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ก า ว สู อ ง ค ก ร ดิ จ� ทั ล 4 . 0
อ ย า ง เ ต็ ม ภ า ค ภู มิ

ดวยว�สัยทัศนการเปน “ผู ใหบร�การโทรคมนาคมและดิจ�ทัลชั้นนำของประเทศ”
ทีโอที ไดสรางสรรคนวัตกรรมเพ�่อยกระดับการใหบร�การลูกคา ดวยบร�การบรอดแบนด
ผานเคเบิลใยแกวนำแสง บร�การโทรศัพทเคลื่อนที่คลื่น 2100 MHz และคลื่น 2300 MHz
บร�การปกปองและปองกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security)
บร�การทอรอยสาย และบร�การ ICT Solution ที่ออกแบบระบบโทรคมนาคม
เพ�่อรองรับความตองการของลูกคารายใหญและรายยอย รวมถึงการเปนกลไกสำคัญ
รองรับนโยบายของรัฐบาลเพ�่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสูยุคดิจ�ทัล
นำประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0
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เ ติ บ โ ต ด ว ย ค ว า ม คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค
จ า ก บุ ค ล า ก ร ที่ พั ฒ น า อ ยู เ ส ม อ
วัฒนธรรมองคกรเปนสิ�งสำคัญที่ ทีโอที ยึดถือและปฏิบัติอยางเขมแข็ง
เราสงเสร�ม สนับสนุน และเปดกวางใหทุกคนแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค
กลาคิด กลาทำ ในสิ�งที่แปลกใหม ทันทุกการเปลี่ยนแปลง
และสรางแรงบันดาลใจในการทำงาน อันเปนการพัฒนาองคกร
ใหเติบโตสูอนาคตอยางยั่งยืน
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แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า สู D i g i t a l ชั้ น นํ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ทีโอที มุงเนนการเพ��มประสิทธิภาพองคกรในทุกๆ ดาน
เพ�่อสงมอบบร�การที่สามารถตอบสนองความตองการ
ใหผู ใชบร�การทุกระดับ

หนวยธุรกิจโครงสรางพ�้นฐาน

หนวยธุรกิจสื่อสารไรสาย

หนวยธุรกิจไอดีซีและคราวด

หนวยธุรกิจโทรศัพทประจำที่และบรอดแบนด

หนวยธุรกิจขายและบร�การลูกคาองคกร
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ในปี 2560 ทีโอที ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นผู้ดำ�เนินการ
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
24,700 หมู่บ้าน ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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สารประธานกรรมการ
ปี 2560 นับเป็นปีที่สร้างความอาลัยให้กับพสกนิกรชาวไทย เนื่องในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า คณะกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานที โ อที ขอน้ อ มน� ำ
ศาสตร์ พ ระราชาซึ่ ง เกิ ด จากการทรงงานหนั ก ของพระองค์ ท ่ า นมาเป็ น แนวทาง
ในการด�ำเนินงานต่อไป และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน

ประจ�ำที่ผ่านเคเบิลใยแก้วน�ำแสง และ
บริ ก ารบรอดแบนด์ ไ ร้ ส ายบนคลื่ น
ความถี่ย่าน 2100 MHz และ 2300 MHz
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบริการ Cyber
Security บริการท่อร้อยสาย และบริการ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมอื่ น ๆ
รวมทั้งบริการ Application Service

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
การด�ำเนินงานในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ผลักดันและก�ำกับดูแลการด�ำเนิน พนักงานทุกคน ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้น พันธมิตร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่ให้
เพื่อความคล่องตัวและเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ให้ความส�ำคัญกับการปรับลด การสนับสนุนการด�ำเนินงานของ ทีโอที
ต้ น ทุ น การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้วยดีเสมอมา ส�ำหรับก้าวต่อไปของ ทีโอที
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 ทีโอที ผมเชื่อมั่นว่า ความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจ
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นผู้ด�ำเนินการ ของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน ตามโครงการ จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงของ ทีโอที
ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ แสดงถึง ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ความเชื่อมั่นของรัฐบาลต่อ ทีโอที และเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ ทีโอที สามารถด�ำเนิน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาประเทศ
โครงการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
ส�ำหรับปี 2561 เพือ่ ให้องค์กรสามารถเติบโตด้วยตนเองอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษทั
ยังคงให้ความส�ำคัญในการมุ่งสร้างรายได้เพิ่มจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่
และคลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพัฒนาธุรกิจบริการบรอดแบนด์

พลเอก
(สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)
ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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ทีโอที ได้จัดทำ�แผนพัฒนาองค์กรระยะยาว 10 ปี
พ.ศ. 2561 - 2570 เพื่อความยั่งยืน
ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยมุ่งสร้างรายได้เพิ่ม
จากการต่อยอดบริการบรอดแบนด์
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล
และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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สารกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2560 นับเป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับ ทีโอที อีกปีหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจให้สามารถ
มีผลการด�ำเนินงานที่เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
บริการสื่อสารโทรคมนาคมของลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดย ทีโอที ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การบริหารงานและก�ำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี ฝ่ายบริหารได้ประกาศ
เจตจ�ำนงในการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส พร้อมสนับสนุน
ให้ ทีโอที เป็นองค์กรใสสะอาด ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3

ที โ อที ได้ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาองค์ ก ร
ระยะยาว 10 ปี พ.ศ. 2561 - 2570 เพื่อ
ความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ่ง
สร้างรายได้เพิ่มจากการต่อยอดบริการ
บรอดแบนด์ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในยุคดิจิทัลและใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ปรั บ โครงสร้ า งต้ น ทุ น เพื่ อ ให้ มี
ทีโอที ได้ด�ำเนินงานบรรลุตามกรอบนโยบายคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ต้นทุนการด�ำเนินงานทีส่ ามารถแข่งขันได้
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ อาทิ การขยายโครงข่าย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ กระบวนการท�ำงาน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ท�ำให้
ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างเท่าเทียม ผมมีความเชื่อมั่นว่า ทีโอที จะสามารถ
การเปิดให้บริการโครงการระบบเคเบิลใต้นำ�้ ระหว่างประเทศระบบแรกทีม่ เี ส้นทางหลัก กลั บ มาเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง ภายใต้
ผ่านประเทศไทยสู่ทั่วโลก เพื่อพัฒนาโครงข่ายของประเทศ การปรับโครงสร้างองค์กร ความมุง่ มัน่ ทุม่ เทพลังกาย พลังความคิด
ตามแผนแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจของ ทีโอที โดยการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ และการรวมใจกั น เป็ น หนึ่ ง เดี ย วของ
แห่งชาติ (NBN Co) เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจค้าส่งบริการโครงข่ายภายในประเทศ ทุก ๆ คน เพื่อให้ ทีโอที เป็นองค์กรที่สร้าง
เป็ น ไปด้ ว ยความคล่ อ งตั ว และเตรี ย มการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ขายปลี ก บรอดแบนด์ ความมั่ น คงด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Service Co) เพื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนในการให้บริการบรอดแบนด์ ตลอดจน โทรคมนาคมและธุรกิจสือ่ สารของประเทศ
การคัดเลือกพันธมิตรที่มีศักยภาพร่วมให้บริการสื่อสารไร้สายบนคลื่นความถี่ย่าน ผมขอขอบคุณลูกค้า คณะกรรมการบริษทั
2300 MHz เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน รวมทั้ ง ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านรองรับการสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานและ ทุ ก ฝ่ า ยที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ ว ยดี กั น มา
ร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ 2.6 ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์นครหลวง และ โดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้
การสิ้นสุดการด�ำเนินการตามสัญญา 1.5 ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์ภูมิภาค รับการสนับสนุนเช่นนี้ต่อไป
จนสามารถให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ระบบ ด้ ว ยคุ ณ ภาพบริ ก ารที่ ดี
ได้มาตรฐานจากประสบการณ์การประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมกว่า 60 ปี

(นายมนต์ชัย หนูสง)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร และค่านิยม

แนวนโยบาย
ผู้ถือหุ้นภาครัฐ

ภาพรวม

เป็นกลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพืน้ ฐานการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

สาขา
สื่อสาร

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน บุคลากร และการประกอบธุรกิจทีต่ อ่ เนือ่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร และสนับสนุน
การเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง

ทีโอที

เร่ ง รั ด การวางกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ปรั บ ความสามารถขององค์ ก รให้ ด� ำ เนิ น กิ จ การในธุ ร กิ จ โทรคมนาคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรร่วมกับรัฐวิสาหกิจอื่น เพื่อลดการลงทุนซ�้ำซ้อน และสร้างพันธมิตร
ผู้ประกอบการอื่น

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นน�ำของประเทศ”

พันธกิจ

1. ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
2. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินธุรกิจ
3. สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน

เป้าหมายองค์กร

ค่านิยม

1. ปรับโครงสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ�้ำซ้อน สร้างความคล่องตัวและโปร่งใส
2. ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ท่อร้อยสาย เสาโทรคมนาคม วงจรระหว่างประเทศ และบริการศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ต (Internet Data Center : IDC)
3. ครองส่วนแบ่งตลาดบริการบรอดแบนด์ทั้งแบบสายและไร้สายมากกว่าร้อยละ 25
4. มี แ ผนงาน/โครงการสนั บ สนุ น นโยบายดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และการจั ด ให้ มี บ ริ ก าร
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของภาครัฐ
5. ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz และ 2300 MHz รวมถึงเครื่อง/อุปกรณ์โครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลูกค้าส�ำคัญที่สุด
คุณภาพบริการระดับสากล
ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และโปร่งใส
ความสามัคคีและการท�ำงานร่วมกันเพื่อองค์กร
ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ทีโอที ด�ำเนินกิจการในฐานะองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นเวลาถึง 48 ปี ก่อนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545
ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด ทรัพย์สิน และพนักงานทั้งหมดจากองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย ปัจจุบันด�ำเนินกิจการมาแล้ว 63 ปี ทั้งนี้ ทีโอที ยังคงสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกระทรวง
การคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท โครงข่ายโทรคมนาคม
วิทยุคมนาคม และบริการส่งหรือแพร่ภาพ และเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ กระจายเสียงทางวิทยุ รวมทัง้ ธุรกิจอืน่ ทีต่ อ่ เนือ่ งกับกิจการดังกล่าวและใกล้เคียงกัน
ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

ชื่อย่อในรายงานประจ�ำปี
เลขทะเบียน ทีโอที
ประเภทธุรกิจ

ทีโอที หรือ บริษัท
0107545000161
ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยด�ำเนินการเอง และ/หรือ
ร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งด�ำเนินการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
ที่ตั้งส�ำนักงานส�ำนักขาย
และบริการลูกค้านครหลวง

89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
นครหลวงที่ 1 977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ www.tot.co.th/
นครหลวงที่ 2 175 ซอยรามค�ำแหง 149 ถนนรามค�ำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
เว็บไซต์ www.tot.co.th/
นครหลวงที่ 3 90 หมู่ 6 ซอยพระราม 2 ที่ 31 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เว็บไซต์ www.tot.co.th/
นครหลวงที่ 4 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
เว็บไซต์ www.tot.co.th/
ภูมิภาคที่ 1
22/2 ถนนราเมศวร ต�ำบลประตูชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เว็บไซต์ www.tot.co.th/central
ภูมิภาคที่ 2
293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ www.tot.co.th/northeast
ภูมิภาคที่ 3
128 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ล�ำปาง ต�ำบลสารภี อ�ำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ www.tot.co.th/northern
ภูมิภาคที่ 4
2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต�ำบลควนลัง
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เว็บไซต์ www.tot.co.th/southern
ภูมิภาคที่ 5
77/5 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์ www.tot.co.th/eastern
เลขหมายโทรศัพท์ 1100
เลขหมายโทรศัพท์ส�ำหรับโทรเข้าจากต่างประเทศ +66 2341 7600

ที่ตั้งส�ำนักงานส�ำนักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาค

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว
ชนิดหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
บุคคลอ้างอิง

www.tot.co.th
6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน)
เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จ�ำนวน 600 ล้านหุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)
ผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ตั้ง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0 2271 8000
โทรสาร
0 2618 5769
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ก า ร ด ำ� เ นิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง ที โ อ ที
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กิจกรรมทางธุรกิจที่ส�ำคัญในรอบปี และรางวัลเกียรติยศ
กิจกรรมทางธุรกิจที่ส�ำคัญในรอบปี

นายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร
โครงการระบบเคเบิ ล ใต้ น�้ ำ ระหว่ า งประเทศ
Asia-Africa-Europe-1 (AAE-1) ซึ่ ง ที โ อที
ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม ทุ น จากบริ ษั ท โทรคมนาคมชั้ น น� ำ
ระหว่างประเทศอีก 17 ประเทศ ก่อสร้างระบบ
เคเบิลใต้น�้ำความจุสูงระบบแรกที่มีเส้นทางหลัก
ผ่านประเทศไทยสู่ทั่วโลก เพื่อพัฒนาโครงข่าย
ของประเทศ ใช้เทคโนโลยี 100 Gbps ต่อหนึ่ง
ความยาวคลื่น มีความจุอย่างน้อย 32 - 40 Tbps
โครงการนี้สร้างประโยชน์โดยรวมให้กับประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยสามารถเพิม่ ความจุวงจรสือ่ สาร
ระหว่างประเทศซึ่งรองรับความต้องการใช้งาน
อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ อ ย่ า งหลากหลายและเพี ย งพอ
ในระยะยาว และช่วยลดต้นทุนการเชื่อมต่อวงจร
ต่างประเทศ พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่
ศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของภูมิภาค

กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมมอบหมายให้ ที โ อที
เป็นผู้ด�ำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อ
สัญญาณเคเบิลใยแก้วน�ำแสงให้ครอบคลุมหมู่บ้านที่ไม่มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ�ำนวน
24,700 แห่งทั่วประเทศ ที่ระดับความเร็วไม่ต�่ำกว่า 30 Mbps/
10 Mbps และจัดให้มจี ดุ ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คดิ
ค่าใช้จา่ ยหมูบ่ า้ นละ 1 จุด ท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มโี ครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงสามารถใช้บริการได้ในราคาและ
คุณภาพที่เท่าเทียม อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจและการค้าขายออนไลน์ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้ง
เป็นการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN Co) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
ทีโอที เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยในระยะแรก NBN Co
ให้บริการบ�ำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ทั้งการแก้ไขและซ่อมแซม
สายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง และการตรวจสอบ บ�ำรุงรักษา และจะทยอยเปิด
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ทั้งนี้ NBN Co เป็นหน่วยงานหลักที่ด�ำเนิน
ธุรกิจค้าส่งโครงข่ายภายในประเทศในลักษณะเปิดเสรี เพื่อเป็นทางเลือกให้
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นและผู้บริการค้าปลีกในประเทศมาเช่าใช้
โครงข่ายที่เข้าถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยราคาที่เท่าเทียมและเป็นธรรม
อีกทั้งเป็นกลไกของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
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จากผลการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นพันธมิตรร่วมกัน
น�ำทรัพย์สินใน 6 กลุ่มธุรกิจมาด�ำเนินการให้เกิดประโยชน์
โดยการสรรหาจะด�ำเนินการอย่างเสมอภาค เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดกว้างให้เอกชนที่สนใจทุกราย
ยื่นข้อเสนอ ทีโอที และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จ�ำกัด (มหาชน) (AIS) พร้อมกลุม่ บริษทั ในเครือ AIS ได้ลงนาม
สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม
และสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศระบบ 2100 MHz โดยกลุ่มบริษัทในเครือ
AIS เป็นผู้ดูแลบ�ำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมดตาม
มาตรฐานที่ ทีโอที ก�ำหนด เพื่อขยายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของ ทีโอที และบริการที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มความ
แข็งแกร่งให้กับทั้งสององค์กรในด้านคุณภาพบริการส�ำหรับ
ลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่อไป

จากผลคัดเลือกและการเจรจาคูค่ า้ ตามแผนธุรกิจ
บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz ข้อเสนอ
ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) (DTAC) ได้ รั บ การพิ จ ารณาว่ า เป็ น
ข้อเสนอที่ดีที่สุด และ ณ สิ้นปี 2560 ทีโอที และ
DTAC อยูร่ ะหว่างการเจรจาสัญญาคูค่ า้ ทางธุรกิจ
ในการให้ บ ริ ก ารไร้ ส ายบนคลื่ น ความถี่ ย ่ า น
2300 MHz ด้ ว ยเทคโนโลยี 4G LTE-TDD
โดยกลุ ่ ม DTAC เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การจั ด ให้ มี
สถานีฐานประมาณ 20,000 กว่าแห่งให้ ทีโอที
เช่ า ใช้ ง าน ส่ ว น ที โ อที เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารจั ด การ
โครงข่ายด้วยตนเอง และให้กลุ่ม DTAC ใช้บริการ
ความร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การขยายโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย
มากขึ้น รองรับความต้องการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
ของทุกภาคส่วน

ทีโอที ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงนามสัญญา
โครงการจั ด ให้ มี บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง และสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน จ�ำนวน 3 สัญญา
ได้แก่ การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ�ำนวน 1 สัญญา
ในกลุ่ม 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง จ�ำนวน 2 สัญญา ในกลุ่ม 2 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
และกลุ่ม 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการนี้เป็นการ
ขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
แบบมีสายในพื้นที่ห่างไกลมาก เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ
USO Network สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ระดับ
30/10 Mbps ได้ในราคาไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน
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ที โ อที ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ป ระจ� ำ ที่ ห ลั ง สิ้ น สุ ด
การด�ำเนินการตามสัญญาขยายบริการโทรศัพท์
1.5 ล้ า นเลขหมายในเขตโทรศั พ ท์ ภู มิ ภ าคกั บ
บริ ษั ท ที ที แ อนด์ ที จ� ำ กั ด (มหาชน) เมื่ อ วั น ที่
28 กุมภาพันธ์ 2560 และศาลล้มละลายกลาง
มีค�ำพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน
2560 รวมทั้ ง หลั ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาร่ ว มการงาน
และร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ 2.6 ล้าน
เลขหมายในเขตโทรศัพท์นครหลวงกับบริษัท ทรู
คอร์ปอรเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม
2560 อย่างต่อเนื่องทุกระบบ ในคุณภาพบริการ
ที่ดีได้มาตรฐาน ด้วยประสบการณ์การประกอบ
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมกว่า 60 ปี

