
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ผลการดำ�เนินงานตามแผนงานและโครงการสำ�คัญ
l

l

ผลการดำ�เนินงานตามแผนการแก้ ไขปัญหาองค์กร
รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและโครงการสำ�คัญ

รายงานประจำ�ปี 2559

ผลการดำ�เนินงานตามแผนการแก้ ไขปัญหาองค์กร
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร
ปี 2559 ของ ทีโอที และมีนโยบายให้ ทีโอที ก�ำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานโดยมุ่งใช้สินทรัพย์เดิมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและหารายได้ในกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ เร่งเจรจายุติข้อพิพาทกับ
คู่สัญญาเอกชนโดยเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคม รวมทั้งมอบหมายให้ ทีโอที
และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (กสท.) เร่งด�ำเนินการร่วมกันเพื่อก�ำหนด
บทบาทในการด�ำเนินงานของแต่ละองค์กรให้ชัดเจนและไม่ซ�้ำซ้อนกันในระยะยาว

ผลการด�ำเนินงานตามแผนการแก้ ไขปัญหาองค์กรปี 2559
1. ผลประกอบการด้านการเงิน
ณ สิ้นปี 2559 ทีโอที มีก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) จ�ำนวน 1,623 ล้านบาท ดีกว่า
เป้าหมายที่ คนร. ก�ำหนดจ�ำนวน 309 ล้านบาท โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน ทั้งต้นทุน
บริการ ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานซึง่ สามารถบริหาร
จัดการให้ลดลงได้เป็นอย่างมาก
2 การปรับลดค่าใช้จ่าย   
ณ สิ้นปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน (รวมโครงการเกษียณอายุก่อนอายุ
ครบ 60 ปี และค่าใช้จ่ายร่วมการงานฯ) ลดลงร้อยละ 30.9 (20,109 ล้านบาท) โดยลดลง
ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดให้ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 5 (3,253 ล้านบาท) จากงบอนุมัติ
ปี 2559 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานที่ลดลง ค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายุ
ก่อนอายุครบ 60 ปี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม กสทช. ค่าใช้จ่ายผันแปร
ตามรายได้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวมภาษีเงินได้ ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน IFRS) ค่าเสื่อม
ราคาและรายจ่ายตัดบัญชี เป็นต้น
3. การปรับลดจ�ำนวนบุคลากร
ทีโอที จัดท�ำโครงการเกษียณอายุกอ่ นอายุครบ 60 ปี มีผเู้ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
790 คนและมีผู้เกษียณอายุจ�ำนวน 222 คน ท�ำให้ ทีโอที มีพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน
ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 14,339 คน

5. โครงการจั ด ตั้ ง กองทุ น รวม
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสาย
ใต้ดิน  
รายละเอี ย ดผลการด� ำ เนิ น งาน
สามารถดูได้ในหัวข้อ “รายงานวิเคราะห์
ผลการด�ำเนินงานและโครงการส�ำคัญ”
6. โครงการระบบเคเบิ ล ใต้ น�้ ำ
ระหว่างประเทศ (AAE-1)
รายละเอี ย ดผลการด� ำ เนิ น งาน
สามารถดูได้ในหัวข้อ “รายงานวิเคราะห์
ผลการด�ำเนินงานและโครงการส�ำคัญ”

ผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
คนร. มีนโยบายก�ำกับการด�ำเนินงาน
ของ ทีโอที ให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
แข่งขันและอยู่รอดได้ในระยะยาว ทีโอที
ได้ด�ำเนินงานตามมติ คนร. โดยมีผลการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ สิ้นปี 2559 ทีโอที สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานได้ถึงร้อยละ 30.9
(20,109 ล้านบาท) ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย
ที่ ก� ำ หนดไว้ รายละเอี ย ดผลด� ำ เนิ น งาน
สามารถดูได้ในหัวข้อ “ผลด�ำเนินงานตาม
แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรปี 2559”

4. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ  

2. ใช้สินทรัพย์เดิมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และหารายได้ในกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์
เคลื่อนที่  

รายละเอียดผลการด�ำเนินงาน สามารถดูได้ในหัวข้อ “รายงานวิเคราะห์ผลการ
ด�ำเนินงานและโครงการส�ำคัญ”

ในปี 2559 ทีโอที ได้ลงนามใน
สัญญาทดสอบการให้บริการข้ามโครงข่าย
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

เชิงพาณิชย์ธรุ กิจโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ า่ นความถี่ 2100 MHz กับ AWN ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือ
ของ AIS เป็นสัญญาระยะเวลา 6 เดือน และจะด�ำเนินการท�ำสัญญาหลักต่อไป รวมถึง
ทีโอที ได้ให้ AIS และบริษัทในเครือใช้บริการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม รวมทั้ง
เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz ซึ่งจะ
มีผลให้ ทีโอที มีรายได้จากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
3. เร่งยุติข้อพิพาทกับคู่สัญญาเอกชนโดยเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากเสาโทรคมนาคม
ณ สิ้นปี 2559 ทีโอที อยู่ระหว่างเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกันกับ AIS เพื่อ
ให้ได้ข้อยุติในหลักการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) เสาโทรคมนาคม ซึ่งจะมีผล
น�ำไปสู่การยุติข้อพิพาทเสาโทรคมนาคมต่อไป
4. จัดท�ำรูปแบบการประกอบธุรกิจในแต่ละหน่วยธุรกิจ และก�ำหนดบทบาท
การด�ำเนินงานของ ทีโอที และ กสท. ให้มีความชัดเจน ไม่ซ�้ำซ้อน
ทีโอที ได้ปรับโครงสร้างบริษัทให้เป็นหน่วยธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จที่มีการแบ่งแยก
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ชั ด เจน โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็ น ต้ น มา
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และในปี 2560 จะด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ
กสท. เพื่อจัดตั้งบริษัทที่รัฐถือหุ้น 100%
ได้แก่ บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายใน
ประเทศ (National Broadband Network
Company : NBN Co) เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
บรอดแบนด์ และบริษัทโครงข่ายระหว่าง
ประเทศและศู น ย์ ข ้ อ มู ล อิ น เทอร์ เ น็ ต
(Neutral Gateway & Data Center :
NGDC Co) เพื่อด�ำเนินธุรกิจเคเบิลใยแก้ว
ใต้ น�้ ำ และอิ น เทอร์ เ น็ ต ดาต้ า เซ็ น เตอร์
โดยสองบริษัทนี้จะขายส่งให้ผู้ให้บริการ
ทุกรายเช่าใช้โครงข่ายเพือ่ น�ำไปให้บริการต่อ
แ ล ะ แ ย ก กั น จั ด ตั้ ง บ ริ ษั ท ข า ย ป ลี ก
บรอดแบนด์ (Service Co) โดยหาพันธมิตร
เข้าร่วมด�ำเนินการในรูปแบบบริษัทเอกชน

รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและโครงการสำ�คัญ
ในช่วงปี 2555 - 2559 ทีโอที มีรายได้ลดลง เนื่องจากการลดลงของรายได้บริการ
โทรศัพท์ประจ�ำที่ และการสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
กับ AIS เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ส่งผลให้ EBITDA ลดลง และผลประกอบการขาดทุน
สุทธิในปี 2558 และ 2559 แต่ EBITDA สามารถกลับมาเป็นบวกได้ในปี 2559 เนื่องจาก
การปรับลดค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน อีกทั้งมีการน�ำสินทรัพย์ที่ได้รับหลังจากสิ้นสุดสัญญา
อนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ AIS เช่น เสาโทรคมนาคม อุปกรณ์
2G บนคลื่นความถี่ 900 MHz มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร
นอกจากนี้ ทีโอที มุ่งเน้นด�ำเนินงานในการจัดท�ำโครงการและแผนงานส�ำคัญต่างๆ
เพื่อตอบสนองนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ ทีโอที เพื่อให้ ทีโอที สามารถแข่งขันได้ในตลาดโทรคมนาคม
และสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

ผลการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญ
1. โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ (AAE-1)
ทีโอที ด�ำเนินโครงการ AAE-1 เพื่อให้มีวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ลดต้นทุนค่าเช่าวงจรต่างประเทศที่จะ
น�ำมาใช้รองรับการให้บริการบรอดแบนด์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และ
สร้างรายได้เพิ่มจากการขายวงจรต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นๆ
รวมทั้งสนองนโยบายรัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
ทีโอที ได้ด�ำเนินการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ ซึ่งคาดว่างานก่อสร้างระบบหลักทั้งหมดจะสามารถด�ำเนินการ
แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานในไตรมาส 4 ของปี 2560
2. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ทีโอที ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็น
ผู้ด�ำเนินการในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
จ�ำนวน 24,700 แห่ง งบประมาณ 13,000 ล้านบาท โครงการนี้จะยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ทีโอที เริ่มด�ำเนินโครงการเมื่อ 26 ธันวาคม 2559 และจะติดตั้งให้ครบทั้งหมด
ภายในปี 2560
3. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz
องค์กร”

รายละเอียดสามารถดูได้ในหัวข้อ “ผลการด�ำเนินงานแผนการแก้ไขปัญหา

4. แผนการให้บริการพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม และเช่าอุปกรณ์
โครงข่าย 2G
ทีโอที มีแผนน�ำสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งเครื่องและอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 2G มาสร้างรายได้  โดยในปี 2559 ทีโอที ได้ให้ AWN ใช้บริการติดตัง้ อุปกรณ์บนเสา

โทรคมนาคม รวมทัง้ เช่าเครือ่ งและอุปกรณ์
โทรคมนาคมโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 900 MHz โดย ทีโอที จะได้รับ
รายได้จากการให้ใช้บริการติดตั้งอุปกรณ์
บนเสาโทรคมนาคมประมาณ 3,600
ล้านบาทต่อปี และจากการเช่าใช้เครื่อง
และอุ ป กรณ์ โ ครงข่ า ยประมาณ 2,000
ล้านบาทต่อปี ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจา
ท�ำสัญญาให้บริการระยะยาวต่อไป
5. โครงการจั ด ตั้ ง กองทุ น รวม
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมงาน
ท่อร้อยสายใต้ดิน
ปี 2558 ทีโอที ได้รบั มอบนโยบาย
จากภาครั ฐ ให้ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารงาน
ท่อร้อยสายใต้ดนิ เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์
ร่ ว มกั น อย่ า งคุ ้ ม ค่ า และลดการลงทุ น
ที่ซ�้ำซ้อน ทีโอที จึงด�ำเนินโครงการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
งานท่อร้อยสายใต้ดิน
ในปี 2559 ทีโอที จ้างที่ปรึกษา
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย
ด้านเทคนิค และผู้ตรวจสอบ บัญชี รวมทั้ง
ศึกษาการก�ำหนดโครงสร้างอัตราค่าเช่า
ท่อร้อยสาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดตั้งกองทุนรวมฯ คาดว่าภายในเดือน
ธันวาคม 2560 จะสามารถจัดตั้งกองทุน
รวมฯ และขายหน่วยลงทุนได้
6. แผนให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย
บนคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz
  
น อ ก จ า ก ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร
บรอดแบนด์ทางสายด้วยเทคโนโลยี xDSL
และ FTTx แล้ว ทีโอที ได้จัดท�ำแผนการ
ให้บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงไร้สาย
บนคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz  เพื่อให้
บริการในลักษณะ WBB และ MBB ซึ่ง
รองรับการใช้งานของลูกค้าและครอบคลุม
จ�ำนวนลูกค้าได้มากขึ้น
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ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจในอนาคต
l

l

l

ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2559 และแนวโน้มในปี 2560
ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
แผนยุทธศาสตร์ปี 2559 - 2563 และแผนปฏิบัติการประจำ�ปี 2559

รายงานประจำ�ปี 2559

ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2559 และแนวโน้มในปี 2560
4. นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 - 3.5 โดยมีปัจจัย ดิจิทัลของรัฐบาล ที่ให้ ทีโอที และ กสท.
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนและ ด�ำเนินโครงการลงทุนขยายอินเทอร์เน็ต
ภาคการท่องเที่ยว การเร่งรัดการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนที่สําคัญๆ ของภาครัฐ รวมถึง เกตเวย์และเคเบิลใต้น�้ำเชื่อมต่อระหว่าง
การลดลงของราคาน�้ ำ มั น ในตลาดโลก ซึ่ ง ภาคธุ ร กิ จ สื่ อ สารโทรคมนาคมได้ รั บ ผลดี ประเทศ รองรับอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นและ
จากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศ ท�ำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ยกระดั บ ประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
สามารถลงทุนหรือขยายการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายโครงข่าย ดิ จิ ทั ล แห่ ง อาเซี ย น โครงการยกระดั บ
3G/4G ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตจากการประมูลคลืน่ ความถี่ รวมถึงนโยบายดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ น
และสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
ได้ขยายตัวตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
บริการ Data Center และ Cloud ของ
การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็นไปอย่างก้าวกระโดดจนกลาย ภาครัฐ คาดว่าจะท�ำให้บริการด้าน ICT
เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยในทุกๆ มิติ โดยเป็นกลไกสําคัญในการ ของประเทศมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น
ขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค้า การบริการการศึกษา
5. การเติบโตของ Multimedia HD
การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม Content และพั ฒ นาด้ า นบรอดแบนด์
อื่นๆ และได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนในการเป็นเครื่องมือเข้าถึงข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ของสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์
ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และหลายช่องทาง ลดความเหลื่อมล�้ำ  หรือช่องว่างทาง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ
ดิจทิ ลั ของประชาชนในเมืองและชนบทลงได้มาก ท�ำให้ปจั จุบนั มีการใช้บริการ Contents ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ส่ ง ผลให้
มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศและต่างประเทศ ขนาดความต้องการ Bandwidth ของ
เติบโตสูงมาก ท�ำให้ผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมแข่งขันด้านราคาและความเร็ว ประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตรา
อย่างรุนแรง
ที่สูง นอกจากนี้ การแข่งขันที่เกิดขึ้นใน

ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2559

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2560

1. การจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะท�ำให้ภาครัฐและภาค
เอกชนบูรณาการการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. การผลักดันประเทศเข้าสู่นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
โดยการสนับสนุนการวางโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานโทรคมนาคม การบ่มเพาะธุรกิจ
Start up และร้านค้าออนไลน์ชุมชน การพัฒนาโครงข่ายไร้สาย รวมถึงการพัฒนาระบบ
e-Payment เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท�ำให้ผู้ให้บริการ
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมองเห็นทิศทาง แนวทางการลงทุน การขยายโครงข่าย การให้
บริการรองรับธุรกิจขององค์กรในอนาคตต่อไป
3. นโยบายรั ฐ บาลในการพลิ ก ฟื ้ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด้ า นสื่ อ สารโทรคมนาคมของ
ประเทศ โดยให้ ทีโอที และ กสท. ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดการลงทุนที่ซ�้ำซ้อน
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสามารถเแข่งขันได้ ด้วยการจัดตั้งบริษัทที่รัฐ
ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ NBN Co, NGN Co และ IDC Co (ต่อมาปรับเป็น 2 บริษัท ได้แก่
NBN Co และ NGDC Co) การปรับโครงสร้างองค์กรจะท�ำให้ผู้ให้บริการในธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคมมองเห็นทิศทาง แนวทางการลงทุน การเช่าใช้โครงข่าย เพื่อน�ำมาให้บริการ
ธุรกิจขององค์กรในอนาคต

อนาคตจะไม่ได้อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ต
ที่เพิ่มขึ้น แต่จะรวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่อง
สิทธิพิเศษต่างๆ และคุณภาพบริการหลัง
การขาย

แนวโน้มการให้บริการโทรคมนาคม
ในปี 2560
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2560
จะเติบโตอย่างมากในส่วนของการขยาย
เครือข่าย ส�ำหรับตลาด MBB จะเผชิญกับ
ความต้ อ งการใช้ บ ริ ก าร 3G และ 4G
อย่างมาก ในภาพรวมประเทศไทยได้มี
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมด้ ว ย
เทคโนโลยี MBB อย่างเต็มรูปแบบ และ
ก� ำ หนดเป้ า หมายว่ า จะต้ อ งก้ า วไปสู ่
อันดับที่ 2 ของ ASEAN ในการพัฒนา
ด้าน ICT ภายในปี 2560 และอันดับที่ 1
ของ ASEAN ภายในปี 2563
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
ในปี 2559 ทีโอที ต้องเผชิญกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นโอกาสและ
ความท้าทายอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานและสถานะของ ทีโอที ได้แก่

ปัจจัยภายนอก
1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ ทีโอที เป็นผู้ด�ำเนินงาน
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ถือเป็นปัจจัยบวกที่ ทีโอที สามารถน�ำจุดแข็งและ
ความสามารถหลักขององค์กรด้านทักษะความช�ำนาญในการออกแบบ ติดตั้ง และบ�ำรุง
รักษาระบบโครงข่าย มาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพียงพอและ
มีค่าบริการที่เหมาะสมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
2. คนร. เห็ นชอบในแผนการแก้ไขปัญ หาองค์กรปี 2559 และหลั ก การปรั บ
โครงสร้างของ ทีโอที และ กสท. โดยการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของ
ทีโอที และ กสท. การจัดตั้งบริษัทใหม่ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งส่งผลให้ ทีโอที จะต้องปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการภายในให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างตามมติ คนร. เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนบริษัทใหม่เริ่มด�ำเนินกิจการ
3. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้อนุมัติให้ ทีโอที น�ำคลื่นความถี่
ย่าน 2300 MHz จ�ำนวน  60 MHz มาปรับปรุง เพื่อเปิดให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย
ได้ถึงปี 2568 ตามระยะเวลาของใบอนุญาตประกอบการซึ่งเป็นโอกาสเชิงธุรกิจที่ส�ำคัญ
ของ ทีโอที อย่างไรก็ตาม ทีโอที จะต้องจัดท�ำแผนธุรกิจและแผนการลงทุนที่ชัดเจน เพื่อ
ใช้ประโยชน์จากคลืน่ ความถีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ าก กทค.
ภายในปี 2560  ดังนั้น ทีโอที จะต้องผลักดันแผนการให้บริการบรอดแบนด์ 2300 MHz
ในเชิงพาณิชย์ให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อเร่งสร้างรายได้จากการพัฒนาบริการใหม่ด้วย
เทคโนโลยี LTE ที่มาเสริมศักยภาพการขยายบริการบรอดแบนด์
4. ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอนค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้
ทีโอที ไม่ต้องช�ำระเงินให้แก่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (ทรู) ในกรณี
ทรู กล่าวหาว่า ทีโอที น�ำบริการพิเศษโทรศัพท์เคลื่อนที่มาผ่านโครงข่ายของ ทรู และ
เรียกร้องให้ ทีโอที ช�ำระค่า Access Charge  มูลค่า 9,175 ล้านบาท

ปัจจัยภายใน
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ในปี 2559 ที โ อที ได้ ป รั บ โครงสร้ า งองค์ ก รและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
ส่ ว นงานใหม่ แ ล้ ว เสร็ จ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่ ง เป็ น การ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน่วยธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับลดจาก 7 สายงานเป็น
4 สายงาน และปรับลดจาก 6 หน่วยธุรกิจเป็น 5 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ หน่วยธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน (BU1) หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (BU2) หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ (BU3)
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์ (BU4) และหน่วยธุรกิจขายและบริการ
ลูกค้าองค์กร (BU5) ท�ำให้เกิดพัฒนาการที่ส�ำคัญในเชิงการบริหารจัดการ ดังนี้

1) การมี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ชัดเจนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
การพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารของตนเอง
และมีการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น
2) การลดขั้ น ตอนกระบวนการ
ท� ำ งานให้ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า ง
เบ็ดเสร็จภายในหน่วยธุรกิจเอง เช่น งาน
พัสดุ เป็นต้น
3) ความคล่องตัวในการตัดสินใจของ
แต่ละหน่วยธุรกิจ ที่สามารถสรรหาคู่ค้า
พันธมิตร และบริหารจัดการสินทรัพย์
ทีโอที ได้น�ำปัจจัยต่างๆ ข้างต้นมา
พิจารณาก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานเพื่อ
รับมือกับโอกาสและความท้าทายทีจ่ ะเกิดขึน้
ด้ ว ยแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ของ ทีโอที (ดังแสดงใน
หัวข้อต่อไป) เช่น การจัดท�ำแผนให้บริการ
บรอดแบนด์ไร้สายความถี่ย่าน 2300 MHz
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นผู้น�ำในการให้
บริการบรอดแบนด์ของประเทศ) เพื่อใช้
ประโยชน์และสร้างรายได้จากคลื่นความถี่
ย่าน 2300 MHz และแผนปรับโครงสร้าง
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน) เพื่อปรับปรุงและ
เตรี ย มความพร้ อ มในการด� ำ เนิ น งานให้
สอดคล้องตามมติ คนร.
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แผนยุทธศาสตร์ปี 2559 - 2563 และแผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี 2559
แผนยุทธศาสตร์ปี 2559 - 2563
ทีโอที ก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก
เป็นส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในช่วงปี 2559 โดยน�ำอุปสรรคและโอกาสต่างๆ
รวมทั้งปัจจัยภายในองค์กรมาวิเคราะห์   SWOT และ TOWS matrix เพื่อทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 - 2563 ผลที่ได้ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ทีโอที ยังคงเดิม โดย
มุ่งเน้นใช้ความสามารถหลักขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ “มีทักษะความช�ำนาญใน
การออกแบบติดตัง้ และบ�ำรุงรักษาระบบโครงข่าย” รวมทัง้ ได้ทบทวนปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและคลืน่ ความถีเ่ พือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแข่งขันในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยุทธศาสตร์ ของ ทีโอที มี 5 ข้อดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศและ
สนับสนุนความมั่นคงของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นผู้น�ำในการให้บริการบรอดแบนด์ของประเทศ

หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ : BU3
มุ่งเน้นพัฒนาบริการคลาวด์เซอร์วิส
และบริการดิจทิ ลั คอนเทนท์ รวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ
ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยมี แ นวทาง
ในการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รทั้ ง
ในประเทศและต่ า งประเทศ รวมไปถึ ง
การพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ในลักษณะ
Cloud Business Solution และบริการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่และ
บรอดแบนด์ : BU4

เน้ น บทบาทการเป็ น ผู ้ น� ำ ในการ
ให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์ ข องประเทศ
ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารเปลี่ ย นผ่ า นเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรและคลี่นความถี่เพื่อด�ำเนินธุรกิจไร้สายให้ บรอดแบนด์จาก xDSL ไปสู่ FTTx และ
เพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ความเร็วสูงในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2559
บุคลากร การตลาด ตลอดจนระบบสื่อสาร
ทีโอที ถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสูก่ ารปฏิบตั ผิ า่ นการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับการให้
บริการทั้งก่อนและหลังการขาย
ประจ�ำปีของหน่วยธุรกิจ (BU) โดยมีแผนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ “Digital Economy” และรับผิดชอบต่อสังคม

หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน : BU1

หน่ ว ยธุ ร กิ จ ขายและบริ ก ารลู ก ค้ า
องค์กร : BU5

เน้นการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ด้วยการให้บริการด้าน
เน้ น บทบาทการเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โครงข่ายบรอดแบนด์ วงจรสื่อสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น�้ำระหว่าง
ประเทศ โครงข่ า ยท่ อ ร้ อ ยสายใต้ ดิ น และเสาโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สารสนเทศและการสือ่ สารแก่ลกู ค้าองค์กร
ในรูปแบบครบวงจร (ICT Total Solution)
เสาโทรคมนาคมที่ได้รับภายหลังสิ้นสุดสัญญาอนุญาตฯ กับ AIS
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ วางแผน ออกแบบ
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย : BU2
จัดหาอุปกรณ์ ทดสอบ และส่งมอบบริการ
ให้บริการโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz และ 2300 MHz โดยเน้น ให้กบั ลูกค้าตาม Solution ทีล่ กู ค้าต้องการ
บทบาทการด�ำเนินงานร่วมกับพันธมิตรและสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐบาล รวมไปถึงการให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมโครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz ซึ่งได้รับภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาอนุญาตฯ กับ AIS
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การบริหารจัดการองค์กร
l

l

l

l

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหารระดับสูง
อัตรากำ�ลัง
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ

คณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์
และกำ�กับธุรกิจองค์กร

คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของ บมจ.ทีโอที

คณะกรรมการกำ�กับดูแลการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสายใต้ดิน

คณะทำ�งานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ
และคำ�สั่ง บมจ.ทีโอที
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักตรวจสอบ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

หน่วยธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย

สายงานพัฒนาองค์กร

หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์

สายงานการเงิน

หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่
และบรอดแบนด์

สายงานการตลาด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยธุรกิจขาย
และบริการลูกค้าองค์กร

สายงานกฎหมาย
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2559 มีรายนามคณะกรรมการบริษัท  ดังนี้
รายนาม

ต�ำแหน่ง

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

พล.อ. สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์  

ประธานกรรมการ

6 ส.ค. 57

นายพิพัฒน์  ขันทอง   

รองประธานกรรมการ

6 ส.ค. 57

นายกฤษฎา  บุณยสมิต   

กรรมการ/กรรมการอิสระ

6 ส.ค. 57

นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข  

กรรมการ/กรรมการอิสระ

6 ส.ค. 57

นางศิริพร  เหลืองนวล  

กรรมการ

6 ส.ค. 57

นายธันวา  เลาหศิริวงศ์

กรรมการ

6 ส.ค. 57

นายอนุพันธ์  กิจนิจชีวะ

กรรมการ/กรรมการอิสระ

6 ส.ค. 57

พล.ต. สมเกียรติ  สัมพันธ์

กรรมการ

6 ส.ค. 57

รศ.ชิต  เหล่าวัฒนา  

กรรมการ

6 ส.ค. 57

นายจตุพร  บุรุษพัฒน์

กรรมการ/กรรมการอิสระ

11 ส.ค. 58

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ
นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล (แทน) *

กรรมการ
กรรมการ

11 ส.ค. 58
17 พ.ย. 59

นายมนต์ชัย  หนูสง

กรรมการ

16 พ.ย. 58

วันที่พ้นจาก
ต�ำแหน่ง

1 ก.ค. 59

19 ต.ค. 59

หมายเหตุ :  * กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ตามมติคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ครั้งที่ 18/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการบริษัท
1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กลั่นกรองนโยบายและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
3. ควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
4. ก�ำหนดให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญ ทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
ในการบริ ห ารงานของคณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งเพื่ อ ช่ ว ยด� ำ เนิ น กิ จ การในด้ า นต่ า งๆ
ของบริ ษั ท หลายคณะด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ ที โ อที รวมทั้ ง เป็ น ไปตามกฎหมายและตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2559

คณะกรรมการตามข้อบังคับ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหา
• คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษ
คณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และก�ำกับธุรกิจองค์กร
คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)  
คณะกรรมการก�ำกับดูแลการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสายใต้ดิน
คณะท�ำงานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและค�ำสั่งบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตามข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายอนุพันธ์
นายพงษ์สิทธิ์
นายกฤษฎา
นายจตุพร

กิจนิจชีวะ
ชัยฉัตรพรสุข
บุณยสมิต
บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)

อ�ำนาจหน้าที่
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงานของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และพ้นจากต�ำแหน่ง
รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท�ำเป็นรายงาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายจตุพร
นางสาวสุทธิรัตน์
นายธันวา
นางศิริพร

บุรุษพัฒน์
รัตนโชติ
เลาหศิริวงศ์
เหลืองนวล

ประธานกรรมการ
กรรมการ (ลาออกวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
กรรมการ
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)

อ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก�ำหนด
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายจตุพร
นายกฤษฎา
นางศิริพร
นายพิพัฒน์

บุรุษพัฒน์
บุณยสมิต
เหลืองนวล
ขันทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ (ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
กรรมการ
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับ ทีโอที โดยให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของ ทีโอที และหลักเกณฑ์
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประกอบด้วย
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1. นายจตุพร
2. ผู้แทนฝ่ายบริหาร
3. ผู้แทนฝ่ายพนักงาน

บุรุษพัฒน์
จ�ำนวน 9 ท่าน
จ�ำนวน 9 ท่าน

ประธานกรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2559

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ ทีโอที ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
3. พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง ในการท�ำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
4. ปรึกษาหารือเพือ่ แก้ปญ
ั หาตามค�ำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับการลงโทษ
ทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายพิพัฒน์
รศ.ชิต
นายธันวา
พล.ต. สมเกียรติ
นางศิริพร
นายธงรบ

ขันทอง
เหล่าวัฒนา
เลาหศิริวงศ์
สัมพันธ์
เหลืองนวล
ด่านอ�ำไพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ลาออกวันที่ 15 กันยายน 2559)

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในกิจการที่ฝ่ายบริหารน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปด�ำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะท�ำงานขึ้นด�ำเนินการเป็นการเฉพาะ
2. อนุมัติหลักการ ซื้อ จ้าง และเช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลง
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�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติก็ได้
คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา  ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายกฤษฎา
นายอนุพันธ์
นายพงษ์สิทธิ์
นางสาวสมใจ
ศ. อรพิน
นางวลัยพร

บุณยสมิต
กิจนิจชีวะ
ชัยฉัตรพรสุข
เกษรศิริเจริญ
ผลสุวรรณ์ สบายรูป
ศรีประยูรสกุล

ประธานกรรมการ (ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
ประธานกรรมการ (ตามมติที่ประชุมวันที่ 5 กันยายน 2559)
กรรมการ
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 19 กันยายน 2559)

51

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

อ�ำนาจหน้าที่
1. ให้ค�ำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ และสัญญาที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
2. ให้ค�ำปรึกษาคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือมีความเสี่ยง
3. พิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี
4. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาต
ให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
5. ตรวจสอบ ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอืน่ ใดให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนด และด�ำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์
นางศิริพร
เหลืองนวล
นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการ (ลาออกวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
ประธานกรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)
กรรมการ
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
2. ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
3. พิจารณาให้การสนับสนุนการด�ำเนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษ  ประกอบด้วย
1. นายพงษ์สิทธิ์
2.   นายกฤษฎา
3.   นายพิพัฒน์
4.   นายอนุพันธ์

ชัยฉัตรพรสุข
บุณยสมิต
ขันทอง
กิจนิจชีวะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ (ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
กรรมการ
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ท�ำการแทนคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษในอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
1.1 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษพิจารณา
1.2 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษ เห็นสมควรน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. เรียกส�ำนวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
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คณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นางศิริพร
รศ.ชิต
พล.ต. สมเกียรติ
นายธันวา

เหลืองนวล
เหล่าวัฒนา
สัมพันธ์
เลาหศิริวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559)

อ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาก�ำหนดตัวชี้วัดและท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวสุทธิรัตน์
นายพงษ์สิทธิ์
พล.ต. สมเกียรติ
นายอนุพันธ์
นายธันวา

รัตนโชติ
ชัยฉัตรพรสุข
สัมพันธ์
กิจนิจชีวะ
เลาหศิริวงศ์

ประธานกรรมการ (ลาออกวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
ประธานกรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)
กรรมการ
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)
กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดและทบทวนให้มีหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ให้มีนโยบายเป้าหมายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน
ก�ำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของ ทีโอที และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ
รวมถึงผูบ้ ริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ทีโอที และหน่วยงานราชการทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลก�ำหนดขึน้
โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของ ทีโอที และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
3. ก�ำหนดแนวทางและวางนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจ ทีโอที
รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และก�ำกับธุรกิจองค์กร ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ชิต
นายธันวา
พล.ต. สมเกียรติ
นายจตุพร
นายธงรบ

เหล่าวัฒนา
เลาหศิริวงศ์
สัมพันธ์
บุรุษพัฒน์
ด่านอ�ำไพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559)
กรรมการ (ลาออกวันที่ 15 กันยายน 2559)

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการด�ำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน
โครงสร้างการลงทุนและการก่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพื่อด�ำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมและ
การสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจเกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางการด�ำเนินงานของ ทีโอที และ
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่ บทความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศและแผนงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อง
เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
2. เสนอแนะแนวทางก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคคลากรให้รองรับแผนยุทธศาสตร์
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
นายพิพัฒน์
ขันทอง
รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา
นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการ (ลาออกวันที่ 19 ตุลาคม 2559)
ประธานกรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. สรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วย
การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสายใต้ดิน ประกอบด้วย
1.  รศ.ชิต
เหล่าวัฒนา
กิจนิจชีวะ
2.  นายอนุพันธ์
3.  นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
4.  ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด
5.  นายก�ำธร
ไวทยกุล
6.  นายชนาธิป
วิจักขณา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสายใต้ดินให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด รวมทั้งมีการด�ำเนินการที่ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะท�ำงานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และค�ำสั่ง ของ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1. นายกฤษฎา
บุณยสมิต
2. นายพิพัฒน์
ขันทอง
3. พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์
4. นายกุศล
แย้มสอาด
5. นางสาวสมใจ
เกษรศิริเจริญ
6. นายเกรียงเดช มาจ�ำเนียร
7. นายธีระ
อยู่ในธรรม
8. นางศิริพร
เหลืองนวล
9. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักกฎหมาย
10. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
11. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักที่ปรึกษาและสัญญา
12. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักทรัพยากรบุคคล
13. ผู้จัดการฝ่ายสัญญาและนิติการ
14. ผู้จัดการส่วนระเบียบและค�ำสั่ง

หัวหน้าคณะท�ำงาน (ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
หัวหน้าคณะท�ำงาน (แต่งตั้งวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน (แต่งตั้งวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
คณะท�ำงาน *  
คณะท�ำงาน (แต่งตั้งวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
คณะท�ำงาน (แต่งตั้งวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
คณะท�ำงาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ *  หมดหน้าที่ตามโครงสร้างเก่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
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อ�ำนาจหน้าที่
1. วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง และประกาศของ ทีโอที และแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานะของ ทีโอที ในปัจจุบัน
และสภาพการณ์ด�ำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
2. รายงานผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามนโยบายอื่นๆ อีกหลายคณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น และแนวนโยบายที่ควรด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามลักษณะเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ
• คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
• คณะอนุกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย

การก�ำหนดกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ข้อบังคับของ ทีโอที ข้อ 16 ก�ำหนดว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่ง
ในจ�ำนวนนี้จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คุณสมบัติและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นกรรมการ
อิสระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยสรุปดังนี้
1. เป็นกรรมการที่มิได้มาจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท และไม่ได้เป็นกรรมการที่มาจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงเจ้าสังกัด เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีส่วนได้เสียโดยตรง และมีอ�ำนาจ
ก�ำกับดูแล สามารถให้คุณให้โทษกรรมการดังกล่าวได้
2. เป็นกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เป็นกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร
4. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความช�ำนาญทางด้านบัญชีหรือการเงิน
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมาจากกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหากรรมการเพื่อมาทดแทนกรรมการที่ว่างลง ทีโอที มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
สรรหาจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก�ำหนดในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ด้วย
ในส่วนของการสรรหาผู้บริหารต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะด�ำเนินการสรรหา
กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ทดแทน โดยให้มีขั้นตอนการด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับบริษัท และนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
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นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอนโยบายและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ และถือปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่องมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ของ ทีโอที ในฐานะผู้ถือหุ้นก�ำหนด
ในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ก�ำหนดตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้โดยกระทรวงการคลังส�ำหรับค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูง การจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของ ทีโอที และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ที่ได้มีการท�ำข้อตกลงผลงานไว้

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

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจาก ทีโอที พร้อมกับระบุชื่อ
กรรมการซึ่งเป็นผู้ ได้รับนั้น
ไม่มีกรรมการท่านใดได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นจาก ทีโอที

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

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียรายการที่เกี่ยวโยงกันในระหว่างปีบัญชี 2559

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ทีโอที ได้ด�ำเนินการให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองประจ�ำปี 2559 ใน 3 ลักษณะ ประกอบด้วย
การประเมินทั้งคณะ การประเมินไขว้รายบุคคล และการประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ
ระดับคะแนน 1  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับคะแนน 2  ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน 3  เห็นด้วย
ระดับคะแนน 4  เห็นด้วยค่อนข้างมาก
ระดับคะแนน 5  เห็นด้วยอย่างมาก

หรือ  ไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น
หรือ  มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
หรือ  มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
หรือ  มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี
หรือ  มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2559 สรุปได้ดังนี้
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1. ผลการประเมินทั้งคณะ

อยู่ในระดับ ดี

(ระดับคะแนน 4.48)

2. ผลการประเมินไขว้รายบุคคล

อยู่ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม

(ระดับคะแนน 4.37 - 4.89)

3. ผลการประเมินตนเอง

อยู่ในระดับ พอควร ถึง ดีเยี่ยม

(ระดับคะแนน 3.29 - 5.00)

รายงานประจำ�ปี 2559

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหา
ก�ำหนด
กิจการ
บริหาร
กฎหมาย
บริหาร
ค่าตอบแทน สัมพันธ์
และสัญญา ความเสี่ยง

พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

17/19

นายพิพัฒน์ ขันทอง

19/19					

26/26

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

15/19		

24/26		

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

19/19

นางศิริพร เหลืองนวล

15/19		

1/1		

25/26		

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

19/19					

21/26		

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

16/19

พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์

17/19					

นายกฤษฎา บุญยสมิต

10/12

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

11/16		

3/4					

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

17/19

4/4

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นายมนต์ชัย หนูสง

3/4			

11/11					
1/1

10/11					
5/5		
6/6

1/1

10/10
4/5

10/10

21/26		

1/1			

1/1

5/5

6/6
4/4

6/6

1/1
19/19							

3/5

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

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะท�ำงาน
ประเมินผล
พิจารณา
ก�ำกับดูแล ด้านยุทธศาสตร์
สรรหา
ก�ำกับดูแล
ปรับปรุง
อุทธรณ์คำ� สั่ง การด�ำเนินงาน กิจการที่ดีและ และก�ำกับธุรกิจ รองกรรมการ การจัดตั้ง ข้อบังคับ ระเบียบ
ของกรรมการ ความรับผิดชอบ องค์กร
ลงโทษ
ผู้จัดการใหญ่ กองทุนรวม
และค�ำสั่ง
ผู้จัดการใหญ่ ขององค์กร
และผู้ช่วย
โครงสร้าง
บมจ. ทีโอที
ต่อสังคมและ
กรรรมการ
พื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการใหญ่ โทรคมนาคม
บมจ. ทีโอที ท่อร้อยสายใต้ดนิ

พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
นายพิพัฒน์ ขันทอง

4/5				

นายธันวา เลาหศิริวงศ์		
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

9/9

3/3

15/16

3/3		
8/10

5/5					

1/1
1/1

นางศิริพร เหลืองนวล		

10/10					

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา 		

7/10		

16/16

9/10

12/16			

6/9

3/4						

6/6

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
นายกฤษฎา บุญยสมิต

9/10

3/3

1/1

5/5

พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์		

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 			

3/3

3/3		

นายจตุพร บุรุษพัฒน์				

7/7

11/14

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล		
นายมนต์ชัย หนูสง					

10/10

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
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3/3

รายงานประจำ�ปี 2559

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจ�ำปี 2559
หน่วย : บาท
รายนามคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง

รวม

พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

390,000.00

0.00

390,000.00

นายพิพัฒน์ ขันทอง

205,000.00

255,000.00

460,000.00

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

240,000.00

230,000.00

470,000.00

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

275,000.00

240,000.00

515,000.00

นางศิริพร เหลืองนวล

257,500.00

230,000.00

487,500.00

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

257,500.00

240,000.00

497,500.00

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

250,000.00

230,000.00

480,000.00

พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์

232,500.00

230,000.00

462,500.00

นายกฤษฎา บุณยสมิต

192,500.00

120,000.00

312,500.00

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

186,129.02

190,000.00

376,129.02

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

240,000.00

270,806.44

510,806.44

24,666.62

0.00

24,666.62

125,000.00

120,000.00

245,000.00

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นายมนต์ชัย หนูสง
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คณะกรรมการ

01

02

03

04

01. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
ประธานกรรมการ

02. นายพิพัฒน์ ขันทอง
รองประธานกรรมการ

03. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมการ/กรรมการอิสระ

04. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ/กรรมการอิสระ

05. นางศิริพร เหลืองนวล
กรรมการ
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07

08

09

10

06. รศ. ชิต เหล่าวัฒนา

09. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

07. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

10. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

08. พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

11. นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ

11

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติคณะกรรมการ
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
ประธานกรรมการ
อายุ 59 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
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ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประสบการณ์ ในอดีต
• เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
• รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
• หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการทหาร
ประจ�ำผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
• เจ้ากรมยุทธการทหาร
• เจ้ากรมข่าวทหาร
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
• ผู้อ�ำนวยการกองข่าว กรมข่าวทหารบก
• ผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจ�ำกรุงวอชิงตัน ดีซี
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นายพิพัฒน์ ขันทอง
รองประธานกรรมการ
อายุ 60 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
ประสบการณ์ ในอดีต
• 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

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
อายุ 54 ปี
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Role of the Chairman Program (RCP 38/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Successful Formulation and Execution of Strategy :
(SFE 26/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certificate Program (DCP 130/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• 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
ประสบการณ์ ในอดีต
• หุ้นส่วนอาวุโส บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษี
ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จ�ำกัด และกรรมการบริหาร
ให้กลุ่มบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
• ทนายความ บริษัท ส�ำนักกฎหมาย ดร. มานะและเพื่อน จ�ำกัด
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ/กรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
วิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 129/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 8
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 1)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)
รุ่นที่ 5
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• อธิบดีกรมทรัพยากรน�ำ้
• อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการองค์การสวนยาง
• กรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
• กรรมการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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นางศิริพร เหลืองนวล
กรรมการ
อายุ 58 ปี
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ 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
• ที่ปรึกษาการคลัง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ำกัด
• กรรมการ การประปานครหลวง
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ราชบุรีพลังงาน จ�ำกัด
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รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการ
อายุ 55 ปี
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University,
สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University,
สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
• ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี
Massachusetts Institute of Technology
การอบรม
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance
Statement สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 93/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Roles of Chairman Program (RCP 19/2008) 		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 29/2009) 		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal and
Risk Management (MIR 7/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Financial Reporting (MFR 9/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Internal Audit Function (MIA 7/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 3/2010
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
(FGP 3/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
• กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ประสบการณ์ ในอดีต
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
• กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์
• ผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่าง MIT และประเทศไทย

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ/กรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต
การอบรม
• หลักสูตรการต่อต้านอาชญากรรมเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลัง สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมัน่ คงแห่งชาติ (บมช. รุน่ ที่ 2)
• Advance Strategic Management
(IMD : International Institute for Management
Development) Switzerland
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• ประธานคณะท�ำงาน สมาคมธนาคารไทย
• อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ สามพราน
และวิทยาลัยการต�ำรวจ หลักสูตรผู้ก�ำกับการ
หลักสูตรบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง
• กรรมาธิการวิสามัญ ร่าง พ.ร.บ. กฎหมายบัตรอิเล็คทรอนิกส์
• ท�ำงานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
(ธนาคารซิตี้แบงก์)
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
อายุ 54 ปี
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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
• หลักสูตรชัน้ นายพันเหล่าทหารปืนใหญ่ โรงเรียนทหารปืนใหญ่
จังหวัดลพบุรี
• 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
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อ�ำนวยการกองแผนและงบประมาณโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• รองผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 		
ส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
• อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
อายุ 51 ปี
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธส.4/2559)
• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
(ITG 2/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• 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 ปี 2001
• IBM/INSEAD Executive Development Program ปี 1998
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนนิก้า จ�ำกัด
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีซี่ บาย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอฟ.เอ.เอส.ที โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2559

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ
อายุ 57 ปี
การศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม
• นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3
• โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
รุ่นที่ 5
• The Leadership Grid (Certificate Program)
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง
• โครงการพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงานส�ำหรับ
การบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา :
Coaching for Performance Management รุ่นที่ 6
• การสัมมนาเปิดหัวข้อ The 7 Habits 4.0 Launch in
Bangkok, Timeless Principles, New Solution
• Speed Power Program
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
รุ่นที่ 19 (บยส.19)
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
• กรรมการ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• กรรมการ กองทุนผู้ใช้แรงงาน
ประสบการณ์ ในอดีต
• ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
• ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง
และบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
• คลังจังหวัดสระบุรี (ผอ.เฉพาะด้านวิชาการคลัง)
• คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.เฉพาะด้านวิชาการคลัง)
• คลังจังหวัดหนองบัวล�ำภู (ผอ.เฉพาะด้านวิชาการคลัง)
• คลังจังหวัดมหาสารคาม (ผอ.เฉพาะด้านวิชาการคลัง)

นายมนต์ชัย หนูสง
กรรมการ
อายุ 55 ปี
การศึกษา
• Docteur de l’Ecole Nationale Superieure des
Telecommunications en Informatique et Reseaux
ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรกฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 134/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD 8/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
• หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส และรักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักขายและบริการ
ผู้ประกอบการ
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูง

01

02

03

04

05

06

01. นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

02. นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร

03. นางธาราทิพย์ อย่างเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน

04. นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย

05. นายกำ�ธร ไวทยกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
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06. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย

รายงานประจำ�ปี 2559

07

08

09

07. นายอนุรุต อุทัยรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์

08. นายมรกต เธียรมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขาย
และบริการลูกค้าองค์กร

09. นายนฤ าชา จิตรีขันธ์

10

11

12

13

11. นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว

12. นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาความผูกพันองค์กร

13. นายศุภชัย ตั้งวรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจในเครือ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว

10. นายเชฏฐ์ พันธ์จันทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

01

02

03

05

01. นางสาวนุชศจี ไชยวงษ์

04. นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล

02. นางศิริรุ่ง สุขศรี

05. นายนิวัฒน์ กิมตระกูล

03. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา

06. นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักตรวจสอบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักยุทธศาสตร์
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04

06

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักการคลังและพัสดุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารการตลาด
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07

08

09

07. นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

08. นางช่อทิพย์ รื่นนาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักที่ปรึกษาและสัญญา

09. นางจุรีรัตน์ สงวนงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักคดีและข้อพิพาท

10. นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม

10

11

12

13

11. นายชาญชัย บูรณะบัญญัติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักโครงข่ายบรอดแบนด์

12. นายโสภณ เนตรสุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

13. นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

14

15

16

18

14. นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล

18. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย

15. นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์

19. นายประยุตต์ บุญญาศิริ

16. นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์

20. นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขาย
และบริการลูกค้านครหลวงที่ 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขาย
และบริการลูกค้านครหลวงที่ 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขาย
และบริการลูกค้านครหลวงที่ 3

17. นายสมหมาย สุขสุเมฆ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขาย
และบริการลูกค้านครหลวงที่ 4
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17

19

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3

20
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21

22

23

24

25

21. นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ

24. นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์

22. นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ

25. นายธงชัย สุวรรณฉวี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขายภาครัฐ

23. นางดวงใจ ธรรมโชติโก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขายภาคเอกชน

26

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักพัฒนา
และบริการลูกค้าองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส

26. นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ เอ ซี ที โมบาย
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารระดับสูง
ประวัติผู้บริหาร
นายมนต์ชัย หนูสง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
การศึกษา
• Docteur de L’Ecole Nationale Superieure des
Telecommunications en Informatique et Reseaux
ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร กฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 41
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
• หลักสูตร ปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ รุ่นที่ 90
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักขาย
และบริการผู้ประกอบการ

74

นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักคุณภาพและระบบงาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักกลยุทธ์
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นางธาราทิพย์ อย่างเจริญ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน
การศึกษา
• Master of Business Administration
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
• หลักสูตร การบริหารและการจัดการโทรคมนาคม
• หลักสูตร The Leadership Grid Certificate Program
• หลักสูตร Billing Asia 2005 ประเทศจีน
• หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ผู้น�ำหน่วยธุรกิจ
และคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อน�ำสู่องค์กรโปร่งใส บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักบัญชีการเงิน

นายก�ำธร ไวทยกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

การศึกษา
• Docteur de L’Universite Paris in Informatique
ประเทศฝรั่งเศส
• Master of Engineering Telecommunication
ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 4
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย
• หลักสูตรประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 48
สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง
การศึกษา
• นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ • ผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ผู้น�ำหน่วยธุรกิจ
• นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
และคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การอบรม
เพื่อน�ำสู่องค์กรโปร่งใส บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ ในอดีต
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การบริหารจัดการโทรคมนาคมสมัยใหม่
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
• หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
ส�ำนักงานศาลปกครอง
และบริการเพื่อสังคม
• หลักสูตร กฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง-กปส.
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักวิศวกรรม
(ส�ำนักงานศาลปกครอง) ประเทศญี่ปุ่น
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ผู้น�ำหน่วยธุรกิจ
และคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อน�ำสู่องค์กรโปร่งใส บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจเสาโทรคมนาคม
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย
และบริหารผลประโยชน์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัสดุ
และกฎหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักกฎหมาย
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร เสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
• การพัฒนาผู้น�ำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
และบริการเพื่อสังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3
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นายอนุรุต อุทัยรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การบริหารจัดการโทรคมนาคมสมัยใหม่
• หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ผู้น�ำหน่วยธุรกิจ
และคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อน�ำสู่องค์กรโปร่งใส บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4

นายมรกต เธียรมนตรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การบริหารจัดการโทรคมนาคมสมัยใหม่
• หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ผู้น�ำหน่วยธุรกิจ
และคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อน�ำสู่องค์กรโปร่งใส บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐ
และภาคเอกชน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
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นายนฤาชา จิตรีขันธ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรม
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารทรัพย์สิน
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 4

นายเชฏฐ์ พันธ์จันทร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรม
• หลักสูตร กฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการผู้บริหาร
สถาบันพัฒนากรรมการฯ สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจด้าน IT,
IDC และ Cloud
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักคุณภาพและระบบงาน

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ
และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สำ� นักเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลือ่ นที่
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาความผูกพันองค์กร
การศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่
และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
และบริการเพื่อสังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขาย
และบริการนครหลวงที่ 3
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักอ�ำนวยการโทรศัพท์เคลื่อนที่

นายศุภชัย ตั้งวรชัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจในเครือ
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ส�ำนักงาน กสทช.
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์
และเคเบิ้ลใต้น�้ำระหว่างประเทศ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงข่าย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักวิศวกรรม

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
หน่วย : ล้านบาท

2559
28.05
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2558
30.77

2557
37.80
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อัตรากำ�ลัง
จ�ำนวนพนักงาน
หน่วย : คน

กลุ่ม

2559

2558

2557

กลุ่มผู้บริหาร

557

604

576

กลุ่มปฏิบัติการด้านเทคนิค

5,619

3,926

7,134

กลุ่มงานขาย บริการ และการตลาด

4,097

4,351

4,589

กลุ่มงานสนับสนุน

4,066

6,535

4,199

14,339

15,416

16,498

รวมทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายรวม
หน่วย : ล้านบาท

2559
12,056

2558
15,551

2557
13,391
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
l
l
l
l
l
l
l

นโยบายและแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ด				
ี
การบริหารความเสี่ยง							
การควบคุมภายใน							
การตรวจสอบภายใน							
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน		
นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม			
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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นโยบายและแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทีโอที ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐาน
สากล และเน้นการน�ำมาใช้ให้เป็นรูปธรรม ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะพนักงาน ภาคธุรกิจ และ
องค์กรของรัฐ ทีโอที ได้พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีระบบบริหารความเสี่ยงรายละเอียดปรากฏในหน้า 82 ระบบควบคุมภายในรายละเอียด
ปรากฏในหน้า 83 และระบบตรวจสอบภายในรายละเอียดปรากฏในหน้า 84
ในส่วนของการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ด�ำเนินการตั้งแต่ระดับกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ถึงระดับพนักงาน และมุ่งเน้นในกระบวนการจัดหา และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยก�ำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องท�ำการเปิดเผย และรับรองตนเองตามแบบแสดง
ความโปร่งใสมิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องที่จะพิจารณารายละเอียดปรากฏในหน้า 85

ผลด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญตามแผนปฏิบตั กิ าร
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559 สรุปได้ดังนี้
1. ประกาศใช้ น โยบายต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชั่น รวมทั้งชี้แจงและประชาสัมพันธ์
นโยบายแก่ผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย โดยเฉพาะ
พนักงาน และคู่ค้า
2. จั ด ท� ำ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
แผนปฏิ บั ติ ก ารว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต

ส�ำหรับการบริหารบุคลากร มีการจัดท�ำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ทีโอที ยังให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล โดยการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ เพื่อส่งเสริม
หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น

3. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต บมจ.ทีโอที

ทีโอที ยึดหลักสากล 8 ประการ ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) และระบบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ดังนี้

5. การเผยแพร่ สือ่ สาร ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านหลายช่องทาง อาทิ
เสียงตามสาย Website และหลักสูตรอบรม
ส�ำหรับฝ่ายบริหารและพนักงาน

1) นโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที ใน ปี 2559 ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน
และต่อต้านคอร์รัปชั่น
2) ระดับนโยบาย คณะกรรมการ ทีโอที ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม” เพือ่ รับผิดชอบการก�ำหนดนโยบาย
เป้าหมาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที
3) ระดับปฏิบัติ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จ�ำนวน 2 คณะ เพื่อท�ำหน้าที่บูรณาการการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนด
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. จั ด ท� ำ ระบบเพื่ อ รั บ แจ้ ง เบาะแส
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ/ทุจริตในองค์กร
คุ้มครองผู้ให้เบาะแสโดยไม่ต้องระบุตัวตน

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการ อาทิ การเสนอชื่อผู้อ�ำนวยการ
ศู น ย์ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
บมจ.ที โ อที การประกวดค� ำ ขวั ญ ต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชั่น และการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
ด้านความซื่อสัตย์ โปร่งใส

ผลด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2559 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้จัดท�ำ “แผนแม่บทการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี พ.ศ. 2559 - 2561” และ“แผนปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีประจ�ำปี 2559”
รวมทั้งประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” จัดท�ำและอนุมัติ “กฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีฯ”
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการก�ำ กับ ดูแ ลกิจการที่ดี โดยใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญในการ
บริหารงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ สื่ อ สารถึ ง ฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ทราบ รวมทั้ ง ทบทวน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ
และใช้ควบคุม ก�ำกับงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามหลักการ
COSO-ERM และสอดคล้องกับแนวทางของ สคร.

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ที โ อที ได้ ก� ำ หนดมาตรการทาง
การเงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
อันถือเป็นปัจจัยหลักในการด�ำเนินกิจการ
โดยสื่อสารขอความร่วมมือจากพนักงาน
ทุกระดับในการตัดทอนและลดค่าใช้จ่าย
ที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง
ความเสี่ยงส�ำคัญและแนวทางการจัดการ
บริ ห ารเงิ น สดให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
รวมทั้ ง เตรี ย มจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ
เพือ่ เตรียมรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันด้านธุรกิจโทรคมนาคมทีท่ วีความรุนแรง สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น โครงการส� ำ คั ญ
มากขึ้น ทีโอที จึงด�ำเนินยุทธศาสตร์โดยก�ำหนดทิศทางองค์กรในการเป็นผู้ให้บริการ ก�ำหนดตัวชี้วัดทางการเงินที่ส�ำคัญ เช่น
โครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานและสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ มีแผนงานและ EBITDA, ROA, ROI เป็ น ต้ น เพื่ อ ใช้
โครงการทีส่ ำ� คัญ เช่น แผนงานปรับปรุงคุณภาพบริการบรอดแบนด์ โครงการระบบเคเบิล วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการท� ำ ก� ำ ไร
ใต้น�้ำระหว่างประเทศ AAE-1 เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและชดเชยรายได้ส่วนที่ลดลง และเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทางการเงิ น
อันเนื่องมาจากการใกล้สิ้นสุดของสัญญาร่วมการงานฯ โดยประสานเร่งรัดงานโครงการ ในอนาคต
ให้ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น รองรับการให้บริการได้ทันเวลา
ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบ
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน
รอบปีที่ผ่านมาเกิดสภาวะกดดันในด้านต่างๆ หลายด้าน เช่น การแข่งขันด้านธุรกิจ
การตอบสนองนโยบายภาครัฐ และรายได้ทปี่ รับลดลงอย่างต่อเนือ่ ง เป็นต้น จึงท�ำการปรับ
โครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ
คล่องตัว ลดความซ�้ำซ้อน การปรับปรุงโครงข่ายและผลิตภัณฑ์ การเตรียมความพร้อม
ให้บริการต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดสัญญาร่วมการงาน และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้
ทีโอที สามารถแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมได้และเพิ่มความแข็งแกร่งต่อในระยะยาว
รักษามาตรฐานธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
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ทีโอที ก�ำกับดูแลให้มีการถือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาท
รวมทั้ ง เร่ ง รั ด การจั ด การข้ อ พิ พ าทและ
คดี ค วามต่ า งๆ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ องค์ ก ร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเลือกแนวทาง
ที่องค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุด

รายงานประจำ�ปี 2559

การควบคุมภายใน
ทีโอที ตระหนักถึงความส�ำคัญและส่งเสริมให้เกิดระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Governance) ประกอบด้วย การควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และการถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
โดยในส่วนของระบบการควบคุมภายในได้เน้นการบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยง
และการถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้มากขึ้นครอบคลุมกิจกรรมที่ส�ำคัญ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน ใช้ทรัพยากรและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและ
ปลอดภัย (Operation) จัดท�ำรายงานทางการเงินและรายงานผลด�ำเนินงานต่างๆ
ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ (Reporting) รวมทั้งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
(Compliance) โดยคณะกรรมการบริษัทมีการก�ำกับดูแลผ่านทางรายงานผลต่างๆ
เป็นไปตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักสากล (COSO) ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ได้แก่ การก�ำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
ระบบควบคุมและระบบตรวจสอบการถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบข้อบังคับขององค์กร
และหน่วยงานภายนอก มีการก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน การจัดท�ำ
แผนธุรกิจประจ�ำปี การจัดโครงสร้างองค์กร การสือ่ สารและมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน นโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกรอบการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์
และปฏิบัติตามจริยธรรม จัดท�ำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และจัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ ความซื่อตรง และโปร่งใส

4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร
ทีโอที น�ำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการจัดการงานที่ส�ำคัญ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การสารสนเทศที่ ดี (IT
Governance) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ
ใช้ ง านอย่ า งเพี ย งพอและมี คุ ณ ภาพ
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ส่งเสริม
การสื่ อ สารทั้ ง ภายในและภายนอก
อย่างเหมาะสม ปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง
การติดต่อสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภั ย และมุ ่ ง เน้ น การใช้ ท รั พ ยากร
ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนด�ำเนินงาน

5. การติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให้
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม
ภายในได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสม�่ ำ เสมอ
ทั้งระหว่างการปฏิบัติงาน และรายครั้ง
อาทิ การประเมิ น การควบคุ ม ภายใน
ด้วยตนเอง (Control Self Assessment
2. การประเมิน ความเสี่ย ง ใช้ ห ลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งของ COSO - ERM : CSA) และการประเมิ น การควบคุ ม
โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร อย่ า งเป็ น อิ ส ระ (Independent
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ก�ำกับดูแลและติดตามประเมินผล Assessment) โดยส� ำ นั ก ตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามขอบเขตหน้าที่งานให้สอดคล้องกับ ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.)
แนวทางที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ของ ทีโอที อย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนด เพื่ อ รั บ ทราบความเพี ย งพอเหมาะสม
ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้ก�ำกับดูแลเหตุการณ์ ของระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงาน
หรือรายการผิดปกติส�ำคัญที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยมีคณะกรรมการ ภายในและหน่วยงานภายนอกตามล�ำดับ
ตรวจสอบ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงโดยอิสระ และปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ขได้ ทั น เวลาและ
เหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม เป็นเรื่องที่ส�ำคัญเพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ ย อมรั บ ได้ ใช้ ค วบคุ ม ก� ำ กั บ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ แ ละเป็ น ไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่จัดวางไว้ อาทิ การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในแต่ละระดับ โดยมี
ทั้งกลไกการควบคุมเชิงป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการสอบทานผลด�ำเนินงาน
โดยฝ่ า ยบริ ห ารอย่ า งสม�่ ำ เสมอและต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ไปตามคู ่ มื อ การควบคุ ม ภายใน
ของ ทีโอที

83

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็นหน้าที่งานที่ส�ำคัญที่ช่วยให้การด�ำเนินงานของ ทีโอที
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล บรรลุ เ ป้ า หมายทางธุ ร กิ จ โดยส� ำ นั ก
ตรวจสอบท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น (Assurance Service) และให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
(Consulting Service) มี โ ครงสร้ า งที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เที่ ย งธรรม และไม่ มี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ โดยอยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ ส� ำ นั ก ตรวจสอบ และอยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2555 เยี่ ย งผู ้ เชี่ ย วชาญตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในระดั บ สากล
ทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี ก ฎบั ต รของส� ำ นั ก ตรวจสอบ ซึ่ ง ได้ ก� ำ หนดภารกิ จ ขอบเขตการ
ปฏิ บั ติ ง าน อ� ำ นาจและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตลอดจนแนวทางการด� ำ เนิ น งาน
การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบไว้ อ ย่ า งชั ด เจน และมี ก ารทบทวนเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ใ ห้
เหมาะสมอยู่เสมอ
ส�ำนักตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
โดยพิจารณาตามความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและครอบคลุมกระบวนการ
ด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รโดยผ่ า นการอนุ มั ติ แ ผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่ ว นแผนการตรวจสอบในรายละเอี ย ด ได้ ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง
ประเมินความเสี่ยงโดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านทุจริต และประเมินความเพียงพอ
ของการควบคุ ม ภายในแต่ ล ะกิ จ กรรม กระบวนการที่ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบ มี ก าร
รายงานและปิดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยน�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
และประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานตามข้อเสนอแนะอย่างสม�่ำเสมอ
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ส� ำ นั ก ตรวจสอบ สนั บ สนุ น ให้
ผู ้ ต รวจสอบภายในมี ก ารพั ฒ นาและ
การอบรมในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์ ก ร รวมทั้ ง สนั บ สนุ น
ให้อบรมและเตรียมสอบ เพื่อรับวุฒิบัตร
ทางวิชาชีพ ตลอดจนจัดให้มีการประเมิน
คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ โดย
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายในเป็ น ประจ� ำ
ทุ ก ปี และโดยบุ ค คลภายนอกที่ มี ค วาม
เป็ น อิ ส ระและความเชี่ ย วชาญด้ า นงาน
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุก 5 ปี เพื่อให้เกิด
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2559

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการใช้ข้อมูลภายใน
ทีโอที มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ จึงก�ำหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงบุคคลในครอบครัว
ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการในลักษณะ
ที่ ขั ด แย้ ง กั บ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท อั น จะส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท เสี ย ผลประโยชน์ ห รื อ
ท�ำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง อย่างไรก็ตาม ทีโอที ไม่สามารถคาดเดา
ถึ ง ความขั ด แย้ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร
และพนั ก งานของบริ ษั ท ได้ ในกรณี ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ รายการเช่ น นั้ น หรื อ ไม่ ส ามารถ
หลี ก เลี่ ย งได้ ที โ อที จะดู แ ลให้ ก ารท� ำ รายการนั้ น ๆ มี ค วามโปร่ ง ใส เที่ ย งธรรม
เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
เป็นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้อง โดยได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามหลั ก เกณฑ์ ม าตรการในค� ำ สั่ ง ที โ อที ที่ รค.1/2553 เรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน มีสาระส�ำคัญที่ก�ำหนดการกระท�ำ ละเว้นการกระท�ำ หรือ
กรณีใดบ้างที่ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนต้องบันทึกในแบบรับรองเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านทาง
Web Application ในระบบข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายบุคคลและ
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส�ำหรับใช้ในการติดตามตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร
และพนักงาน รวมทั้งให้คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาทุกวิธีต้องลงนามหนังสือรับรอง
เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง
ในปี 2559 ทีโอที มีการด�ำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อก�ำหนด
ของ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยได้จัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ได้ ก� ำ หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง มี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นพร้ อ ม
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ มีการน�ำข้อเสนอแนะจากรายงานดังกล่าวไปปรับปรุงระบบการท�ำงาน
ส�ำหรับการใช้ข้อมูลภายในของ ทีโอที ได้ก�ำหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษา
ความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้ตามค�ำสั่ง ทีโอที ที่ รบ. 4/2551 ควบคู่กับการใช้

มาตรการตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร
และพนั ก งานไม่ ใ ห้ น� ำ ข้ อ มู ล ภายในของ
ที โ อที ไปหาประโยชน์ แ ก่ ต นเองและ
ผู ้ อื่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรมและ
เสมอภาคต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย โดยให้
ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ในการดู แ ล
ปกปิ ด ข้ อ มู ล ภายในซึ่ ง เป็ น ความลั บ
ทางธุ ร กิ จ มิ ใ ห้ รั่ ว ไหลออกไปภายนอก
ซึ่ ง การใช้ ข ้ อ มู ล ต้ อ งอยู ่ ใ นกรอบที่ ถื อ ว่ า
เป็นข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเท่ า นั้ น นอกจากนี้
ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับจากการ
เป็ น กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งาน
ในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่อง
การท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ แ ข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท หรื อ
ธุ ร กิ จ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ทีโอที ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
พ.ศ. 2553 รวมทั้ ง การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ภายในสู่สาธารณชนต้องเป็นไปตามกรอบ
ที่ ก� ำ หนดหรื อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห าร
และด�ำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที
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นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกเหนือจากภารกิจหลักที่ ทีโอที มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นองค์กร
ที่มีความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นหัวใจส�ำคัญที่ ทีโอที
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย ทีโอที ด�ำเนินการตามแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 2563 ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อการใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กรที่มีในปัจจุบันและอนาคต คือ ความเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบและจัดการระบบเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร น�ำไปสู่การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยก�ำหนดทิศทางและแผนงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับการด�ำเนินงานขององค์กร
ซึ่ง ทีโอที ได้ก�ำหนดในแผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน พ.ศ. 2559 - 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคม
อย่างทั่วถึงตอบสนองนโยบายภาครัฐดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายและแผนงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญกับการผลักดันประเทศสู่ Thailand
4.0 โดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการใน 3 ด้านหลัก
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ด้านการบริการโทรคมนาคม
ในพื้นที่ห่างไกล

ด้านการศึกษา

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่ อ สร้ า งความเท่ า เที ย มให้ เ กิ ด
ขึ้นในสังคม รวมถึงสร้างความเข้มแข็ง
ให้ แ ก่ ชุ ม ชน โดยสนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน�ำไปใช้พัฒนา
ในการสร้ า งเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริม
วิ ช าชี พ ให้ ชุ ม ชนเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยขยายโอกาสด้ า นการศึ ก ษาและ
การเรี ย นรู ้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สู ่ เ ยาวชนและโรงเรี ย นที่ ข าดแคลน
ทั่วประเทศ รวมถึงด้านสาธารณสุข อาทิ
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โครงการบริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โครงการ
สุขศาลาพระราชทาน

เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้
(Knowledge Based Society) อย่างยัง่ ยืน
ด้านการศึกษาและการใช้ Social Media
โดยส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น ให้สามารถ
น�ำความรู้และเทคโนโลยี ICT ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ
โครงการ TOT YOUNG CLUB โครงการ
TOT IT SCHOOL โครงการ ชุ ด นี้
ทีโอที จัดให้

เพื่อให้การบริหารงาน การพัฒนา
ระบบสารสนเทศสู ่ ค วามยั่ ง ยื น (ICT
Sustainability Development) เป็น
องค์กรต้นแบบด้าน ICT ที่ตระหนักถึง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (ICT for Green)
ทีโอที จึงจัดท�ำขั้นตอนวงจรชีวิต (Life
Cycle) เพื่อสร้างพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ลดค่ า ใช้ จ ่ า ย เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ร ประกอบด้ ว ย
3 ขั้ น ตอน คื อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
(Procurement) การน� ำ ICT มาใช้
(Use Of ICT) และการสิ้นสุดการใช้งาน
(End of Use) อาทิ โครงการ Green
ICT โครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ การน�ำ
ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill)
ระบบใบแจ้งเงินเดือน (Payslip) ระบบ
การประชุมทางไกล (Teleconference)
ระบบการลา (Time Management)
มาใช้ในองค์กร

ทั้งนี้ในปี 2559 ทีโอที ได้ด�ำเนินกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นการรวมพลังของบุคคลากรในองค์กร ทั้งจากฝ่ายบริหารและพนักงาน
ทุกระดับ รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อตอบแทนสังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี 2559

ชุมชน TYC ปี 2559
ชื่อ

โครงการ TOT YOUNG CLUB
โครงการ TOT YOUNG CLUB (TYC)
ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน
โดยมี แ นวทางในการด� ำ เนิ น งานที่ มุ ่ ง ให้
เด็กและเยาวชน รวมถึงชุมชน ได้มีโอกาส
ใช้อินเทอร์เน็ตและ Social Media และ
น�ำความรู้ด้าน ICT ไปใช้ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน ด้ ว ยการต่ อ ยอด
เพิ่มช่องทางการหารายได้ของชุมชนผ่าน
การซื้อขายออนไลน์ TYC e - commerce
ของ ที โ อที โดยการคั ด เลื อ กชุ ม ชนที่ มี
ความพร้อมด้านสินค้าชุมชน มีพื้นที่ที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ และเป็นชุมชน
ที่มีความสนใจในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน
เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเป็นอยู่
ดีขึ้น
ในปี 2559 โครงการ TYC ได้รับโล่
รางวัลดีเด่นประเภทรัฐวิสาหกิจ EIT - CSR
Award 2016 จากโครงการส่ ง เสริ ม
ผลงานจัดท�ำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
สถานประกอบการ จัดโดยวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม แบบ
อย่ า งการท� ำ กิ จ กรรม CSR กระตุ ้ น
ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี จิ ต ส� ำ นึ ก
ในการท�ำกิจกรรมทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ สังคม
และประเทศชาติ ตามเกณฑ์การพิจารณา
จากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานการพัฒนา
ความยั่ ง ยื น ความสมบู ร ณ์ ข องรายงาน
ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องรายงาน และความ
ต่อเนื่องของการจัดโครงการ ในปี 2559
ทีโอที ได้ดำ� เนินโครงการ TYC โดยมีชุมชน
ที่ร่วมโครงการ จ�ำนวน 11 ชุมชน

ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก
ชุมชนตลาดต้าน�้ำโบราณ
ชุมชนบ้านม่วง
ชุมชนเทศบาลต�ำบลอุโมงค์
ชุมชน อบต.ตร�ำดม
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ชุมชนบ้านนาโยงเหนือ
ชุมชนบ้านป่าพน
ชุมชนชุมโค
ชุมชนบ้านสุขส�ำราญ
ชุมชนเกาะสีชัง

จังหวัด

กาญจนบุรี
สระบุรี
หนองคาย
ล�ำพูน
สุรินทร์
สุโขทัย
ตรัง
สตูล
ชุมพร
สระแก้ว
ชลบุรี

โครงการสุขศาลาพระราชทาน
เ พื่ อ สื บ ส า น พ ร ะ ร า ช ป ณิ ธ า น ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ ท รงมุ ่ ง หวั ง ให้ พ สกนิ ก รผู ้ ย ากไร้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต และได้ทรงมีพระราชด�ำริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็น “สุขศาลาพระราชทาน” ตั้งแต่
ปี 2549 เป็ น ต้ น มา เพื่ อ เป็ น ที่ พึ่ ง ทางด้ า นสุ ข ภาพของนั ก เรี ย นและประชาชน
ในถิ่นทุรกันดารทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน
ในปี 2559 ที โ อที ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง มอบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สาร พร้ อ มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ให้ กั บ โรงเรี ย นต� ำ รวจ
ตระเวนชายแดนบ้ า นแพรกตะคร้ อ อ� ำ เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นในโครงการสุ ข ศาลาพระราชทาน โดย ที โ อที ได้ ด� ำ เนิ น การ
ปรับปรุงพัฒนาระบบสื่อสาร เพื่อการรักษาพยาบาลทางไกลผ่านภาพและเสียง
(Tele-medicine) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ให้ ชุ ม ชน เยาวชน ในพื้ น ที่ ห ่ า งไกล ให้ ไ ด้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาพยาบาลอย่ า ง
ทั่วถึง และเท่าเทียม ผ่านระบบการสื่อสารของ ทีโอที
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

การน�ำ ICT มาใช้ โดยการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Use of ICT)
ที โ อที มุ ่ ง เน้ น และสนั บ สนุ น การน� ำ ICT มาใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนด้วยจิตส�ำนึกของผู้บริหาร
และพนั ก งานในเรื่ อ งของการสร้ า งความตระหนั ก ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การ
พั ฒนาการท� ำ งานให้เป็น มิต รกับ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า การใช้ระบบ e-document แทนการใช้กระดาษ การใช้ใบแจ้งหนี้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bill) แทนการจัดพิมพ์ (Paper Bill) และการจัดส่งทางไปรษณีย์
และโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2559 ทีโอที ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน GREEN ICT

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ส�ำคัญในรอบปี

ทีโอที มอบตูห้ นังสือ “ความรูค้ เู่ กษตรกร” ใช้เป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นการเกษตร
แก่ชุมชน
ทีโอที ส่งมอบตูห้ นังสือ “ความรูค้ เู่ กษตรกร” ให้กบั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็ น ประธานและรั บ มอบ เพื่ อ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ศู น ย์ เรี ย นรู ้ ใช้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
ด้านการเกษตรแก่ชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อไป

ทีโอที ร่วมสนับสนุนโครงการบริจาคโลหิตของศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
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ที โ อที ร่ ว มสนั บ สนุ น โครงการ “ใจอาสา เฉลิ ม พระเกี ย รติ 60 พรรษา
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก า ผู ้ อ� ำ นวยการ
สภากาชาดไทย” อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอส�ำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ
ซึ่งมีพนักงานทั้งในส�ำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และส�ำนักงานเพลินจิต เข้าร่วมบริจาค
ได้รับบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 2,058 ยูนิต

ที โ อ ที ถ ว า ย ผ ้ า พ ร ะ ก ฐิ น
พระราชทานประจ� ำ ปี 2559 พร้ อ ม
มอบทุนการศึกษา “ชุดนี้ ทีโอที จัดให้”
ให้” ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ประจ� ำ ปี 2559 ณ วั ด ตั น ตยาภิ ร ม
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง มียอดรวมจาก
ผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธาร่ ว มโดยเสด็ จ พระราช
กุ ศ ลสมทบองค์ พ ระกฐิ น พระราชทาน
จ�ำนวน 4,913,581.75 บาท พร้อมกันนี้
ที โ อที ได้ จั ด กิ จ กรรม “ชุ ด นี้ ที โ อที
จัดให้” ซึ่งด�ำเนินการมาเป็นปีที่ 10 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา
แก่ โรงเรี ย นในเขตภู มิ ภ าคและนั ก เรี ย น
ที่ ด ้ อ ยโอกาสและขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์
และเพือ่ สร้างโอกาสในการเรียนรูใ้ ห้แก่เด็ก
และเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญในการ
พั ฒ นาประเทศ โดยในปี 2559 ที โ อที
ได้ ม อบเงิ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาโรงเรี ย น
ในพื้นที่ภาคใต้ 15 จังหวัด จ�ำนวน 16
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 16 ทุนๆ ละ 10,000
บาท เป็นเงิน 160,000 บาท มอบทุน
การศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนละ 4 ทุน
จ�ำนวน 16 โรงเรียน รวมทัง้ สิน้ 64 ทุนๆ ละ
5,000 บาท เป็นเงิน 320,000 บาท และ
มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 20,000 บาท
เพิ่ ม ให้ กั บ โรงเรี ย นที่ อ ยู ่ ใ นโครงการ
TOT Young Club : TYC จังหวัดตรัง
เพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ� ำ นวน
2 ชุ ด รวมเป็ น เงิ น ทุ น การศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น
500,000 บาท
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ทีโอที ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
• ทีโอที จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมน้อมน�ำ
พระราชปณิ ธ านและพระราชประสงค์ ใ นการพั ฒ นาระบบสื่ อ สารโทรคมนาคมของประเทศ มาด� ำ เนิ น การตามภารกิ จ
ด้วยความตั้งมั่นให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
• ทีโอที น�ำโดยผู้บริหารและพนักงานกว่า 2,000 คน ร่วมแปรอักษรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สืบสานพระราชปณิธานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่ง ทีโอที ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท นับตั้งแต่ปี 2538
เพื่อแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล ยกระดับการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลให้มีความเท่าเทียม
• ทีโอที จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที ร่วมกันท�ำดี ด้วยกาย วาจา ใจ เพื่อแสดง
ความอาลั ย และน้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ด้วยการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดียืนสงบนิ่ง 89 วินาที ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงเหตุผล
ของพ่อ และเพลงต้นไม้ของพ่อ พร้อมจัดกิจกรรม “ดั่งของขวัญจากฝากฟ้า ๙ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” ให้ผู้บริหาร
และพนักงานลงนามปฏิญาณ และร่วมชมนิทรรศการ 12 ความดีเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
• ทีโอที อ�ำนวยความสะดวกด้านการสือ่ สารโทรคมนาคมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลา 1 ปี เพื่อถ่ายทอดพระราชพิธีต่างๆ ตามก�ำหนดการของส�ำนักพระราชวัง อีกทั้ง บริการ WiFi,
FTTx, โทรศัพท์ประจ�ำที่ และรถโมบายเคลื่อนที่ของ TOT3G ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนที่มา
เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง
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• ที โ อที จั ด โครงการอุ ป สมบทน้ อ มถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร จ�ำนวน 90 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
• ทีโอที เป็นเจ้าภาพร่วมบ�ำเพ็ญกุศล และร่วมพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และแจกจ่ายปฏิทินประจ�ำปี 2560 ชุด
“ดั่งของขวัญจากฟากฟ้า ๙ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ” จ�ำนวน 100,000 ชุด ให้กับประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพ
บริเวณหน้าประตูเทวาภิรมย์
• ทีโอที ร่วมเป็นจิตอาสาจัดรถบริการรับ-ส่ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์เดินทาง
เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมอาหารว่างและ
เครื่องดื่มแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง
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การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ทีโอที ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชนขึ้นเมื่อปี 2541 ตามเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่างๆ ของ ทีโอที และสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่ อ การให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ ก ารบริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและโปร่ ง ใส
โดยประชาชนผู้มาติดต่อสามารถสอบถามและขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน
ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รและสื่ อ สารการตลาด อาคาร 5 ชั้ น 3 ส� ำ นั ก งานใหญ่
ทีโอที เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2505 1218 เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทีโอที ได้จัดท�ำเป็นค�ำสั่ง ทีโอที ที่ รบ.4/2551 เรื่อง ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้ก�ำหนด
ขอบเขต วิธีการด�ำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารประชาชน ได้ เ ปิ ด เผยและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ตามที่ ก� ำ หนดใน
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อาทิ โครงสร้างและการจัดองค์กร
สถานที่ตั้ง รายนามผู้บริหาร สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญา
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้าที่ของเอกชน อาทิ เช่น ค�ำสั่งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง การใช้หลักฐานประกอบการ
ขอใช้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม และค� ำ สั่ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพ
การให้บริการ เป็นต้น ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง ทีโอที ได้ด�ำเนินการเผยแพร่เอกสาร
การประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคา และการสอบราคา รวมทั้ง
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ�ำทุกเดือนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 และข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ ทีโอที รวมทั้ง
เพิ่ ม ช่องทางการติ ดต่อและสามารถค้น หาข้อมูลจาก www.tot.co.th หรื อ ติ ด ต่ อ
สอบถามผ่าน TOT Contact Center หมายเลข 1100

การด�ำเนินงานในรอบปี 2559
ทีโอที ด�ำเนินการให้บริการข้อมูลหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ แผ่น CD อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และสื่อบุคคล เพื่อให้ค�ำแนะน�ำประจ�ำ
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารประชาชน มี ดั ช นี ข องเอกสารและ CD ให้ ค ้ น หาได้ ส ะดวก
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้มาใช้บริการที่

ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารประชาชน โดยในปี 2559
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชน
ณ ห้องบริการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารประชาชน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 32 ราย มีผู้สอบถามข้อมูล
ทางโทรศัพท์ จ�ำนวน 35 ราย ข้อมูลที่
ประชาชนสนใจค้นหามากที่สุด คือ ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมา คือ สัญญาร่วม
การงานกับเอกชน ส�ำหรับผู้ที่มาใช้บริการ
มากที่สุด คือ บริษัทเอกชน รองลงมาคือ
ประชาชนทั่วไป

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ที โ อที ได้ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่ ป ระชาชนให้ ค วามสนใจข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่างๆ ทางเว็บไซต์ www.tot.
co.th โดยประชาชนสามารถสื บ ค้ น
รายการเอกสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่ า วสารประชาชน ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ใ น
Section “เกี่ ย วกั บ ที โ อที ” ซึ่ ง ได้ มี
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง
สม�่ ำ เสมอ อาทิ สถานที่ ตั้ ง เอกสารการ
ประกวดราคาและการจั ด หา สั ญ ญา
สั ม ปทาน สั ญ ญาร่ ว มการงานและร่ ว ม
ลงทุ น สั ญ ญาที่ มี ว งเงิ น 50 ล้ า นบาท
ขึ้นไป รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง และลงประกาศผลการจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งทุ ก ครั้ ง โดยเผยแพร่ ข ้ อ มู ล เป็ น
ระยะเวลา 1 - 2 เดื อ น จากสถิ ติ ก าร
เข้ า ชมเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ปี 2559
มี ผู ้ เข้ า มาสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ� ำ นวน ทั้ ง สิ้ น
5,569,704 ครั้ง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ด้านกฎหมาย การเงิน และการบริหารองค์กร โดยได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 3 คน คือ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
นายกฤษฎา บุณยสมิต เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยนายกฤษฎา บุณยสมิต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท กฎบั ต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบในรั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงการคลั ง โดยมี น โยบายเน้ น ให้ บ ริ ษั ท
มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม
11 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาเสนอแต่งตั้งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
2. สอบทานรายงานทางการเงิน โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2559 ของบริษัท โดยประชุม
ร่วมกับฝ่ายบริหาร ส�ำนักตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลา
3. สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
4. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�ำปี 2559 ของบริษัท อาทิ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยให้ความส�ำคัญ
กับการป้องปรามการทุจริต และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
5. สอบทานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และการน� ำ ระบบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด� ำ เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มาใช้พัฒนาและส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัท
มีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส และเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง
6. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดวาระการประชุม รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ตรวจสอบทั้ ง คณะ และประเมิ น ผลเป็ น รายบุ ค คลโดยการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment) และรายงานผลการประเมิ น
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผล
เป็นที่น่าเชื่อถือ ส�ำหรับปี 2559 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม
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7. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบที่จัดท�ำตามฐานความเสี่ยง โดยครอบคลุมกิจกรรมและ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท ตลอดจนพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถประกอบกั บ ความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยเห็นว่าในปี 2559
งบการเงิ น ได้ แ สดงรายการโดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น บริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห าร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติงานตามระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

(นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
9 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
ข้อบังคับบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ข้อ 39 ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหามีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ที่ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธานกรรมการ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ และนายธันวา
เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการ และในเดือนตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางศิริพร เหลืองนวล เป็นกรรมการแทน
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ลาออก โดยในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้น
ต�ำแหน่งกลับมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ของ ทีโอที ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ชิต เหล่าวัฒนา นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ นายกฤษฎา บุณยสมิต และนายมนต์ชัย
หนูสง ต่อมานายกฤษฎา บุณยสมิต ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง ทีโอที ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทราบแล้ ว ทั้ ง นี้ ในการก� ำหนดโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่เหมาะสม เป็นไปตามแนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ของบริษัท และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยระบุสาขา
ความเชี่ยวชาญพร้อมจ�ำนวนบุคลากรที่ต้องการในสาขานั้นๆ
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 พิจารณาคุณสมบัติของ นายปกรณ์
นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนในต�ำแหน่งที่ว่าง และน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
4. การประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาคุณสมบัติของนายพรชัย
หาญยื น ยงสกุ ล รองอธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ เสนอชื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการผู ้ แ ทนกระทรวงการคลั ง ในคณะกรรมการบริ ษั ท
แทนนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ลาออก และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559 แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว
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ข้อมูลและรายงานทางการเงิน
l

l

l

l

l

l

ภาพรวมทางการเงิน						
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน		
รายงานสถานะหนี้เงินกู้ ณ สิ้นปีบัญชี 2557-2559					
สถิติการจ่ายเงินปันผล						
รายการระหว่างกัน						
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2559

ภาพรวมทางการเงิน
รายได้จากการดำ�เนินงาน
EBITDA

ล้านบาท

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-10,000

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
43,121

32,820 33,903

31,102 29,154

1,948 (5,778)

2559

35,862

7,260

(1,083) (5,885)

2558

1,948
ปี

2557
หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

2559

2558

2557

สินทรัพย์รวม

149,924

164,362

191,167

46,708

56,288

69,852

ส่วนของผู้ถือหุ้น

103,216

108,074

121,315

อัตราส่วนทางการเงิน

2559

2558

2557

หนี้สินรวม

•  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)

1.73

1.55

1.69

    •  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)      

0.45

0.51

0.48

    •  อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน  (%)

6.26

(3.30)

16.84

(14.53)

(12.29)

3.08

    •  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)       

(5.47)

(5.13)

1.61

    •  ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท)      

(9.63)

(9.78)

3.26

    •  อัตราก�ำไรสุทธิ  (%)       

หมายเหตุ ไม่รวมรายได้ตดั บัญชีฯ และค่าเสือ่ มราคาฯ-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ดูรายละเอียดในรายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน

97

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
รายได้จากการเข้าร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากการแบ่งส่วนรายได้
รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจาก
การร่วมการงานและร่วมทุน
รายได้จากการให้บริการอื่น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนการให้บริการ
ส่วนแบ่งรายได้นำ� ส่งตามกฎหมาย
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า - สินทรัพย์
จากการร่วมการงานและการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
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2559

%

2558

29,462
1,090
-

74.1
2.7
-

25,860
1,319
4,841

928
550
7,737
39,767
23,044
-

2.3
1.4
19.5
100.0
57.9
-

2,776
1,691
16,799
65
312
44,688
50
(4,872)
(906)
(5,778)

7.0
4.3
42.2
0.2
0.8
112.4
0.1
(12.3)
(2.3)
(14.5)

%

54.0
2.8
10.1

เพิ่ม/ (ลด)
จ�ำนวน
ร้อยละ

3,602
(229)
(4,841)

13.9
(17.3)
(100.0)

11,741
801
3,308
47,870
22,840
3,056

24.5 (10,813)
1.7
(251)
6.9
4,428
100.0 (8,103)
47.7
204
6.4 (3,056)

(92.1)
(31.3)
133.9
(16.9)
0.9
(100.0)

7,456
1,916
18,101
1,648
412
55,430
0.4
(7,560)
1,675
(5,885)

15.6 (4,680)
(62.8)
4.0
(225)
(11.8)
37.8 (1,302)
(7.2)
3.4 (1,583)
(96.0)
0.9
(100)
(24.3)
115.8 (10,742) (19.4)
0.0
49 12,275.0
(15.8)
2,688
(35.6)
3.5 (2,582) (154.1)
(12.3)
107
(1.8)

รายงานประจำ�ปี 2559

รายได้รวม ทีโอที มีรายได้รวมส�ำหรับปี 2559 ทั้งสิ้น 39,767 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 47,870 ล้านบาท โดยการลดลงของรายได้นี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการร่วมการงานและ
ร่วมลงทุน รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนตัดจ�ำหน่าย และรายได้
จากการให้บริการอื่น
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม เพิ่มขึ้นเป็น 29,462 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 25,860 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการของ ทีโอที ในส่วนของ
รายได้บริการให้เช่าพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม รายได้บริการให้เช่าท่อร้อยสายของกลุม่ ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน รายได้บริการ
ทดสอบระบบ 2100 MHz รายได้บริการให้เช่าอุปกรณ์-สถานีฐาน (2G) และบริการ Wi-Net ของกลุ่มธุรกิจสื่อสารไร้สาย
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 1,090 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 1,319 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุนที่ได้รับจาก
ทรู และทีทีแอนด์ที
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 100.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 4,841 ล้านบาท  
เป็นผลมาจากส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจาก AIS ลดลงจากการสิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน 2558
รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 928 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.1
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 11,741 ล้านบาท  สาเหตุหลักเกิดจากสินทรัพย์ที่รับโอนจากการร่วมการงานฯ
ของ AIS ที่สิ้นสุดสัญญา
รายได้จากการให้บริการอื่น ลดลงเป็น 550 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.3  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้
ทั้งสิ้น 801 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากบริการจ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม
รายได้อื่น เพิ่มขึ้นเป็น 7,737 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 133.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 3,308
ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายการปรับปรุงส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย (ค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. 2553 มาตรา 84) บันทึกเป็นรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายรวม  ทีโอที มีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และภาษีเงินได้) ส�ำหรับปี 2559
ลดลงเป็น 44,688 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 55,430 ล้านบาท
โดยการลดลงของค่าใช้จ่ายนี้มีสาเหตุหลัก มาจากการลดลงของส่ ว นแบ่ ง รายได้ น�ำ ส่ ง ตามกฎหมาย ค่ า เสื่ อ มราคาและขาดทุน
จากการด้อยค่า-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนการให้บริการ เพิ่มขึ้นเป็น 23,044 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ทั้ ง สิ้ น 22,840 ล้ า นบาท โดยสาเหตุ ห ลั ก เป็ น ผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย์ AIS ที่ ห มดสั ญ ญาสั ม ปทาน
(30 ก.ย. 2558) โอนมาเป็นของ ทีโอที
ส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย ลดลงคิดเป็นร้อยละ 100.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,056
ล้านบาท เป็นผลมาจากในปี 2559 ไม่มีค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 84 ซึ่งเป็นไปตาม
ส่วนแบ่งรายได้ของ AIS ที่ลดลงจากการสิ้นสุดสัญญา
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 2,776 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 62.8  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,456 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินทรัพย์จากการร่วมการงานฯ
ของ AIS ที่สิ้นสุดสัญญา
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ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงเป็น 1,691 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
1,916 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าจ้างบุคคลภายนอก (รวมจ้างเหมา) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์  เงินเดือนพนักงาน
และเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงเป็น 16,799 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 18,101 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายุก่อนครบอายุ 60 ปี (Early Retirement)
ค่าใช้จ่ายอื่น ลดลงเป็น 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,648
ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการเลิกใช้งานสินทรัพย์ร่วมการงานฯ และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อุปกรณ์โครงข่าย
ต้นทุนทางการเงิน  ลดลงเป็น 312 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
412 ล้านบาท
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นเป็น 50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีส่วนแบ่งก�ำไรฯ
ทั้งสิ้น 0.4 ล้านบาท
ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้นเป็น 906   ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 154.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีภาษีเงินได้จ�ำนวน
ติดลบ 1,675 ล้านบาท
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี มีผลขาดทุนสุทธิ 5,778 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 5,885 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  

ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 59

%

31 ธ.ค. 58

%

เพิ่ม/ (ลด)
จ�ำนวน
ร้อยละ

149,924

100.0

164,362

100.0

(14,438)

(8.8)

46,708

31.2

56,288

34.2

(9,581)

(17.0)

103,216

68.8

108,073

65.8

(4,857)

(4.5)

• ณ  31 ธันวาคม 2559  ทีโอที มีสินทรัพย์รวม 149,924 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ณ 31 ธ.ค. 2558  
ซึ่งมีจ�ำนวน 164,362 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วม
การงานฯ
• หนี้สินรวม 46,708 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.2 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธ.ค. 2558 จ�ำนวน
56,288 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.0 โดยมีสาเหตุส�ำคัญคือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงจากส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมายฯ  เงินกู้ยืม
ระยะยาว และรายได้รอตัดบัญชีลดลง
• ส่วนของผู้ถือหุ้น 103,216 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  68.8  ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธ.ค.
2558 จ�ำนวน 108,073 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5  เป็นผลมาจากการบันทึกผลขาดทุนประจ�ำงวด
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อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ
l

l

l

l

l

l

2559

2558

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)
(Current Ratio)

1.73

1.55

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)
(Debt to Equity Ratio)

0.45

0.51

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
(EBITDA Margin)

6.26

(3.30)

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
(Net Profit Margin)

(14.53)

(12.29)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
(Rate of Return on Equity)

(5.47)

(5.13)

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
(Earnings per share)

(9.63)

(9.78)

• อัตราส่วนสภาพคล่อง
ส�ำหรับปี 2559  ทีโอที  มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.73 เท่า ดีขึ้นจากปี 2558 สาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายลดลงจากส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมายฯ
• อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
ทีโอที   มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2559 เป็น 0.45 เท่า ดีขึ้นจากปี 2558 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ลดลงจากส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมายฯ และเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
• อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
ทีโอที   มีความสามารถในการท�ำก�ำไรในปี 2559 โดยรวมดีขึ้นจากปี 2558 โดยอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBITDA
Margin) ปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.26 จากปี 2558 ติดลบร้อยละ 3.30 ขณะที่อัตราก�ำไรสุทธิปี 2559 ลดลงเป็นติดลบร้อยละ
14.53 จากปี 2558 ติดลบร้อยละ 12.29  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2559 ลดลงเป็นติดลบร้อยละ 5.47 จากปี 2558
ติดลบร้อยละ 5.13
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รายงานสถานะหนี้เงินกู้ ณ สิ้นปีบัญชี 2557 - 2559
หน่วย : ล้าน
รายละเอียด

1. เงินกู้ในประเทศ
    - สินเชื่อโครงการ 3G 1/
2. เงินกู้ต่างประเทศ
     - สัญญาเงินกู้ JICA No.TXIII-7-2 2/

การค�้ำประกันของรัฐบาล

สกุลเงิน

2557

2558

รัฐบาลไม่ค�้ำประกัน

THB

12,084.18

10,225.08

8,365.97

JPY
    4,113.75    2,938.39
THB (หลัง Swap)      1,420.26 1,014.47

1,763.03
608.68

รัฐบาลค�้ำประกัน

                รวมทั้งสิ้น

THB

    13,504.44

2559

11,239.55

8,974.65

หมายเหตุ
1. เงินกู้ในประเทศ : 1/ สินเชื่อโครงการ 3G ได้เบิกใช้สินเชื่อครบเต็มวงเงิน ณ 28 มีนาคม 2557
2. เงินกู้ต่างประเทศ : 2/ สัญญา JICA No.TXIII-7-2 ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap :
                               FX Option with Contingent Payment) โดยแปลงหนี้เงินกู้สกุลเยนให้เป็นสกุลเงินบาท
                               ที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.345248 บาทต่อ 1 เยน ตั้งแต่ปี 2549
3. การแปลงค่าหนี้เงินกู้ต่างประเทศ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปีนั้นๆ โดยใช้อัตราอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
                                              และค�ำนวณตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนด ดังนี้
                                                    อัตราซื้อถัวเฉลี่ย (ทางโทรสาร/เงินโอน) + อัตราขายถัวเฉลี่ย
                                                                                       2    
2557
2558
อัตราซื้อถัวเฉลี่ย  (1)
0.271169
0.296451
     
อัตราขายถัวเฉลี่ย (2)
0.276511
0.302756
     
ถัวเฉลี่ย (3) = (1)+(2)/2
0.273840
0.299604

2559
0.304566
0.311335
0.307951

สถิติการจ่ายเงินปันผล
หน่วย : บาท
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ปี

มูลค่าต่อหุ้น

จ�ำนวนเงิน

2556

600,000,000 หุ้น @ 3.27 บาท

1,962,000,000.00

2557

600,000,000 หุ้น @ 0.62 บาท

372,000,000.00

2558

600,000,000 หุ้น @ 0.00 บาท

-

รายงานประจำ�ปี 2559

รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

กระทรวง
การคลัง

บริษัท
กสท
โทรคมนาคม
จ�ำกัด
(มหาชน)

เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
ผู้เดียวและ
เป็นผู้ถือหุ้น
ในล�ำดับสูงสุด
ของบริษัท

เป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรัฐบาลไทย
เป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

ลักษณะรายการ

1. รายได้จาก
การให้บริการ
1) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคม
2) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. การซื้อบริการ
3. ยอดค้างช�ำระ
ที่เกิดจากการซื้อ
และการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
โทรคมนาคม
2) ค่าเช่าที่ดิน
ของราชพัสดุ
จ่ายล่วงหน้า
3) เจ้าหนี้การค้า
4) เจ้าหนี้อื่น
1. รายได้จาก
การให้บริการ
1) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคม
2) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. การซื้อบริการ
3. ยอดค้างช�ำระ
ที่เกิดจากการซื้อ
   และการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
โทรคมนาคม
2) เจ้าหนี้การค้า
3) เจ้าหนี้อื่น
4. ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน
เหตุผล
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
และความจ�ำเป็น
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ของ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
การท�ำรายการ
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

รายการ
เป็นไป
31.98 ตามปกติ
ธุรกิจ

30.02

30.02

31.98

20.15

20.15

17.20

17.20

89.66

89.66

62.16

62.16

20.32

20.32

15.95

15.95

152.70

152.70

165.08

165.08

12.48
0.21

12.48
0.21

7.73
0.21

7.73
0.21
รายการ
เป็นไป
4.20 ตามปกติ
ธุรกิจ

4.02

4.02

4.20

55.03

55.03

62.04

62.04

650.80

650.80

328.14

328.14

611.76

611.76

634.34

634.34

4.16
467.03
-

4.16
467.03
-

4.16
163.19
3.02

4.16
163.19
3.02
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

หน่วยงาน
ราชการของ
รัฐบาลไทย
และ
รัฐวิสาหกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท
เอ ซี ที
โมบาย
จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที
เอาท์ซอร์สซิ่ง
เซอร์วิส
จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที
สปอร์ต คลับ
จ�ำกัด
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เป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรัฐบาลไทย
เป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

เป็นบริษัทย่อย
บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ
98.57
เป็นบริษัทย่อย
บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ
25.00
เป็นบริษัทย่อย
บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ
25.00

ลักษณะรายการ

1. รายได้จาก
การให้บริการ
1) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคม
2) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. ยอดค้างช�ำระ
ที่เกิดจากการซื้อ
และการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
โทรคมนาคม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน
เหตุผล
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
และความจ�ำเป็น
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ของ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
การท�ำรายการ
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

รายการ
เป็นไป
2,506.50 ตามปกติ
ธุรกิจ

2,060.06

2,060.06

2,506.50

3,466.22

3,466.22

3,149.29

3,149.29

1,395.23

1,395.23

1,453.40

1,453.40

1. รายได้จาก
0.51
การให้บริการ
   โทรคมนาคม
2. รายได้จาก  
0.29
    การให้บริการ
         
    โทรคมนาคมอื่น
3. รายได้จาก
1.59
การให้บริการอื่น
        
4. รายได้อื่น
7.25
5. การซื้อบริการ
816.16
6. ยอดค้างช�ำระ
           
ที่เกิดจากการซื้อ
และการขายบริการ                             
1) ลูกหนี้กิจการ
0.66
โทรคมนาคม
         
2) เจ้าหนี้การค้า
583.00
3) เจ้าหนี้อื่น
        104.58
7. สินทรัพย์
        44.02
หมุนเวียนอื่น
         
8. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.18
9. ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น
261.79    

-

0.37

-

-

-

0.61

-

-

11.57
825.77

-

-

0.69

-

-

305.21
92.26
45.75

-

-

4.53
310.87       

-

- รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
- ธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัทร่วม
บริษัท
เทลการ์ด
จ�ำกัด

เป็นบริษัทร่วม
บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 26
เป็นบริษัทร่วม
บริษัท
แอดวานซ์ ดาต้า บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
เน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ ร้อยละ 48.12
จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ เป็นบริษัทร่วม
บริษัทถือหุ้น
ดาต้าคอม
โดยตรง
จ�ำกัด
ร้อยละ 49
บริษัท โมไบล์ เป็นบริษัทร่วม
คอมมิวนิเคชั่น บริษัทถือหุ้น
เซอร์วิสเสส
โดยตรง
จ�ำกัด
ร้อยละ 30
ธนาคาร
กรุงไทย

ลักษณะรายการ

1. รายได้จาก
การให้บริการ
1) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคม
2) รายได้จาก
การให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
3) รายได้จาก
การให้บริการอื่น
2. ยอดค้างช�ำระ
ที่เกิดจากการซื้อ
    และการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
โทรคมนาคม
2) เจ้าหนี้การค้า
3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เป็นกิจการ
1. เงินสด
ที่เกี่ยวข้องกัน
และรายการ
โดยมีรัฐบาลไทย
เทียบเท่าเงินสด
เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ธนาคาร เป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
อาคาร
สงเคราะห์ โดยมีรัฐบาลไทย
เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ธนาคาร เป็นกิจการ
ออมสิน
ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรัฐบาลไทย
เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ธนาคาร เป็นกิจการ
เพื่อ
ที่เกี่ยวข้องกัน
การเกษตร โดยมีรัฐบาลไทย
และสหกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
การเกษตร
ธนาคาร เป็นกิจการ
อิสลาม
ที่เกี่ยวข้องกัน
แห่ง
โดยมีรัฐบาลไทย
ประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน
เหตุผล
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
และความจ�ำเป็น
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ของ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
การท�ำรายการ
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม

รายการ
เป็นไป
0.43 ตามปกติ
ธุรกิจ

0.63

0.63

0.43

-

-

-

-

0.17

0.17

0.14

0.14

5.23

5.23

4.89

4.89

0.57
3.01

0.57
3.01

0.57
3.01

0.57
3.01

16,578.19

16,578.19

20,274.94

20,274.94 รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ผู้บริหารส�ำคัญได้รับหรือพึงได้รับจากบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นใดที่ได้รับ โดยผู้บริหารส�ำคัญ หมายถึง
คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญมีรายละเอียดดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อ่ืน
เมื่อเกษียณอายุ
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
43.08
36.69

0.80
0.41
44.29

1.00
0.39
38.08

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
42.72
36.52

0.80
0.41
43.93

1.00
0.39
37.91

3. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติและรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขปกติการค้าทั่วไป และสามารถค�ำนวณผลตอบแทนได้จากสินทรัพย์หรือ ราคาอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการก�ำหนดอ�ำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงินที่ก�ำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และพิจารณาว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดรายการ
ระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและด�ำเนินรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดังนี้
- การด�ำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีการปฏิเสธอย่างถูกต้องและผ่านคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
- รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย เช่น การให้กู้ยืม จะต้องได้รับผลตอบแทนตามอัตราตลาด
- กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
- กรณี เ ป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ประเภทรายการธุ ร กิ จ ปกติ ห รื อ รายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ ซึ่ ง อยู ่ ใ นอ� ำ นาจอนุ มั ติ
ของฝ่ายบริหาร ให้ใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัท
จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทจะมีการก�ำหนดอ�ำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงิน และผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการ
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ

5. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
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ตามนโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�ำเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัท
จะให้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผย
ชนิดมูลค่าและเหตุผลในการท�ำรายการต่อผู้ถือหุ้นโดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการดูแลผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงิน
รวมของบริ ษั ท ที โ อที จ� ำ กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
โดยเลื อ กใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งระมั ด ระวั ง และประมาณการที่ ดี ที่ สุ ด
ในการจัดท�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งและให้ มี ก ารด� ำ รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระบบควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม
และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
งบการเงิ น ของบริ ษั ท และงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ รั บ การตรวจสอบโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท คื อ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความน่าเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลเอก
(สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์)
ประธานกรรมการ
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“...เงินแผ่นดินนั้น  คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”

พระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษั ท ที โ อที จ� ำ กั ด (มหาชน) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริษัท
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า ยกเว้ น ผลกระทบซึ่ ง อาจจะเกิ ด ขึ้ น ของเรื่ อ งที่ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรคเกณฑ์ ใ นการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ข้อ 17 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จ�ำนวน 76,098.98 ล้านบาท และ 75,577.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวมสินทรัพย์โครงข่าย 3G ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท มูลค่า 11,099.38 ล้านบาท และ 10,579.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา
แผนการใช้สินทรัพย์โครงข่าย 3G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับบริษัท ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการหาประโยชน์ในสินทรัพย์โครงข่าย 3G ตามที่ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินการอยู่จะมีจ�ำนวนเท่าใด จนกว่า
ฝ่ายบริหารของบริษัทจะได้ข้อยุติถึงแนวทางในการหาประโยชน์ในสินทรัพย์โครงข่าย 3G ดังกล่าว ดังนั้น ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจึงไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงผลกระทบต่องบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรายการต้นทุนการให้บริการที่อาจเกิดขึ้นหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์โครงการ 3G มีจ�ำนวน
น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้รวมสินทรัพย์ที่บริษัทได้รับโอนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินบริษัทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2G)
(สัญญาอนุญาต) จ�ำนวน 12,581.95 ล้านบาท สัญญาอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้ตรวจนับสินทรัพย์
ที่รับโอนตามสัญญาอนุญาตทั่วประเทศ จากการตรวจนับพบว่ามีจ�ำนวนสินทรัพย์แตกต่างกันอย่างเป็นสาระส�ำคัญ โดยฝ่ายบริหาร
อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การตรวจสอบจึ ง ยั ง ไม่ อ าจอธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ข องความแตกต่ า งได้ ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จึงไม่สามารถระบุผลกระทบต่อ
งบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรายการค่าเสื่อม
ราคา ขาดทุนจากการด้อยค่า และขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการใช้สินทรัพย์โครงข่าย 2G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�ำหรับบริษัท
ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากประโยชน์ในสินทรัพย์โครงข่าย 2G
ตามที่ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินการอยู่จะมีจ�ำนวนเท่าใด จนกว่าฝ่ายบริหารของบริษัทจะได้ข้อยุติถึงแนวทางในการหาประโยชน์
ในสินทรัพย์โครงข่าย 2G ดังกล่าว ดังนั้น ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรายการต้นทุนการให้บริการที่อาจ
เกิดขึ้นหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์โครงการ 2G มีจ�ำนวนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรายงาน
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนด
โดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท
และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณดังกล่าว ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การด�ำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทตามมติคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งระบุว่า คนร. มีมติเห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้างของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) โดยให้ด�ำเนินการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN Co) และบริษัท NGDC Co
(Neutral Gateway & Data Center) ซึ่งบริษัทได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดตั้ง บริษัท NBN Co โดย คนร.
ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด�ำเนินการก�ำกับและติดตามให้ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการตามแผนการจัดตั้งและด�ำเนินกิจกรรมของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด นั้น
จากการติดตามพบว่าแผนการจัดตั้งบริษัท NBN Co และ บริษัท NGDC Co ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียน รูปแบบธุรกิจ สัดส่วนสินทรัพย์และบุคลากรที่ต้องโอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งใหม่ดังกล่าวเนื่องจากอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ คนร. เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนั้นบริษัทจึงยังคงจ�ำเป็นต้องรอความชัดเจนในการตัดสินใจเชิงนโยบายจาก
รัฐบาลโดย คนร. ในการปรับโครงสร้าง รวมถึงการปรับแผนธุรกิจต่างๆ ภายในบริษัทอีกด้วย ซึ่งความไม่ชัดเจนดังกล่าวอาจส่งผล
ต่ อ การด�ำ เนิ น การตามแผนธุรกิจของบริษัทที่ไ ด้คาดการณ์ ไว้ ทั้ ง นี้ การปรั บโครงสร้ า งและการปรั บแผนธุ ร กิ จ ต่ า งๆ ดั งกล่า ว
ฝ่ายบริหารให้ความเห็นว่าบริษัทมีแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ภายหลังปรับโครงสร้างได้ และฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่า
หากบริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น งานตามแผนธุ ร กิ จ ภายหลั ง การปรั บ โครงสร้ า งที่ บ ริ ษั ท คาดการณ์ ไว้ แ ล้ ว จะส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ยั ง คงสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง หากไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้
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2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27.1 เรื่อง เงินกู้ยืมได้รวมเงินกู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะที่ 3
(3G) จ�ำนวน 8,365.97 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือหารือเกี่ยวกับการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินกับธนาคารผู้ให้กู้

รายงานประจำ�ปี 2559

3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 39.1 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีคดีสัญญาที่บริษัทเป็นจ�ำเลย จ�ำนวน 39,064.48
ล้านบาท
4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 39.1.3 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทยังไม่ได้รับรู้ค่าเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มของภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ถูกหักจากส่วนแบ่งรายได้จ�ำนวน 2,937.77 ล้านบาท
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 39.1.4 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียกเก็บ จ�ำนวน 656.51 ล้านบาท
6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 40 เรื่อง ข้อพิพาทกรณีการเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ
7. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41 เรื่อง ข้อพิพาทกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) กรณีบริษัท
เป็นโจทก์ฟ้อง กรณีผิดสัญญาอนุญาตส่งผลประโยชน์ไม่ครบถ้วนตามสัญญา จ�ำนวน 31,462.51 ล้านบาท ไม่ช�ำระค่าผลประโยชน์
ตอบแทนรายได้จากการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม จ�ำนวน 36,741.73 ล้านบาท กรณีแก้ไขสัญญาอนุญาต ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7
จ�ำนวน 62,773.95 ล้านบาท และกรณีด�ำเนินการโอนย้ายลูกค้าจากระบบ AIS 900 MHz ไปยังโครงข่าย 2100 MHz ของบริษัท
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด บริษัทในเครือกรณีให้หยุดการกระท�ำที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตด�ำเนินการ
พร้อมทั้งเรียกร้องให้ AIS จ่ายค่าเสียหายหรือชดใช้เงินจ�ำนวน 41,116.31 ล้านบาท
ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้นซึ่งผู้บริหารคาดว่ารายงานประจ�ำปีจะจัดเตรียม
ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
ของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและเลิกบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู ้ มี ห น้ าที่ ใ นการก�ำ กับ ดูแ ลมีหน้าที่ในการสอดส่ อ งดู แลกระบวนการในการจั ด ท�ำรายงานทางการเงิ น ของกลุ ่ มบริ ษัท และ
ของบริษัท
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท� ำ ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและ
ของบริษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี ส�ำ หรั บ การด�ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู ้ บ ริ ห ารและจากหลั ก ฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทหรือบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
• ได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ภายในกลุ ่ ม หรื อ กิ จ กรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม บริ ษั ท ส�ำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ รั บผิ ด ชอบแต่ เ พี ย งผู ้ เ ดียวต่อ
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ สื่ อ สารกั บ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ในระบบการควบคุ ม ภายใน
ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ

(นางภัทรา โชว์ศรี)
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางวารินทร์ ตุลาคุปต์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 6

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 26 เมษายน 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ส่วนที่ครบก�ำหนด
ภายในหนึ่งปี
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงาน
และร่วมลงทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

หมายเหตุ

2559

7
8

12,031,706,242
7,987,158,976

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

11,907,666,212
7,886,513,637

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

9
10

24,529,067,298
8,796,224,207

23,921,643,041
9,110,124,620

24,529,067,298
8,783,859,725

23,921,643,041
9,097,951,261

15
11
12

48,586,439
480,721,734
2,974,815,146
56,848,280,042

57,135,581
630,572,789
2,461,418,102
60,169,516,258

48,586,439
480,553,670
2,963,324,160
56,599,571,141

57,135,581
630,475,024
2,462,055,526
59,853,224,205

13
14
14
13
15
9
16
17

5,365,691,136
83,031,280
832,047,822
281,408,027
40,000,000
351,410,208
76,098,982,725

4,163,048,007
33,514,126
790,479,946
357,900,621
85,000,000
366,743,373
69,756,570,646

5,365,691,136
79,172,111
891,639,344
700,644,464
281,408,027
40,000,000
351,410,208
75,577,693,239

4,163,048,007
30,000,000
892,279,894
790,479,946
357,900,621
85,000,000
366,743,373
69,055,646,941

18
19
20

5,873,465,247
2,631,747,549
1,391,349,481
126,576,059
93,075,709,534
149,923,989,576

22,924,734,142
5,873,465,247
3,056,509,478
2,631,243,211
2,520,502,246
1,389,167,561
137,075,534
126,576,059
104,192,078,119 93,308,110,607
164,361,594,377 149,907,681,748

22,924,734,142
3,056,101,085
2,519,789,071
137,075,534
104,378,798,614
164,232,022,819

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันการใช้โทรศัพท์
รายได้รอตัดบัญชี - ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอตัดบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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2559
2558