ทีโอที ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ความร่วมมือว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ ระบบศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ปรับปรุงโครงข่ายสื่อสาร
รวมทั้ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ ผนึ ก ก� ำ ลั ง
เพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาพัฒนาปฏิรูปกระบวนการท�ำงานและการให้บริการของภาครัฐ
ตามแนวนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสู ่ ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ของรั ฐ บาล เพื่ อเพิ่ มขีด
ความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการใช้
บริการของภาครัฐอย่างเท่าเทียม

ทีโอที ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้
ประโยชน์จากช่องสัญญาณโครงข่ายสื่อสารบนใยแก้วน�ำแสง ซึ่งเป็นโครงข่ายที่มากที่สุดและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ด้วยการน�ำทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและเสริมศักยภาพ โครงข่ายเคเบิลใยแก้ว
โดยการเชื่อมต่อโครงข่าย Fiber Optic ของ กฟผ. บนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศที่ใช้สื่อสารควบคุมการผลิต
และการส่งพลังงานไฟฟ้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมคุณภาพสูงของ ทีโอที ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหาร
ทรัพย์สินอุปกรณ์โทรคมนาคมของทั้งสององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพของทั้งสองหน่วยงาน
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รางวัลเกียรติยศ

ที โ อที ได้ รั บ รางวั ล ชมเชยในงานมอบรางวั ล
“รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน
การขั บ เคลื่ อ นแผนงานยกระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน” ประจ�ำปี 2560
ด้านการพัฒนาและยกระดับดัชนีความโปร่งใส
(Transparency Index) ซึ่ ง จั ด โดยส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ นับเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและสร้าง
ความภาคภูมิใจให้องค์กรเป็นอย่างยิ่ง

ทีโอที ได้รับรางวัล Certified ในงาน Thailand Kaizen Award
2017 จากผลงาน “การปรับปรุงคุณภาพ โครงข่ายส�ำรองเสมือน
ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต (Virtual Ring
Loop)” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ผลงาน
ดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี แ นวคิ ด เป็ น ตรรกะ
มีความคิดสร้างสรรค์แบบเรียบง่าย ลงทุนน้อยแต่เห็นผลชัดเจน
และสามารถพิสูจน์ได้

ผูบ้ ริหารระดับสูงของ ทีโอที (นายเชาว์ พันธุร์ งุ่ จิตติ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร)
ได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบ” ด้านการมีส่วนร่วม
ส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลและต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ในองค์กร ประจ�ำปี 2560 ซึ่งจัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ ง ชาติ นั บ เป็ น รางวั ล ที่ ย กย่ อ งผู ้ ที่ มี ค วาม
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน
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ทีโอที ได้รับรางวัลชนะเลิศหมวดอุตสาหกรรม
ในการแข่งขัน “Chatbot Hackathon 2017”
จากผลงาน Chatbot TunTREND จัดโดย
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ� ำ กั ด (มหาชน)
ผลงานดังกล่าวเป็น Chatbot ในเชิง Social
Monitoring ส�ำหรับการติดตามและเรียนรู้
feedback และความคิ ด เห็ น จากลู ก ค้ า
ที่แสดงใน Social Media เพื่อแนะน�ำสถิติ
ต่าง ๆ ทีน่ า่ สนใจให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจส�ำหรับ
บริหารจัดการบริการและสินค้า

ที โ อที ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น ในการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากงาน 45th International Exhibition
of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพัน
ธรัฐสวิส จากผลงาน “อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้ง
และตรวจแก้อินเทอร์เน็ต” (TOT xDSL Tools)
ผลงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตั้ง
และตรวจแก้บริการบรอดแบนด์ สามารถท�ำงาน
เป็น ADSL VDSL MODEM พร้อม Wireless
Access ในตัว ใช้ในการวัดหรือทดสอบความเร็ว
Up/Down, Max Bit Rate, Output Power อัตโนมัติ
รองรับมาตรฐาน ITU-T (ADSL, VDSL)

ที โ อที ได้ รั บ รางวั ล ปฏิ ทิ น ดี เ ด่ น รางวั ล “สุ ริ ย ศศิ ธ ร” ครั้ ง ที่ 37
ประจ�ำปี 2560 ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
จ�ำนวน 2 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปฏิทินตั้งโต๊ะ
และรางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 สมุ ด บั น ทึ ก จั ด โดยสมาคม
นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิต
ปฏิทินที่มีคุณค่าต่อประชาชนและสังคม พร้อมยกระดับมาตรฐาน
การผลิตปฏิทินในประเทศไทย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในปี 2560 ทีโอที ได้เร่งด�ำเนินการในแผนงาน/โครงการส�ำคัญ อาทิ การเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาดของบริการบรอดแบนด์ การสร้างรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากคลื่น
ความถี่ย่าน 2100 MHz และ 2300 MHz การด�ำเนินงานโครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำ
ระหว่างประเทศ (AAE-1) การด�ำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ เพื่ อ ให้ สั ง คมเมื อ งกั บ ชนบทเข้ า ถึ ง บริ ก าร
บรอดแบนด์ได้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม โดยในปี 2560 ได้พฒ
ั นาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้เข้าถึงจ�ำนวน 24,700 หมู่บ้านครบถ้วนตามเป้าหมาย ซึ่ง ทีโอที
ได้จัดตั้งส�ำนักบริหารโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลขึ้นมารองรับการด�ำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ ทีโอที ได้ด�ำเนินการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN Co)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจค้าส่งบริการโครงข่ายภายในประเทศ
เป็นไปด้วยความคล่องตัว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ทีโอที ได้จัดโครงสร้างองค์กร
เป็น 4 สายงานสนับสนุน (สายงานพัฒนาองค์กร การเงิน การตลาดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกฎหมาย) และ 5 หน่วยธุรกิจ (Business Units : BU) ดังนี้
1. หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
2. หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
3. หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์
4. หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์
5. หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
1. หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
เน้ น บทบาทการเป็นหน่วยงานหลัก ในการให้บริก ารโครงสร้ า งพื้ นฐานด้ า น ICT
กั บ ผู ้ ป ระกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริ การวงจรสื่ อสั ญ ญาณเคเบิ ล
ใยแก้ ว น� ำ แสง บริ ก ารท่ อ ร้ อ ยสาย บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต เกตเวย์ แ ละเคเบิ ล ใต้ น�้ ำ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม โดยมีคุณภาพ
เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level
Agreement : SLA) นอกจากนี้ ยังให้บริการ เช่าที่ดิน อาคาร สถานที่และพื้นที่
อาคารชุมสาย รวมถึงระบบสนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบการ
ก�ำลัง และระบบปรับอากาศ เป็นต้น

ทิศทางการด�ำเนินงาน
- โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่าง
ประเทศ (AAE-1) เพื่ อ รองรั บ บริ ก าร
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ทีโอที ได้
ด�ำเนินงานก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิล
ใต้ น�้ ำ แล้ ว เสร็ จ และได้ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
ระบบ ซึ่งงานก่อสร้างระบบหลักทั้งหมด
สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิด
ใช้งานเรียบร้อยแล้ว
- การให้บริการท่อร้อยสายใต้ดิน จาก
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ โครงการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
โทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบ
สายดิ น รองรั บ การเป็ น มหานครแห่ ง
อาเซียน ทีโอที เป็นผูใ้ ห้บริการท่อร้อยสาย
รายหลักแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม
รายอื่ น ๆ โดยจะด� ำ เนิ น การขยาย
ท่ อ ร้ อ ยสายควบคู ่ กั น ไปกั บ โครงการ
น�ำสายไฟลงดินของการไฟฟ้านครหลวง
- ให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ บ นเสา
โทรคมนาคม โดย ทีโอที จะด�ำเนินการ
ท�ำสัญญาร่วมกันกับพันธมิตร (บริษัท
แอดวานซ์ ไวร์ เ ลส เน็ ท เวอร์ ค จ� ำ กั ด
(AWN))
- การน�ำอสังหาริมทรัพย์มาสร้างมูลค่า
เชิ ง พาณิ ช ย์ เพื่ อ เป็ น การใช้ ท รั พ ย์ สิ น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้
เพิ่มให้แก่ ทีโอที โดยมีแนวทางสรรหา
พันธมิตรมาร่วมด�ำเนินการ