หมายเหตุ

2559

21
22

910,236,200
14,810,976,923

982,450,713
14,927,928,979

1,470,249,710
14,810,976,923

1,287,379,843
14,927,928,979

27.1

2,264,893,937

2,264,893,937

2,264,893,937

2,264,893,937

27.2
23
24

1,936,843,994
8,458,195,426
1,643,697,418

1,936,843,994
14,848,247,845
1,654,273,980

1,936,843,994
8,507,944,757
1,643,697,418

1,936,843,994
14,898,979,105
1,654,273,980

26

472,450,249
14,300,559
2,750,045,311
33,261,640,017

864,458,369
9,605,606
2,187,614,733
39,676,318,156

472,450,249
2,682,075,872
33,789,132,860

864,458,369
2,140,863,856
39,975,622,063

68,856,870
6,709,760,855
6,667,472,009
13,446,089,734
46,707,729,751

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

68,856,870
6,709,760,855
6,652,703,243
13,431,320,968
47,220,453,828

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

25

26
27.1
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

29
30
31

2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

2558

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

2,135,362,778
2,120,229,066
2,118,110,793
93,764,226,241 99,502,194,680 93,259,701,618
1,309,415,509
443,301,006
1,309,415,509
103,209,004,528 108,065,724,752 102,687,227,920
7,255,297
7,656,402
103,216,259,825 108,073,381,154 102,687,227,920
149,923,989,576 164,361,594,377 149,907,681,748

2,118,110,793
99,090,173,890
443,301,006
107,651,585,689
107,651,585,689
164,232,022,819

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พลเอก
		
(สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์)

ประธานกรรมการ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

(นายมนต์ชัย  หนูสง)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้
รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจาก
การร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากการให้บริการอื่น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ส่วนแบ่งรายได้ น�ำส่งตามกฎหมาย
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปี
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26
32

35
18, 35
38.8
33
14
34
34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

29,462,188,342
1,090,209,111
5,876

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

29,462,439,341
1,090,209,111
5,876

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

928,059,106
549,731,033
7,736,462,913
39,766,656,381

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

928,059,106
549,692,755
7,761,310,313
39,791,716,502

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

23,044,292,317
-

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

23,072,177,907
-

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

2,776,250,580
1,691,002,175
16,799,211,216
65,298,741
312,078,456
44,688,133,485
49,517,153
(4,871,959,951)
(906,088,113)
(5,778,048,064)

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)

2,776,250,580
1,705,409,114
16,902,489,785
15,925,400
312,022,509
44,784,275,295
(4,992,558,793)
(893,256,299)
(5,885,815,092)

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)

รายงานประจำ�ปี 2559

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอี่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ผลก�ำไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนที่เป็นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ขาดทุนส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ขาดทุนต่อหุ้นส�ำหรับส่วนที่เป็นของบริษัท
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

2558

13, 34

1,082,643,129

(8,730,129,040)

1,082,643,129

(8,730,129,040)

34

(216,528,626)

1,746,025,808

(216,528,626)

1,746,025,808

866,114,503

(6,984,103,232)

866,114,503

(6,984,103,232)

34

69,178,525

-

69,178,525

-

34

(13,835,705)

-

(13,835,705)

-

34

36
31

31

36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

55,342,820
921,457,323 (6,984,103,232)
(4,856,590,741) (12,869,103,746)

55,342,820
921,457,323 (6,984,103,232)
(4,964,357,769) (12,954,243,372)

(5,778,177,547)
129,483
(5,778,048,064)

(5,885,815,092)
(5,885,815,092)

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

(4,856,720,224) (12,853,302,659)
129,483
(15,801,087)
(4,856,590,741) (12,869,103,746)
(9.63)

(9.78)

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

(4,964,357,769) (12,954,243,372)
(4,964,357,769) (12,954,243,372)
(9.81)

(9.95)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
- ส�ำรองบริษัทย่อย
- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ขาดทุนส�ำหรับปี
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

120
หมายเหตุ

(15,133,712)
(15,133,712)
(5,778,177,547)
55,342,820
(5,722,834,727)
93,764,226,241

6,000,000,000 2,135,362,778

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร
99,502,194,680

-

- (5,778,177,547)
866,114,503
921,457,323
866,114,503 (4,856,720,224)
1,309,415,509 103,209,004,528

-

129,483
129,483
7,255,297

(530,588)
(530,588)

ส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
รวมส่วนของ ที่ ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
ผู้ถือหุ้น
บริษัท
443,301,006 108,065,724,752 7,656,402

งบการเงินรวม
ส่วนของบริษัท

15,133,712
15,133,712

-

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ก�ำไรสะสม
ช�ำระแล้ว
จัดสรรแล้ว
6,000,000,000 2,120,229,066

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(5,778,048,064)
921,457,323
(4,856,590,741)
103,216,259,825

(530,588)
(530,588)

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
108,073,381,154

หน่วย  :  บาท

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมรายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
- ขาดทุนส�ำหรับปี
- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
-

6,000,000,000 2,120,229,066

-

-

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

(187,173)
(187,173)

(372,187,173)
(372,187,173)

รวม
ส่วนได้เสีย
ส่วนของ
ที่ ไม่มีอ�ำนาจ
ผู้ถือหุ้น
ควบคุม
23,644,662 121,314,672,073

หน่วย  :  บาท

(5,869,199,427)
- (5,869,199,427) (15,801,087) (5,885,000,514)
- (6,984,103,232) (6,984,103,232)
- (6,984,103,232)
(5,869,199,427) (6,984,103,232) (12,853,302,659) (15,801,087) (12,869,103,746)
99,502,194,680
443,301,006 108,065,724,752
7,656,402 108,073,381,154

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

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัท
7,427,404,238 121,291,027,411

งบการเงินรวม
ส่วนของบริษัท
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ก�ำไรสะสม
ก�ำไรสะสม
ช�ำระแล้ว
จัดสรรแล้ว
ยังไม่จัดสรร
หมายเหตุ
6,000,000,000 2,120,229,066 105,743,394,107

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รายงานประจำ�ปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6,000,000,000

-

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

6,000,000,000
-

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

- ขาดทุนส�ำหรับปี

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

122

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

2,118,110,793

-

-

-

2,118,110,793

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

93,259,701,618

(5,830,472,272)

55,342,820

(5,885,815,092)

99,090,173,890

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

งบการเงินเฉพาะบริษัท

1,309,415,509

866,114,503

866,114,503

-

443,301,006

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

102,687,227,920

(4,964,357,769)

921,457,323

(5,885,815,092)

107,651,585,689

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย  :  บาท

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

-

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

-

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6,000,000,000

-

- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

- ขาดทุนส�ำหรับปี

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

6,000,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

หมายเหตุ

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

2,118,110,793

-

-

-

-

-

2,118,110,793

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

99,090,173,890

(5,970,140,140)

-

(5,970,140,140)

(372,000,000)

(372,000,000)

105,432,314,030

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

งบการเงินเฉพาะบริษัท

443,301,006

(6,984,103,232)

(6,984,103,232)

-

-

-

7,427,404,238

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

107,651,585,689

(12,954,243,372)

(6,984,103,232)

(5,970,140,140)

(372,000,000)

(372,000,000)

120,977,829,061

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย  :  บาท

รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ขาดทุนส�ำหรับปี
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน)
ส�ำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
17,18,19,35
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
35
ขาดทุนจากการเสื่อมค่าของสินค้าคงเหลือ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธีส่วนได้เสีย
14
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
การตัดจ�ำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
26
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
17
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
33
ภาษีเงินได้
34
อื่นๆ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

(5,778,048,064)

(5,885,000,514)

(5,885,815,092)

(5,970,140,140)

15,384,525,603
912,142,265
6,005,388

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

15,204,686,258
912,142,265
6,005,388

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

(49,517,153)

(455,673)

-

-

(10,164,518)

(18,339,531)

(58,696,078)

(18,339,531)

15,333,164
180,878,426
1,124,422,929
(928,059,106) (11,740,904,708)

15,333,164
180,878,426
1,124,422,929
(928,059,106) (11,740,904,708)

(1,332,407)

22,702,008

(1,332,407)

22,702,008

(2,643,315)
(38,124)
(837,546,959)
(155,629,520)
312,078,456
906,088,113
(13,102,762)
9,940,969,487

1,627,617,743
(58,366)
(1,193,167,932)
(682,115,437)
412,103,225
(1,675,416,246)
(11,327,445)
1,013,999,039

(2,643,315)
(38,124)
(832,378,164)
(155,629,520)
312,022,508
893,256,299
(13,102,762)
9,646,629,740

1,627,630,741
(58,366)
(1,186,582,787)
(682,115,437)
411,431,522
(1,685,112,987)
(33,372,712)
723,413,319

รายงานประจำ�ปี 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�ำเนินงาน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น
- เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
- สินค้าและพัสดุคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
- เจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินประกันการใช้โทรศัพท์
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

(685,595,090)
(33,121,125)
84,617,113
(174,243,844)
(564,444,444)

2,112,281,612
2,328,934
85,881,869
(501,224,554)
441,353,652

(685,403,967)
(33,121,125)
84,617,113
(174,173,544)
(544,214,030)

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

254,607,589
(19,516,178)
(218,566,240)
(6,377,124,355)
(10,576,563)
587,948,034
(359,840,729)
2,425,113,655

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

509,691,968
(19,516,178)
(218,566,240)
(6,377,575,697)
(10,576,563)
566,729,472
(367,529,495)
2,376,991,454

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
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย  :  บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินลงทุนเพือ่ ไถ่ถอนหนีส้ นิ ระยะยาวเพิม่ ขึน้
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

8
8
9
9

2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

2558

905,048,586
1,255,230,352
901,383,393
1,248,534,807
131,972,735
682,115,438
131,972,735
682,115,438
(12,316,064,567) (16,943,022,978) (12,314,331,977) (16,627,486,908)
17,060,736,405 26,578,058,284 16,910,613,083 26,331,278,806
(34,289,462,656) (39,895,703,012) (34,289,462,656) (39,895,703,012)
33,727,038,398 39,211,152,271 33,727,038,398 39,211,152,271
(251,403,359)
(120,000,000)
74,283,683
63,522,701
74,283,683
63,495,224
(4,174,149,396) (4,529,336,388) (4,173,997,484) (4,529,336,388)
(28,263,675)
(37,708,612)
(28,114,516)
(37,708,612)
839,736,154
6,384,308,056
819,384,659
6,446,341,626
(325,537,108)
(2,264,893,937)
(2,590,431,045)

(433,085,255)
(2,264,893,937)
(372,000,000)
(3,069,979,192)

(325,481,160)
(2,264,893,937)
(2,590,375,097)

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

674,418,764
11,356,791,312

6,415,439,992
4,940,334,305

606,001,016
11,301,169,030

6,441,612,448
4,858,539,567

7

496,166
12,031,706,242

1,017,015
11,356,791,312

496,166
11,907,666,212

1,017,015
11,301,169,030

17

0.03

0.06

0.03

หน่วย : ล้านบาท
0.06

64.16
192.49

1,663.63
938.75

64.16
192.49

1,663.63
938.75

27.1

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่มิใช่เงินสด
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทไี่ ด้มาจากการบริจาค
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจาก
การร่วมการงานและร่วมลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มา
แต่ยังไม่ได้ช�ำระเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุ)

1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 การจัดตั้งบริษัท
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวและเป็นผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดของบริษัท
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2559
2558

โทรคมนาคม
ให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป

ไทย
ไทย

98.57
25.00

98.57
25.00

ประกอบกิจการบริหารจัดการ
ลิขสิทธิ์ และสิทธิประโยชน์

ไทย

25.00

25.00

1.2 การประกอบธุรกิจ
บริษัท และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในด้านโทรคมนาคมทุกประเภท อันได้แก่ การให้บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์สาธารณะทัง้ แบบใช้เหรียญและแบบใช้บตั ร โทรศัพท์รหัสส่วนตัว บริการสือ่ สารร่วมระบบดิจติ อล (ISDN)
โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์ตดิ ตามตัว บริการสือ่ สารข้อมูล บริการคูส่ ายเช่าและวงจรเช่า บริการอินเทอร์เน็ต และธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
และใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมการงานและร่วมลงทุนเพื่อท�ำการขยายโทรศัพท์พื้นฐานและบริการโทรคมนาคม
ที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ทั้งนี้บริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนบางบริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ในอัตราร้อยละของรายได้ และบางบริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่บริษัทในอัตราร้อยละของรายได้หรือเงินขั้นต�่ำ
ที่ระบุในแต่ละสัญญา แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า นอกจากนี้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนบางสัญญายังระบุให้กลุ่มบริษัท
เอกชนดังกล่าวต้องจัดหาอาคารและอุปกรณ์เพื่อด�ำเนินการและส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ที่จัดหามาภายใต้สัญญาข้างต้น
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทภายในเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาฯ ซึ่งส่วนใหญ่โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทเมื่อก่อสร้างและติดตั้งเสร็จ
พร้อมใช้งาน โดยบริษัทจะให้สิทธิแก่กลุ่มบริษัทเอกชนในการใช้สินทรัพย์เพื่อด�ำเนินงานทางการค้า นโยบายในการรับรู้รายได้
และการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับมอบจากกลุ่มบริษัทเอกชนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 2.13
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทได้รับการโอนสิทธิและหน้าที่ในการถือครองและการใช้คลื่นความถี่ 1900 MHz และโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 (IMT - 2000)
จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ.กสท) เพื่อให้บริษัทเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว ตามบันทึกข้อตกลง
การโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่ การเลิกสัญญากิจการร่วมค้า และการจัดการทรัพย์สินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
1900 MHz เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) [เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553
ได้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)] ได้อนุมัติการโอน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 รวมทั้งได้อนุมัติให้บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท
ขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (IMT-2000) ในย่านความถี่ 1965 - 1980 MHz คู่กับ 2155 - 2170 MHz เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทจะเน้นการด�ำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย
(Mobile Network Operator (MNO)) โดยการขายต่อบริการแก่ Wholesale Customers ที่เรียกว่า Mobile Virtual Network
Operator (MVNO) ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ไี่ ม่มสี ทิ ธิในคลืน่ ความถีแ่ ละไม่มโี ครงข่ายเป็นของตนเองในการให้บริการ
และด�ำเนินธุรกิจด้วยการซื้อทราฟฟิค (Traffic) ของ MNO เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าปลีก โดย MVNO จะมีช่องทางการจ�ำหน่าย
และการท�ำตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด ให้บ ริก ารโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม 2552 ในพื้ น ที่ เขตกรุ ง เทพและปริ มณฑล รวมถึง
การขยายการติดตั้งสถานีฐานออกไปยังพื้นที่ภูมิภาคเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสถานีฐานรวมในเขตนครหลวง
และภูมิภาค จ�ำนวน 5,320 แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้ให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมการงานและร่วมลงทุน ดังนี้
1.2.1 บริษัทเอกชนที่ต้องโอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนให้แก่บริษัท
บริษัทเอกชน
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน)

3. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
4. บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด
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ประเภทของบริการ
บริการโทรศัพท์
- โทรศัพท์พนื้ ฐานจ�ำนวน 2.6 ล้านเลขหมาย
ในเขตนครหลวง
- โทรศัพท์สาธารณะประเภทหยอดเหรียญ
ในเขตนครหลวง
- บริการเสริม เช่น DID บริการคู่สายเช่า
เป็นต้น
- บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถใช้
นอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้สาย
บริการโทรศัพท์
- โทรศัพท์พนื้ ฐานจ�ำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย
ในเขตภูมิภาค
- โทรศัพท์สาธารณะประเภทหยอดเหรียญ
ในเขตภูมิภาค
- บริการเสริม เช่น DID บริการคู่สายเช่า
เป็นต้น
บริการสือ่ สารข้อมูลทุกประเภทโดยใช้ระบบ
Datakit Virtual Circuit Switch ระบบ
Frame Ralay ระบบ ATM Switch, ADSL
บริการให้เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง
ผ่านโครงข่ายมัลติมิเดีย

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

ประเภทของบริการ
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลทางโทรศัพท์
ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900

ระยะเวลาของสัญญา
10 ปี นับจาก 29 ตุลาคม 2557
15 ปี นับจาก 21 มกราคม 2545
15 ปี นับจาก 14 ตุลาคม 2545
15 ปี นับจาก 11 กันยายน 2546
15 ปี นับจาก 29 กันยายน 2547
15 ปี นับจาก 18 สิงหาคม 2548

1.2.3 การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จ�ำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการให้บริการออดิโอเท็กซ์ (Audiotex
Service) และบริการบัตรโทรศัพท์
- รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีห่ นึง่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวนเงิน 109.02 ล้านบาท
(ปี 2558 : 186.64 ล้านบาท)
2. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง
- รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวนเงิน 11,441.45 ล้านบาท
(ปี 2558 : 11,603.05 ล้านบาท)
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ อง ทีม่ โี ครงข่ายเป็นของตนเอง ซึง่ อนุญาตให้บริษทั เป็นผูป้ ระกอบการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะกลุ่มระบบ CBR (Common Base Radiotelephone)
- รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มีรายได้ (ปี 2558 : ไม่มีรายได้)
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ อง ทีไ่ ม่มโี ครงข่ายเป็นของตนเอง ซึง่ อนุญาตให้บริษทั เป็นผูป้ ระกอบการให้บริการ
ระบบสื่อสารเพื่อบริการธุรกิจผ่านดาวเทียม (Integrated Satellite Business Network : ISBN)
- รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ อง ทีไ่ ม่มโี ครงข่ายเป็นของตนเอง ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จ�ำนวนเงิน 13.79 ล้านบาท (ปี 2558 : 7.40 ล้านบาท)
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม ซึง่ อนุญาตให้บริษทั เป็นผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมประจ�ำที่ โทรคมนาคม
เคลือ่ นที่ (470 เมกะเฮิรตซ์ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1900 เมกะเฮิรตซ์) บริการสือ่ สารข้อมูล บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
รวมถึงบริการประเภทการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 โดยใบอนุญาตมีอายุสิ้นสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2568
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- รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวนเงิน 11,826.15
ล้านบาท (ปี 2558 : 16,536.91 ล้านบาท)
6. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง
- รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวนเงิน 134.77 ล้านบาท
(ปี 2558 : 191.31 ล้านบาท)
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ระดับชาติ
- รายได้จากการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 จ�ำนวนเงิน 41.70 ล้านบาท (ปี 2558 : 58.13 ล้านบาท)
8. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการ TOT Channal
- รายได้จากการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการ TOT Channal ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่มีรายได้ (ปี 2558 : ไม่มีรายได้)
9. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ระดับชาติ
- รายได้จากการให้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ระดับชาติ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 จ�ำนวนเงิน 2.32 ล้านบาท (ปี 2558 : ไม่มีรายได้)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช�ำระเป็นรายปี ภายใน 150 วันนับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศ
การที่บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเหล่านี้

2 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงินและนโยบายการบัญชี
เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
กฎระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น เรื่องที่อธิบายในนโยบาย
การบัญชีไว้ข้างล่างนี้
รายการที่มีสาระส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย ได้ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม
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2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เริม่ มีผลบังคับใช้ในปีปจั จุบนั
และที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงบางฉบับทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในหลักการส�ำคัญ ซึง่ ผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ได้ประเมินผลกระทบ
ที่อาจมีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีที่เริ่มใช้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ งทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ได้กำ� หนดให้มคี วามชัดเจนขึน้ เกีย่ วกับการปรับราคา
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่ง
ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชีส�ำหรับ
เงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่าง
ระหว่างเงินสมทบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการทีเ่ กิดขึน้ ในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ งินสมทบนัน้ เกิดขึน้ เท่านัน้ และเงินสมทบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริการที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการก�ำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการเปิดเผย
ดังกล่าวรวมถึง 1) ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในล�ำดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย
เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานส�ำคัญที่ใช้มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ งสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้กำ� หนดให้ชดั เจนขึน้ เกีย่ วกับการปรับราคาตามบัญชีกอ่ นหัก
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมในกรณีทกี่ จิ การใช้วธิ กี ารตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มกิจการ (ผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัท)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้ก�ำหนดให้ชัดเจนขึ้นว่ากิจการควรพิจารณา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนนัน้ เข้าเงือ่ นไขการรวมธุรกิจ
หรือไม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

131

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ งการรวมธุรกิจ ได้กำ� หนดให้ชดั เจนขึน้ ในเรือ่ ง ก) ภาระผูกพันทีก่ จิ การ
ต้องจ่ายช�ำระสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เข้าค�ำนิยามของเครื่องมือทางการเงิน ว่าเป็นหนี้สินทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของ
ตามค�ำนิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ก�ำหนดให้วัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกจัดประเภท
เป็นส่วนของเจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก�ำไรหรือขาดทุนทุกสิ้นรอบระยะเวลา
การรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้ถอื ปฏิบตั กิ บั การบัญชีสำ� หรับการจัดตัง้ การร่วมค้าทีอ่ ยูภ่ ายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี้ได้ให้ค�ำนิยามของกิจการ
ที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและได้ก�ำหนดข้อยกเว้นในการจัดท�ำงบการเงินรวม ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้กองทุน
หลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการน�ำบริษัทย่อยเกือบทั้งหมดมารวมในการจัดท�ำ
งบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ได้ก�ำหนดให้กิจการที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุนเปิดเผยข้อมูล
ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการลงทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ของกลุ่มบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่องมูลค่ายุติธรรมได้ก�ำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่อง
ของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และ
การวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรือ่ งเครือ่ งมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
       การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
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สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานและการตีความมาตรฐานดังกล่าว
และเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการส�ำคัญ และจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มกี ารแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิม่ ในการบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือ
บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิม
ที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท
(บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากบริษัทเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องท�ำโดย
ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
2.3 สกุลเงินที่น�ำเสนองบการเงิน
สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัท
ด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและ
สกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของบริษัท
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือ
วันทีต่ รี าคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ทันที
เมือ่ มีการรับรูร้ ายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมด
ของรายการก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วย
2.4 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท
ในบริษัทร่วม
2.4.1 การรวมธุรกิจ
บริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีซื้อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือด้วย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ หรือด้วยภาระหนี้สินซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ได้บริษัทย่อยมา
สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซึ่งได้จากการซื้อบริษัทย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนั้นที่มูลค่ายุติธรรม โดยไม่
ค�ำนึงถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่บริษัทและกลุ่มบริษัทจะได้รับ
จะบันทึกเป็นค่าความนิยม
ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่ต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ทันที
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2.4.2 บริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุม บริษัทและกลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อบริษัทและ
กลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และมีความสามารถท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม บริษัทและกลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย และจะไม่น�ำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวม
ไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่บริษัทและกลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
บริษัทและกลุ่มบริษัทจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในกรณีที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ
บริษัทและกลุ่มบริษัท
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะท�ำให้ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การตัดรายการในงบการเงินรวม
รายการบัญชียอดคงเหลือ และรายการก�ำไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีผลจากรายการระหว่างกันของกิจการ
ที่อยู่ในบริษัทและกลุ่มบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไป เว้นแต่รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่า
มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
การสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
เมือ่ มีการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมบริษทั และกลุม่ บริษทั ตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในบริษทั ย่อย ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
และส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
ในบริษัทย่อยรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
สูญเสียอ�ำนาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยู่กับ
ระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่
รายชื่อบริษัทย่อยหลักของบริษัทและกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
2.4.3 บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่บริษัทและ
กลุ่มบริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดย
ใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย บริษัทและกลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุน
ตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษทั ร่วมนัน้ ลดลงแต่ยงั คงมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญ บริษทั ต้องจัดประเภทรายการทีเ่ คยรับรูใ้ นก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง

134

ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่ง
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม
มีมลู ค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุม่ บริษทั ในบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั และกลุม่ บริษทั จะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนอีกต่อไป
เว้นแต่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่า
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นบริษัทและกลุ่มบริษัทจะค�ำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น
รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่า
บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ก�ำไรและขาดทุน
จากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะบริษทั เงินลงทุนในบริษทั ร่วม จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพือ่ สะท้อน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของ
เงินลงทุนนี้
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.6 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน
12 เดือน นับจากวันที่ได้มา รวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
2.7 ลูกหนี้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้และจะแสดงมูลค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีด้วยจ�ำนวนหนี้
ที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เปรียบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้
การค้าและลูกหนีอ้ นื่ หนีส้ งสัยจะสูญทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูไ้ ว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
2.8 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
สินค้าและพัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าและพัสดุค�ำนวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ราคาทุนของสินค้าและพัสดุคงเหลือ หมายถึง ต้นทุนในการซื้อซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่าย
ทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือพัสดุนั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า
หรือพัสดุ ส่วนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อให้
สินค้านั้นส�ำเร็จรูปและค่าใช้จ่ายในการขาย ในระหว่างปีบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ท�ำการตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าส�ำหรับสินค้าหรือ
พัสดุที่เก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ
2.9 เงินลงทุนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ด�ำเนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุน
เงินลงทุนที่ได้จากบริษัทเอกชนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิแก่บริษัทเอกชนในการด�ำเนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุน
บันทึกเป็นเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และรับรูเ้ ป็นรายได้ทนั ที ในกรณีทบี่ ริษทั และกลุม่ บริษทั ไม่มภี าระผูกพันในการช�ำระต้นทุน
ให้แก่บริษัทคู่สัญญาในอนาคต หรือในกรณีที่ไม่ได้เป็นการรับหุ้นเพื่อช�ำระค่าบริการส�ำหรับบริการที่จะได้รับจากบริษัทและ
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กลุ่มบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ด�ำเนินกิจการตามสัญญา
ร่วมลงทุนรวมอยู่ในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือเงินลงทุนระยะยาวอื่น แล้วแต่กรณี
2.10 เงินลงทุนระยะยาว
บริษัทและกลุ่มบริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งผู้บริหารของบริษัทไม่สามารถระบุช่วงเวลา
ที่แน่นอนที่อาจตัดสินใจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยจะแสดง
รายการเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารจะแสดงเจตจ�ำนงที่จะถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่
ในรายงาน หรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อเพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการ จึงจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหารจะ
ก�ำหนดการจัดประเภทเงินลงทุนเมื่อซื้อและประเมินจุดประสงค์ใหม่อย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีตลาดรองรับ
เงินลงทุนเผื่อขายที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ โดยจะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการอ้างอิงราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอืน่ ทีห่ ลักทรัพย์ดงั กล่าวจดทะเบียนอยู่ รายการก�ำไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนทีม่ กี ำ� หนดเวลา ซึง่ ผูบ้ ริหารตัง้ ใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบก�ำหนด ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
โดยแสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นในชื่อเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด เว้นแต่เป็นเงินลงทุนที่จะครบก�ำหนดภายใน
12 เดือน นับแต่วันที่ในรายงานจึงจะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยแสดงรายการเป็นเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นในชื่อเงินลงทุนทั่วไป และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัทและกลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจ�ำหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�ำหน่าย
ค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจากจ�ำนวนที่ถือครองทั้งหมด
2.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือ
ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิต หรือจัดหาสินค้า หรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงาน
รวมถึงที่ดินที่บริษัทและกลุ่มบริษัทถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ไว้ชัดเจน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์คือต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้าง
ที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนทางตรงอื่น (เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน) และต้นทุนการกู้ยืม
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การจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จนท�ำให้ต้องจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีและราคาทุน ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่
2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและกลุ่มบริษัท แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อม
จะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�ำหรับ
เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และแสดงเป็นส่วนหนึ่งในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บริษทั จะบันทึกแต่ละส่วนประกอบ
ที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั และกลุม่ บริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายด้วยมูลค่าตามบัญชี ส�ำหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นจาก
การซ่อมบ�ำรุงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนใน
การเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
จ�ำนวนปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกภายในอาคาร
อุปกรณ์โครงข่าย
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

3 - 10
2 - 35
2 - 35
2 - 15
2-7
5-8

บริษัทและกลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
บริษัทและกลุ่มบริษัทจะทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือทุกสิ้นรอบปีบัญชี
เป็นอย่างน้อย
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บริษทั และกลุม่ บริษทั บันทึกสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั จากการบริจาคด้วยราคาทุน เป็นรายได้อนื่ ทัง้ จ�ำนวนในปีทไี่ ด้รบั บริจาค หากการบริจาค
ดังกล่าวไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีลงให้เท่ากับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ในกรณีที่บริษัทจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะบันทึกรายการก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์ได้บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้ค�ำนวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตรา
ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกู้ในระหว่างปีในกรณีที่เงินกู้ยืมเกิดขึ้น โดยเฉพาะเพื่อซื้อ ก่อสร้าง หรือผลิตสินทรัพย์
2.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
บริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ตามราคาทุนที่บริษัทเอกชนผู้โอนได้รายงาน
ให้แก่บริษทั และกลุม่ บริษทั ทัง้ จ�ำนวน ณ วันทีบ่ ริษทั เอกชนคูส่ ญ
ั ญาส่งมอบสินทรัพย์นนั้ ให้แก่บริษทั และกลุม่ บริษทั คูก่ บั บัญชีรายได้
รอตัดบัญชี ซึ่งแสดงในหมวดหนี้สิน
บริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกรับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่บริษัท
และกลุ่มบริษัทได้รับโอน หรือตามอายุที่เหลือของสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับโอนดังกล่าวค�ำนวณตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ�ำนวน ในอัตราดังนี้
จ�ำนวนปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกภายในอาคาร
อุปกรณ์โครงข่าย
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

5 - 35
5 - 35
5 - 15
3 - 10

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีลงให้เท่ากับมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบ
การด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต�่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบ
กับมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ซงึ่ จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน
ความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในรายงาน
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2.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาบันทึกเป็นสินทรัพย์ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาและการด�ำเนินการให้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ำมาใช้งานได้ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตามอายุการใช้งานที่ประมาณการขึ้น 3 ถึง 7 ปี
ค่าสิทธิ - ระบบจัดการเรียนการสอน
ค่าสิทธิ - ระบบจัดการเรียนการสอน เป็นค่าสิทธิที่เกิดจากบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาร่วมด�ำเนินการให้บริการซอฟท์แวร์
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยตกลงให้สิทธิในระบบดังกล่าวแก่บริษัทและกลุ่มบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
เพื่อน�ำไปให้บริการหรือจ�ำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าทั่วประเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี บริษัทและกลุ่มบริษัทจะตัดจ�ำหน่าย
ค่าสิทธิดังกล่าวตามอายุสัญญา
สิทธิในการถือครองคลื่นความถี่
สิทธิในการถือครองคลื่นความถี่ เป็นสิทธิในการถือครองและใช้คลื่นความถี่ระบบ 1900 MHz และโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3
(IMT 2000) ซึ่งได้รับมาจากบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่ การเลิกสัญญากิจการร่วมค้าและการจัดการ
ทรัพย์สินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท และ บมจ.กสท โดยจะตัดจ�ำหน่ายโดยใช้
วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 17 ปี (ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2568) ตามอายุที่เหลืออยู่ของใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับ
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยน�ำราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงซึง่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ในอนาคต
จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
2.16 การบัญชีส�ำหรับสัญญาเช่าระยะยาว
การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วั น ที่ เริ่ ม ต้ น ข้ อ ตกลง บริ ษั ท และกลุ ่ ม บริ ษั ท จะพิ จ ารณาว่ า ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยสั ญ ญาเช่ า หรื อ มี สั ญ ญาเช่ า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการ
ใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�ำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ท�ำให้บริษัทและกลุ่มบริษัทมีสิทธิ
ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทและกลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่
เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทและกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่
ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�ำนวนหนี้สินจะลดลงตามจ�ำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สิน
จะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและกลุ่มบริษัท
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กรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่บริษัทถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า โดยจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและ
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน เพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนีส้ นิ คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
กรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ของบริษัทที่มีลักษณะเหมือนกัน รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า
2.17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
2.18 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สิน
ดังกล่าว และสามารถประมาณจ�ำนวนภาระหนีส้ นิ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำ� นวนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ประมาณการ
หนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้
สะท้อนจ�ำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
2.19 การรับรู้รายได้
- รายได้คา่ บริการการใช้โทรศัพท์พนื้ ฐานภายในประเทศ โทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ และค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ประเทศ รับรูต้ ามระยะเวลาทีใ่ ห้บริการในอัตราค่าบริการทีบ่ ริษทั และกลุม่ บริษทั ก�ำหนด โดยบริษทั และกลุม่ บริษทั จะประมาณ
รายได้ค่าบริการที่ยังไม่มีการออกใบแจ้งหนี้จากประวัติการใช้โทรศัพท์ของลูกค้า และแสดงเป็นรายได้ค้างรับในหมวดลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น
- รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศที่ บมจ.กสท เป็นผู้ให้บริการรับรู้ในอัตราที่ก�ำหนดเมื่อได้ให้บริการ
แก่ลูกค้า ตามที่ได้รับแจ้งจ�ำนวนการใช้โทรศัพท์จาก บมจ.กสท
- รายได้จากการให้บริการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการติดตั้งแล้วเสร็จ
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- รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะรับรู้ตามระยะเวลาการให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเงินที่จัดเก็บได้

รายงานประจำ�ปี 2559

- รายได้ค่าเช่าคู่สายและวงจรรับรู้ตามระยะเวลาที่ได้ให้บริการในอัตราที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ประกาศไว้
- รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา
- รายได้ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) รับรู้เมื่อได้ให้เชื่อมโยงโครงข่ายตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในการรับช�ำระ
- รายได้จากการขายอุปกรณ์รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านั้นแล้ว
- รายได้จากการขายบัตรโทรศัพท์และบัตรอินเตอร์เน็ตรับรู้เมื่อขาย
- ส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนจะรับรู้เป็นรายได้ดังนี้ ผลประโยชน์
ตอบแทนขั้นต�่ำต่อปีและส่วนที่เกินกว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่ำจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งค�ำนวณจากใบแจ้งยอด
รายได้ที่ได้รับจากบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญา ในกรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บเงิน บริษัทและ
กลุ่มบริษัทจะบันทึกลูกหนี้ทั้งจ�ำนวน และบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและกลุ่มบริษัทไม่เกินส่วนแบ่งที่บริษัทและ
กลุ่มบริษัทจะได้รับตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา และบันทึกบริษัทคู่สัญญาเป็นเจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ โดยเจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้
จะแสดงสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในส่วนที่บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญาต้องรับผิดชอบ
- รายได้จากการได้รับสินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 2.13
- รายได้จากการได้รับเงินลงทุนจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ด�ำเนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุน ได้อธิบายไว้ใน
หมายเหตุ 2.9
- ส�ำหรับรายการค้าที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทน มากกว่าการเป็นตัวการ บริษัทและกลุ่มบริษัทจะรับรู้
รายได้ด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหน้า
- รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้
เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
- เงินปันผลรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
- รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและค�ำนึงถึง
จ�ำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�ำหรับการบันทึกค้างรับของบริษัทและกลุ่มบริษัท เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอน
ในการรับช�ำระ
รายได้ทุกประเภทตามที่กล่าวข้างต้นแสดงสุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนลด
2.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุม
โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�ำหน้าที่ถือหุ้น
บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม
และบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัทและกลุ่มบริษัท
ผู้บริหารส�ำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว
และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั และกลุม่ บริษทั แต่ละรายการ บริษทั และกลุม่ บริษทั
จะค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

2.21 ผลประโยชน์พนักงาน
2.21.1 โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงินที่แน่นอนไปอีก
กิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่าย
สมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ท�ำงานให้กับกิจการ โครงการสมทบเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท ได้แก่
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นในภายหลังใช้ชื่อว่า “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพผู้ปฏิบัติงานองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 เมื่อบริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทศท
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 โดยก�ำหนดให้พนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2540 เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ ทุกคน ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 29 กันยายน 2540
ให้เป็นไปตามความสมัครใจได้ โดยสามารถเลือกเข้ากองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงานหรือกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ โดยบริษัท
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ
การท�ำงานเกิน 20 ปี และจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี
และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 บริษัทได้เปลี่ยนอัตราสมทบเป็นอัตราร้อยละ 13 และ 12 ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ
การท�ำงานเกิน 20 ปี และไม่เกิน 20 ปี ตามล�ำดับ บริษัทรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่
เกิดรายการ โดยสินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพฯ
2.21.2 โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิ
ของบริษัทและกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การค�ำนวณนั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นรายปี
บริษัทและกลุ่มบริษัทรับรู้ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ของบริษัทและกลุ่มบริษัท มีดังนี้
2.21.2.1 โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่น
เมื่อเกษียณอายุ
บริษัทและกลุ่มบริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้พนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยพนักงาน
ที่เกษียณอายุจะได้รับค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่น
เมื่อเกษียณอายุส�ำหรับพนักงานที่ท�ำงานติดต่อกันครบ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี และที่ท�ำงานครบ 15 ปี ด้วยอัตราค่าตอบแทน
เป็นจ�ำนวน 180 วันและ 300 วัน ของฐานเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ ตามล�ำดับ
2.21.2.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
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บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน หรือกองทุนบ�ำเหน็จเดิม ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2497 เพื่อจ่ายสงเคราะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงาน และเพื่อให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์