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

- แผนงานวงจรระหว่างประเทศ เป็นแผนงานที่มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนบริการ
ให้อยู่ในสภาวะที่แข่งขันได้ ได้แก่ การลดต้นทุนการเชื่อมต่อจากการเช่า เป็นการ
ลงทุนในระยะยาวในโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศเส้นทางหลักที่มีศักยภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของ ทีโอที
2. หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
เน้นบทบาทการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับพันธมิตร สนับสนุนนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล และการให้บริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง
โดยมีแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้ 1) ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz และ
2300 MHz 2) ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 900 MHz 3) น�ำคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz มาให้บริการทั้งในรูปแบบ Fixed
Wireless Broadband (FWB) และ Mobile Broadband (MBB) ด้วยเทคโนโลยี
Long Term Evolution (LTE)
ทิศทางการด�ำเนินงาน
- แผนพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ 2100 MHz ที โ อที ได้ ล งนามสั ญ ญา
เช่ า เครื่ อ งและอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม และสั ญ ญาการใช้ บ ริ ก าร
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระบบ 2100 MHz เพื่อขยายบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทีโอที และบริการที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
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IDC, Co-Location และให้บริการเช่า
Virtual Server ด้วยระบบ Facilities ที่มี
มาตรฐาน ระดับสากล มีระบบ Network
ทีม่ เี สถียรภาพสูง 2) กลุม่ บริการ Cloud &
Application Service เป็นกลุ่มบริการ
ที่ ต ่ อ ยอดหรื อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากการ
ให้บริการ IDC และเครือข่ายในรูปแบบ
Cloud Business Service และบริการ
พัฒนา Application ในรูปแบบ Web
Application เพื่อให้เหมาะสมกับความ
ต้ อ งการใช้ ง านของหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร
มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ Digital Solution
ภายใต้ น โยบายดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม โดยเน้นท�ำตลาดกลุ่มลูกค้า
ภาครัฐและองค์กร 3) กลุ่มบริการ Digital
Content เช่น บริการ TOT IPTV และ
บริการเกมออนไลน์ เป็นต้น ที่สามารถ
ให้บริการบน PC, Notebook, Smart
Phone และ Tablet ได้
ทิศทางการด�ำเนินงาน

- แผนให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการสื่อสารไร้สายบนคลื่นความถี่ย่าน
2300 MHz ด้ ว ยเทคโนโลยี LTE ตามมาตรฐานสากล มุ ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก าร
Multimedia & Content และให้บริการในลักษณะ FWB และ MBB รองรับการใช้งาน
ของลูกค้าและครอบคลุมจ�ำนวนลูกค้าได้มากขึ้น

- มุ่งเน้นตลาดกลุ่มลูกค้าภาครัฐและ
องค์กร

-

- พัฒนาศักยภาพของ IDC & Cloud
Platform และจัดท�ำโครงการ National
Data Center

ขยายบริการ Wireless Broadband Access ด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi

- ปรั บ ปรุ ง ความเร็ ว ทั้ ง Download/Upload โดยการสรรหาพั น ธมิ ต รในการ
สนับสนุนด้านความพร้อมของอุปกรณ์ปลายทางแบบต่าง ๆ รวมถึงหาพันธมิตร
ทางด้าน Content เพื่อสร้างรูปแบบบริการที่หลากหลาย
- เร่งกระบวนการสรรหาคู่ค้าตามแผนธุรกิจบริการสื่อสารไร้สายคลื่นความถี่ย่าน
2300 MHz (พร้อมสร้างนวัตกรรม ธุรกิจบริการใหม่ ๆ) ในส่วนความจุโครงข่าย
ร้อยละ 40 ที่ ทีโอที ด�ำเนินการเอง ได้แก่ Internet of Things (IoT)
3. หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์
เน้นบทบาทการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ในการส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งบริการเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มบริการ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center : IDC) เป็นการให้บริการพื้นที่

- สรรหาพันธมิตรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาร่วมด�ำเนินงาน

- พั ฒ นานวั ต กรรมด้ า น Digital
Solution ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า
- พั ฒ นาบริ ก าร Cloud Business
Service เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้น
การพัฒนา Application ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการใช้งานของหน่วยงานและ
องค์กร
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4. หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์
เน้นบทบาทการเป็นผู้น�ำในการให้บริการบรอดแบนด์ของประเทศ ด้วยกลยุทธ์การ
เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีบรอดแบนด์จาก xDSL ไปสู่ FTTx และเพิ่มศักยภาพการให้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการให้บริการเพื่อสังคมอย่าง
ทั่วถึง พร้อมน�ำเสนอ Solution ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพที่
ดีเยี่ยม เช่น บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ (Fixed Line) บริการโทรศัพท์สาธารณะ (Public
Phone) บริการ xDSL บริการ FTTx บริการ TOT Netcall และการให้บริการสิทธิ
การใช้ระบบ Digital SMEs ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้าน Application ส�ำหรับกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น
ทิศทางการด�ำเนินงาน
- รักษาฐานลูกค้าโทรศัพท์ประจ�ำที่ และสร้างรายได้ต่อลูกค้าให้สูงขึ้นจากการ
น�ำเสนอบริการที่เหมาะสมกับการใช้งานลูกค้าแต่ละกลุ่ม
-

เร่งติดตั้งบริการ FTTx ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

- พัฒนาเครื่องมือทางการตลาดและการขายสมัยใหม่เพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-

พัฒนาช่องทาง Online เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าในวงกว้าง

- ติดตามการให้บริการเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานอย่างจริงจัง โดยบริหารจัดการ
จ�ำนวนพนักงานผู้ให้บริการ และพัฒนาทักษะให้เหมาะสม
5. หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
เน้ น บทบาทการเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสารสนเทศและการสื่ อ สารแก่ ลู ก ค้ า องค์ ก รใน
รูปแบบครบวงจรทางด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Total Solution) กลุ่มลูกค้า
หลัก ได้แก่ ลูกค้าองค์กรเอกชน ลูกค้าผู้ประกอบการ ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
บริการจะมุ่งเน้นงานออกแบบ Solutions หรือร่วมกับศูนย์บริการลูกค้า ในการ
น� ำ เสนอ Solutions จั ด หาอุ ป กรณ์ ต ามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ประสานงาน
การติดตั้งบริการของ ทีโอที รวมถึงด�ำเนินการให้บริการในลักษณะการรับบริหาร
จัดการงานบริการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน (Managed Services) แก่ลูกค้า สนับสนุน
กิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

ทิศทางการด�ำเนินงาน
-

ด้านการตลาด

1) สร้างทีมงานให้ค�ำปรึกษาเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ให้กบั ลูกค้าองค์กร เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
และรั บ ทราบปั ญ หาของลู ก ค้ า ส่ ง ผล
ให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและใช้
บริการเพิ่มเติม รวมทั้งสร้างโอกาสขยาย
ฐานลูกค้าใหม่
2) สร้ า งที ม ขายรายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3) เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มผลตอบแทน และ
โอกาสทางธุรกิจ
-

ด้านราคา

ใช้ ก ลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก เพื่ อ ตอบสนอง
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของตลาดที่ มี ก าร
แข่งขันสูงด้วยราคาที่แข่งขันได้ รวมถึง
การควบรวมกับบริการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
-

ด้านเทคโนโลยี

พั ฒ นารู ป แบบในการให้ บ ริ ก าร
ICT Total Solutions และ Managed
Services ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ด้วยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ให้บริการ วิเคราะห์ ตรวจแก้คืนดี และ
ตรวจสอบคุณภาพบริการที่ส่งมอบให้กับ
ลู ก ค้ า รวมถึ ง การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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โครงสร้างรายได้

3%

0.3%

3%

0.4%

24%
50%

27%

ปี 2560

56%

ปี 2559
12%

21%

2%

2%
3%

1%
BU 1 : โครงสร้างพื้นที่ฐาน

20%

BU 2 : สื่อสารไร้สาย

67%

ปี 2558

BU 3 : IDC & Cloud

7%

BU 4 : โทรศัพท์ประจ�ำที่และบรอดแบนด์

2%

BU 5 : ขายและบริการลูกค้าองค์กร
งานสนับสนุน
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สถานถาพบริการส�ำคัญ
บริการ
1. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1/
จ�ำนวนพอร์ทที่เปิดใช้ (หน่วย : พอร์ท)
2. คู่สายเช่า/วงจรเช่า
จ�ำนวนคู่สายเช่า/วงจรเช่าที่เปิดใช้
(หน่วย : วงจร)
- ระบบ Analog
- ระบบ Digital
3. โทรศัพท์ประจ�ำที่ 2/,3/
จ�ำนวนเลขหมายที่เปิดใช้
(หน่วย : เลขหมาย)
4. โทรศัพท์สาธารณะ 2/,3/
จ�ำนวนเลขหมายที่เปิดใช้
(หน่วย : เลขหมาย)
5. โทรศัพท์เคลื่อนที่
จ�ำนวนเลขหมายที่เปิดใช้
(หน่วย : เลขหมาย)
- ทีโอที : ระบบ 470 MHz4/
		
: 3G
- แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
		
: ระบบ 900 MHz
6. IPTV
จ�ำนวนผู้ใช้ (หน่วย : ราย)
7. TOT Cloud Apps
จ�ำนวนผู้ใช้ (หน่วย : ราย)
หมายเหตุ