รายงานประจำ�ปี 2559

หรือบุคคลเป็นประกัน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบเพื่อกองทุนสวัสดิการฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือน
พนักงานและจ่ายสมทบเพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ค�ำนวณโดยใช้
เงินเดือน ณ วันสิ้นงวดคูณด้วยอายุงาน ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ก�ำหนดในข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการฯ และต่อมาเมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2548 บริษัทได้มีการแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน โดยให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จะค�ำนวณเป็น 2 ช่วง
โดยช่วงแรกใช้เงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คูณด้วยอายุงานตัง้ แต่วนั เริม่ ท�ำงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และช่วงที่ 2
ใช้เงินเดือน ณ วันสิ้นงวดคูณด้วยอายุงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และใช้หลักเกณฑ์
ตามระเบียบที่แก้ไขใหม่นี้จนถึงปัจจุบันในการค�ำนวณ สินทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการฯ ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินให้พนักงานกู้ยืม และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
2.21.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์ที่
ก�ำหนดไว้ เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การค�ำนวณนั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นรายปี โดยค�ำนวณ
ตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก�ำไร
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้นผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของบริษัทและกลุ่มบริษัท มีดังนี้
โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ให้รางวัลตอบแทนความชอบจากการท�ำงานระยะยาวแก่พนักงานที่มีอายุการท�ำงานครบ 25 ปี และ
36 ปี
2.21.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
บริษัทและกลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทมีค�ำสั่งอนุมัติให้พนักงานลาออก
โดยมีการยกเลิกการจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง โดยให้ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนให้มีการ
ออกจากงานโดยสมัครใจ
บริษัทและกลุ่มบริษัทจะมีการคิดลดกระแสเงินสด หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเกินกว่า 12 เดือนนับจาก
วันที่รายงาน
2.21.5 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�ำงานให้
หนีส้ นิ รับรูด้ ว้ ยมูลค่าทีค่ าดว่าจะจ่ายช�ำระส�ำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสัน้ หรือการปันส่วนก�ำไร หากบริษทั และกลุม่ บริษทั
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้ในอดีตและ
ภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
2.21.6 การจ่ายตอบแทนพนักงานเป็นหุ้นสามัญ
บริษัทได้ก�ำหนดให้จัดสรรหุ้นให้พนักงานจากการแปลงสภาพ ทศท เป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือน
กรกฎาคม 2545 โดยให้พนักงานได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาพาร์ จ�ำนวน 6 เท่าของเงินเดือน และได้รับหุ้นให้เปล่า (ค�ำนวณ
ในราคาพาร์) จ�ำนวน 2 เท่าของเงินเดือน โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นต่อพนักงานและประชาชน
ทั่วไป ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของพนักงานในรูปของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 6.5
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเมื่อขายหุ้นต่อพนักงานและประชาชนทั่วไป บริษัทไม่ได้บันทึกค่าตอบแทนดังกล่าว จนกว่าได้มี
การออกหุ้นสามัญภายใต้โครงการนี้

143

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

2.22 ค่าวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้าน
เทคนิค รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และบริษัท
และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน�ำสินทรัพย์มาใช้
ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส�ำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพือ่ ให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกูย้ มื สามารถน�ำมารวมเป็นส่วนหนึง่
ของราคาทุนของสินทรัพย์ส่วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ รายจ่ายในการพัฒนาที่ได้รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป
รายจ่ายในการพัฒนาที่บันทึกเป็นสินทรัพย์จะเริ่มตัดจ�ำหน่ายเมื่อเริ่มผลิตหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยตัดจ�ำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของการพัฒนานั้น
2.23 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีได้ก�ำหนดไว้
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือสามารถขอคืนได้ โดยค�ำนวณจากก�ำไรขาดทุนประจ�ำปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลา
ที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทได้ด�ำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะ
ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ที่สามารถน�ำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับ
การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากรหากคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระค่าใช้จ่ายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจ�ำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของ
รายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อก�ำไรทางบัญชีและก�ำไร (ขาดทุน) ทางภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำจ�ำนวน
ผลต่างชัว่ คราวนัน้ มาใช้ประโยชน์ กลุม่ บริษทั ได้ตงั้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ทปี่ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
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2.24 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
2.25 ก�ำไรต่อหุ้น
บริษัทและกลุ่มบริษัท แสดงก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับหุ้นสามัญ ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน)
ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี

  3 การด�ำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้างของบริษัท และ บมจ.กสท โดยการจัดตั้ง
บริษัทที่รัฐบาลถือหุ้น 100% ได้แก่ บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN Co) บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (NGDC Co) โดยบริษัทได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดตั้ง NBN Co และให้
ด�ำเนินกิจการตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท และ บมจ.กสท
ด�ำเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้
- พิจารณาแผนธุรกิจของ NGDC Co และ NBN Co ให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ในด้านการพัฒนาโครงข่าย
ไปยังชนบท และเพิ่มการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ รวมถึงความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการประเมิน
ทรัพย์สินในมูลค่าเป็นธรรม และการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท
และ บมจ.กสท ไปยังบริษัทใหม่
- พิจารณาปรับปรุงการขอยกเว้นให้ NGDC Co และ NBN Co ไม่ต้องถือปฏิบัติตามค�ำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป โดยให้อยู่ในกรอบเท่าที่จ�ำเป็น
- พิจารณาข้อเสนอเรื่องการขอใช้สิทธิแห่งทางในการปักเสาพาดสายของ NBN Co ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้กับ
ที่สาธารณะนั้นๆ
การปรับโครงสร้างบริษัทตามมติ คนร. ข้างต้น เป็นหนึ่งในแผนงานส�ำคัญในปี 2560 ตามแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ
โดยเป็นการแก้ไขปัญหาการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ซึ่งเป็นการแยกประเภทการด�ำเนินงานด้านการวางโครงข่าย
โทรคมนาคมออกจากด้านการให้บริการลูกค้า ท�ำให้สามารถปรับโครงสร้างต้นทุนของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
ลดค่าใช้จา่ ยพนักงาน และลดการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์ของบริษทั นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ที่เหลืออยู่หลังการโอนย้ายทรัพย์สินไปยัง NBN Co และ NGDC Co ทั้งการใช้ทรัพย์สินประเภทคลื่นความถี่รวมถึงสินทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ การบริหารทรัพย์สินท่อร้อยสายใต้ดิน และอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม แผนการจัดตั้ง NBN Co และ NGDC Co ดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องโครงสร้างการถือหุ้น / จ�ำนวน
ทุนจดทะเบียนทีเ่ หมาะสม รูปแบบธุรกิจ การโอนสินทรัพย์ และการถ่ายโอนพนักงานไปบริษทั ใหม่ ซึง่ อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณา
ของ คนร. เพื่อน�ำเสนอ ครม. ต่อไป ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าตามสัดส่วนสินทรัพย์ที่โอนไป NBN Co จะท�ำให้บริษัทมีสัดส่วน
การถือหุ้น ที่ท�ำให้บริษัทมีอ�ำนาจควบคุมการด�ำเนินงานของ NBN Co
ฝ่ายบริหารได้ประเมินผลกระทบทางการเงินจากการจัดตั้ง NBN Co และ NGDC Co แล้ว คาดว่าจะท�ำให้กระแสเงินสดรับของ
บริษัทในภาพรวมดีขึ้นกว่าการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าใช้โครงข่าย NBN Co และ NGDC Co
แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายบ�ำรุงรักษา และการลดการลงทุน นอกจากนี้บริษัท
จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการคิดค่าบริการจากการที่ NBN Co ใช้ระบบงานสนับสนุนต่างๆ และใช้สินทรัพย์ของบริษัท
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรับปี 2560 บริษัทได้จัดท�ำประมาณการกระแสเงินสดส�ำหรับระยะเวลา 5 ปี (2560 - 2564) ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้ความ
ระมัดระวัง และดุลยพินิจอย่างรอบคอบ บริษัทเชื่อมั่นว่าหากบริษัทด�ำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัท
มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ และมีเงินสดส�ำรองคงเหลือในระดับเพียงพอที่จะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
หากไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้

  4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
4.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริษัทและกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาดการเงิน (ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการ
ลดผลกระทบเชิงลบต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะ
ผลกระทบจากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย บริษัทและกลุ่มบริษัทจึงใช้เครื่องมืออนุพันธ์
ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) เพือ่ กระจายความเสีย่ งจากสกุลเงินหนึง่
ไปยังอีกสกุลเงินหนึ่ง และการช�ำระหนี้คืนก่อนก�ำหนด (Prepayment) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดภาระหนี้
เงินกู้ต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงด�ำเนินการโดยสายงานการเงิน ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4.1.1 ความเสี่ยงด้านตลาดการเงิน
(1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่ งจากบริษทั และกลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วยเงินกูย้ มื เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ ในสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ และเยนญี่ปุ่น ดังนั้นบริษัทและกลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จากสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเยนญี่ปุ่น ส�ำหรับสินทรัพย์ บริษัทและกลุ่มบริษัทมีเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ กับธนาคารในประเทศ ซึง่ มีไว้เพือ่ จ่ายช�ำระหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากนีย้ งั มีความเสีย่ ง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกิดจากรายการทางการค้า และการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตด้วย
เพื่อเป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ด�ำเนินการดังนี้
- ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap)
- สะสมเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายช�ำระหนี้เงินตราต่างประเทศ (Natural Hedging)
บริษทั และกลุม่ บริษทั ได้ทำ� ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศส�ำหรับเงินกูย้ มื
ที่เป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น แต่รายการทางการค้าอื่น เช่น การซื้ออุปกรณ์โครงข่ายและการจ่ายช�ำระเจ้าหนี้การค้า ซึ่งบริษัท
และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ด�ำเนินการป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับรายการเหล่านี้
(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
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บริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับดอกเบี้ยจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเปลี่ยนแปลงง่ายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทและกลุ่มบริษัทจัดการกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยจัดให้มีเงินฝากที่มีอายุครบ
ก�ำหนดหลายช่วงเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดและเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
นอกจากนี้บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ก�ำหนดเป็นอัตราคงที่ ณ วันเริ่มต้นส�ำหรับสัญญาเช่า
ทางการเงินที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า เงินกู้ยืมระยะยาว เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหุ้นกู้

รายงานประจำ�ปี 2559

4.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทและกลุ่มบริษัทมีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ (หมายเหตุ 7 8 และ 9) โดยเลือก
ธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง ส�ำหรับ
การลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทและกลุ่มบริษัทจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่ำ  ซึ่งประกอบด้วยตราสารหนี้
ภาครัฐ และหุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A ขึ้นไป บริษัทและกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะท�ำให้แน่ใจได้ว่า
การขายสินค้าและการให้บริการไปยังลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม
4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทและกลุ่มบริษัทจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องโดยด�ำรงเงินสดอย่างเพียงพอและมีหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับ
4.2 การบัญชีส�ำหรับอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินและกิจการป้องกันความเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap)
บริษัทได้ท�ำข้อตกลงกับคู่สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินหนึ่งไปเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงกัน และจะท�ำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่แตกต่างกันดังกล่าวเมื่อถึงก�ำหนดตามสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าว
เป็นสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศส�ำหรับเงินกูย้ มื ซึง่ บริษทั และกลุม่ บริษทั ได้บนั ทึกเงินกูย้ มื ด้วยสกุลเงินใหม่ทแี่ ลกเปลีย่ น
ณ วันที่ท�ำสัญญา ส่วนแตกต่างระหว่างสกุลเงินเดิมและสกุลเงินใหม่ได้บันทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ
รายละเอียดของอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37

  5 ประมาณการและการใช้วิจารณญาณ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทและกลุ่มบริษัทมีลักษณะธุรกิจที่ต้องลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ที่ใช้ในการด�ำเนินงานเป็นสาระส�ำคัญในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนของ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งที่
ได้มาจากการซื้อสัญญาเช่าทางการเงิน และการรวมธุรกิจจะค�ำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายจากการประมาณการอายุ
การใช้งาน และมูลค่าซาก โดยใช้วิธีเส้นตรง อายุการใช้งานถูกประมาณการตั้งแต่วันที่ได้รับสินทรัพย์มา โดยจะใช้ประสบการณ์
ในอดีตจากสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท
และกลุ่มบริษัทจะทบทวนอายุการใช้งาน วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือ ทุกสิ้นรอบปีบัญชี หรือเมื่อมีการตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ทเี่ สือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ หรือมีการเปลีย่ นแปลงในด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อายุการใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่ได้ประมาณการไว้ ซึ่งการทบทวนในอนาคตนั้นอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอายุ
การใช้งาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมส�ำหรับโทรศัพท์ประจ�ำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่เคเบิ้ล
ใต้นำ 
�้ และโครงข่ายระหว่างประเทศ ส่วนสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนส่วนใหญ่คอื สิทธิในการถือครองและใช้คลืน่ ความถีร่ ะบบ 1900 MHz
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (IMT2000) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการใช้งานจะส่งผลให้อายุการใช้งานและมูลค่า

147

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ของสินทรัพย์ที่ได้ประเมินไว้เปลี่ยนไป ณ วันที่ในงบการเงินบริษัทและกลุ่มบริษัทจะประเมินว่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนมีข้อบ่งชี้ถึงการด้อยค่าหรือไม่ หากพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ท�ำให้เชื่อว่าอาจเกิดการด้อยค่า บริษัทและกลุ่มบริษัท
จะทดสอบการด้อยค่าโดยประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากสินทรัพย์ และค�ำนึงถึงธุรกิจ ตลาด และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
ซึ่งจะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ มูลค่าจากการใช้ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องใช้ข้อสมมติฐานหลายประการ เช่น อัตราการเติบโตของตลาดโทรคมนาคม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนเลขหมาย ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และการใช้อัตราการคิดลดที่เหมาะสม
5.2 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการ
ผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช�ำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการที่บริษัท
และกลุ่มบริษัท ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของ
การติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิดช�ำระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
นอกจากนี้บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีข้อโต้แย้งกับลูกหนี้การค้าบางราย ทั้งลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม และลูกหนี้การค้า
ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้บันทึกเป็นลูกหนี้ไว้ในงบการเงิน และยังไม่ได้รับช�ำระเงินในปัจจุบัน ลูกหนี้
การค้าดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนี้จากรายได้ทางไกลต่างประเทศ ลูกหนี้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access Charge) และลูกหนี้
จากสัญญาส่วนแบ่งรายได้ ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการพิจารณา
ถึงโอกาสที่จะได้รับช�ำระเงิน โดยค�ำนึงถึงประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ และเชื่อมั่นว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทมีประเด็น
โต้แย้งที่เพียงพอและจะได้รับเงินดังกล่าว จึงยังไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้การค้าดังกล่าว
5.3 สัญญาเช่าทางการเงินกรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
บริษัทและกลุ่มบริษัทท�ำสัญญาหลายสัญญากับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อเช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมาให้บริการ
เงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น การใช้งานจริงที่เกิดขึ้น จ�ำนวนของผู้ใช้บริการ ซึ่งจากการพิจารณา
นิยามและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาเหล่านี้ หากบริษัทและกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของสัญญามีการโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่มาให้กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินทรัพย์เหล่านี้อยู่ในที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ของบริษัทและกลุ่มบริษัท
5.4 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน อัตรามรณะ รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับ
อัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ กลุ่มบริษัท
ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการก�ำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะ
จ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระภาระผูกพัน
ข้อสมมติฐานหลักส�ำหรับภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ซึ่งอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาดได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 28
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  6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนทุน
วัตถุประสงค์ของบริษทั และกลุม่ บริษทั ในการบริหารทุนของบริษทั นัน้ เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

  7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากประจ�ำ
รวม

2559

2558

8.20
11,018.42
1,005.09
12,031.71

9.39
11,338.68
8.72
11,356.79

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
7.89
9.11
10,894.82
11,283.47
1,004.96
8.59
11,907.67
11,301.17

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและประเภทฝากประจ�ำ มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แท้จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 0.62 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ร้อยละ 0.62 ต่อปี)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และ
ประเภทฝากประจ�ำ 3 เดือน ของกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน จ�ำนวน 57.72 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 :
47.11 ล้านบาท) และได้รวมเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จ�ำนวน 30.11 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 8.82
ล้านบาท) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจ่ายช�ำระหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 11,018.42 ล้านบาท
และงบการเงินเฉพาะบริษัท จ�ำนวน 10,894.82 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 11,338.68 ล้านบาท และ 11,283.47
ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้รวมเงินฝากธนาคารที่น�ำไปเป็นหลักประกันตามสัญญา จ�ำนวน 8.34 ล้านบาท (หมายเหตุ 27.1)

  8 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ 6 - 12 เดือน
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด

2559
7,887.16
100.00
7,987.16

2558
12,631.83
12,631.83

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
7,786.51
12,382.79
100.00
7,886.51
12,382.79

เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ  6 - 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 7,887.16 ล้านบาท
และงบการเงินเฉพาะบริษัท จ�ำนวน 7,786.51 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 12,631.83 ล้านบาท และ 12,382.79
ตามล�ำดับ) ได้รวมเงินฝากประจ�ำของกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน จ�ำนวน 195.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 :
195.00 ล้านบาท) และได้รวมเงินฝากธนาคารที่น�ำไปเป็นหลักประกันตามสัญญา จ�ำนวน 1,063.03 ล้านบาท (หมายเหตุ 27.1)
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราว มีดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
รับโอนจากเงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 13)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

2559
12,631.83
12,316.07
(17,060.74)
100.00
7,987.16

2558
22,266.87
16,943.02
(26,578.06)
12,631.83

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
12,382.79
22,086.59
12,314.33
16,627.48
(16,910.61)
(26,331.28)
100.00
7,886.51
12,382.79

เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอตั ราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ทีแ่ ท้จริง ร้อยละ 1.57 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ร้อยละ
2.07 ต่อปี)

  9 เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว - ภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว - เกินหนึ่งปี

2558
23,921.64
85.00
24,006.64

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
24,529.07
23,921.64
40.00
85.00
24,569.07
24,006.64

2559
24,006.64
34,289.46
(33,727.03)
24,569.07

2558
23,322.09
39,895.70
(39,211.15)
24,006.64

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
24,006.64
23,322.09
34,289.46
39,895.70
(33,727.03)
(39,211.15)
24,569.07
24,006.64

24,479.07
50.00
24,529.07

23,921.64
23,921.64

24,479.07
50.00
24,529.07

23,921.64
23,921.64

40.00
24,569.07

85.00
24,006.64

40.00
24,569.07

85.00
24,006.64

2559
24,529.07
40.00
24,569.07

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว มีดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ตัดจ�ำหน่ายส่วนเกินกว่ามูลค่าตราสารหนี้
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว - ภายในหนึ่งปี
เงินฝากธนาคาร
ตราสารหนี้
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เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว - เกินหนึ่งปี
ตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวทั้งสิ้น

รายงานประจำ�ปี 2559

เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย เงินที่ฝากไว้กับธนาคารต่างๆ เป็นประเภทเงินฝาก
ที่มีระยะเวลาก�ำหนดไม่เกิน 24 เดือน ซึ่งได้รวมถึงเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร และหุ้นกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาสมทบ
ในแต่ละปีเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ไถ่ถอนหนี้สินได้ตามความจ�ำเป็น ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติหลักการจาก
ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการเงินตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยต้องรายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ
ทั้งนี้เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แท้จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 1.60
ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ร้อยละ 2.10 ต่อปี)

10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม (หมายเหตุ 10.1)
ลูกหนีก้ ารค้าผูใ้ ช้บริการจากการร่วมการงานและ
ร่วมลงทุน (หมายเหตุ 10.2)
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
(หมายเหตุ 10.3)
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
7,124.98
7,334.69

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
7,112.61
7,322.52

834.60

972.04

834.60

972.04

681.04
8,640.62
155.61
8,796.23

681.05
8,987.78
122.34
9,110.12

681.04
8,628.25
155.61
8,783.86

681.05
8,975.61
122.34
9,097.95

10.1 ลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้การค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับ
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม

2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

4,677.56
1,470.74

4,472.09
1,546.82

4,678.09
1,470.74

4,472.81
1,546.82

3,791.52
562.45
10,502.27
(3,377.29)
7,124.98

3,529.38
562.45
10,110.74
(2,776.05)
7,334.69

3,778.62
562.45
10,489.90
(3,377.29)
7,112.61

3,516.49
562.45
10,098.57
(2,776.05)
7,322.52
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ลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคมประกอบด้วย ลูกหนี้ผู้ใช้บริการจากโครงข่ายของบริษัท เช่น จากการใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
ค่าเช่าท่อร้อยสายเคเบิ้ล ค่าเช่าวงจร ค่าเชื่อมโยง (Access Charge)
ลูกหนี้การค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วได้รวมลูกหนี้ที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 1,254.99
ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 1,324.00 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ.กสท) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกข้อตกลงการแบ่งรายได้
ทางไกลต่างประเทศ โดยจะขอช�ำระเป็นค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ตามอัตราที่ บมจ.กสท เสนอต่อ กสทช. แทน ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2551 อย่างไรก็ตามบริษัทมีหนังสือแจ้งให้ บมจ.กสท ทราบว่าข้อตกลงเดิมยังมีผลบังคับใช้ต่อไป และเมื่อวันที่
22 มีนาคม 2554 บริษัทได้ฟ้อง กสทช. เพื่อให้เพิกถอนค�ำชี้ขาดข้อพิพาทและค�ำวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ข้างต้นที่มีการชี้ขาดและค�ำวินิจฉัยที่ไม่เป็นประโยชน์กับบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่
4 เมษายน 2555 บริษัทยื่นฟ้อง บมจ.กสท ต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ช�ำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของทุนทรัพย์ จ�ำนวน 4,348.22 ล้านบาท และศาลปกครองกลางได้รับค�ำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง แต่เนื่องจาก บมจ.กสท ไม่ได้ส่งข้อมูลตามข้อตกลงเดิม ท�ำให้บริษัทไม่สามารถวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้
และประมาณมูลค่าต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ บริษทั จึงยังไม่บนั ทึกส่วนแบ่งรายได้ทางไกลต่างประเทศจาก บมจ.กสท
และไม่บันทึกต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการรายอื่นในงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551
บมจ.กสท ได้ท�ำข้อตกลงกับบริษัท เรื่อง การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทคู่สัญญาภายใต้สัญญาให้ด�ำเนินการ
ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของ บมจ.กสท รวม 3 ราย คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
(DTAC) บริษัท ทรู มูฟ จ�ำกัด (TRUE Move) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ำกัด (DPC) โดยเป็นข้อตกลง 3 ฝ่าย ระหว่างบริษัท
บมจ.กสท และบริษัทคู่สัญญา เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ติดต่อกับโครงข่ายของบริษัทและคู่สัญญาของบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2544 พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลบังคับใช้ ซึ่งตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวได้มีการก�ำหนดในหมวด 2
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ กสทช. ได้ออกประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายในปี 2549 เป็นผลให้
คู่สัญญาของ บมจ.กสท 2 ราย คือ DTAC และ TRUE Move ใช้เป็นข้ออ้างในการขอยุติการจ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge)
และขอเจรจาเพื่อท�ำสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย และอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge หรือ IC)
โดยจะจ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge) จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เท่านั้น และระหว่างที่ไม่มีข้อยุติจะช�ำระค่า IC ตั้งแต่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป ในอัตราที่ตกลงกันหรือในอัตราชั่วคราวที่ กสทช. ก�ำหนด และ DPC เป็นรายที่ 3 ที่ใช้
เป็นข้ออ้างในการขอยุติการจ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge) โดยในไตรมาสที่ 2/2552 DPC มีหนังสือขอท�ำสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และแจ้งยกเลิก
ข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหยุดช�ำระค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552
บริษัทจึงหยุดรับรู้รายได้ค่าเชื่อมโยงของ DPC ตั้งแต่วันดังกล่าว
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อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเห็นว่า แม้ว่าจะมีประกาศ กสทช. เรื่อง IC แล้ว แต่ข้อตกลงเรื่องค่าเชื่อมโยง (Access Charge)
ทุกฉบับยังมีผลใช้บังคับ ดังนั้นคู่สัญญาของ บมจ.กสท จึงไม่มีสิทธิยุติการจ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลงฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแจ้งยืนยันให้คู่สัญญาทั้ง 2 บริษัทจ่าย
ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายที่มีอยู่เดิมต่อไป โดยฝ่ายบริหารของบริษัทจะต่อสู้
ทางกฎหมายจนถึงที่สุด โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 บริษัทได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาล
มีค�ำพิพากษาเพิกถอนประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553
ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งยกฟ้อง วันที่ 15 ตุลาคม 2553 บริษัทยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้ยื่นฟ้อง บมจ.กสท และคู่สัญญาของ บมจ.กสท ทั้ง 2 ราย ต่อศาลแพ่งฐานผิดสัญญา
(ข้อตกลง) และเรียกค่าเสียหาย โดยทั้งสองกรณีศาลมีค�ำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 และวันที่
16 กันยายน 2552 ศาลแพ่ง มีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีระหว่างบริษัทกับ บมจ.กสท และ DTAC และระหว่างบริษัทกับ บมจ.กสท และ

รายงานประจำ�ปี 2559

TRUE Move ตามล�ำดับ ออกจากสารบบความ โดยพิจารณาเห็นว่าคดีอยู่ในอ�ำนาจของศาลปกครอง ฝ่ายบริหารของบริษัท
จึงได้เห็นชอบให้ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดด�ำเนินคดีแทน แต่ส�ำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นให้บริษัทด�ำเนินการ
ฟ้องคดีเอง แต่เนื่องจากการยุติการจ่ายค่าเชื่อมโยงนั้น คู่สัญญาของ บมจ.กสท ทั้ง 3 รายไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ที่ต้อง
น�ำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ให้บริษัทด้วย บริษัทจึงยังไม่บันทึกบัญชีรายได้ค่าเชื่อมโยง (Access
Charge) รายของ DTAC และ TRUE Move ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงปัจจุบัน ส่วนของราย DPC ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2552 จนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ตั้ ง แต่ ไ ตรมาสที่ 4/2550 บมจ.กสท ได้ ผิ ด นั ด ช� ำ ระหนี้ ค ่ า เชื่ อ มโยง (Access Charge) ในส่ ว นที่ บมจ.กสท
เป็นผู้ด�ำเนินการเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 โดยบริษัทได้รับข้อมูลค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ในส่วนนี้จนถึงเดือน
ตุลาคม 2550 บริษัทจึงบันทึกรายได้เฉพาะเดือนตุลาคม 2550 จ�ำนวน 84.02 ล้านบาท และหยุดบันทึกรายได้ในส่วนนี้ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บมจ.กสท ได้ผิดนัดช�ำระหนี้จ�ำนวนครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ บมจ.กสท
ได้รับจาก DPC และต้องน�ำส่งให้แก่บริษัทเพิ่มเติมจากส่วนแบ่งรายได้ขั้นต�่ำที่บริษัทได้รับช�ำระแล้ว ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่
16 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2550 เป็นจ�ำนวน 345.50 ล้านบาท และส่วนแบ่งรายได้ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจ�ำนวน 130.12 ล้านบาท ซึ่งต่างถึงก�ำหนดช�ำระแล้วในไตรมาสที่ 1/2551 และอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการให้ บมจ.กสท ช�ำระ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับข้อมูลครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ บมจ.กสท
ได้รับจาก DPC จนถึงเดือนมิถุนายน 2551 แต่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก บมจ.กสท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 ว่าจะช�ำระเงิน
เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้ บมจ.กสท และคู่สัญญา DTAC และ TRUE Move ช�ำระค่า
เชื่อมโยง (Access Charge) บริษัทจึงหยุดรับรู้รายได้ในส่วนนี้ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1/2551 อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทคาดว่า
บริษัทจะได้รับช�ำระเงินค่าเชื่อมโยง (Access Charge) และจ�ำนวนครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าว ซึ่งแสดงรวมอยู่ในยอด
ลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคมทั้งจ�ำนวน จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับจ�ำนวนที่ยังไม่ได้รับช�ำระและบันทึกเป็น
ลูกหนี้ไว้ในงบการเงินนี้
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้อง บมจ.กสท และคู่สัญญาของ บมจ.กสท ทั้ง 3 ราย มีทุนทรัพย์รวมกันทุกคดีทั้งสิ้น
162,477.27 ล้านบาท และแก้ไขทุนทรัพย์เป็น 348,327.51 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ต่อศาลปกครองกลาง เพือ่ ขอรับ
ช�ำระหนี้และเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลได้รับค�ำสั่งฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
อนึ่งตั้งแต่ปี 2550 บริษัทไม่ได้บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเชื่อมโยง (Access Charge)
ที่เป็นกรณีพิพาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ในงบการเงินนี้ (หมายเหตุ 39.1.2)
นอกจากนี้ บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทตามสัญญาร่วมการงานฯ ได้ประสบปัญหา
สภาพคล่องทางการเงิน และได้ยื่นค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 และศาล
ล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งให้ ทีทีแอนด์ที เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 และมีค�ำสั่งแต่งตั้งให้
บริษทั พี แพลนเนอร์ จ�ำกัด เป็นผูท้ ำ� แผนฟืน้ ฟูกจิ การในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ต่อมาเมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 ศาลล้มละลายกลาง
มีค�ำสั่งแต่งตั้ง บจก.พีซีแอล แพลนเนอร์ เป็นผู้บริหารแผนแทน บริษัท พี แพลนเนอร์ จ�ำกัด และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
ศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งศาลตามกฎหมายพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นขอรับช�ำระหนี้ทั้งหนี้ทางการค้า
และหนี้อื่นๆ หลายรายการ โดยในส่วนของหนี้ทางการค้า บริษัทได้บันทึก ทีทีแอนด์ที เป็นลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เป็นจ�ำนวน 1,714.70 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 1,347.09 ล้านบาท) ปัจจุบัน ทีทีแอนด์ที มีการช�ำระเงินตามปกติ
ส�ำหรับรายการค้าที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 แต่เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินที่บริษัทจะได้
รับช�ำระหนี้ บริษัทจึงบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้ทางการค้าที่บันทึกไว้ในงบการเงิน จ�ำนวน 1,714.60 ล้านบาท
บริษทั ไม่มคี วามเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ เนือ่ งจากบริษทั มีลกู ค้าจ�ำนวนมากราย ซึง่ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์
ทั้งภาคธุรกิจ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และผู้ใช้รายย่อยทั่วไป การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ครอบคลุมถึงลูกค้าที่จะเก็บเงิน
ไม่ได้ ตามประสบการณ์การช�ำระเงินในอดีต ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ท�ำให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมเกินกว่าจ�ำนวนเงิน
ที่ได้รับรู้ในรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

10.2 ลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

ลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและ
ร่วมลงทุนที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
- บุคคลภายนอก
รายได้ค้างรับ
- บุคคลภายนอก
รวมลูกหนีก้ ารค้าผูใ้ ช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและ
ร่วมลงทุน

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

4,923.31

4,982.77

4,923.31

4,982.77

162.14
5,085.45
(4,250.85)

198.01
5,180.78
(4,208.74)

162.14
5,085.45
(4,250.85)

198.01
5,180.78
(4,208.74)

834.60

972.04

834.60

972.04

ลูกหนีก้ ารค้าผูใ้ ช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน เป็นลูกหนีผ้ ใู้ ช้บริการโทรศัพท์พนื้ ฐานในส่วนทีใ่ ห้บริการโดยบริษทั ทรู
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (ทรู) และ ทีทีแอนด์ที โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน โดยเมื่อ
ได้รับช�ำระจากลูกหนี้แล้วจึงจ่ายส่วนแบ่งให้บริษัทดังกล่าวข้างต้นในอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ต่อมา ทีทีแอนด์ที ได้ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ได้ยื่นค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่
22 เมษายน 2551 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งให้ ทีทีแอนด์ที เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559
ศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งศาลตามกฎหมายพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้มีหมายนัดแจ้งบริษัทว่า ทีทีแอนด์ที จะหยุดประกอบกิจการตามสัญญาร่วมการงานฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560 และให้บริษัทด�ำเนินการให้บริการส�ำหรับผู้ใช้บริการที่เหลืออยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนดังกล่าวรวมลูกหนี้ที่เป็นส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 209.88 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 217.24 ล้านบาท)
10.3 ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
- บุคคลภายนอก
รายได้ค้างรับ
- บุคคลภายนอก
รวมลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

379.72

379.72

379.72

379.72

681.04
1,060.76
(379.72)
681.04

681.05
1,060.77
(379.72)
681.05

681.04
1,060.76
(379.72)
681.04

681.05
1,060.77
(379.72)
681.05

รายงานประจำ�ปี 2559

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ เป็นลูกหนี้จากการรับรู้รายได้ขั้นต�่ำหรือร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
แล้วแต่จ�ำนวนใดมากกว่า ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน ประกอบด้วยการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการโทรศัพท์
สาธารณะ การขายบัตรโทรศัพท์ เป็นต้น
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ รวมรายได้ค้างรับจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS) จ�ำนวน
681.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าภาษีสรรพสามิตที่ AIS หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2550 ถึงวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2550 โดย AIS ได้ช�ำระค่าภาษีสรรพสามิตข้างต้นให้กรมสรรพสามิต และปฏิเสธการช�ำระเงินให้บริษัท เนื่องจาก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นวันที่กระทรวงการคลังได้ประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตส�ำหรับกิจการโทรคมนาคมเหลือ
ร้อยละศูนย์ แต่ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่า AIS ไม่มีสิทธิน�ำค่าภาษีสรรพสามิตนี้ไปหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าว
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 บริษัทจึงบันทึกค่าภาษีสรรพสามิตดังกล่าวเป็นรายได้ค้างรับ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2551 บริษัทได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้ AIS น�ำส่งส่วนแบ่งรายได้
จ�ำนวน 31,462.51 ล้านบาท ที่ AIS ยังไม่ได้น�ำส่งให้บริษัทครบถ้วนส�ำหรับงวดตั้งแต่ มกราคม 2546 - กันยายน 2550
ซึ่งค�ำเสนอข้อพิพาทดังกล่าวได้รวมรายได้ค้างรับจ�ำนวน 681.04 ล้านบาท ข้างต้นไว้ด้วย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการชี้ ข าดให้ AIS ไม่ ต ้ อ งช� ำ ระเงิ น ให้ บ ริ ษั ท แต่ บ ริ ษั ท ได้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งขอเพิ ก ถอนค� ำ ชี้ ข าดแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
22 กันยายน 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษายกค�ำร้อง และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
บริษัทขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์แล้ว อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถคาดการณ์ผลของคดีความดังกล่าวได้ในขณะนี้
บริษัทจึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 681.04 ล้านบาท ในงบการเงินนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าดังกล่าวไม่รวมลูกหนี้จากการ
เรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งเป็นเงินผลประโยชน์อื่นใดปีที่ 17 - 25 ที่ AIS พึงได้รับ
ตามสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) (สัญญา ข้อ 30) จ�ำนวน
36,741.73 ล้านบาท ขณะนีข้ อ้ พิพาทดังกล่าวอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษทั จึงยังไม่บนั ทึกบัญชี
ส่วนแบ่งรายได้จากผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าว
10.4 การวิเคราะห์อายุหนี้ที่ค้างช�ำระ
ลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม และลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว สามารถ
แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
รายการ
ค้างช�ำระไม่เกิน 6 เดือน
ค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
ค้างช�ำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ค้างช�ำระเกินกว่า 2 ปี

ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
2559
2,963.65
449.59
635.54
2,099.52
6,148.30

2558
3,247.38
415.63
350.11
2,005.79
6,018.91

ลูกหนี้ผู้ใช้บริการ
จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
2559
2558
420.76
515.50
72.32
65.87
61.57
144.23
4,368.66
4,257.17
4,923.31
4,982.77
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

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

ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
2559
2,964.18
449.59
635.54
2,099.52
6,148.83

2558
3,248.10
415.63
350.11
2,005.79
6,019.63

ลูกหนี้ผู้ใช้บริการ
จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
2559
2558
420.76
515.50
72.32
65.87
61.57
144.23
4,368.66
4,257.17
4,923.31
4,982.77

  11 สินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

สินค้าส�ำเร็จรูป
พัสดุในการให้บริการ ขยายงานและซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
โทรศัพท์
พัสดุสำ� นักงาน
หัก ค่าเผื่อสินค้าพัสดุล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
สินค้าและพัสดุคงเหลือ

งบการเงินรวม
2559
2558
209.97
186.86

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
209.80
186.77

590.25
4.33
804.55
(323.83)
480.72

590.25
4.33
804.38
(323.83)
480.55

756.76
4.57
948.19
(317.62)
630.57

756.76
4.57
948.10
(317.62)
630.48

12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
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ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินปันผลค้างรับ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หัก ค่าเผื่อภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน (หมายเหตุ 39.1.3)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
71.93
139.43
1,135.47
503.10
272.12
258.76
1,066.36
1,002.23
20.73
22.42
731.01
858.28
3,297.62
2,784.22
(322.80)
(322.80)
2,974.82
2,461.42

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
69.04
138.04
23.66
1,097.17
490.40
311.67
296.72
1,066.36
1,021.26
20.73
22.42
697.50
816.02
3,286.13
2,784.86
(322.80)
(322.80)
2,963.33
2,462.06

รายงานประจำ�ปี 2559

  13 เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
(หมายเหตุ 30, 34)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 8)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
รวมราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

4,163.05
120.00

12,893.18
-

4,163.05
120.00

12,893.18
-

1,082.64
5,365.69

(8,730.13)
4,163.05

1,082.64
5,365.69

(8,730.13)
4,163.05

790.48
131.40
10.17
(100.00)
832.05
6,197.74

772.14
18.34
790.48
4,953.53

790.48
10.17
(100.00)
700.65
6,066.34

772.14
18.34
790.48
4,953.53

เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หลักทรัพย์เผื่อขาย

ถือจนครบก�ำหนด

เงินลงทุนทั่วไป

2559

2559

2559

เงินฝากประจ�ำ
ตราสารหนี้
หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ ธนาคาร ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
รวมตราสารหนี้
ตราสารทุน
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด
บริษทั ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 3,567.92
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
160.00
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
1.00
3,728.92
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บวก รายการก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
1,636.77
รวมตราสารทุน
5,365.69
รวม
5,365.69

2558

2558

- 131.40

รวม

2558

2559

2558

-

-

-

131.40

-

- 100.00 100.00
- 30.00 130.00
- 50.00 50.00
- 180.00 280.00

-

-

100.00
30.00
50.00
180.00

100.00
130.00
50.00
280.00

30.90 30.90
30.90
3.00
3.00
3.00
1.75
1.75
1.75
- 585.25 585.25 585.25
0.40
0.40
0.40
- 3,567.92
- 160.00
1.00
- 621.30 621.30 4,350.22
- (100.65) (110.82) (100.65)

30.90
3.00
1.75
585.25
0.40
3,567.92
40.00
1.00
4,230.22
(110.82)

3,567.92
40.00
1.00
3,608.92
-

-

554.13
4,163.05
4,163.05 311.40 280.00

520.65
520.65

- 1,636.77
510.48 5,886.34
510.48 6,197.74

554.13
4,673.53
4,953.53
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลักทรัพย์เผื่อขาย

ถือจนครบก�ำหนด

เงินลงทุนทั่วไป

2559

2559

2559

2558

2558

รวม

2558

2559

2558

ตราสารหนี้
หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

-

- 100.00 100.00

-

-

100.00

100.00

หุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

30.00 130.00

-

-

30.00

130.00

หุ้นกู้ ธนาคาร ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

50.00

50.00

-

-

50.00

50.00

-

- 180.00 280.00

-

-

180.00

280.00

บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด

-

-

-

-

30.90

30.90

30.90

30.90

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ำกัด

-

-

-

-

3.00

3.00

3.00

3.00

บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด

-

-

-

-

1.75

1.75

1.75

1.75

บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด

-

-

-

-

585.25

585.25

585.25

585.25

บริษทั ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด

-

-

-

-

0.40

0.40

0.40

0.40

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 3,567.92 3,567.92

-

-

-

- 3,567.92 3,567.92

รวมตราสารหนี้
ตราสารทุน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

160.00

40.00

-

-

-

-

160.00

40.00

1.00

1.00

-

-

-

-

1.00

1.00

3,728.92 3,608.92

-

-

621.30

621.30 4,350.22 4,230.22

-

-

-

- (100.65) (110.82) (100.65)

เผื่อขาย

1,636.77

554.13

-

-

-

รวมตราสารทุน

5,365.69 4,163.05

-

-

520.65

510.48 5,886.34 4,673.53

รวม

5,365.69 4,163.05 180.00 280.00

520.65

510.48 6,066.34 4,953.53

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

(110.82)

บวก รายการก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์
- 1,636.77

554.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตราสารหนี้ จ�ำนวน 180.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 280.00 ล้านบาท) เป็นตรา
สารหนี้ ที่ถือจนครบก�ำหนด ซึ่งมีอายุถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 2.25 - 5.06 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 1.67 - 5.80 ปี) และ
มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แท้จริงในระหว่างปีร้อยละ 4.87 ต่อปี (ระหว่างปี 2558 : ร้อยละ 4.29 ต่อปี)
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย มีดังนี้
มูลค่าตามบัญชี
ระดับที่ 1
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
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5,365.69

5,365.69

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
-

รวม
-

5,365.69

รายงานประจำ�ปี 2559

มูลค่าตามบัญชี
ระดับที่ 1
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

4,163.05

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

4,163.05

-

รวม
-

4,163.05

ล�ำดับของมูลค่ายุติธรรม
ตารางข้ า งต้ น วิ เ คราะห์ ก ารวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ประจ� ำ ส� ำ หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเหล่ า นี้
ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่านิยามของระดับต่างๆ ดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและ
กิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ข้อมูลระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือ
จากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
บริษัทและกลุ่มบริษัท พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 1 ส�ำหรับตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วยราคาที่มีการเสนอซื้อขาย
(ไม่ปรับปรุง) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและราคาตามประกาศของหลักทรัพย์จัดการกองทุน

  14 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

133.39
(50.36)
83.03
83.03

83.87
(50.36)
33.51
33.51

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
612.05
(532.88)
79.17
1,057.69
(166.05)
891.64
970.81

612.05
(582.05)
30.00
1,057.69
(165.41)
892.28
922.28
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

บริษัทร่วม
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

33.51
49.52
83.03

33.06
0.45
33.51

30.00
49.17
79.17

30.00
30.00

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

83.03

33.51

892.28
(0.64)
891.64
970.81

890.39
1.25
0.64
892.28
922.28

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นชอบให้บริษทั ลงทุนในการจัดตัง้ บริษทั ทีโอที เอาท์ซอร์สซิง่ เซอร์วสิ
จ�ำกัด (TOT OS) เพื่อบริหารงานเฉพาะสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทและให้บริการงานที่บริษัทต้องการในงานเฉพาะ และ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 บริษัทได้ถือหุ้นใน TOT OS จ�ำกัด จ�ำนวน 12,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมจ�ำนวน
1.25 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ที่จดทะเบียน จ�ำนวนทั้งสิ้น
5.00 ล้านบาท
บริษัทได้แสดงเงินลงทุนใน TOT OS เป็นบริษัทย่อย ถึงแม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 25.00 เนื่องจาก
บริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ท�ำให้บริษัท มีตัวแทนในคณะกรรมการ
ซึ่งมีสิทธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50.00 ของคะแนนเสียงทั้งหมด บริษัทจึงมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทจ่ายเงินค่าหุ้น บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด (TOT SC)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพือ่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษทั ผ่านกีฬาฟุตบอล และสนับสนุนกีฬาฟุตบอล
ของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งในระดับชาติ จ�ำนวน 5,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 128.11 บาท รวมจ�ำนวน 0.64 ล้านบาท โดยเป็น
หุ้นสามัญทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งสิ้น 20,000 หุ้น มีมูลค่าตามการจดทะเบียนจ�ำนวน 2.00
ล้านบาท
บริษัทได้แสดงเงินลงทุนใน TOT SC เป็นบริษัทย่อย ถึงแม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 25.00 เนื่องจาก
บริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ท�ำให้บริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการ
ซึ่งมีสิทธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50.00 ของคะแนนเสียงทั้งหมด บริษัทจึงมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว
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ประเภทธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.00

136.47

957.52

50.00

30.00

49.00

48.12

26.00

612.05

30.00

108.29

460.76

13.00

(478.66)

3.86

(57.93)

(411.59)

(13.00)

ทุนที่ออกได้มีการช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว ยกเว้นบริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 221.00 ล้านบาท ช�ำระมูลค่าแล้วจ�ำนวน 136.47 ล้านบาท

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ
Chip Card
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค ให้บริการสื่อสารข้อมูล
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
ผ่านสายโทรศัพท์
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
ดูแลโครงข่ายและ
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

บริษัทร่วม
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด

บริษัท

งบการเงินรวม

(50.36)

-

(50.36)

-

-

83.03

33.86

-

49.17

-

เงินลงทุน
ตามวิธี
ผลสะสมของ
สัดส่วนของ
จัดตั้งขึ้น
ลักษณะ
ทุนที่ การถือหุ้น เงินลงทุน ส่วนแบ่งผลก�ำไร ค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนได้เสีย สุทธิ
(ขาดทุน) ของเงินลงทุน
ในประเทศ ความสัมพันธ์ ช�ำระแล้ว (ร้อยละ) ตามราคาทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2559
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รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ
Chip Card
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค ให้บริการสื่อสารข้อมูล
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
ผ่านสายโทรศัพท์
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
ดูแลโครงข่ายและ
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

บริษัทร่วม
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด

บริษัท

งบการเงินรวม

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.00

136.47

957.52

50.00

30.00

49.00

48.12

26.00

612.05

30.00

108.29

460.76

13.00

(528.18)

3.51

(57.93)

(460.76)

(13.00)

(50.36)

-

(50.36)

-

-

33.51

33.51

-

-

-

เงินลงทุน
ตามวิธี
ผลสะสมของ
สัดส่วนของ
จัดตั้งขึ้น
ลักษณะ
ทุนที่ การถือหุ้น เงินลงทุน ส่วนแบ่งผลก�ำไร ค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนได้เสีย สุทธิ
(ขาดทุน) ของเงินลงทุน
ในประเทศ ความสัมพันธ์ ช�ำระแล้ว (ร้อยละ) ตามราคาทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ผู้ถือหุ้น

ไทย

ประกอบกิจการบริหารจัดการ
ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์
ของกิจการ

ผู้ถือหุ้น

ไทย

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ไทย

ไทย
ไทย

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ไทย
ไทย

โทรคมนาคม
ให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษัทย่อย
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด

บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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

บริษัท

2.00

1,200.00
4.81

100.00

136.47

50.00
957.52

25.00

98.57
25.00

30.00

49.00

26.00
48.12

1,057.69
1,669.74

0.64

(166.05)
(698.93)

(0.64)

(165.41)
-

(532.88)

612.05

1,055.80
1.25

-

(108.29)

(13.00)
(411.59)

30.00

108.29

13.00
460.76

891.64
970.81

-

890.39
1.25

79.17

30.00

-

49.17

สัดส่วนของ
เงินลงทุน
จัดตั้งขึ้น
ลักษณะ
ทุนที่ การถือหุ้น
เงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า ตามราคาทุน ในประเทศ ความสัมพันธ์ ช�ำระแล้ว (ร้อยละ) ตามราคาทุน ของเงินลงทุน
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2559
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ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card
ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์
ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์
ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

ประเภทธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
โทรคมนาคม
ให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด ประกอบกิจการบริหารจัดการ
ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์
ของกิจการ
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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

บริษัท

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ไทย
ไทย
ไทย

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ไทย
ไทย

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ไทย
ไทย

2.00

1,200.00
4.81

100.00

136.47

50.00
957.52

25.00

98.57
25.00

30.00

49.00

26.00
48.12

(165.41)
(747.46)

0.64
1,057.69
1,669.74

(165.41)
-

(582.05)

612.05

1,055.80
1.25

-

(108.29)

(13.00)
(460.76)

30.00

108.29

13.00
460.76

892.28
922.28

0.64

890.39
1.25

30.00

30.00

-

-

เงินลงทุน
สัดส่วนของ
เงินลงทุน ค่าเผือ่ การด้อยค่า ตามราคทุน จัดตั้งขึ้น
ลักษณะ
ทุนที่ การถือหุ้น
สุทธิ
ของเงินลงทุน
(ร้อยละ) ตามราคาทุน
ในประเทศ ความสัมพันธ์ ช�ำระแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และก�ำไรขาดทุนของบริษัทร่วมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

บริษัท เทลการ์ด
จ�ำกัด
2559 2558
5.21 4.98
11.20 11.22
64.98 61.06
(48.57) (44.86)

บริษัท แอดวานซ์
ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์
จ�ำกัด
2559 2558
103.97 92.76
20.05 24.83
20.78 21.46
1.05 1.02
102.19 95.11

บริษัท เลนโซ่
ดาต้าคอม จ�ำกัด
2559 2558
15.35 14.70
31.09 32.13
0.04 0.03
46.40 46.80

บริษัท โมไบล์
คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส
รวม
จ�ำกัด
2559 2558 2559 2558
113.10 111.89 237.63 224.33
0.05
0.05 62.39 68.23
0.29
0.23 86.09 82.78
- 1.05 1.02
112.86 111.71 212.88 208.76

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

บริษัท โมไบล์
บริษัท แอดวานซ์
คอมมิวนิเคชั่น
ดาต้าเน็ทเวอร์ค
เซอร์วิสเสส
บริษัท เทลการ์ด คอมมิวนิเคชั่นส์ บริษัท เลนโซ่
จ�ำกัด
รวม
จ�ำกัด
ดาต้าคอม จ�ำกัด
จ�ำกัด
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
0.16 1.18 28.51 34.20 0.20 0.69 1.88
2.35 30.75 38.42
(3.70)
-

(3.70)
-

7.08 11.63 (0.07) (0.52)
- 0.02
-

1.15
-

1.52
-

4.46
-

8.93
0.02

(3.70)

(3.70)

7.08 11.65 (0.07) (0.52)

1.15

1.52

4.46

8.95
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กระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงิน มีดังนี้
บริษัท แอดวานซ์
ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
2559
2558
สินทรัพย์ต้นปี - สุทธิ
ก�ำไรระหว่างปี
สินทรัพย์ปลายปี - สุทธิ
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ)
มูลค่าตามบัญชี

บริษัท โมไบล์
คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
2559
2558

95.11
7.08
102.19

83.46
11.65
95.11

111.71
1.15
112.86

110.19
1.52
111.71

48.12
49.17

48.12
-

30.00
33.86

30.00
33.51

2559

รวม

206.82
8.23
215.05

2558
193.65
13.17
206.82

บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2 แห่ง คือบริษัท
เทลการ์ด จ�ำกัด และบริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด แล้วทั้งจ�ำนวน
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท และ บมจ.กสท ได้ตกลงยกเลิกสัญญากิจการร่วมค้า รวมทั้งบันทึกข้อตกลงใดๆ ไม่ว่าโดย
หนังสือหรือวาจาที่ได้กระท�ำขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว เป็นผลให้ยกเลิกกิจการร่วมค้าไทย - โมบาย (ไทย - โมบาย) และ
บริษัทต้องรับภาระหนี้สินของ ไทย - โมบาย ทั้งจ�ำนวนตามมูลค่ายุติธรรม และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้รับ
โอนหุ้นที่ บมจ.กสท ถือใน บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด (เอ ซี ที) จ�ำนวน 50,816,987 หุ้น ท�ำให้บริษัทมีอ�ำนาจในการควบคุม
เอ ซี ที บริษัทจึงแสดง เอ ซี ที เป็นบริษัทย่อยและน�ำเสนองบการเงินรวมเป็นครั้งแรกส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551
บริษัทได้ถือหุ้นใน เอ ซี ที เพิ่ม โดยการรับโอนหุ้นจากพนักงานของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นใน เอ ซี ที ต่อไป จ�ำนวน 1.466
ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 14.66 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2553 บริษัทได้ซื้อหุ้นใน เอ ซี ที เพิ่มอีกจากบริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และพนักงานของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นใน เอ ซี ที จ�ำนวน 0.024 ล้านหุ้น ในราคา
หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.24 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2554 บริษัทได้ซื้อหุ้นใน เอ ซี ที จากพนักงานของบริษัทที่ไม่ประสงค์
จะถือหุ้นใน เอ ซี ที เพิ่มอีก จ�ำนวน 0.0005 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.005 ล้านบาท ไตรมาส 2/2555
บริษัทได้ซื้อหุ้นใน เอ ซี ที จากพนักงานของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นใน เอ ซี ที เพิ่มอีก จ�ำนวน 0.000125 ล้านหุ้น ในราคา
หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.00125 ล้านบาท และไตรมาส 4/2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นใน เอ ซี ที จากพนักงานของบริษัท
ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นใน เอ ซี ที เพิ่มอีก จ�ำนวน 0.000125 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.00125 ล้านบาท
บริษัทได้เคยแสดงเงินลงทุนในบริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด (ทรู มัลติมีเดีย) เป็นบริษัทร่วม ถึงแม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุน
ในบริษัทดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากบริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการได้ตามสัดส่วนเงินลงทุน แต่ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน
จากจ�ำนวนทั้งหมด ไม่เกิน 11 ท่าน โดยในปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 2 ท่าน จากคณะกรรมการ
ทัง้ หมด 8 ท่าน บริษทั พิจารณาว่าบริษทั มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในบริษทั ดังกล่าวจากการทีบ่ ริษทั มีตวั แทนในคณะกรรมการ
ซึ่งมีสิทธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนเสียงทั้งหมด อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2552 บริษัทไม่ได้รับข้อมูล
งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียของ ทรู มัลติมีเดีย เพื่อใช้ส�ำหรับบันทึกรับรู้ส่วนได้เสียของเงินลงทุนในงบการเงินรวม บริษัทจึง
หยุดรับรู้ส่วนได้เสียของเงินลงทุนใน ทรู มัลติมีเดีย และจัดประเภทเงินลงทุนใน ทรู มัลติมีเดีย ใหม่จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
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เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทขายหุ้นบริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด บริษัท
เทลการ์ด จ�ำกัด บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด และบริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการ
ของบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทขายหุ้นบริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (แอดวานซ์) และได้น�ำเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยไตรมาส 4/2552 งบการเงินเฉพาะบริษัทได้บันทึกการด้อยค่า
เงินลงทุนใน แอดวานซ์ เพิ่มเติม ส�ำหรับเงินลงทุนสุทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด จ�ำนวน 190.71 ล้านบาท เนื่องจาก แอดวานซ์ มีขาดทุน
สุทธิจ�ำนวนมากในงบการเงินส�ำหรับปี 2552 มีผลให้ขาดทุนสะสมเกินทุน และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 คณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทถอนเรื่องการเสนอขายหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วมทุน 5 บริษัทดังกล่าวข้างต้น คืนจากกระทรวงฯ
เนื่องจากการจ�ำหน่ายหุ้นที่รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน ประกอบกับขณะนี้ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีความ
ประสงค์ที่จะซื้อหุ้น และสภาพการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สมควรน�ำมาพิจารณาในภาพรวมของ
การบริหารจัดการใหม่
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท เลนโซ่ มีมติ ให้ เลนโซ่ ยุติการให้บริการ ADSL และ Broadband Internet และ
ให้ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการ ดังนั้นบริษัทจึงได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนส�ำหรับเงินลงทุนสุทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
จ�ำนวน 52.19 ล้านบาท ในงวดไตรมาส 1/2553
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ประชุมกรรมการ SC มีมติให้เลิกกิจการ เนื่องจากมีขาดทุนสุทธิจ�ำนวนมากในงบการเงินส�ำหรับ
ปี 2558 มีผลให้ขาดทุนสะสมเกินทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เลิกกิจการ
โดยไตรมาสที่ 3/2559 งบการเงินเฉพาะบริษัทได้บันทึกด้อยค่าเงินลงทุนใน SC ส�ำหรับเงินลงทุนทั้งหมด จ�ำนวน 640,550
บาท แล้ว

15 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หัก เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2559
2558
341.61
426.22
(48.59)
(57.13)
293.02
369.09
(11.61)
(11.19)
281.41
357.90

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
341.61
426.22
(48.59)
(57.13)
293.02
369.09
(11.61)
(11.19)
281.41
357.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กู้ยืมข้างต้นประกอบด้วยลูกหนี้กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฯ จ�ำนวนเงิน 94.35 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 103.80 ล้านบาท) (ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินบริษัทตามที่อธิบายในหมายเหตุ 2.21.2.2)
และลูกหนี้บริษัท จ�ำนวนเงิน 247.25 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 322.42 ล้านบาท) ทั้งนี้เงินให้พนักงานกู้ยืม
คิดอัตราดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทฝากประจ�ำ  12 เดือน โดยมีหลักทรัพย์และ/หรือ
บุคคลค�้ำประกันเต็มจ�ำนวน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้ โดยบริษัทจะหักช�ำระเงินกู้จากเงินเดือนเป็นประจ�ำทุกเดือน
ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ได้อนุมัติให้บริษัทรับโอนลูกหนี้พนักงานที่กู้ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการ
สงเคราะห์ฯ กรณีที่พนักงานโอนย้ายไปเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นลูกหนี้ของบริษัทแทน
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

  16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

168

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

526.42
526.42
526.42

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(159.68)
(159.68)
(15.33)
(175.01)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

366.74
366.74
351.41

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

491.12

รายงานประจำ�ปี 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

526.42
526.42
526.42

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(159.68)
(159.68)
(15.33)
(175.01)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

366.74
366.74
351.41

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

491.12

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินที่ยังไม่ระบุวัตถุประสงค์ บางส่วนใช้ราคาประเมินโดยบริษัท จัสติส พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์
แอพไพรซัล จ�ำกัด (จัสติสฯ) ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และบางส่วนใช้ราคาประเมินโดยบริษัท
ซึ่งใช้หลักการเดียวกับจัสติสฯ เป็นข้อมูลระดับ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ผลการประเมินราคาพบว่าที่ดินบางแปลง
มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ซึ่งบริษัทรับรู้ค่าเผื่อจากการด้อยค่าเพิ่ม 15.33 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 175.01 ล้านบาท
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจ�ำนวนไม่เป็นสาระส�ำคัญ
บริษัทน�ำที่ดิน จ�ำนวน 61.74 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันในการทุเลาการเสียภาษีในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39.1.3
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170
4,285.73
2.14
0.01
(6.79)
4,281.09
0.62
(0.85)
0.01
(1.17)
4,279.70
(1,583.68)
(10.21)
5.05
(1,588.84)
(7.49)
1.16
(1,595.17)

ราคาทุน
ราคาทุน ณ 1 มกราคม 2558
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน (โอน) สินทรัพย์
จากการบริจาค
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน (โอน) สินทรัพย์
รับโอน (โอน) สินทรัพย์ - AIS
จากการบริจาค
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอน (รับโอน) สินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอน (รับโอน) สินทรัพย์
โอน (รับโอน) สินทรัพย์ - AIS
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

251,274.71
166.70
3,425.96
0.03
(5,397.27)
249,470.13
269.03
3,290.26
112,083.91
(3,967.19)
361,146.14

อุปกรณ์
โครงข่าย

(12,448.48) (186,536.38)
(657.95)
(9,890.83)
(4.10)
(487.09)
(12.22)
(7.72)
57.75
5,322.82
(13,065.00) (191,599.20)
(626.03) (11,126.39)
(6.46)
(170.94)
(0.27)
342.65
(769.58) (97,754.40)
67.20
3,923.41
(14,400.14) (296,384.87)

18,563.22
186.13
(64.25)
18,685.10
3.87
35.69
780.45
0.01
(73.96)
19,431.16

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

งบการเงินรวม
อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
อ�ำนวย
ความสะดวก

  17 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(4,629.59)
(249.27)
(1.82)
209.24
(4,671.44)
(188.43)
(2.16)
(346.51)
129.89
(5,078.65)

5,207.28
165.12
41.65
0.01
(217.54)
5,196.52
117.39
360.01
(136.29)
5,537.63

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่องมือและ
อุปกรณ์

(4,837.85)
(251.06)
(0.21)
(0.02)
262.73
(4,826.41)
(202.55)
(0.28)
0.09
102.41
(4,926.74)

5,547.33
5.58
10.81
0.01
(282.35)
5,281.38
32.40
42.56
0.01
(116.06)
5,240.29

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

(576.15)
(4.58)
1.95
(578.78)
(4.36)
6.74
(576.40)

592.20
0.64
(1.95)
590.89
1.64
(6.74)
585.79

ยานพาหนะ

(1.06)
1.06
(1.04)
(1.04)

2,150.60
4,077.26
(3,646.73)
2,581.13
3,986.62
(3,726.47)
2,841.28

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

(210,613.19)
(11,063.90)
(492.16)
(19.96)
5,859.54
(216,329.67)
(12,155.25)
(180.88)
(4.04)
(98,523.98)
4,230.81
(322,963.01)

287,621.07
4,415.30
19.96
0.06
(5,970.15)
286,086.24
4,409.93
2.84
112,864.36
0.03
(4,301.41)
399,061.99

รวม

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

6,114.74

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
2,702.05
2,692.25
2,684.53

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5,031.02

5,620.10

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
อ�ำนวย
ความสะดวก

64,761.27

57,870.93

64,738.33

อุปกรณ์
โครงข่าย

งบการเงินรวม

458.98

525.08

577.69

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่องมือและ
อุปกรณ์

313.55

454.97

709.48

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

9.39

12.11

16.05

ยานพาหนะ

2,840.24

2,581.13

2,149.54

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

76,098.98

69,756.57

77,007.88

รวม

รายงานประจำ�ปี 2559
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172
4,285.73
2.14
0.01
(6.79)
4,281.09
0.62
(0.85)
0.01
(1.17)
4,279.70
(1,583.68)
(10.21)
5.05
(1,588.84)
(7.49)
1.16
(1,595.17)

ราคาทุน
ราคาทุน ณ 1 มกราคม 2558
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน (โอน) สินทรัพย์
จากการบริจาค
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ซื้อสินทรัพย์
รับโอน (โอน) สินทรัพย์
รับโอน (โอน) สินทรัพย์ - AIS
จากการบริจาค
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอน (รับโอน) สินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอน (รับโอน) สินทรัพย์
โอน (รับโอน) สินทรัพย์ - AIS
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

249,474.56
166.70
3,425.96
0.03
(5,397.27)
247,669.98
269.03
3,290.26
112,083.91
(3,967.19)
359,345.99

อุปกรณ์
โครงข่าย

(12,448.43) (185,615.40)
(657.91)
(9,711.36)
(4.10)
(487.09)
(12.22)
(7.72)
57.75
5,322.82
(13,064.91) (190,498.75)
(626.03) (10,946.84)
(6.46)
(170.94)
(0.27)
342.65
(769.58) (97,754.40)
67.20
3,923.41
(14,400.05) (295,104.87)

18,562.72
186.13
(64.25)
18,684.60
3.87
35.69
780.45
0.01
(73.96)
19,430.66

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
อ�ำนวย
ความสะดวก

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(4,625.50)
(248.77)
(1.82)
206.73
(4,669.36)
(188.19)
(2.16)
(346.51)
129.89
(5,076.33)

5,201.86
165.11
41.65
0.01
(215.01)
5,193.62
117.24
360.01
(136.29)
5,534.58

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่องมือและ
อุปกรณ์

(4,837.85)
(251.06)
(0.21)
(0.02)
262.73
(4,826.41)
(202.55)
(0.28)
0.09
102.41
(4,926.74)

5,547.33
5.58
10.81
0.01
(282.35)
5,281.38
32.40
42.56
0.01
(116.06)
5,240.29

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

(576.15)
(4.58)
1.95
(578.78)
(4.36)
6.74
(576.40)

592.20
0.64
(1.95)
590.89
1.64
(6.74)
585.79

ยานพาหนะ

(1.06)
1.06
(1.04)
(1.04)

2,150.60
4,077.26
(3,646.73)
2,581.13
3,986.62
(3,726.47)
2,841.28

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

(209,688.07)
(10,883.89)
(492.16)
(19.96)
5,857.03
(215,227.05)
(11,975.46)
(180.88)
(4.04)
(98,523.98)
4,230.81
(321,680.60)

285,815.00
4,415.29
19.96
0.06
(5,967.62)
284,282.69
4,409.78
2.84
112,864.36
0.03
(4,301.41)
397,258.29

รวม

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

2,702.05
2,692.25
2,684.53

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

5,030.61

5,619.69

6,114.29

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
อ�ำนวย
ความสะดวก

64,241.12

57,171.23

63,859.16

อุปกรณ์
โครงข่าย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

458.25

524.26

576.36

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่องมือและ
อุปกรณ์

313.55

454.97

709.48

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

9.39

12.11

16.05

ยานพาหนะ

2,840.24

2,581.13

2,149.54

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

75,577.69

69,055.64

76,126.93

รวม

รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงราคาตามบัญชีจ�ำนวน 75,577.69 ล้านบาท
โดยรวมสินทรัพย์โครงข่าย 3G จ�ำนวน 10,579.21 ล้านบาท ที่ส่วนใหญ่แสดงในรายการสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์โครงข่าย และ
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาแผนการใช้สินทรัพย์โครงข่าย 3G เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษทั รับโอนสินทรัพย์ทบี่ ริษทั ได้รบั มอบตามสัญญาอนุญาตให้ดำ� เนินการกิจการบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีจ่ าก AIS ภายหลังสิน้ สุด
ระยะเวาลาคุ้มครองชั่วคราวตามประกาศฯ บริษัทจึงได้โอนสินทรัพย์ท่ีได้รับมอบจากบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วม
การงานและร่วมลงทุน เป็นบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 12,581.95 ล้านบาท
(หมายเหตุ 18)
บริษัทน�ำที่ดิน จ�ำนวน 2,889.93 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันในการทุเลาการเสียภาษีในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39.1.3
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จ�ำนวน 12,155.25 ล้านบาท
และ 11,975.46 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ปี 2558 : 11,063.90 ล้านบาท และ 10,883.89 ล้านบาท ตามล�ำดับ) โดยรวมค่าเสื่อมราคา
ที่รับโอนจาก AIS ส�ำหรับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 1,758.43 ล้านบาท
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 26)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 26)
โอนย้ายสินทรัพย์
โอนย้ายสินทรัพย์ - AIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
โอนย้ายสินทรัพย์
โอนย้ายสินทรัพย์ - AIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  18 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

1,124.58
1,030.00
930.74

26,841.40
19,561.73
2,545.46

(3,744.99) (230,594.24)
(98.58)
(6,725.37)
(2.65)
(629.50)
15.02
50.55
12,333.35
8.57
(3,795.67) (225,592.17)
(89.49)
(2,686.76)
6.02
(2.15)
769.58
97,754.40
(3,109.56) (130,526.68)

2,333.00
2,333.00
2,397.27

4,869.57 257,435.64
6.98
1,656.65
(15.02)
(50.88) (13,902.09)
(21.28)
4,825.67 245,153.90
1.10
(6.02)
2.15
(780.45) (112,083.91)
4,040.30 133,072.14

-

(90.71)
(90.71)
(90.71)

90.71
90.71
90.71

-

(5,672.41)
4.94
(5,667.47)
0.38
(5,667.09)

5,672.41
(4.94)
5,667.47
(0.38)
5,667.09

เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
โครงข่าย เครื่องมือและอุปกรณ์
และอุปกรณ์

2,333.00
2,333.00
63.06
1.21
2,397.27

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์อ�ำนวย
ที่ดิน
ความสะดวก

งบการเงินรวม

30,298.98
22,924.73
5,873.47

(240,102.35)
(6,823.95)
(632.15)
19.96
12,383.90
8.57
(235,146.02)
(2,776.25)
4.25
98,523.98
(139,394.04)

270,401.33
1,663.63
(19.96)
(13,952.97)
(21.28)
258,070.75
64.16
(3.04)
(112,864.36)
145,267.51

รวม

รายงานประจำ�ปี 2559
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176
1,124.58
1,030.00
930.74

26,841.40
19,561.73
2,545.46

(3,744.99) (230,594.24)
(98.58)
(6,725.37)
(2.65)
(629.50)
15.02
50.55
12,333.35
8.57
(3,795.67) (225,592.17)
(89.49)
(2,686.76)
6.02
(2.15)
769.58
97,754.40
(3,109.56) (130,526.68)

2,333.00
2,333.00
2,397.27

4,869.57 257,435.64
6.98
1,656.65
(15.02)
(50.88) (13,902.09)
(21.28)
4,825.67 245,153.90
1.10
(6.02)
2.15
(780.45) (112,083.91)
4,040.30 133,072.14

-

(90.71)
(90.71)
(90.71)

90.71
90.71
90.71

-

(5,672.41)
4.94
(5,667.47)
0.38
(5,667.09)

5,672.41
(4.94)
5,667.47
(0.38)
5,667.09

เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
โครงข่าย เครื่องมือและอุปกรณ์
และอุปกรณ์

2,333.00
2,333.00
63.06
1.21
2,397.27

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์อ�ำนวย
ที่ดิน
ความสะดวก

งบการเงินเฉพาะบริษัท

30,298.98
22,924.73
5,873.47

(240,102.35)
(6,823.95)
(632.15)
19.96
12,383.90
8.57
(235,146.02)
(2,776.25)
4.25
98,523.98
(139,394.04)

270,401.33
1,663.63
(19.96)
(13,952.97)
(21.28)
258,070.75
64.16
(3.04)
(112,864.36)
145,267.51

รวม

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จ�ำนวน 2,776.25 ล้านบาท (ปี 2558 : 6,823.95 ล้านบาท) ได้บันทึกไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 26)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 26)
โอนย้ายสินทรัพย์
โอนย้ายสินทรัพย์ - AIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 35)
โอนย้ายสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 35)
โอนย้ายสินทรัพย์
โอนย้ายสินทรัพย์ - AIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559

ในเดือนกันยายน 2558 สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2G) ที่บริษัทได้ท�ำไว้กับ AIS ที่เป็นผู้ประกอบการ
กิจการโทรคมนาคม ได้สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีผลให้สิทธิการใช้คลื่นความถี่ 900 MHz สิ้นสุดพร้อมกัน และ
กสทช. ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดสัญญาการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2) และค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองชั่วคราว ต่อมา
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�ำสั่งให้ กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อให้
ผูใ้ ช้บริการได้ประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนือ่ งปราศจากข้อจ�ำกัดต่อไป และระยะเวลาคุม้ ครองชัว่ คราวตามประกาศดังกล่าว
ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ท�ำให้บริษัทรับมอบคืนสิทธิการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่บริษัทได้รับมอบตามสัญญา
อนุญาตให้ด�ำเนินการกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก AIS บริษัทจึงได้โอนสินทรัพย์ท่ีรับมอบข้างต้น จากบัญชี ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน
12,581.95 ล้านบาท (หมายเหตุ 17) แต่สินทรัพย์ที่รับโอนดังกล่าวยังไม่รวมเครื่องมือ อุปกรณ์ส�ำคัญ และอะไหล่ จ�ำนวนอีก
9 รายการ ซึ่งหลังสิ้นสุดสัญญา AIS ยังไม่ส่งมอบให้บริษัท ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบสินทรัพย์ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
จาก AIS หลังสิ้นสุดสัญญา

  19 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิทธิ-ระบบ
จัดการเรียน
การสอน

ค่าลิขสิทธิ์ สิทธิในการ
การใช้ ถือครองคลื่น
ซอฟท์แวร์
ความถี่

สิทธิการใช้
เคเบิ้ลใต้น�้ำ
ระหว่าง
ประเทศ

รวม

8.74
8.74
8.74

2,441.70
37.71
(143.41)
2,336.00
28.26
(9.87)
2,354.39

4,187.21
4,187.21
4,187.21

591.20
591.20
591.20

7,228.85
37.71
(143.41)
7,123.15
28.26
(9.87)
7,141.54

ค่าตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 35)
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 35)
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(8.55)
(0.19)
(8.74)
(8.74)

(1,998.58)
(199.65)
141.93
(2,056.30)
(164.17)
9.87
(2,210.60)

(1,551.39)
(249.23)
(1,800.62)
(249.22)
(2,049.84)

(161.35)
(39.63)
(200.98)
(39.63)
(240.61)

(3,719.87)
(488.70)
141.93
(4,066.64)
(453.02)
9.87
(4,509.79)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.19
-

443.12
279.70
143.79

2,635.82
2,386.59
2,137.37

429.85
390.22
350.59

3,508.98
3,056.51
2,631.75
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิทธิ-ระบบ
จัดการเรียน
การสอน

ค่าลิขสิทธิ์ สิทธิในการ
การใช้ ถือครองคลื่น
ซอฟท์แวร์
ความถี่

สิทธิการใช้
เคเบิ้ลใต้น�้ำ
ระหว่าง
ประเทศ

รวม

8.74
8.74
8.74

2,441.07
37.71
(143.41)
2,335.37
28.11
(9.87)
2,353.61

4,187.21
4,187.21
4,187.21

591.20
591.20
591.20

7,228.22
37.71
(143.41)
7,122.52
28.11
(9.87)
7,140.76

ค่าตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 35)
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 35)
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(8.55)
(0.19)
(8.74)
(8.74)

(1,998.44)
(199.57)
141.93
(2,056.08)
(164.12)
9.87
(2,210.33)

(1,551.39)
(249.23)
(1,800.62)
(249.22)
(2,049.84)

(161.35)
(39.63)
(200.98)
(39.63)
(240.61)

(3,719.73)
(488.62)
141.93
(4,066.42)
(452.97)
9.87
(4,509.52)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0.19
-

442.63
279.29
143.28

2,635.82
2,386.59
2,137.37

429.85
390.22
350.59

3,508.49
3,056.10
2,631.24

การตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบการเงินรวมจ�ำนวน 453.02 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัท
จ�ำนวน 452.97 ล้านบาท (ปี 2558 : 488.70 ล้านบาท และ 488.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้รวมอยู่ในต้นทุนในการให้บริการ
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ�ำนวน 289.07 ล้านบาท (ปี 2558 : 289.05 ล้านบาท) รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 163.95
ล้านบาท และ 163.90 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ปี 2558 : 199.65 ล้านบาท และ 199.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

178

รายงานประจำ�ปี 2559

  20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจี่ ะใช้ประโยชน์ภายในหนึง่ ปี
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจี่ ะใช้ประโยชน์เกินกว่าหนึง่ ปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระภายในหนึ่งปี
- หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจี่ ะจ่ายช�ำระเกินกว่าหนึง่ ปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

47.87
2,786.12
2,833.99

934.19
1,037.21
1,971.40

47.87
2,783.16
2,831.03

934.19
1,035.79
1,969.98

(327.35)
(1,115.29)
(1,442.64)
1,391.35

(1,175.89)
1,724.99
549.10
2,520.50

(327.35)
(1,114.51)
(1,441.86)
1,389.17

(1,175.89)
1,725.70
549.81
2,519.79

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่ม (ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 34)
เพิ่ม (ลด) ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2559
2558
2,520.50
(938.74)
(898.79)
1,713.21
(230.36)
1,746.03
1,391.35
2,520.50

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
2,519.79
(939.54)
(900.26)
1,713.30
(230.36)
1,746.03
1,389.17
2,519.79

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สินค้าและพัสดุคงเหลือ (ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
การลดมูลค่าของสินค้า)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่าและ
ค่าเสื่อมราคา)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บันทึกเป็น
บันทึกเป็น
รายจ่าย (รายได้) รายจ่าย (รายได้)
ณ วันที่ 1
ในก�ำไรหรือ ในก�ำไรขาดทุน
มกราคม 2559
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

47.65

(47.65)

-

-

64.77
25.83

(64.77)
(25.83)

-

-

288.55
1,487.39
57.21
1,971.40

1,148.71
(76.83)
(57.21)
876.42

(13.83)
(13.83)

1,437.26
1,396.73
2,833.99
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งบการเงินรวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และรายได้รอตัดบัญชีสนิ ทรัพย์
ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
อื่นๆ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

บันทึกเป็น
บันทึกเป็น
รายจ่าย (รายได้) รายจ่าย (รายได้)
ณ วันที่ 1
ในก�ำไรหรือ ในก�ำไรขาดทุน
ณ วันที่ 31
มกราคม 2559
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2559
(110.82)

-

(216.53)

(327.35)

660.63
(0.71)
549.10
2,520.50

(1,775.14)
(0.07)
(1,775.21)
(898.79)

(216.53)
(230.36)