1/
2/
3/
4/
5/

2560

2559

2558

1,324,333 1,276,179 1,409,195

5,178
3,468
1,710

5,389
3,660
1,729

5,816
3,775
2,041

3,273,447 4,332,099 4,944,962

ร้อยละ
เพิ่ม (ลด)
2560/2559

3.77

ล้านพอร์ท
1.32

1.28

1.41

2560

2559

2558

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
วงจร

5,178

5,389

5,816

2560

2559

2558

(3.92)
(5.25)
(1.10)

คู่สายเช่า/วงจรเช่า
ล้านเลขหมาย
		
3.27

4.33

4.94

2560

2559

2558

(24.44)

โทรศัพท์ประจ�ำที่
แสนเลขหมาย
191,576

162,202

177,139

18.11

1.92

1.62

1.77

2560

2559

2558

โทรศัพท์สาธารณะ
ล้านเลขหมาย
80,281
892
79,389

129,869
1,093
128,776

654,320
1,408
652,912

(38.18)

0.08
2560

(18.39)
(38.35)

5/

2,411,458

2558

โทรศัพท์เคลื่อนที่
แสนราย

5/

3.07
0.13
2559

5/

1.98

2.12

2.05

2560

2559

2558

IPTV
197,538

66

212,185

45

204,728

35

(6.90)

46.67

ราย

66

2560

45
2559

TOT Cloud Apps

35
2558

ประกอบด้วย ADSL, VDSL, FTTx, Wi-Net (รวม IPStar)
รวมบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน
ปี 2558 - 2559 เป็นข้อมูลจากใบสั่งบริการ และปี 2560 เป็นข้อมูลจากระบบบิล
ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูลสิ้นสุดเดือนเมษายน 2560 เนื่องจาก ทีโอที หยุดให้บริการ
AIS ไม่ต้องน�ำส่งข้อมูลเลขหมายภายหลังสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
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การตลาด ช่องทางการให้บริการและรับฟังเสียงลูกค้า และช่องทางรับช�ำระค่าใช้บริการ
การตลาด
•
ในปี 2560 จากการที่ ที โ อที เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ มี โ ครงข่ า ย
ครอบคลุมทัว่ ประเทศ มีผลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย ทัง้ บริการด้านสือ่ สารข้อมูล
บริการด้านเสียง บริการ Multimedia & Content รวมทั้งบริการ ICT Solution
โดยเน้นการท�ำตลาดตามลักษณะกลุ่มลูกค้า (Segmentation) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
บ้ า นพั ก อาศั ย ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม เอกชนรายใหญ่ และราชการ/ •
รัฐวิสาหกิจ มีการน�ำเสนอสินค้าและบริการทั้งแบบเดี่ยวและควบรวมเข้าด้วยกัน
(bundle) เพื่อสร้างความคุ้มค่าในมุมมองของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า ในทุ ก ๆ กลุ ่ ม ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และนอกเหนื อ จากการตลาดดั ง กล่ า ว
ทีโอที ยังให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่าน
การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นรากฐานส�ำคัญในการสนับสนุนชุมชนที่สร้าง
ความสมบูรณ์เกี่ยวเนื่องไปสู่สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
ช่องทางการให้บริการ และรับฟังเสียงลูกค้า
•
ทีโอที มีช่องทางการให้บริการและรับฟังเสียงลูกค้า เพื่อส่งมอบสินค้า ท�ำธุรกรรม
และการให้บริการที่ดี ในการตอบสนองรูปแบบการด�ำเนินชีวิต ตามลักษณะของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน
ช่องทางการให้บริการ และรับฟังเสียงลูกค้าที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย
• เว็บไซต์ “www.tot.co.th” ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล และท�ำธุรกรรมต่าง ๆ
ได้ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง รวมถึ ง ครอบคลุ ม ความต้ อ งการของแต่ ล ะกลุ ่ ม
Segmentation
• ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที มีศูนย์บริการลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทั้งภูมิภาค จ�ำนวน 418 แห่ง กระจายตัวอยู่ตามแต่ละอ�ำเภอ
ซึ่งในจ�ำนวนนี้รวมศูนย์บริการลูกค้าย่อย (Kiosk) ตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี
• พนักงานขายลูกค้าองค์กร (Key Account) เป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในการ
เข้าถึงความต้องการของลูกค้าตามแต่ละธุรกิจเป็นอย่างดี โดยจะดูแลลูกค้า
กลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้าเอกชนรายใหญ่

พนั ก งานขาย และที ม ขาย เป็น
พนักงานของบริษัทที่น�ำเสนอบริการ
และอ�ำนวยความสะดวกกับลูกค้า
ในพื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ เช่ น การออกบู ธ
ขายสินค้าและบริการ
ตัวแทนจ�ำหน่าย เป็นอีกช่องทางหนึง่
ทีท่ ำ� ให้สนิ ค้า/บริการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้า
ได้มากขึน้ ซึง่ ทีโอที ได้คดั สรรตัวแทน
จ�ำหน่ายทีม่ คี วามพร้อมและเหมาะสม
กับแต่ละผลิตภัณฑ์ และในปี 2560
ได้ เ พิ่ ม ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยบริ ก าร
บรอดแบนด์ เพื่อรองรับการเติบโต
และขยายตัวของตลาดในอนาคต
ช่ อ งทางรั บ ฟั ง เสี ย งลู ก ค้ า ผ่ า น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) นอกจากการรับฟังเสียง
ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว ทีโอที
ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การฟั ง เสี ย ง
ลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ซึง่ จ�ำนวนลูกค้าทีเ่ ข้าใช้ผา่ นช่องทางนี้
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เพราะสามารถ
ตอบสนองได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
ทันการณ์

ช่องทางรับช�ำระค่าใช้บริการ
เพื่ อ อ� ำ นวยความความสะดวกให้ กั บ
ลูกค้าในการช�ำระค่าบริการ เช่น โทรศัพท์
พื้นฐาน บริการบรอดแบนด์ และโทรศัพท์
เคลื่อนที่ TOT3G ประกอบด้วย
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ช่องทางที่ ทีโอที เป็นผู้ให้บริการ ผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ร้านค้าที่มี
รายการส่งเสริมการขาย ตรวจสอบ
สัญญาลักษณ์ Just pay รวมถึงการช�ำระผ่านอินเทอร์เน็ต
ค่ า ใช้ จ ่ า ยและค่ า ติ ด ตั้ ง ช� ำ ระ
ค่าติดตั้ง ตรวจสอบสถานะ รวมทั้ง
• ช่องทางทีผ่ า่ นตัวแทนรับช�ำระ ได้แก่ ธนาคาร บริษทั บัตรเครดิต และเคาน์เตอร์
นัดหมายเวลาช่างผ่านระบบ Online
นิติบุคคล เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส
• ช่องทางทีต่ วั แทนรับช�ำระสามารถรับช�ำระค่าใช้บริการ ทีโอที และ TOT3G • SCOMS On Mobile เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการตรวจแก้เหตุเสีย
ด้วยระบบ QR Code ได้แก่ บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) โดยช�ำระผ่าน Mobile
แบบ Online และ Realtime
Application ส่วนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด
และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด ช�ำระผ่านเคาน์เตอร์นิติบุคคล
• TOT Smart Sale เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าในการค้นหา
นอกจากนี้ ที โ อที ยั ง มี ก ารพั ฒ นา Mobile Application เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจ
และเลือกรายการส่งเสริมการขาย
สู ง สุ ด แก่ ลู ก ค้ า ให้ ส ามารถใช้ บ ริ ก ารทุ ก อย่ า งบนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ ทุ ก วั น
ที่เหมาะสม
ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
•

• TOT easy life App ช่วยให้ลกู ค้าสะดวกและง่ายยิง่ ขึน้ ในการตรวจสอบค่าใช้บริการ
ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ
• FTTx Online เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการสมัครใช้บริการบรอดแบนด์ ด้วยสื่อ
FTTx ผ่านระบบ Online โดยลูกค้าสามารถเลือกพิกัด สถานที่ต้องการติดตั้ง

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

31

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์เพื่อ ให้บริก ารลูก ค้าของ ทีโอที เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ซึ่งก�ำหนดหลักการการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้งตรวจสอบได้ โดยให้ภ าคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะของการท�ำข้อตกลงคุณธรรม ตามโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ ทีโอที
เป็นรัฐวิสาหกิจที่แสวงหารายได้ ในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์เพื่อน�ำไปให้บริการ
ลูกค้าจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจ
และตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ซึง่ ตามมาตรา 124 ของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ก�ำหนดให้ ทีโอที สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบ ค�ำสั่ง และหลักเกณฑ์อื่นใด
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุต่อไปจนกว่าจะมีการออกกฎหรือระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงมาใช้บังคับ ซึ่ง ทีโอที ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขระเบียบ ค�ำสั่ง ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว เช่น ห้ามมิให้
ก่ อ นิ ติ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ค ้ า ที่ มี พ ฤติ ก รรมทุ จ ริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด

ความเสี ย หายแก่ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของ ทีโอที โดย
เคร่งครัด ในกรณีผู้ค้าฝ่าฝืนนโยบายให้
ยกเลิกการเสนอราคาหรือยกเลิกสัญญา
หลีกเลีย่ งผลิตภัณฑ์ทกี่ อ่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่มีแหล่งก�ำเนิดหรือผลิตในประเทศไทย
หรือกิจการของคนไทย เป็นต้น นอกจากนี้
ทีโอที ได้กระจายอ�ำนาจให้ส่วนงานพัสดุ
ภายใต้หน่วยธุรกิจต่าง ๆ สามารถจัดหา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยตรง เพื่ อ ให้ ส ามารถ
น�ำไปให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ
บทบาทในงานวิจัยและพัฒนาของ ทีโอที ที่ผ่านมาจะเป็นแบบประยุกต์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของ ทีโอที ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ตรงตามมาตรฐานสากล และมีราคาเหมาะสม ซึ่งผลงาน
สามารถน�ำไปใช้งานได้จริงภายในองค์กรและเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
งานวิจัยและพัฒนาได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับรูปแบบโดยให้ความส�ำคัญ
กับงานวิจัยและพัฒนาที่เน้นบริการนวัตกรรมส�ำหรับโครงการส�ำคัญต่าง ๆ เช่น
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เป็ น ต้ น รวมถึ ง การมุ ่ ง เป้ า หมายลู ก ค้ า เฉพาะกลุ ่ ม โดยร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

การปรับปรุงระบบกราวด์ การวิเคราะห์
ระบบ งานบริการทดสอบ ซ่อมและสอบ
เทียบ เป็นต้น
•

การด�ำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ในปี 2560 แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
•

•

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกิจการของ ทีโอที เป็นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการต่าง ๆ ของ ทีโอที ที่สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงการน�ำไปใช้ในโครงการ
ส�ำคัญต่าง ๆ ที่ ทีโอที ด�ำเนินการ อาทิ ระบบตอนนอก อุปกรณ์ข่ายสาย อุปกรณ์
ป้องกัน เครื่องมือต่าง ๆ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ และเครื่องปลายทาง รวมถึง •
การน�ำ Software และ Digital Content สนับสนุนกิจการภายใน ทีโอที
นวัตกรรมเพือ่ เชิงพาณิชย์ เป็นการน�ำงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมไปเสริมบริการ
เพื่อสร้างรายได้รูปแบบใหม่ อาทิ โครงการน�ำนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกับ
ส่วนงานอื่น เพื่อเข้าประมูลงาน/ระบบงาน การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
เช่น อุปกรณ์รางปลั๊กไฟ เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งบริการทางเทคนิค เช่น

นวัตกรรมเพือ่ ความมัน่ คง เป็นงาน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาทิ
แผนงานวิจยั เพิม่ ประสิทธิภาพ Solar
Energy ด้วยการน�ำนวัตกรรมอุปกรณ์
ระบบป้องกันผสมผสานกับเทคโนโลยี
ในการผลิตพลังงานทางเลือกติดตั้ง
ร่ วมกั บระบบผลิ ตไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร เพือ่ เป็น
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สนับสนุน
ต่ อ นโยบายภาครั ฐ ในการส่ ง เสริ ม
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก
นวัตกรรมเพือ่ สังคมและประโยชน์
สาธารณะของชาติ เป็นการน�ำงาน
วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต ่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคน
ในสังคมไปให้บริการ อาทิ “ระบบ
เยีย่ มญาติในเรือนจ�ำ” ส�ำหรับผูต้ อ้ งขัง
ในเรือนจ�ำใช้ติดต่อญาติ เป็นต้น
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

นอกจากนี้ ที โ อที ยั ง มี ง านทดสอบ ซ่ อ มและสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ • อุปกรณ์ Optical Fiber Termination
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรคมนาคม ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานสูง ทันสมัย และได้รับ
Kit (OFTK) เป็นงานวิจัยเพื่อจัดท�ำ
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตาม ISO/IEC 17025 : 2005 แก่
อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ข่ า ยสาย OFC
ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก ทีโอที
กั บ อุ ป กรณ์ ป ลายทางภายในบ้ า น
(ONU/ONT) เพื่ อ ลดค่ า สู ญ เสี ย
ทางแสง (Loss) เพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
การให้บริการ และลดรายจ่ายองค์กร
• การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีความคิดริเริ่ม • การพัฒนาบริการ Software Solutions
สร้างสรรค์ได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่
โดยพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโรงเรียน
• การประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2550
ประชารัฐและสินค้าชุมชน
โดยสร้างความตื่นตัวเป็นอย่างมากแก่พนักงานในการสร้างสรรค์ผลงานให้
ทีโอที
• การพั ฒ นา Application Digital
Community ส� ำ หรั บ ส่ ว นราชการ
• การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา โดยเป็นศูนย์กลางด�ำเนินงาน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการอ�ำนวย
ในการยื่นจดสิทธิบัตร การจดแจ้งลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร
ความสะดวกแก่ประชาชน ใช้เป็น
• การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการร่วมกับ
ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน รายงาน
หน่วยงานภายนอกเพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์
ปั ญ หาต่ า ง ๆ และ Application
Digital SMEs ในการบริการส�ำหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ส�ำคัญ ในรอบปี 2560
• ระบบบั ต รคิ ว อั ต โนมั ติ (TOT Smart Q) เป็ น นวั ต กรรมเพื่ อ น� ำ ไปสนั บ สนุ น • TOT AI Chatbot เป็นระบบโต้ตอบ
การสนทนาส� ำ หรั บ บริ ก าร Call
การให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และลดรายจ่ายองค์กร
Center โดยอาศั ย หลั ก ปั ญ ญา
• ระบบ Optical Alarm Monitor เป็นระบบเพือ่ การตรวจสอบปัญหาข่ายสายใยแก้ว
ประดิษฐ์ ร่วมกับการวิเคราะห์และ
น�ำแสง เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx
เข้าใจภาษาไทย
• สายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงทนไฟ เป็นงานวิจัย/จัดท�ำสายเคเบิล Fire Resistant
Self-Supporting Single Mode (FRSS OFC) ให้สามารถทนไฟ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ
ไฟไหม้ ระบบจะสามารถให้บริการได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
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บริการร่วมกับบริษัทเอกชน
บริษัทคู่สัญญา
1. กลุ่มโทรศัพท์ประจ�ำที่
1.1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
		 (สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 28 ต.ค.60)

ชื่อบริการ
โทรศัพท์ประจ�ำที่ 2.6 ล้านเลขหมาย ในเขตนครหลวง

1.2 บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ประจ�ำที่ 1.5 ล้านเลขหมาย ในเขตภูมิภาค
		 (สิ้นสุดการด�ำเนินการตามสัญญาเมื่อวันที่
		 28 ก.พ.60 และศาลล้มละลายกลางมีค�ำพิพากษา
		 ให้ TT&T ล้มละลายเมื่อ 6 มิ.ย.60)
2. กลุ่มสื่อสารข้อมูลผ่านโครงข่าย
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด
3. กลุ่มเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงผ่านโครงข่ายมัลติมีเดีย

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์
สื่อสารข้อมูลทุกประเภทโดยใช้ระบบ Datakit Virtual
จ�ำกัด
Circuit Switch, Frame Relay, ATM และ ADSL
4. กลุ่มบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์(Audiotex)
4.1 บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จ�ำกัด

บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900

4.2 บริษัท ควอลิตี้ ดิจิตอล ไลน์ส จ�ำกัด
		 (ยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 21 ม.ค.60)

บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900

4.3 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900

4.4 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)

บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ
1900

5. กลุ่มบริการอื่น ๆ
5.1 บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บริการโครงข่ายการให้บริการระบบเครือข่ายส�ำหรับ
Electronic Draft Capture (EDC Network Pool)

5.2 บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด

บริการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

5.3 กิจการร่วมค้า Starcom

ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz

33

34

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

การถือหุ้นสามัญในบริษัทต่าง ๆ
ชื่อบริษัทและสถานที่ต้ังส�ำนักงานใหญ่
1. บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
2. บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
3. บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
292 อาคารเลนโซ่เฮาส์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
4. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
408/157 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 38
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
5. บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
6. บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
71/22 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
7. บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
8. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
89 อาคาร 6 ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สัดส่วน
ธุรกิจหลัก
วันที่เข้าร่วมลงทุน การถือหุ้น
(ร้อยละ)
บริการให้เช่าโครงข่าย 22 สิงหาคม 2560 99.99
โทรคมนาคม และ
วงจรสื่อสารสัญญาณ
ความเร็วสูง
ให้เช่าระบบโทรศัพท์ 7 สิงหาคม 2543
98.57
เคลื่อนที่ 1900 MHz
บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์