(1,114.51)
(0.78)
(1,442.64)
1,391.35

บันทึกเป็น
บันทึกเป็น
รายจ่าย (รายได้) รายจ่าย (รายได้)
ณ วันที่ 1
ในก�ำไรหรือ ในก�ำไรขาดทุน
มกราคม 2559
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
สินค้าและพัสดุคงเหลือ (ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและ
การลดมูลค่าของสินค้า)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ค่าเผื่อการด้อยค่า)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่าและ
ค่าเสื่อมราคา)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และรายได้รอตัดบัญชีสนิ ทรัพย์
ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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47.65

(47.65)

-

-

64.77
25.83

(64.77)
(25.83)

-

-

288.55
1,485.97
57.21
1,969.98

1,148.71
(78.37)
(57.21)
874.88

(13.83)
(13.83)

1,437.26
1,393.77
2,831.03

(110.82)

-

(216.53)

(327.35)

660.63
549.81
2,519.79

(1,775.14)
(1,775.14)
(900.26)

(216.53)
(230.36)

(1,114.51)
(1,441.86)
1,389.17

รายงานประจำ�ปี 2559

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ทางไกลต่างประเทศ
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
813.39
665.98
0.25
1.31
96.60
315.16
910.24
982.45

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
1,373.40
970.91
0.25
1.31
96.60
315.16
1,470.25
1,287.38

  22 เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
เจ้าหนีต้ ามสัญญาส่วนแบ่งรายได้เป็นเจ้าหนีท้ บี่ ริษทั ต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้ตามข้อก�ำหนดในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการเรียกเก็บเงินแทนบริษัทเอกชนคู่สัญญา
การให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
การให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าส่วนที่
บริษัทเอกชนคู่สัญญาต้องรับผิดชอบ
เจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการเรียกเก็บเงินแทนบริษัทเอกชนคู่สัญญาสุทธิ
การให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสง
ตามเส้นทางรถไฟ
การให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น�้ำ
การให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
อื่น ๆ

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

4,342.42
14.69
4,357.11

4,389.82
15.07
4,404.89

4,342.42
14.69
4,357.11

4,389.82
15.07
4,404.89

(3,441.22)

(3,402.07)

(3,441.22)

(3,402.07)

915.89

1,002.82

915.89

1,002.82

13,497.13
330.01
54.88
13.07
14,810.98

13,497.13
330.01
55.69
42.28
14,927.93

13,497.13
330.01
54.88
13.07
14,810.98

13,497.13
330.01
55.69
42.28
14,927.93

เจ้าหนี้สัญญาส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสงตามเส้นทางรถไฟ เป็นเจ้าหนี้สัญญา
ส่วนแบ่งรายได้ - การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสัญญาระหว่างบริษัท การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัทเอกชนที่ร่วม
ลงทุน ที่มีก�ำหนดเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ รฟท.
บริษทั ตกลงทีจ่ ะแบ่งผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ จากการที่ รฟท. ยินยอมให้บริษทั วางเคเบิล้ ใยแก้วน�ำแสงไปตามแนวเส้นทางรถไฟ และ
อนุญาตให้บริษัทใช้อุปกรณ์และอาคารของ รฟท. ในอัตราร้อยละที่ก�ำหนดของรายได้ที่บริษัทได้รับจริงภายหลังหักส่วนแบ่งให้แก่
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ภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถค�ำนวณหารายได้จริงในขณะเริ่มต้นบันทึกข้อตกลงฯ บริษัทจึงได้จ่าย
ส่วนแบ่งจากฐานรายได้จากสูตรค�ำนวณ โดยต่อมาบริษัทกับ รฟท. ได้มีการเจรจาเพื่อตกลงจ�ำนวนส่วนแบ่งรายได้ใหม่ เนื่องจาก
รายได้ที่ใช้ในการค�ำนวณตามสูตรสูงกว่าความเป็นจริงจ�ำนวนมาก แต่ผลการเจรจายังไม่มีข้อยุติ โดย รฟท. ให้บริษัทจ่ายส่วนแบ่ง
รายได้ในจ�ำนวนร้อยละ 50 ของหลักการเดิมไปก่อน ส่วนที่เหลือที่เป็นผลจากการค�ำนวณตามสูตรข้างต้น ส�ำนักกฎหมายของ
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าไม่มีเหตุที่บริษัทต้องจ่ายช�ำระแต่อย่างใด แต่ข้อสรุปขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ตัดสิน
เป็นส�ำคัญ บริษทั จึงพิจารณาบันทึกหนีส้ นิ ส�ำหรับส่วนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเจรจาดังกล่าวไว้ในงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง

23 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

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

งบการเงินรวม
2559
2558
396.15
409.62
0.63
0.80
694.57
638.90
3.08
3.29

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
396.15
409.62
0.63
0.80
694.57
638.90
3.08
3.29

4,199.32
586.02
2,578.43
8,458.20

4,199.32
586.02
2,628.17
8,507.94

10,743.41
586.02
2,466.21
14,848.25

10,743.41
586.02
2,516.94
14,898.98

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 กระทรวงการคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�ำเนินการตามการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญา ของรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) มาตรา 84 วรรคสาม(3) 2557 ของบริษัท และ
ให้บริษัทน�ำค่าใช้จ่ายในการก�ำกับดูแลสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS มาหักได้โดยไม่เกิน
กรอบวงเงินและไม่เกินอัตราร้อยละของรายได้ที่ได้รับจากผลประโยชน์ตอบแทนจาก AIS บริษัทจึงได้ปรับลดส่วนแบ่งรายได้
น�ำส่งตามกฏหมายตามมาตรา 84 ทีบ่ ริษทั บันทึกไว้ตงั้ แต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 จ�ำนวน 6,488.83 ล้านบาท
มีผลท�ำให้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามมาตรา 84 ลดลงจ�ำนวน 6,488.83 ล้านบาท และส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมายลดลงด้วย
จ�ำนวนเดียวกัน (หมายเหตุ 32, 35)

24 เงินประกันการใช้โทรศัพท์
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พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา
ได้ก�ำหนดว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมไม่อาจเรียกเก็บเงินประกันการใช้โทรศัพท์ หรือเงินอื่นอันมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บเงิน
ล่วงหน้า ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบให้บริษัทยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกัน
ทุกประเภท ทั้งบริการที่บริษัทด�ำเนินการเองและที่บริษัทได้ให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนด�ำเนินการ

รายงานประจำ�ปี 2559

โดยบริษทั ได้กำ� หนด การคืนเงินประกันทีเ่ รียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการเป็นหลายแนวทาง ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการคืนเงินประกันได้ตงั้ แต่เดือน
พฤษภาคม 2545 บริษัทจึงจัดประเภทเงินประกันการใช้โทรศัพท์เป็นหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทคงเหลือ
เงินประกันการใช้โทรศัพท์อยู่จ�ำนวน 1,643.70 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 1,654.27 ล้านบาท)
  25 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน-วันลาพักร้อน
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภาษีขายสุทธิ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
316.18
340.46
235.32
197.01
658.89
653.32
161.15
101.20
1,378.51
895.62
2,750.05
2,187.61

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
316.18
340.46
235.32
197.01
658.89
653.32
161.15
101.20
1,310.54
848.87
2,682.08
2,140.86

26 รายได้รอตัดบัญชี จากสินทรัพย์ที่ได้รับจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียดดังนี้

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
บวก การรับโอนสินทรัพย์เพิ่มระหว่างปี (หมายเหตุ 18)
หัก รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี
รายการปรับมูลค่าสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี
หัก หนี้สินหมุนเวียน - ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
หนี้สินระยะยาว

งบการเงินรวม
2559
2558
1,405.21
11,488.00
64.16
1,663.63
(928.06) (11,740.90)
(5.52)
541.31
1,405.21
(472.45)
(864.46)
68.86
540.75

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
1,405.21
11,488.00
64.16
1,663.63
(928.06) (11,740.90)
(5.52)
541.31
1,405.21
(472.45)
(864.46)
68.86
540.75
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27 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
27.1 เงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

เงินกู้จากธนาคาร
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม

2559
ต่างประเทศ ในประเทศ
405.79
202.89
608.68

1,859.10
6,506.87
8,365.97

รวม
2,264.89
6,709.76
8,974.65

2558
ต่างประเทศ ในประเทศ

รวม

405.79 1,859.10 2,264.89
608.68 8,365.98 8,974.66
1,014.47 10,225.08 11,239.55

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
ต่างประเทศ ในประเทศ
เงินกู้จากธนาคาร
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม

405.79
202.89
608.68

รวม

1,859.10
6,506.87
8,365.97

2,264.89
6,709.76
8,974.65

2558
ต่างประเทศ ในประเทศ

รวม

405.79 1,859.10 2,264.89
608.68 8,365.98 8,974.66
1,014.47 10,225.08 11,239.55

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
อัตราคงที่
อัตราลอยตัว

ต่างประเทศ

2558
ในประเทศ

608.68
608.68

ต่างประเทศ

8,365.97
8,365.97

ในประเทศ

1,014.47
1,014.47

10,225.08
10,225.08

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
อัตราคงที่
อัตราลอยตัว
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ต่างประเทศ
608.68
608.68

2558
ในประเทศ
8,365.97
8,365.97

ต่างประเทศ
1,014.47
1,014.47

ในประเทศ
10,225.08
10,225.08
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อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
งบการเงินรวม
2559
เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
เงินกู้จากธนาคาร

ต่างประเทศ

2558
ในประเทศ

6.02

ต่างประเทศ

2.75

ในประเทศ

6.02

2.75
หน่วย : ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
เงินกู้จากธนาคาร

ต่างประเทศ

2558
ในประเทศ

6.02

ต่างประเทศ

2.75

ในประเทศ

6.02

2.75

เงินกู้จากธนาคารต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 608.68 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่ค�้ำประกันโดยกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - กระทรวงการคลัง
เงินกู้จากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 608.68 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 1,014.47 ล้านบาท)
เป็นเงินกู้ที่ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 37)
ระยะเวลาการครบก�ำหนดของเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

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

ต่างประเทศ
405.79
202.89
608.68

2559
ในประเทศ
1,859.10
1,859.10
4,647.77
8,365.97

รวม ต่างประเทศ
2,264.89
405.79
2,061.99
405.79
4,647.77
202.89
8,974.65 1,014.47

2558
ในประเทศ
1,859.11
1,859.11
5,577.31
929.55
10,225.08

รวม
2,264.90
2,264.90
5,780.20
929.55
11,239.55

2558
ในประเทศ
1,859.11
1,859.11
5,577.31
929.55
10,225.08

รวม
2,264.90
2,264.90
5,780.20
929.55
11,239.55

งบการเงินเฉพาะบริษัท

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

ต่างประเทศ
405.79
202.89
608.68

2559
ในประเทศ
1,859.10
1,859.10
4,647.77
8,365.97

รวม ต่างประเทศ
2,264.89
405.79
2,061.99
405.79
4,647.77
202.89
8,974.65 1,014.47
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ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2559
ราคาตามบัญชี
เงินกู้จากธนาคาร
ต่างประเทศ
ในประเทศ

2558
มูลค่ายุติธรรม

202.89
6,506.87
6,709.76

ราคาตามบัญชี

205.50
6,499.91
6,705.41

มูลค่ายุติธรรม

608.68
8,365.98
8,974.66

628.95
8,386.70
9,015.65

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
ราคาตามบัญชี
เงินกู้จากธนาคาร
ต่างประเทศ
ในประเทศ

202.89
6,506.87
6,709.76

2558
มูลค่ายุติธรรม
205.50
6,499.91
6,705.41

ราคาตามบัญชี
608.68
8,365.98
8,974.66

มูลค่ายุติธรรม
628.95
8,386.70
9,015.65

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ที่บริษัทคาดว่าจะต้องจ่าย ณ วันที่ในรายงาน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร 2 แห่ง เป็นจ�ำนวนเงิน 14,707.39 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุน
ในโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค�ำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ�ำเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ 4 ราย และบวกด้วยอัตราร้อยละ 1.53 ต่อปี มีระยะเวลาปลอดช�ำระเงินต้น 2 ปี
นับจากวันที่เบิกใช้สินเชื่อครั้งแรก (27 พฤษภาคม 2554) ก�ำหนดช�ำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นทุก 6 เดือน โดยช�ำระคืนเงินต้น
งวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 30 นับจากวันเบิกใช้สินเชื่อครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการเงินของ
สัญญาสินเชื่อในการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือขอหารือการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวกับธนาคาร
ผู้ให้กู้ การท�ำประกันภัย การค�้ำประกัน และการขายหรือโอนสินทรัพย์ของโครงข่าย 3G รวมถึงจัดให้มีหลักประกันการช�ำระหนี้
โดยท�ำสัญญาโอนสิทธิในการรับเงินภายใต้สัญญา Mobile Vertual Network Operator (MVNO) อย่างมีเงื่อนไข สัญญา
โอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย สัญญาโอนสิทธิในบัญชีเงินฝากแบบมีเงื่อนไข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารที่ใช้
เป็นหลักประกันตามสัญญาฯ มีจำ� นวน 1,071.37 ล้านบาท (หมายเหตุ 7, 8) และบริษทั ได้เบิกใช้สนิ เชือ่ ครบทัง้ จ�ำนวนเรียบร้อยแล้ว
เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2557 วงเงินรวมทัง้ สิน้ 14,707.39 ล้านบาท พร้อมทัง้ ได้มกี ารช�ำระคืนเงินต้นแล้ว จ�ำนวน 6,341.42 ล้านบาท
คงเหลือเงินต้นค้างช�ำระทั้งสิ้น 8,365.97 ล้านบาท
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27.2 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
1,936.84
1,936.84
(1,936.84)
(1,936.84)
-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
1,936.84
1,936.84
(1,936.84)
(1,936.84)
-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2559

ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี

2558

มูลค่าปัจจุบัน
มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต
มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย
ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย
ที่ต้องจ่าย
ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย
1,936.84
1,936.84
1,936.84
1,936.84
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559

ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี

2558

มูลค่าปัจจุบัน
มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต
มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน ของจ�ำนวน
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย
ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย
ที่ต้องจ่าย
ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย
1,936.84
1,936.84
1,936.84
1,936.84
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28 หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

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

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

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

6,307.16
334.92

6,721.61
315.32

6,292.39
334.92

6,714.53
315.32

25.39
6,667.47

59.56
7,096.49

25.39
6,652.70

59.56
7,089.41

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

457.74

631.91

450.05

631.91

23.47

24.06

23.47

24.06

(32.19)
449.02

1.86
657.83

(32.19)
441.33

1.86
657.83

28.1 โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ
บริษัทและกลุ่มบริษัท มีนโยบายก�ำหนดให้พนักงานที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยพนักงาน
ที่เกษียณอายุจะได้รับค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่น
เมื่อเกษียณอายุ ส�ำหรับพนักงานที่ท�ำงานติดต่อกันครบ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี และที่ท�ำงานครบ 15 ปี ด้วยอัตราค่าตอบแทน
เป็นจ�ำนวน 180 วัน และ 300 วัน ของฐานเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ ตามล�ำดับ
หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
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งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

6,307.16

6,292.39

6,721.61

6,714.53

รายงานประจำ�ปี 2559

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินของโครงการฯ ประกอบด้วย

หนี้สินของโครงการฯ ต้นปี
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
โอนเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในหมวดหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรู้คู่กับค่าใช้จ่าย
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หนี้สินของโครงการฯ ปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
6,721.61
6,955.70
(311.63)
(279.95)
(472.68)
(586.05)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
6,714.53
6,948.62
(311.63)
(279.95)
(472.68)
(586.05)

457.74
(87.88)
6,307.16

450.05
(87.88)
6,292.39

631.91
6,721.61

631.91
6,714.53

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้วย

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ระหว่างปี
ดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ
รวม (หมายเหตุ 35)

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

290.87
(138.85)
266.32
39.40
457.74

283.18
(138.85)
266.32
39.40
450.05

275.44
255.11
101.36
631.91

275.44
255.11
101.36
631.91

28.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน หรือกองทุนบ�ำเหน็จเดิมตามพระราชบัญญัตอิ งค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2497 เพือ่ จ่ายสงเคราะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงานเมือ่ ต้องออกจากงาน โดยบริษทั จะจ่ายให้พนักงานด้วยจ�ำนวนเงินเดือน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คูณด้วยอายุงานตั้งแต่วันเริ่มท�ำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และจ�ำนวนเงินเดือน ณ วันที่ออก
จากกองทุนฯ คูณด้วยอายุงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 จนถึงวันที่ออกจากกองทุนฯ
หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
2559
2558
334.92

315.32

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
334.92

315.32
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินของโครงการฯ ประกอบด้วย

หนี้สินของโครงการฯ ต้นปี
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรู้คู่กับค่าใช้จ่าย
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หนี้สินของโครงการฯ ปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
315.32
323.08
(22.57)
(31.82)
23.47
18.70
334.92

24.06
315.32

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
315.32
323.08
(22.57)
(31.82)
23.47
18.70
334.92

24.06
315.32

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้วย

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการลดขนาดโครงการ
รวม (หมายเหตุ 35)

งบการเงินรวม
2559
2558
12.32
12.27
12.39
12.00
(1.24)
(0.21)
23.47
24.06

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
12.32
12.27
12.39
12.00
(1.24)
(0.21)
23.47
24.06

บริษัทจ่ายเงินสมทบเพื่อกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน
ที่เป็นสมาชิกฯ และจ่ายสมทบเพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สมาชิกของกองทุนสวัสดิการฯ มีจ�ำนวน 262 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 283 คน)
28.3 โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
บริษัทได้ให้รางวัลตอบแทนความชอบจากการท�ำงานระยะยาวแก่พนักงานที่มีอายุการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
2559
2558
25.39

59.56

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
25.39

59.56

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินโครงการฯ ประกอบด้วย
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หนี้สินของโครงการฯ ต้นปี
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรู้คู่กับค่าใช้จ่าย
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนี้สินของโครงการฯ ปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
59.56
59.11
(1.98)
(1.41)
(32.19)
25.39

1.86
59.56

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
59.56
59.11
(1.98)
(1.41)
(32.19)
25.39

1.86
59.56

รายงานประจำ�ปี 2559

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้วย

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

งบการเงินรวม
2559
2558
2.49
2.54
(34.14)
2.23
2.21
(3.10)
(2.89)
0.33
(32.19)
1.86

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
2.49
2.54
(34.14)
2.23
2.21
(3.10)
(2.89)
0.33
(32.19)
1.86

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักร้อยละ 1.5 - 5.0 ต่อปี (ปี 2558 : 3.5 - 8.0 ต่อปี) แยกตาม
ช่วงอายุของพนักงาน
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
1) สมมติฐานอัตรามรณะ
ข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับอัตรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอัตรามรณะของ Thailand Mortality Ordinary 2008 (TMO08)
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีการปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 3.0 ต่อปี
2) สมมติฐานอัตราการเข้า - ออกของพนักงาน
อัตราการเข้า - ออกของพนักงานใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของอัตราการลาออกร้อยละ 0.0 - 6.0 ต่อปี (ปี 2558 : 0.0 - 3.0 ต่อปี)
แยกตามช่วงอายุของพนักงาน
3) สมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลดส�ำหรับประเทศไทยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมาเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนด และในปี 2559 ใช้อัตรา
ร้อยละ 3.03 ต่อปี (ปี 2558 : ร้อยละ 4.1 ต่อปี)
28.4 ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลัก
28.4.1 โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่น
เมื่อเกษียณอายุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
การเพิ่มขึ้นของ
การลดลงของ
การเปลี่ยนแปลง
ภาระผูกพัน
ภาระผูกพัน
ในข้อสมมติ
(ร้อยละ)
1.00 ลดลง
1.00 เพิ่มขึ้น
20.00 ลดลง
1.00 เพิ่มขึ้น

589.70
622.90
13.58
27.32

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

519.24
556.75
13.46
30.04

191

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
การเพิ่มขึ้นของ
การลดลงของ
(ร้อยละ)
ภาระผูกพัน
ภาระผูกพัน
1.00 ลดลง
1.00 เพิ่มขึ้น
20.00 ลดลง

653.34
825.61
9.73

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

576.38
728.79
9.69

การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลดระหว่างปี 2560 - 2570 มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
ส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

216.63

950.42

11,454.07

12,621.12

333.37

1,368.59

14,042.58

15,744.54

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รวม

รวม

216.63

950.42

11,454.07

12,621.12

333.37

1,368.59

14,042.58

15,744.54

28.4.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต
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ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
การเพิ่มขึ้นของ
การลดลงของ
(ร้อยละ)
ภาระผูกพัน
ภาระผูกพัน
1.00
1.00
20.00
1.00

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

30.83 เพิ่มขึ้น
28.97 ลดลง
0.14 เพิ่มขึ้น
0.14 ลดลง

27.39
26.01
0.14
0.16

รายงานประจำ�ปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
การเพิ่มขึ้นของ
การลดลงของ
(ร้อยละ)
ภาระผูกพัน
ภาระผูกพัน
1.00 ลดลง
1.00 เพิ่มขึ้น
20.00 ลดลง

31.03 เพิ่มขึ้น
31.40 ลดลง
0.17 เพิ่มขึ้น

27.51
27.88
0.17

การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลดระหว่างปี 2560 - 2570 มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
ส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

7.62

55.69

548.33

611.64

11.78

50.66

631.35

693.79

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

7.62

55.69

548.33

611.64

11.78

50.66

631.35

693.79

28.4.3 โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
การเพิ่มขึ้นของ
การลดลงของ
(ร้อยละ)
ภาระผูกพัน
ภาระผูกพัน
1.00 ลดลง
20.00 ลดลง
1.00 เพิ่มขึ้น

1.31 เพิ่มขึ้น
0.04 เพิ่มขึ้น
0.04 ลดลง

1.18
0.04
0.05
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นของ
การลดลงของ
ในข้อสมมติ
(ร้อยละ)
ภาระผูกพัน
ภาระผูกพัน
1.00
20.00

ลดลง
ลดลง

3.27 เพิ่มขึ้น
0.08 เพิ่มขึ้น

2.96
0.08

การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลดระหว่างปี 2560 - 2570 มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
ส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

2.54

13.45

22.68

38.67

4.81

26.12

69.99

100.92

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2.54

13.45

22.68

38.67

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

4.81

26.12

69.99

100.92

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกผันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการค�ำนวณผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project Unit credit Method))

29 ก�ำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
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ส�ำรองเพื่อการขยายงาน
ส�ำรองตามกฎหมาย
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
1,530.89
1,519.93
604.47
600.30
2,135.36
2,120.23

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
1,518.11
1,518.11
600.00
600.00
2,118.11
2,118.11

รายงานประจำ�ปี 2559

ส�ำรองเพื่อการขยายงาน
บริษัทจัดสรรส�ำรองเพื่อการขยายงานในกิจการโทรศัพท์ในอัตราร้อยละของก�ำไรสุทธิของปีก่อน โดยการจัดสรรแต่ละครั้งจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ส�ำรองดังกล่าวไม่มีข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย
ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ซึ่งบริษัทได้ส�ำรองตามกฎหมายครบตามจ�ำนวนแล้ว ส�ำรองตามกฎหมายไม่สามารถน�ำมาจ่ายปันผลได้

30 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขายและภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดังนี้

ยอดยกมาต้นปี
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
(หมายเหตุ 13, 34)
- ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
443.30
7,427.40

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
443.30
7,427.40

1,082.64
(216.53)
866.11
1,309.41

1,082.64
(216.53)
866.11
1,309.41

(8,730.13)
1,746.03
(6,984.10)
443.30

(8,730.13)
1,746.03
(6,984.10)
443.30

31 ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
ยอดยกมาต้นปี
ปันผลรับจากบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิในบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี

2558
7.66
(0.53)
0.13
7.26

23.65
(0.19)
(15.80)
7.66
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32 รายได้อื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าปรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการกลับรายการส่วนแบ่งรายได้นำ� ส่งตามกฎหมาย
รายได้จากการกลับรายการโบนัสค้างจ่าย
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 35)
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
827.24
1,179.60
36.75
170.77
131.97
682.11
6,488.83
864.27
1.73
249.94
411.42
7,736.46
3,308.17

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
822.07
1,173.01
36.75
170.77
155.63
682.11
6,488.83
864.27
1.73
256.30
422.91
7,761.31
3,313.07

รายได้จากการกลับรายการส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย จ�ำนวน 6,488.83 ล้านบาท เกิดจากบริษัทปรับลดส่วนแบ่งรายได้
น�ำส่งตามกฎหมายตามมาตรา 84 ที่บริษัทบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 เนื่องจากกระทรวงการคลัง
ได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่สามารถน�ำมาหักลดหย่อนได้ตามมาตรา 84 (3) ใหม่ มีผลให้ส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตาม
กฎหมายลดลง (รายได้อื่นเพิ่มขึ้น) จ�ำนวน 6,488.83 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามมาตรา 84 ลดลงด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
(หมายเหตุ 23, 35)

33 ต้นทุนทางการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ดอกเบีย้ จ่าย - เงินกูย้ มื
ต้นทุนทางการเงินอืน่
รวมต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
311.32
410.73
0.76
1.37
312.08
412.10

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
311.32
410.73
0.70
0.70
312.02
411.43

34 ภาษีเงินได้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ภาษีเงินได้ปปี จั จุบนั :
- ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับปี
- การปรับปรุงภาษีจากงวดก่อน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
- รายการทีเ่ กิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว (หมายเหตุ 20)
รวมค่าใช้จา่ ย (รายได้) ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

14.30
(7.00)
7.30

34.39
3.40
37.79

(7.00)
(7.00)

24.79
3.40
28.19

898.79
906.09

(1,713.21)
(1,675.42)

900.26
893.26

(1,713.30)
(1,685.11)

รายงานประจำ�ปี 2559

ภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจ�ำนวนเงินที่แตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
(4,871.96)
(7,560.42)

ขาดทุนก่อนภาษี
ภาษีคำ� นวณจากอัตราภาษี
- ร้อยละ 20
ผลกระทบ
- รายได้ทไี่ ม่ตอ้ งเสียภาษี
- ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่สามารถหักภาษี
- ขาดทุนทางภาษีทไี่ ม่ได้บนั ทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
- การปรับปรุงภาษีจากปีกอ่ น
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
(4,992.56)
(7,655.25)

(974.39)

(1,512.08)

(998.51)

(1,531.05)

(17.93)
830.52

(68.21)
(98.53)

(17.93)
830.59

(68.21)
(89.25)

1,074.89
(7.00)
906.09

3.40
(1,675.42)

1,086.11
(7.00)
893.26

3.40
(1,685.11)

ภาษีเงินได้ที่ (ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
ภาษี
ก่อนภาษี (ลด)/เพิ่ม หลังภาษี

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 13, 30)
1,082.64
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
69.18
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
1,151.82

2558
ภาษี
ก่อนภาษี (ลด)/เพิ่ม

หลังภาษี

(216.53)

866.11 (8,730.13) 1,746.03 (6,984.10)

(13.83)
(230.36)

55.35
921.46 (8,730.13) 1,746.03 (6,984.10)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559
ภาษี
ก่อนภาษี (ลด)/เพิ่ม หลังภาษี

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 13, 30)
1,082.64
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
69.18
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
1,151.82

2558
ภาษี
ก่อนภาษี (ลด)/เพิ่ม

หลังภาษี

(216.53)

866.11 (8,730.13) 1,746.03 (6,984.10)

(13.83)
(230.36)

55.35
921.46 (8,730.13) 1,746.03 (6,984.10)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2559”ก�ำหนดให้จัดเก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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35 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
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9)

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
2559
2558
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
- สินทรัพย์ของบริษทั (หมายเหตุ 17)
12,155.25 11,063.90 11,975.46 10,883.89
- สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 18)
2,776.25 6,823.95 2,776.25 6,823.95
รวมค่าเสือ่ มราคา
14,931.50 17,887.85 14,751.71 17,707.84
การตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (หมายเหตุ 19)
453.02
488.70
452.97
488.62
รวมทัง้ สิน้
15,384.52 18,376.55 15,204.68 18,196.46
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 17)
180.88
492.16
180.88
492.16
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการร่วมการงาน
และร่วมลงทุน (หมายเหตุ 18)
632.15
632.15
ขาดทุน(ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
(หมายเหตุ 32)
(1.73)
22.09
(1.73)
22.09
ค่าสอบบัญชี
3.32
3.40
3.00
3.00
หนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
912.14
471.99
912.14
471.99
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
1,270.43 1,223.27 1,521.35 1,474.19
- เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
- ทีด่ นิ และอาคาร
190.29
196.29
190.29
196.29
รวม
1,460.72 1,419.56 1,711.64 1,670.48
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
- เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส
10,785.19 11,427.62 10,099.51 10,714.09
- เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน
1,221.82 1,297.88 1,221.82 1,297.88
- ค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อนื่ เมือ่ เกษียณอายุ
631.91
450.05
631.91
457.74
(หมายเหตุ 28.1)
- เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน (หมายเหตุ 28.2)
23.47
24.06
23.47
24.06
- ค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
(หมายเหตุ 28.3)
(32.19)
1.86
(32.19)
1.86
- ผลประโยชน์ระยะสัน้ - วันลาพักร้อน
8.99
26.64
8.99
26.64
- ค่าตอบแทนพนักงานโครงการเกษียณก่อนอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์
1,439.62 2,093.71 1,439.62 2,093.71
รวม
13,904.64 15,503.68 13,211.27 14,790.15
- 3,056.00
- 3,056.00
ส่วนแบ่งรายได้ น�ำส่งตามกฎหมาย

รายงานประจำ�ปี 2559

ค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3
ในงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รวมค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ที่บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด (เอ ซี ที) เป็นผู้ลงทุน
ซึ่งได้บันทึกค่าเช่าตามสัญญาข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติให้จ่ายค่าเช่าให้ เอ ซี ที เดือนละ 20.91 ล้านบาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้การท�ำสัญญา
ให้ท�ำเป็นปีๆ ไป ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทซื้ออุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยุคที่ 3 จาก เอ ซี ที ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหา
โครงการเกษียณก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้บริษัทด�ำเนินการโครงการเกษียณก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ตามข้อตกลงที่บริษัทก�ำหนดปี 2559 ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศโครงการประจ�ำปี 2559 โดยพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
จะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีโ่ ครงการฯ ก�ำหนด ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เปิดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม
2559 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 790 คน คิดเป็นเงิน 1,439.62 ล้านบาท และให้พนักงานที่ได้รับอนุมัติตาม
โครงการฯ พ้นสภาพพนักงานตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้บริษัทด�ำเนินการโครงการเกษียณก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ตามข้อตกลงทีบ่ ริษทั ก�ำหนดปี 2560 ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้มปี ระกาศโครงการประจ�ำปี 2560 โดยพนักงานทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมี
คุณสมบัติตามที่โครงการฯ ก�ำหนด บริษัทได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560
และมีผ้เู ข้าร่วมโครงการฯ 536 คน คิดเป็นเงิน 1,040.04 ล้านบาท โดยให้พนักงานทีไ่ ด้รับอนุมัตติ ามโครงการฯ พ้นสภาพพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560
ส่วนแบ่งรายได้ น�ำส่งตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ.2553 ในมาตรา 84 วรรคสาม ระบุว่า เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้รัฐวิสากิจ
น�ำรายได้จากผลประกอบการในส่วนที่ได้รับในการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสองที่รัฐวิสาหกิจได้ด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้ด�ำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยให้หักค่าใช้จ่าย ตามที่กฎหมายก�ำหนดเหลือเท่าใดให้ส่ง กสทช. เพื่อให้ กสทช. น�ำส่งเงินจ�ำนวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดิน
ต่อไป
ตาม พ.ร.บ.กสทช. มาตรา 84 วรรคสาม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 30 กันยายน 2558 ให้บริษัทน�ำส่ง
ส่วนแบ่งรายได้จากการด�ำเนินการตามการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาหลังหักค่าใช้จ่ายให้กับ กสทช. ค่าใช้จ่ายที่สามารถน�ำมา
หักลดหย่อนก่อนน�ำส่งให้ กสทช. ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเฉพาะในส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และ
ตามมาตรา 50 เฉพาะส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
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(3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 กระทรวงการคลังแจ้งหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 84 วรรคสาม และวิธีปฏิบัติในการ
น�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ฯ บริษัทได้ค�ำนวณเงินที่ต้องน�ำส่งส�ำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม
2556 - 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจ�ำนวน 9,368.63 ล้านบาท โดยยังไม่ได้หักลดหย่อนในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ให้บริการเพื่อสังคมตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 ส่งผลให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ) ขึ้นแทน ในวันที่
26 กันยายน 2559) ท�ำให้บริษัทยังไม่ได้น�ำส่งเงินให้ส�ำนักงาน กสทช. โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทั้งจ�ำนวน เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2557 บริษัทท�ำหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายและวิธีปฏิบัติในการน�ำส่ง
ส่วนแบ่งรายได้ฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 กระทรวงการคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�ำเนินการ
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ของรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) มาตรา 84 วรรคสาม(3) 2557 ของ
บริษัท และให้บริษัทน�ำค่าใช้จ่ายในการก�ำกับดูแลสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS มาหักได้โดย
ไม่เกินกรอบวงเงินและไม่เกินอัตราร้อยละของรายได้ที่ได้รับจากผลประโยชน์ตอบแทนจาก AIS ท�ำให้บริษัทหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินการตามการอนุญาตสัมปทานส�ำหรับงวดวันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 6,488.83
ล้านบาท มีผลให้ส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ค�ำนวณไว้เดิม ลดลงจ�ำนวน 6,488.83 ล้านบาท โดย
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็นรายได้อื่น (หมายเหตุ 32) และกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 23) ด้วยจ�ำนวนเดียวกัน

36 ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ขาดทุนส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี
(หน่วย : ล้านหุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2559
2558
(5,778.18)
(5,869.20)
600
(9.63)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี 2559 และ 2558
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600
(9.78)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
(5,885.82)
(5,970.14)
600
(9.81)

600
(9.95)

รายงานประจำ�ปี 2559

  37 เครื่องมือทางการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เงื่อนไขที่มีอยู่และเงินต้นตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด
ครบก�ำหนดช�ำระ ดังนี้

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

งบการเงินรวม
2559
2558
405.79
405.79
202.89
405.79
202.89
608.68
1,014.47

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
405.79
405.79
202.89
405.79
202.89
608.68
1,014.47

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ ป็นหนีส้ นิ

งบการเงินรวม
2559
2558
77.33
162.22

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
77.33
162.22

มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศค�ำนวณโดยใช้อตั ราทีก่ ำ� หนดโดยคูส่ ญ
ั ญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ดังกล่าว และถือเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในรายงาน
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : FX Option with Contingent Payment) ในปี
2549 เพื่อเปลี่ยนเงินกู้ยืมสกุลเงินเยนให้เป็นเงินบาท โดยมีข้อผูกพัน คือ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง ซึ่งหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 2 วันท�ำการก่อนวันช�ำระหนี้ในแต่ละงวดต�่ำกว่า 72.50 บริษัทมีภาระจะต้องจ่ายส่วนเพิ่ม
ตามเงื่อนไขของสัญญา Swap ซึ่งส่วนเพิ่มที่ค�ำนวณได้จะต้องจ่ายช�ำระพร้อมกับการช�ำระหนี้งวดปกตินั้นๆ ต่อมาเมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2558 The Royal Bank of Scotland plc. ซึ่งเป็นคู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้โอนย้าย
ธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัทไปยังธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทได้ลงนามในสัญญา
การโอนย้ายธุรกกรรมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่บริษัทมีกับธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) จะไม่มขี อ้ ผูกพันดังกล่าวข้างต้น มีผลท�ำให้บริษทั ไม่มคี วามเสีย่ งในหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ภายใต้สญ
ั ญาแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ

201

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

  38 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทถูกควบคุมโดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวและเป็นผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดของบริษัท บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจ
กับหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้ควบคุมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม (รวมเรียกว่า หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นลูกค้ารายส�ำคัญของบริษัท โดย
รายการทางธุรกิจกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเหล่านี้เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ บริษัทได้แสดงยอดรายได้และยอดลูกหนี้
กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นยอดรวม ยกเว้นรายการกับ บมจ.กสท แสดงเป็นรายการแยกต่างหาก เนือ่ งจากอยูภ่ ายใต้
การควบคุมเดียวกัน และด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท
ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมร่วมกัน หรือเป็นกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท รายการกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะรายการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายของบริษัท มีดังนี้
บริษัท
กระทรวงการคลัง

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้เดียวและเป็นผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุด
ของบริษัท
บริษัท กสท จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
หน่วยงานราชการของรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจ
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ธนาคารกรุงไทย
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ธนาคารออมสิน
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 98.57
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 25
บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด
เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 25
บริษัทเทลการ์ด จ�ำกัด
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 26
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 48.12
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 49
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 30
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 20
บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น ไฟฟ้า น�้ำประปา การเดินทาง (ทางอากาศ รถไฟ
รถประจ�ำทาง) เชื้อเพลิง ไปรษณีย์ การเช่าอาคารและที่ดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่มีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ นอกจากนั้น
บริษัทยังมีหน้าที่เก็บภาษี ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนรัฐบาลไทย โดยบริษัท
ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลไทยในการท�ำหน้าที่จัดเก็บภาษีดังกล่าว รายละเอียดค่าสินค้าและบริการข้างล่างนี้ที่เกี่ยวกับ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้เปิดเผยเฉพาะรายการทีเ่ กิดกับ บมจ.กสท เท่านัน้ เนือ่ งจากไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จา่ ย
และเจ้าหนี้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นทั้งหมดได้ จึงไม่เปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้กับหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจอื่น ในงบการเงินนี้
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บริษัทมีเงินสด เงินฝากธนาคาร และตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีเงินลงทุนในตั๋วเงินคลังของรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว กับธนาคารที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ มีจ�ำนวน 16,578.19 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 20,274.94 ล้านบาท)
บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายการกับพนักงาน ผู้บริหาร หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถหายอดรวมของรายการดังกล่าวที่มีจ�ำนวนมากและ
หลากหลาย อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุนี้ได้แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอย่างพอเพียงแล้ว
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เฉพาะรายการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายของบริษัท
38.1 รายได้จากการให้บริการ
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- บริษทั ย่อย
- บริษทั ร่วม
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่
บมจ.กสท
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ

30.02
0.63

31.98
0.43

30.02
0.51
0.63

31.98
0.37
0.43

4.02
2,060.06
2,094.73

4.20
2,506.50
2,543.11

4.02
2,060.06
2,095.24

4.20
2,506.50
2,543.48

งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้จากบริการโทรคมนาคมอืน่
- กระทรวงการคลัง
- บริษทั ย่อย
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่
บมจ.กสท
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

20.15
-

17.20
-

20.15
0.29

17.20
-

55.03
3,466.22
3,541.40

62.04
3,149.29
3,228.53

55.03
3,466.22
3,541.69

62.04
3,149.29
3,228.53
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38.2 รายได้จากการให้บริการอื่น

- บริษทั ย่อย
- บริษทั ร่วม

งบการเงินรวม
2559
2558
0.17
0.14
0.17
0.14

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
1.59
0.61
0.17
0.14
1.76
0.75

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

38.3 รายได้อื่น

- บริษทั ย่อย

-

-

7.25

11.57

38.4 การซื้อบริการ
งบการเงินรวม
2559
2558
ค่าบริการโทรคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- บริษทั ย่อย
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่
บมจ.กสท
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2559
2558

89.66
-

62.16
-

89.66
816.16

62.16
825.77

650.80
740.46

328.14
390.30

650.80
1,556.62

328.14
1,216.07
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38.5 ยอดค้างช�ำระที่เกิดจากการซื้อและขายบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
ลูกหนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนีก้ จิ การโทรคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- บริษทั ย่อย
- บริษทั ร่วม
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่
บมจ.กสท
หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเช่าทีด่ นิ ของราชพัสดุจา่ ยล่วงหน้า
- กระทรวงการคลัง
เจ้าหนีก้ ารค้า
- กระทรวงการคลัง
- บริษทั ย่อย
- บริษทั ร่วม
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่
บมจ.กสท
เจ้าหนีอ้ นื่
- กระทรวงการคลัง
- บริษทั ย่อย
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่
บมจ.กสท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558

20.32
5.23

15.95
4.89

20.32
0.66
5.23

15.95
0.69
4.89

611.76
1,395.23
2,032.54
(5.65)
2,026.89

634.34
1,453.40
2,108.58
(5.14)
2,103.44

611.76
1,395.23
2,033.20
(5.65)
2,027.55

634.34
1,453.40
2,109.27
(5.14)
2,104.13

152.70

165.08

152.70

165.08

12.48
0.57

7.73
0.57

12.48
583.00
0.57

7.73
305.21
0.57

4.16
17.21

4.16
12.46

4.16
600.21

4.16
317.67

0.21
-

0.21
-

0.21
104.58

0.21
92.26

467.03
467.24

163.19
163.40

467.03
571.82

163.19
255.66
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38.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

บริษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2559
2558
-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
44.02
45.75

38.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
เงินประกันสัญญา
- บริษทั ย่อย
- บริษทั ร่วม

3.01
3.01

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
3.01
3.01

3.18
3.01
6.19

4.53
3.01
7.54

38.8 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 16,799.21 ล้านบาท และงบการเงิน
เฉพาะบริษัท จ�ำนวน 16,902.49 ล้านบาท ได้รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ผู้บริหารส�ำคัญได้รับหรือ
พึงได้รับจากบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นใด ที่ได้รับ โดยผู้บริหารส�ำคัญ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญมีรายละเอียดดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อนื่
เมือ่ เกษียณอายุ
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
43.08
36.69

0.80
0.41
44.29

1.00
0.39
38.08

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
42.72
36.52

0.80
0.41
43.93

1.00
0.39
37.91

ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น

- บริษทั ย่อย
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอืน่
บมจ.กสท
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งบการเงินรวม
2559
2558
-

3.02
3.02

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
261.79
310.87
261.79

3.02
313.89

รายงานประจำ�ปี 2559

39 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
39.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
39.1.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีคดีสัญญา
บริษัทเป็นจ�ำเลยในคดีสัญญา คดีฐานละเมิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 39,064.48 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 : 76,294.67 ล้านบาท) ซึ่งมีคดีส�ำคัญ จ�ำนวนเงิน 33,524.53 ล้านบาท ดังนี้
คดีพิพาทกับ ทรู คดีส�ำคัญประกอบด้วย
- ทรู ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทช�ำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการที่บริษัทน�ำบริการพิเศษมาใช้งาน
โครงข่ายของ ทรู (Access Charge) ทุนทรัพย์ 15,415.37 ล้านบาท ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำชี้ขาดเมื่อวันที่
17 มกราคม 2549 ให้บริษัทจ่ายส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2545 จ�ำนวน 9,175.82 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินจ�ำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2545 จนกว่าบริษัทจะช�ำระเสร็จสิ้น
ส�ำหรับส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป ให้บริษัทแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ ทรู ในอัตราร้อยละ 50
ของผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทได้รับจริงเฉพาะส่วนที่น�ำมาผ่านโครงข่ายของ ทรู ตามสัญญา อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมาย
ของบริษัทได้ยื่นขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองแล้ว และศาลปกครองได้ประทับรับฟ้องเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2549 และ ทรู ได้ยื่นคัดค้านค�ำขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าว แต่บริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้านโต้แย้งค�ำคัดค้านของ ทรู เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2550 โดย ทรู ได้ยื่นค�ำคัดค้านเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
ศาลปกครองกลางได้พิพากษาเพิกถอนค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และปฏิเสธการขอบังคับตามค�ำชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ทรู ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด วันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัท
ได้ยื่นแก้อุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
กล่าวคือเพิกถอนค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และปฏิเสธการขอบังคับตามค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2548 ทรู ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าเสียหายและค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าโทรศัพท์
ทางไกลต่างประเทศกรณีเรียกเข้า (Incoming call) โดยอ้างว่าบริษัทค�ำนวณไม่ถูกต้อง จ�ำนวน 8,407.68 ล้านบาท ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
- ทรู ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศที่บริษัทได้รับจาก
บมจ.กสท โดยอ้างว่าบริษัทน�ำหลักเกณฑ์และข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาใช้ในการค�ำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้ ทรู ทุนทรัพย์ จ�ำนวน
1,968.70 ล้านบาท บริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้านเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ทรู ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองกลางคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
ฝ่ายบริษัท ศาลปกครองกลางยกค�ำร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการของ ทรู และ ทรู ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
คดีพิพาทกับ ทีทีแอนด์ที คดีส�ำคัญประกอบด้วย
- ทีทแี อนด์ที ยืน่ ค�ำเสนอข้อพิพาทฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าบริษทั น�ำและอนุญาตให้บคุ คลอืน่ น�ำบริการพิเศษ
มาผ่านโครงข่ายของ ทีทีแอนด์ที จึงเรียกร้องค่า Access Charge เดิมทุนทรัพย์ขณะฟ้อง จ�ำนวน 28,000 ล้านบาท และ
แก้ไขทุนทรัพย์ในภายหลังเป็น 23,777.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำชี้ขาดให้
บริษัทช�ำระเงินให้ ทีทีแอนด์ที ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงเดือนมีนาคม 2548 เป็นจ�ำนวน 23,777.99 ล้านบาท กับผลประโยชน์
ตอบแทนจากบริการพิเศษนับจากวันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไปจนครบก�ำหนดเวลาตามสัญญา พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ MLR + 1 ของอัตราเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ของเงินจ�ำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2548 จนกว่า
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บริษัทจะช�ำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ทีทีแอนด์ที ยื่นค�ำร้องต่อศาลแพ่งขอบังคับตามค�ำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการข้างต้น ศาลแพ่งมีความเห็นว่าคดีนอี้ ยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาของศาลปกครองจึงโอนคดีไปยังศาลปกครองกลาง
และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายกฎหมายของบริษัทและพนักงานอัยการส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นขอเพิกถอน
ค�ำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษาเพิกถอน
ค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และปฏิเสธการขอบังคับตามค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทีทีแอนด์ที ไม่มีการ
อุทธรณ์ค�ำพิพากษาดังกล่าว และศาลปกครองกลางได้มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
- ทีทีแอนด์ที ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าเสียหาย และเรียกร้องส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศและค่าด�ำเนินการการรับแจ้งเหตุขดั ข้องและการซ่อมบ�ำรุงรักษาตูพ้ กั ปลายทางเพิม่ โดยอ้างว่าบริษทั
ผิดสัญญาร่วมการงาน ผิดข้อตกลงการทดสอบตลาดการใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศ ผิดข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเรื่อง
บริการรับแจ้งเหตุขัดข้องและการซ่อมบ�ำรุงจากตู้พักปลายทางถึงราวกันฟ้า และตกลงกับ บมจ.กสท ลดค่าบริการโทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศโดยไม่ได้ตกลงกับ ทีทีแอนด์ที ท�ำให้ ทีทีแอนด์ที เสียหายและได้รับรายได้ไม่ครบถ้วน เดิมทุนทรัพย์
ขณะฟ้อง จ�ำนวน 753.48 ล้านบาท ต่อมา ทีทีแอนด์ที แก้ไขทุนทรัพย์เป็น 2,598.19 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552
คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากชี้ขาดให้บริษัทช�ำระเงินให้ ทีทีแอนด์ที จ�ำนวน 2,553.71 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2552 ฝ่ายกฎหมายของบริษัทและพนักงานอัยการส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าวต่อ
ศาลปกครองกลางแล้ว และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ทีทีแอนด์ที ยื่นค�ำร้องขอบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษาเพิกถอนค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
คดีพิพาทกรณีบริษัท ไทยอีเลคทริคคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ไทยอีเลคทริค) บริษัท ทาร์เกท เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (ทาร์เกท) และ
บริษัท เทเลเมติคส์ จ�ำกัด (เทเลเมติคส์)
- ในไตรมาสที่ 4/2550 ไทยอีเลคทริค ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ
โดยอ้างว่าบริษัทไม่ก�ำหนดเลขหมายโทรศัพท์ให้ ไทยอีเลคทริค ติดตั้งเปิดให้บริการ (ก�ำหนด 10,000 เลขหมายในก�ำหนด
10 ปี แต่ก�ำหนดให้เพียง 4,217 เลขหมาย เปิดให้บริการ 3,269 เลขหมาย) ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 2,780.06 ล้านบาท
ประกอบไปด้วย ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ ค่าเช่าเครือ่ งโทรศัพท์สาธารณะ และ ดอกเบีย้ ต่อมาศาลแพ่งและศาลปกครองกลาง
มีความเห็นว่าสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะนี้เป็นสัญญาทางปกครอง อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาของศาลปกครอง ศาลแพ่ง
จึงมีค�ำสั่ง ให้โอนคดีไปยังศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 และจ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2555 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริษัทช�ำระเงินจ�ำนวน 0.74 ล้านบาท ให้ไทยอีเลคทริค บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
- ไตรมาสที่ 3/2551 ทาร์เกท ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง กล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ
โดยอ้างว่าบริษัทไม่ก�ำหนดเลขหมายโทรศัพท์ให้ ทาร์เกท ติดตั้งเปิดให้บริการ (ก�ำหนด 10,000 เลขหมายในก�ำหนด 10 ปี
แต่ก�ำหนดให้เพียง 4,675 เลขหมาย เปิดให้บริการ 4,675 เลขหมาย) ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 766.55 ล้านบาท และ
แก้ไขทุนทรัพย์ในภายหลังเป็น 1,974.11 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ ค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์
สาธารณะ และ ดอกเบี้ย ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษาให้ยกฟ้องค�ำฟ้องดังกล่าว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
- เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เทเลเมติคส์ ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญาเช่าระบบใบแจ้งหนี้และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 3,269.68 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ�ำนวนเลขหมาย เกิน 4 ล้าน
เลขหมาย ค่าบริหารและด�ำเนินการใช้ระบบใบแจ้งหนี้เป็นเวลา 57 เดือน ค่าเสียหายจากการใช้โปรแกรมของระบบใบแจ้งหนี้
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เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ก�ำหนดในสัญญา ค่าเสียหายในการใช้ระบบบรรจุซองเกินร้อยละ 40 ตามสัญญา ค่าพัฒนาแก้ไขและ
ปรับปรุงระบบตลอดระยะเวลาทีเ่ ช่า ค่าเสียหายทางธุรกิจ และค่าเสียหายทีบ่ ริษทั ไม่สง่ มอบระบบใบแจ้งหนีค้ นื ให้ เทเลเมติคส์
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 บริษัทได้ยื่นค�ำให้การต่อสู้คดี วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่งได้มีค�ำสั่งให้โอนคดีไปยัง
ศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�ำนวน
1,055.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด ขอให้พิจารณาพิพากษากลับค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยพิจารณายกฟ้องคดีดังกล่าว ขณะนี้บริษัท
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
คดีพิพาทกรณีบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (DTAC)
- เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัท และ ทรู ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเรียกจากบริษัท เป็นจ�ำนวน 5,358.34 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2554 พนักงานอัยการได้ยนื่ ค�ำให้การต่อสูค้ ดีแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2554 DTAC ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั ต่อศาลปกครองกลาง เพือ่ เรียกให้ชำ� ระค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อโครงข่ายฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นจ�ำนวน 433.73 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระ
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นจ�ำนวน 201.48
ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทได้ยื่นค�ำให้การต่อศาลปกครองกลางแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง (หมายเหตุ 40.1)
คดีพิพาทกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS)
- เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 AIS ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกให้ช�ำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551 จนถึง
เดือนกันยายน 2555 โดยเรียกจากบริษัทเป็นจ�ำนวน 1,527.45 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 พนักงานอัยการ
ได้ยื่นค�ำคัดค้าน โดยให้เหตุผลในการปฏิเสธการช�ำระเงิน เนื่องจาก บมจ.กสท ปฏิบัติผิดสัญญาโดยยุติการช�ำระส่วนแบ่ง
รายได้ฯ ซึ่งบริษัทจะจ่ายช�ำระให้กับ AIS ได้ต่อเมื่อได้รับเงินส่วนแบ่งรายได้ฯ ดังกล่าวแล้ว (หมายเหตุ 10.1) ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2533 บริษัทได้ท�ำสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สัญญาอนุญาตฯ) ให้ AIS
ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ NMT 900 และ GSM มีก�ำหนด 25 ปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2533 ถึงวันที่
30 กันยายน 2558 โดย AIS เป็นผู้ลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ และจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้บริษัทตามอัตรา
ที่ตกลงกันตามข้อ 30 ซึ่ง AIS ได้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2556 AIS ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการส่งมอบทรัพย์สินในส่วนของเสาส่งสัญญาณ (Tower) ทั้งหมดจ�ำนวน
13,198 ต้น โดยตีความว่าเสาส่งสัญญาณไม่ใช่เครื่องมือและหรืออุปกรณ์ตามที่ระบุในสัญญาอนุญาตฯ จึงไม่ต้องช�ำระ
ส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการน�ำเสาส่งสัญญาณไปหาประโยชน์ให้บริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้มีหนังสือ
โต้แย้งและปฏิเสธว่ากรรมสิทธิ์เสาส่งสัญญาณตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทโดยทันทีที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา
อนุญาตฯ ข้อ 4 จึงมีประเด็นโต้แย้งกรรมสิทธิ์เสาส่งสัญญาณและส่วนแบ่งรายได้ค่าร่วมใช้เสาส่งสัญญาณ เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2557 AIS ได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้ชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธิ์เสาส่งสัญญาณ
(Tower) และเรียกให้บริษัทจ่ายคืนเงินส่วนแบ่งรายได้ค่าร่วมใช้เสาส่งสัญญาณดังกล่าวที่ได้รับจาก AIS ตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่
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30 มิถุนายน 2557 เป็นจ�ำนวน 516.31 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้ง
ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้าน ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้ชี้ขาด
ให้ AIS ส่งมอบเสาส่งสัญญาณ (Tower) ที่ AIS ยังไม่น�ำส่งอีก จ�ำนวน 1,429 ต้น โดย AIS อ้างว่าเป็นเสาส่งสัญญาณ (Tower)
ที่เช่ามาจากบริษัท แฟกซ์ไลท์ จ�ำกัด (FXL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS และส่วนที่ยังไม่ส่งมอบ ที่อาจพบภายหลัง
โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วเสาส่งสัญญาณ (Tower) ที่ AIS ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 900 MHz เป็นรายการอุปกรณ์ที่ต้องน�ำส่งให้บริษัทตามสัญญาอนุญาตฯ ข้างต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
คดีพิพาทกรณีบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (จัสมินฯ)
- เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2534 บริษัทได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น�้ำ  (Submarine Optical Fibre Cable
Project) กับบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (จัสมินฯ) มีก�ำหนดระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัท จัสมินฯ
จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้กรอบสัญญา โดยวิธีการค�ำนวณรายได้ตามที่ก�ำหนดในสัญญามี
2 วิธี คือ ค�ำนวณรายได้จริงที่เกิดจากการเปิดบริการ หรือค�ำนวณรายได้ตามสูตรค�ำนวณ ทั้งนี้ให้ใช้วิธีที่บริษัทได้ประโยชน์
ดีกว่า โดยในขณะนั้นการหารายได้จริงจากการเปิดให้บริการยังไม่อาจท�ำได้ บริษัทจึงเลือกวิธีการค�ำนวณรายได้ตามสูตร
ไปก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 บริษัทได้ประชุมร่วมกับจัสมินฯ และมีมติร่วมกันว่า บริษัทจะใช้วิธีการค�ำนวณ
รายได้จริงทีเ่ กิดจากการเปิดบริการ โดยการตรวจวัดทราฟฟิคทีเ่ ปิดให้บริการ โดยให้มผี ลตัง้ แต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 จัสมินฯ ได้โต้แย้งว่าการวัดรายได้ที่เกิดขึ้นจริงโดยการตรวจวัดทราฟฟิคนั้น
ไม่สมบูรณ์ จึงค�ำนวณส่วนแบ่งรายได้ตามสูตรการค�ำนวณเช่นเดิม จึงท�ำให้เกิดเป็นข้อพิพาทเนื่องจากบริษัทได้ระงับ
การช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 - ตุลาคม 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 จัสมินฯ ได้ยื่น
ค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทท�ำการช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 - ตุลาคม 2554
รวมดอกเบี้ย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,395.35 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัทได้ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
เป็นผู้ด�ำเนินการเพื่อต่อสู้คดีแทน โดยได้ยื่นค�ำคัดค้านไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้
ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระที่ต้องช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตามค�ำฟ้องแต่อย่างใด
คดีพิพาทกรณีบริษัท คอม-ลิงค์ จ�ำกัด (คอมลิงค์ฯ)
- เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2533 บริษัท รฟท. และคอมลิงค์ฯ ได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนจัดตั้งโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�ำแสงตาม
เส้นทางรถไฟ (Fibre Optic Cable Transmission System) เพื่อเป็นข่ายรองรับวงจรทางไกล และเป็นข่ายส�ำรองฉุกเฉิน
ของบริษัท และเพื่อให้ รฟท. ใช้เป็นระบบสื่อสัญญาณควบคุมการเดินรถ และเป็นระบบคมนาคมส�ำหรับการบริการงาน
ภายในส�ำหรับ รฟท. มีก�ำหนดเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 - 31 มีนาคม 2554 โดยบริษัทได้จ่ายเงินส่วนแบ่ง
รายได้ตามข้อตกลงในสัญญาร่วมลงทุนฯ ครบถ้วนแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 27,294.57 ล้านบาท โดยช�ำระเป็นเงินงวดสุดท้าย
ในเดือนตุลาคม 2551 ซี่งเป็นระยะเวลาก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา (อายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554) ต่อมาคอมลิงค์ฯ
ได้ส่งหนังสือเรียกให้บริษัทช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 - มีนาคม 2554 อีก ซึ่งคอมลิงค์ฯ ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องให้บริษัทช�ำระเงินในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอีกแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 คอมลิงค์ฯ ได้ยื่นค�ำเสนอ
ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทท�ำการช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 - มีนาคม 2554
จ�ำนวน 1,093.44 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
บริษทั ได้สง่ เรือ่ งให้สำ� นักงานอัยการสูงสุดเป็นผูด้ ำ� เนินการเพือ่ ต่อสูค้ ดีแทน โดยได้ยนื่ ค�ำคัดค้านไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระที่ต้องช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตามค�ำฟ้อง
แต่อย่างใด
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นอกจากนี้ ใ นการต่อสู้คดีอื่น ๆ ส�ำนัก กฎหมายของบริ ษั ท ได้ ด�ำ เนิ น การทั้ ง พยานบุ ค คล และพยานเอกสารอย่ า งครบถ้วน
มิได้มีการเสียเปรียบในรูปคดี ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าไม่มีเหตุที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจ�ำนวนที่ฟ้อง และไม่ได้บันทึก
ประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินนี้ แต่ทั้งนี้ผลของคดีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลเป็นส�ำคัญ
39.1.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 บริษัทไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ซึ่งอาจเกิดจากรายได้ ค่าเชื่อมโยง
(Access Charge) ทีเ่ ป็นกรณีพพิ าทกับ บมจ.กสท และบริษทั เอกชนคูส่ ญ
ั ญาของ บมจ.กสท ในส่วนทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้บนั ทึกเป็นรายได้
ในงบการเงินนี้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้รบั แจ้งจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ว่ากรมสรรพากร
แจ้งว่าหากบริษัทได้มีการให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับคู่สัญญาตามสัญญาให้บริการเชื่อมโยงโครงข่าย
ดังกล่าวแล้ว บริษัทย่อมมีสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าบริการที่เกิดขึ้น แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้รับรู้รายได้ค่าเชื่อมโยงเนื่องจากยังเป็น
ข้อพิพาทกับคู่สัญญาก็ตาม บริษัทต้องน�ำรายได้ค่าเชื่อมโยงดังกล่าวมาค�ำนวณเป็นรายได้ของบริษัท ตามมาตรา 65 วรรค 2 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของค�ำสัง่ กรมสรรพากรที่ ทป.1/2528 เรือ่ ง การใช้เกณฑ์สทิ ธิในการค�ำนวณรายได้และรายจ่าย
ของบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2528 ต่อมาเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2555 ส�ำนักบริหารภาษีธรุ กิจขนาดใหญ่
กรมสรรพากร ได้ตอบข้อหารือของบริษัทเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีรายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Access
Charge) ที่บริษัทไม่ได้รับรู้รายได้ข้างต้น สรุปได้ว่าหากบริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะท�ำให้สามารถวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้
ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ และไม่อาจก�ำหนดจ�ำนวนหนีท้ แี่ น่นอนได้ บริษทั ก็ไม่ตอ้ งน�ำค่าเชือ่ มโยงโครงข่ายดังกล่าวมารวมค�ำนวณก�ำไรสุทธิ
และขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
39.1.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเกิดจากการน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายหลัง
หักภาษีสรรพสามิตแล้ว
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ได้เห็นชอบแนวทางด�ำเนินการเพือ่ หักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้
ทีค่ สู่ ญ
ั ญาจะต้องน�ำส่งให้คสู่ ญ
ั ญาภาครัฐ ตามทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนัน้ AIS จึงได้นำ� ส่งส่วนแบ่งรายได้
ตามสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้บริษัทในจ�ำนวนที่หักภาษีสรรพสามิตแล้ว ซึ่งรายรับจากส่วนแบ่ง
รายได้ดังกล่าวบริษัทได้ค�ำนวณน�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามฐานภาษีรายรับที่ได้รับจริง ภายหลังจากหักภาษีสรรพสามิต โดยบริษัท
ได้หารือแนวทางปฏิบัติกับกรมสรรพากรในขณะนั้นแล้ว อย่างไรก็ตามระหว่างงวดปี 2550 กรมสรรพากรได้แจ้งว่าบริษัทต้อง
น�ำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ถูกหักจากส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546 - เดือนพฤศจิกายน
2550 ซึง่ ค�ำนวณเป็นภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้เป็นจ�ำนวน 2,202.38 ล้านบาท และบริษทั ยังมีภาระเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ สิน้ สุดถึงวันทีช่ ำ� ระ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จ�ำนวนประมาณ 3,152.05 ล้านบาท ซึ่งกรมสรรพากรน�ำไปหักกลบกับภาษีซื้อที่บริษัทขอคืนจ�ำนวน 322.80
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มจ�ำนวน 108.52 ล้านบาท เบี้ยปรับและเงินเพิ่มจ�ำนวน 214.28 ล้านบาท และเมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินส่วนที่เหลือจ�ำนวน 2,093.86 ล้านบาท
(2,202.38 - 108.52) เพื่อเป็นการลดภาระเงินเพิ่ม พร้อมทั้งให้บริษัทยื่นอุทธรณ์ และน�ำที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จ�ำนวน 2,951.67 ล้านบาท (หมายเหตุ 16, 17) ไปจดทะเบียนจ�ำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการขอทุเลาการเสียภาษีในส่วน
ของเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งบริษัทได้ช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มจ�ำนวน 2,093.86 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2551 และได้รับอนุมัติ
ในการทุเลาการเสียภาษีเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 แม้วา่ ฝ่ายบริหารของบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั ปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีและ
บริษัทไม่ควรต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ต่อกรมสรรพากร แต่เนื่องจากบริษัทมีความไม่แน่นอนในการที่จะได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ที่จ่ายไปแล้วคืน และบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจ�ำนวน 322.80 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ในในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และ
ได้ต้ังค่าเผื่อภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนทั้งจ�ำนวนแล้ว (หมายเหตุ 12) อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในส่วน
ที่เหลืออีกประมาณ 2,937.77 ล้านบาท (3,152.05 - 214.28) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 บริษัทได้รับแจ้งผลค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์
ข้างต้นจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซงึ่ ได้วนิ จิ ฉัยยืนตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากร ต่อมาเมือ่ วันที่
23 พฤษภาคม 2554 บริษทั ได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพือ่ เพิกถอนการประเมินภาษีอากรและค�ำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ และให้คนื เงินภาษีมลู ค่าเพิม่ เบีย้ ปรับ และเงินเพิม่ พร้อมดอกเบีย้ ตามกฎหมาย รวมทุนทรัพย์ 5,356.58 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ศาลภาษีอากรกลางได้มีค�ำพิพากษายกฟ้องคดีที่บริษัทฟ้องกรมสรรพากร กรณีมีค�ำสั่งประเมิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจาณาของศาลฎีกา
อย่างไรก็ตามทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั มีความเห็นว่าบริษทั ไม่นา่ จะต้องช�ำระภาษีอากรตามทีถ่ กู ประเมิน เพราะได้ถอื ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายประมวลรัษฎากรในหลักความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงไม่ได้บันทึกรายการหนี้สิน
ส�ำหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มส่วนที่เหลือในงบการเงินนี้
39.1.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 กสทช. มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ และ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษทีบ่ ริษทั จัดสรรให้รฐั วิสาหกิจและภาคเอกชน จ�ำนวน
137 เลขหมาย ระหว่างเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 656.51 ล้านบาท ซึ่งการเรียกเก็บ
ดังกล่าว กสทช. อ้างว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมชั่วคราว และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ อย่างไรก็ตามผู้บริหารของ
บริษัทมีความเห็นว่าบริษัทไม่ต้องจ่ายช�ำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้น�ำส่งรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้บริการ
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษทั้งหมดให้กับ กสทช. ทราบแล้ว กสทช. จึงควรเป็นผู้ด�ำเนินการจัดการและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมแทนบริษัท รวมทั้งด�ำเนินการแจ้งและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษโดยตรงจากผู้ใช้
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ และบริษัทได้ท�ำหนังสือแจ้งตอบปฏิเสธการช�ำระเงินต่อ กสทช. และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
บริษัทได้ฟ้อง กสทช. เพื่อเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองที่ กสทช. บังคับให้บริษัทช�ำระเงินค่าเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าว เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษายกฟ้องของบริษัท บริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 กสทช.
ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.)
เป็นผู้พิจารณาเนื่องจากเป็นคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และ กยพ. ได้มีหนังสือถึงบริษัทเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้เข้าชี้แจง
และท�ำค�ำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้พนักงานอัยการภายในวันที่ 22 กันยายน 2558
เพือ่ ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารให้ได้ขอ้ ยุตกิ อ่ นท�ำค�ำวินจิ ฉัยต่อไป ดังนัน้ บริษทั จึงไม่ได้บนั ทึกหนีส้ นิ ส�ำหรับค่าธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่ถูกเรียกเก็บดังกล่าวไว้ในงบการเงินนี้
39.1.5 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีค่าธรรมเนียม USO ปี 2554
กสทช. มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม USO ย้อนหลังของปี 2554 (1 มกราคม
2554 - 30 พฤษภาคม 2555) กรณีผู้รับใบอนุญาตแบบที่ 2 ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและแบบที่ 3 บริษัทมีความเห็นว่า
ในระยะเวลาดังกล่าว กสทช. ไม่ได้กำ� หนดแผนการจัดให้มกี ารบริการ USO รวมทัง้ ไม่ได้กำ� หนดอัตราทีต่ อ้ งน�ำส่งให้กบั กองทุนวิจยั
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และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัทจึงมีหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองกลางให้ยกเลิกมติและค�ำสั่ง กสทช. กรณีให้บริษัทน�ำส่งรายได้ค่าธรรมเนียม USO ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง บริษัทจึงยังไม่รับรู้หนี้สินรายการนี้ ซึ่งเบื้องต้นค�ำนวณได้ประมาณ 2,083 ล้านบาท
39.2 ภาระผูกพัน
39.2.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
2559
2558
690.92
883.47

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
690.92
883.47

39.2.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียดดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
2559
2558
711.41
803.88
1,875.63
2,563.41
2,587.04
3,367.29

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2559
2558
711.41
803.88
1,875.63
2,563.41
2,587.04
3,367.29
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40 ข้อพิพาทกรณีการเชื่อมต่อโครงข่าย
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 กสทช. มีค�ำชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC ที่ 1/2550 โดยให้บริษัท
เข้าร่วมเจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับค�ำชี้ขาด และต้องเจรจา
ท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มต้นเจรจา หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามค�ำชี้ขาด
ดังกล่าว ย่อมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 ซึ่ง กสทช. อาจมีค�ำสั่งบังคับ
ทางปกครอง ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ได้ต่อไป ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการ
ต่อสู้ทางกฎหมายมาโดยตลอด ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 อย่างไรก็ตาม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 กสทช. ได้แจ้งให้บริษัทช�ำระค่าปรับวันละ 60,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 จนกว่าจะ
ปฏิบัติตามค�ำสั่งครบถ้วนโดยการเข้าร่วมเจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับ DTAC ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัท
ได้ท�ำหนังสือแจ้งให้ DTAC เข้าหารือเพื่อเจรจาท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท และได้จ่ายค่าปรับตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2551 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ให้แก่ กสทช. แล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการ
เจรจากับ DTAC ได้ และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 DTAC ได้ท�ำหนังสือถึง กสทช. เพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดเงื่อนไขที่ตกลงไม่ได้
ดังกล่าว โดยมีข้อเรียกร้องข้อหนึ่งให้เลขาธิการ กสทช. พิจารณาก�ำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 60,000 บาท ให้บริษัท
ช�ำระต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติตามค�ำสั่งของ กสทช. (ถ้ามี) ครบถ้วน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 กสทช. ชี้ขาดให้บริษัทท�ำสัญญา
เชื่อมต่อโครงข่ายกับ DTAC ให้ครอบคลุมเลขหมายโทรคมนาคมทั้งหมดที่ DTAC มีสิทธิในการน�ำออกให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมาย ขณะนี้บริษัทและ DTAC อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อท�ำสัญญา
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือเตือนให้บริษัทด�ำเนินการตามค�ำชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ 4/2551 ของ กสทช. โดยการเข้าท�ำสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากพ้นก�ำหนดแล้วหากไม่ปฏิบัติตามเลขาธิการ กสทช. จะใช้อ�ำนาจตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก�ำหนดให้บริษัทช�ำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่
9 เมษายน 2553 เลขาธิการ กสทช. มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ กสทช. ให้บริษัทเข้าร่วมเจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากบริษัทจะโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อ
ศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่ง กสทช. ยื่นค�ำให้การและบริษัทยื่นค�ำ
คัดค้านค�ำให้การแล้ว และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้องค�ำฟ้องของบริษัท บริษัทจึงได้ย่ืน
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่
3 มกราคม 2556 กสทช. ได้แจ้งให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องเกีย่ วกับการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกรณีไม่เข้าท�ำสัญญาการเชือ่ มต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC โดยอ้างค�ำพิพากษาของศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ข้างต้น และก�ำหนด
ค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท จนกว่าบริษัทจะเข้าท�ำสัญญาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 บริษัท
ได้อุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าวต่อ กสทช.วันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัทได้ยื่นค�ำร้องขอบรรเทาทุกข์การบังคับตามค�ำสั่ง
หรือก�ำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวในระหว่างอุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัท และ ทรู ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกบริษัท และ ทรู
ให้ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเรียกจากบริษัท
เป็นจ�ำนวน 5,358.34 ล้านบาท ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นค�ำให้การเพื่อต่อสู้คดีแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้
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ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นจ�ำนวน 433.73 ล้านบาท
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ต่อมาเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 DTAC ได้ยนื่ ฟ้องบริษทั ต่อศาลปกครองกลาง
เพื่อเรียกให้ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นจ�ำนวน
201.48 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทได้ยื่นค�ำให้การต่อศาลปกครองกลางแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง (หมายเหตุ 39.1.1)

41 ข้อพิพาทกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ดังนี้
41.1 กรณีบริษัทเป็นโจทก์ฟ้อง AIS จ�ำนวน 5 คดี ดังนี้
- กรณีผิดสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สัญญาอนุญาตฯ) กรณีส่งผลประโยชน์ที่ไม่ครบตามสัญญา
ตั้งแต่ มกราคม 2546 - 2550 ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 31,462.51 ล้านบาท (หมายเหตุ 10.3)
- กรณีผิดสัญญาอนุญาตฯ เรียกร้องให้ช�ำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้จากการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มของปีด�ำเนินการที่ 17 - 25 ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 36,741.73 ล้านบาท (หมายเหตุ 10.3)
- กรณีฟอ้ งให้ AIS หยุดด�ำเนินการถ่ายโอนลูกค้าจากระบบ AIS 900 MHz เป็นโครงข่าย AWN 2100 MHz เมือ่ วันที่ 25 กันยายน
2557 บริษัทได้ยื่นเสนอข้อเรียกร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ AIS หยุดการ
กระท�ำที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้ด�ำเนินการ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ AIS จ่ายค่าเสียหายหรือชดใช้เงิน
ทุนทรัพย์ 9,126.02 ล้านบาท ต่อมาได้เปลี่ยนทุนทรัพย์เป็น 41,116.31 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
รวมถึงช�ำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ
- กรณีผิดสัญญาอนุญาตฯ โดยไม่ท�ำสัญญาเช่าสถานที่ต่อเนื่องหลังสัญญาอนุญาตฯ สิ้นสุดลง ซึ่งก�ำหนดให้ AIS ด�ำเนินการ
จัดหาสถานที่และท�ำสัญญาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตามสัญญาอนุญาตฯ ต่อเนื่องไปอีก 2 ปี หลังจากที่สัญญาอนุญาตฯ
สิ้นสุดลง ซึ่ง AIS ไม่ได้ด�ำเนินการขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าว และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยื่นค�ำเสนอ
ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 1,910.84 ล้านบาท
- กรณี AIS ไม่ยินยอมช�ำระค่าร่วมใช้เสาอากาศของบริษัทปี 2557 - 2558 ตามอัตราค่าบริการใหม่ โดยบริษัทได้มีการ
เปลีย่ นแปลงอัตราค่าเช่าหรือใช้พนื้ ทีแ่ ละทรัพย์สนิ ซึง่ ได้แจ้งให้ AIS ทราบว่ามีการเปลีย่ นแปลงอัตราดังกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้า
ตามสัญญาอนุญาตฯ ที่ระบุไว้ แต่ AIS เพิกเฉยไม่ช�ำระค่าร่วมใช้เสาอากาศให้ครบถ้วนตามการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว
จึงเป็นการผิดสัญญาอนุญาตฯ ต่อบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 บริษัทยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ทุนทรัพย์ จ�ำนวน
79.04 ล้านบาท
- กรณี AIS แก้ไขสัญญาอนุญาตฯ ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บริษัทแจ้งให้ AIS จ่ายส่วนแบ่ง
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า (Pre paid card) และจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีอนุญาตให้ใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่างผู้ให้บริการรายอื่น ให้เป็นไปตามสัญญาหลัก
และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ได้ยื่นเสนอข้อพิพาทกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 62,773.95 ล้านบาท
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41.2 กรณี AIS เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท จ�ำนวน 4 คดี ดังนี้
- กรณีบริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ AIS ช�ำระเงินจ�ำนวน 17,803.38 ล้านบาท และห้ามมิให้บริษัทเรียกร้องเงินใดๆ จากธนาคาร
ผู้ออกหนังสือค�้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหนังสือค�้ำประกันรายได้ขั้นต�่ำของปีที่ 17 - 20 (หมายเหตุ 10.3)
- กรณีให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทคืนหนังสือค�้ำประกันปีท่ี 17 - 21 ทุนทรัพย์ 106.98 ล้านบาท
- กรณีให้บริษัทช�ำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศไทย ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 1,527.45 ล้านบาท (หมายเหตุ 39.1.1)
- กรณีให้สถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธิ์ในเสาส่งสัญญาณ (Tower) และเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าส่วนแบ่ง
รายได้ค่าร่วมใช้เสาพร้อมดอกเบี้ย ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 516.31 ล้านบาท (หมายเหตุ 39.1.1)

  42 การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 26 เมษายน 2560
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