10 กันยายน 2542

49.00

บริการสื่อสารข้อมูล

25 กันยายน 2540

48.12

บริการเทคนิคและ
การตลาดโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
NMT 470 MHz
ผลิตบัตรอัจฉริยะ
แบบสัมผัสและ
บัตรอัจฉริยะ
แบบไร้สัมผัส
บริการจ้างเหมา
แรงงาน

12 ธันวาคม 2540

30.00

14 พฤศจิกายน 2543

26.00

18 มกราคม 2556

25.00

3 ธันวาคม 2542

20.00

บริการระบบ
ส�ำรองที่นั่งโดยสาร
อากาศยานด้วยระบบ
AMADEUS
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ชื่อบริษัทและสถานที่ต้ังส�ำนักงานใหญ่
9. บริษทั ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ�ำกัด
98 อาคารสาธร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ห้อง 403 ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
10. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้นไอที
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
11. บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
12. บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด
18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
13. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 24-41
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
14. บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
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สัดส่วน
ธุรกิจหลัก
วันที่เข้าร่วมลงทุน การถือหุ้น
(ร้อยละ)
บริการและด�ำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2553 20.00
เป็นศูนย์ให้บริการ
ระบบสารสนเทศ
และฐานข้อมูลกลาง
(Clearing House)
บริการอินเทอร์เน็ต
13 พฤษภาคม 2540 16.00

บริการโครงข่ายเคเบิล 13 พฤษภาคม 2539
ใต้น�้ำ

10.00

บริการโครงข่าย
สื่อสัญญาณ ด้วย
โครงข่ายมัลติมีเดีย

13 กุมภาพันธ์ 2540

8.92

บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่

9 พฤศจิกายน 2538

5.58

บริการธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์

29 พฤษภาคม 2540

3.50
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ผ ล ก า ร ด �ำ เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ง า น
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ส �ำ คั ญ
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ผลการด�ำเนินงานตามแผนการแก้ ไขปัญหาองค์กร
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีนโยบายต่อเนื่องจากปี 2559 ให้ ทีโอที 1. ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพย์สินเดิม ให้เกิด ประโยชน์สูงสุ ดและหารายได้ ใ นกลุ ่ มธุ ร กิ จ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหารายได้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งมอบหมายให้ ทีโอที และ กสท. เร่งด�ำเนินการร่วมกันเพื่อ ในกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ก� ำ หนดบทบาทในการด� ำ เนิ น งานของแต่ ล ะองค์ ก รให้ ชั ด เจนและไม่ ซ�้ ำ ซ้ อ นกั น
ทีโอที ลงนามในสัญญาการใช้บริการข้าม
ในระยะยาว โดยมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์
โครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ
แห่งชาติ (NBN Co) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
(Roaming Agreement) ร่วมกับบริษัท
(NGDC Co) ให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2560
แอดวานซ์ ไวร์ เ ลส เน็ ท เวอร์ ค จ� ำ กั ด
(AWN) และสัญญาเช่าใช้บริการเครื่อง
ผลการด�ำเนินงานตามแผนแก้ ไขปัญหาองค์กรปี 2560
และอุปกรณ์เพือ่ ให้บริการโทรคมนาคมกับ
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค
1. ผลประกอบการด้านการเงิน
จ� ำ กั ด (SBN) เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์
ณ สิ้นปี 2560 ทีโอที มีก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม เคลื่อนที่ระบบ 2100 MHz ซึ่งจะมีผลให้
ราคาสินทรัพย์และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนกว่าสาม ทีโอที มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
เท่าตัว และมีผลขาดทุนสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 26 เนื่องจากรายได้ที่ จนถึงปี 2568 ตลอดจน มีความพร้อมด้าน
เพิ่มขึ้นจากการให้บริการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม และการทดสอบระบบ โครงข่ายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า MVNO
การให้บริการข้ามโครงข่ายเชิงพาณิชย์ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2100 MHz และขายปลีกให้แก่ลูกค้าของ ทีโอที
รวมทั้ ง โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่ อขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
ของประเทศ ประกอบกับมีการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ 2. ก�ำหนดบทบาทการด�ำเนินงานของ
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานในภาพรวมลดลง โดยผลการด�ำเนินงานทั้งปี ทีโอที และ กสท. ให้มคี วามชัดเจน ไม่ซำ�้ ซ้อน
ดีกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนด แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ในปี 2560 คนร. ได้ติดตามการด�ำเนิน
จากการถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของ AIS กว่า 2,000 ล้านบาท
การจัดตั้ง NBN Co มาโดยตลอด และได้
2. แผนงาน/โครงการส�ำคัญ เพื่อการแก้ ไขปัญหาองค์กร ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้
1.
		

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ

2.

แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz

3.

แผนการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย 2300 MHz

4.

แผนจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN Co)

รายละเอี ย ดผลการด� ำ เนิ น งานสามารถดู ใ นหั ว ข้ อ “รายงานวิ เ คราะห์ ผ ล
การด�ำเนินงานและโครงการ/แผนงานส�ำคัญ”

ผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
คนร.มีนโยบายก�ำกับการด�ำเนินงานของ ทีโอที ให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน
ได้ในระยะยาว โดยในปี 2560 คนร. มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการจัดตั้ง NBN Co ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือของ ทีโอที เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและลดความ
ซ�้ำซ้อนในการลงทุนระยะยาว โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

มีมติจากการพิจารณาในแต่ละครั้งตาม
ล�ำดับดังนี้ 1) รับทราบความคืบหน้าของ
การด�ำเนินการ โดยให้พิจารณาปรับปรุง
แผนธุรกิจของ NBN Co และ NGDC Co
2) เห็นชอบหลักการจัดตั้ง NBN Co และ
NGDC Co 3) ให้ ทีโอที และ กสท. เร่งจัดตัง้
NBN Co และ NGDC Co จากเดิมให้มี
การเปิ ด บริ ก ารภายในเดื อ นกรกฎาคม
2560 เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และ
4) ให้ ทีโอที และ กสท. โอนทรัพย์สนิ ไปยัง
NBN Co และ NGDC Co ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดื อ นมี น าคม 2561 ซึ่ ง ที โ อที
ได้จดทะเบียนจัดตั้ง NBN Co เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2560 และเปิดให้บริการ
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดย ณ สิน้ ปี
2560 อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ ก
พนั ก งานและโอนย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ไปยั ง
NBN Co ให้แล้วเสร็จทันตามก�ำหนด
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รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและโครงการ/แผนงานส�ำคัญ
ในปี 2560 ทีโอที มีรายได้จากการด�ำเนินงานเติบโตร้อยละ 13.5 จากปี 2559
จากการให้ บ ริ ก ารติด ตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม และการทดสอบระบบการ
ให้ บ ริ ก ารข้ า มโครงข่ า ยเชิ ง พาณิ ช ย์ ธุ ร กิ จ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ร ะบบ 2100 MHz
ประกอบกั บ สามารถบริ ห ารค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ท�ำให้มี EBITDA เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าสามเท่าตัว และสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ทีโอที ยังคงมี
ผลประกอบการที่ขาดทุน แต่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 26
นอกจากนี้ ปี 2560 ทีโอที มีการปรับเปลี่ยนที่ส�ำคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้าง
การด�ำเนินงานโดยจัดตั้ง NBN Co และ NGDC Co และมุ่งเน้นด�ำเนินโครงการ
และแผนงานส�ำคัญ โดยมุ่งหวังให้เป็นโครงการและแผนงานที่สนับสนุนการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของสถานะการเงินของ ทีโอที อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงตอบสนอง
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ทีโอที มุ่งเน้นด�ำเนินงานโดยสร้างรายได้เพิ่มจากการ
ต่ อ ยอดบริ ก ารบรอดแบนด์ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ตลอดจนปรับโครงสร้างต้นทุนเพื่อให้มีต้นทุนการด�ำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและกระบวนการท�ำงาน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้
ผลประกอบการในอนาคตมี ก� ำ ไรสุ ท ธิ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและองค์ ก รจะเติ บ โตอย่ า ง
ยั่งยืนต่อไป

ผลการด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญ
1. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ทีโอที เร่งรัดด�ำเนินงานขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิล
ใยแก้วน�ำแสงให้ครอบคลุมหมู่บ้านที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ�ำนวน 24,700 แห่งทั่วประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงดิ จิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสังคมครบถ้ว นตามก� ำ หนด ซึ่ ง โครงการนี้
ท�ำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข การเกษตร
ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่รัฐจัดให้และให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เป็นการลดความ
เหลื่อมล�้ำของประชาชนในการรับรู้ เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประเทศในการด�ำเนินธุรกิจและการค้าขายออนไลน์
ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันน�ำไปสู่
ความพร้อมในการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

2. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
คลื่นความถี่ 2100 MHz
ที โ อที ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
2100 MHz ในรู ป แบบการมี พั น ธมิ ต ร
เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว
โดยในปี 2560 ทีโอที ลงนามในสัญญา
พันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่
2100 MHz จ�ำนวน 15 MHz กับ AWN
และ SBN ซึ่งจะมีผลให้ ทีโอที มีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญจนถึงปี 2568
และความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ
ในครัง้ นีเ้ ป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในการให้ บ ริ ก ารร่ ว มกั น ในสภาพการ
แข่งขันที่รุนแรงของตลาดโทรคมนาคม
โดยผู้ใช้บริการของ ทีโอที และพันธมิตร
จะสามารถใช้บริการได้ครอบคลุมและ
เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีสถานีฐาน
รองรับการใช้บริการรวมกว่า 20,000 สถานี
3. แผนการให้บริการบรอดแบนด์ ไร้สาย
คลื่นความถี่ 2300 MHz
ทีโอที มีแผนใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
ย่ า น 2300 MHz ที่ ถื อ ครองอยู ่ เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายรัฐ และต่อยอดบริการ
ของ ทีโอที โดยน�ำความจุร้อยละ 40 ของ
ความจุ ทั้ ง หมดมาให้ บ ริ ก ารและสร้ า ง
รายได้เพิ่ม (Upside) ในรูปแบบบริการ
FWB และ MBB ท�ำให้สามารถให้บริการ
แก่ลกู ค้าบรอดแบนด์ได้ครอบคลุมมากขึน้
ส�ำหรับความจุสว่ นทีเ่ หลือ ทีโอที ด�ำเนินการ
ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจในการขยายการ
ให้บริการ เพื่อเป็นการใช้ทรัพย์สินอย่าง
เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งมู ล ค่ า ทาง
การเงินสูงสุดแก่องค์กร คาดว่าจะท�ำให้
มีสถานีฐานครอบคลุมทั่วประเทศจ�ำนวน
21,300 สถานีฐานในปี 2564 เป็นต้นไป
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นอกจากนี้ ทีโอที ได้ด�ำเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแผนพันธมิตรธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คลื่นความถี่ 2100 MHz และแผนการให้บริการบรอดแบนด์
ไร้สาย 2300 MHz เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งการให้บริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง
4. แผนจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN Co)
ทีโอที จดทะเบียนจัดตั้ง NBN Co เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และเปิดให้บริการเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศด้านการลดความซ�ำ้ ซ้อน
ในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมในระยะยาว มีการก�ำหนดบทบาท
การด�ำเนินงานของ ทีโอที และ กสท. ที่ชัดเจน โดย NBN Co เป็นหน่วยงานหลัก

39

ทีด่ ำ� เนินธุรกิจค้าส่งโครงข่ายภายในประเทศ
ในลั ก ษณะเปิ ด เสรี เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ ก
ให้ ผู ้ ป ระกอบการโทรคมนาคมรายอื่ น
และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารค้ า ปลี ก ในประเทศมา
เช่าใช้โครงข่ายภาครัฐ ด้วยราคาทีเ่ ท่าเทียม
ก่ อ ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ที่ เ ป็ น ธรรม และ
เป็ น กลไกของภาครั ฐ ในการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยเป็น
ผูใ้ ห้บริการโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ
ที่เข้าถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ
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แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2560
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 - 2564

แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2560

ทีโอที ก�ำหนดยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ในช่วงปี 2560 และให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 และมติ คนร. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่เห็นชอบใน
หลักการจัดตั้ง NBN Co และ NGDC Co รวมทั้งมติ คนร. ที่ให้ ทีโอที ด�ำเนินการ
ปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจ�ำปี 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และแผนการจัดตั้งบริษัทในเครือ

ทีโอที ถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสู่การ
ปฏิบตั ผิ า่ นการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การประจ�ำปีของหน่วยธุรกิจ (BU) โดยมี
แผนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ของ ทีโอที มี 5 ข้อ ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้ด�ำเนินการ
น� ำ สายไฟฟ้ า ลงใต้ ดิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สภาพภูมทิ ศั น์และสิง่ แวดล้อมให้สวยงาม
และมีความปลอดภัยกับชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนมากขึน้ กสทช. จึงมอบหมาย
ให้ ที โ อที เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า ง
ท่อร้อยสายเพื่อน�ำสายเคเบิลสื่อสารลง
ใต้ ดิ น และให้ ส ร้ า งท่ อ ร้ อ ยสายรองรั บ
ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืน่ ด้วย
โดยให้ด�ำเนินงานไปพร้อมกับการน�ำสาย
ไฟฟ้าลงใต้ดินของ กฟน. ส่งผลให้ ทีโอที
เป็นผู้ให้บริการเช่าใช้ท่อร้อยสายใต้ดิน
เพียงรายเดียวของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศ และ
				 สนับสนุนความมั่นคงของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นผู้น�ำในการให้บริการบรอดแบนด์ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงตอบสนองนโยบาย
				 ภาครัฐ “Digital Economy” และรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรและคลี่นความถี่เพื่อด�ำเนินธุรกิจไร้สาย
				 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทีโอที
ได้ปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ขององค์กรในแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2565 เป็น
“ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นน�ำของประเทศ”
ปรับเปลี่ยนพันธกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ ดังนี้

3.
I
O
T

1.1 แผนงานท่อร้อยสาย

1.2 แผนงานเสาโทรคมนาคม

ที โ อที มี แ ผนให้ บ ริ ก ารให้ เ ช่ า เสา
โทรคมนาคม เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่ง
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
สั ญ ญาณ พื้ น ที่ และสิ่ ง อ� ำ นวยความ
เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยสู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล สะดวก โดยการสร้างเสาโทรคมนาคม
และปรับค่านิยมขององค์กรใหม่ ดังนี้
แห่ ง ใหม่ ส� ำ รวจสถานภาพของเสา
โทรคมนาคมทั่ ว ประเทศ รวมถึ ง บ� ำ รุ ง
= Innovation สรรค์สร้างนวัตกรรม
รักษาเสาโทรคมนาคม และสถานีฐาน
= Operation Excellence ท�ำงานมุ่งความเป็นเลิศ
ให้พร้อมต่อการใช้งาน
= Transparency & Integrity ซื่อสัตย์ โปร่งใส

1. สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า
2.

1. หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
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1.3 แผนงานอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน ทีโอที ถือครองโฉนดที่ดินเกือบ 3,000 แปลง ซึ่งเป็นที่ดินที่สามารถน�ำ
มาสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นรายได้เพิ่มให้แก่ ทีโอที ในอนาคตได้พอสมควร
โดยที่ ดิ น ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง เช่ น ที่ ดิ น คลั ง พั ส ดุ ค ลองเตย ที่ ดิ น งามวงศ์ ว าน ที โ อที
มีแนวทางสรรหาพันธมิตรมาร่วมด�ำเนินการด้วยการให้เช่าระยะสั้นเป็นรายปี หรือ
การให้เช่าระยะยาวโดยพัฒนาเป็นโครงการ และในปี 2560 ทีโอที ได้ศึกษาความ
เป็นไปได้ในการน�ำที่ดินคลังพัสดุคลองเตยมาสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

4. หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่
และบรอดแบนด์

4.1 การบริการโทรศัพท์ประจ�ำที่
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน PSTN
และแบบ Broadband Phone โดยใช้
เทคโนโลยีของ Voice over IP (VoIP)
ที่มีคุณภาพด้านเสียงเทียบเท่าโทรศัพท์
แบบเดิม สามารถรองรับเครื่องรับสาย
2. หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
ปลายทางได้หลากหลายทั้ง IP Phone,
2.1 การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการสื่อสารไร้สายด้วยเทคโนโลยี Video Phone, Soft Phone และ Wi-Fi
TDD-LTE ตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการให้บริการ Data และ Multimedia กับลูกค้า Phone
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลูกค้าที่มีการใช้งานในขณะที่อยู่ประจ�ำที่ รวมถึงลูกค้าที่มีการ
4.2 การให้บริการ FTTx เป็นการ
เคลื่อนที่ในพื้นที่จ�ำกัด เช่น ผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น
ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้ ว ยเทคโนโลยี
2.2 การสรรหาคู่ค้าตามแผนธุรกิจบริการสื่อสารไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz การสื่ อ สารข้ อ มู ล ความเร็ ว สู ง เชื่ อ มต่ อ
และ 2100 MHz ในส่วนความจุโครงข่ายร้อยละ 40 ที่ ทีโอที ด�ำเนินการเอง พร้อมสร้าง อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายระยะไกล โดย
นวัตกรรมธุรกิจบริการใหม่ ๆ ได้แก่ IoT และ M2M โดยหน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย ใช้ผ่านสาย Optical Fiber Cable ซึ่ง
มีแผนลงทุน IoT Platform ด้วยการสรรหาผู้ร่วมด�ำเนินการด้านอุปกรณ์ IoT โดย สามารถรองรับความเร็วได้สูงถึง 1,000
ทีโอที จะเป็นผู้จัดหาซิมให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น การให้บริการด้านสุขภาพร่วมกับ Mbps
โรงพยาบาลของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร การให้บริการด้านการศึกษาร่วมกับ
5. หน่วยธุรกิจขายและ
โรงเรียนประจ�ำจังหวัด เป็นต้น
บริการลูกค้าองค์กร
3. หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์
การให้บริการลูกค้าในรูปแบบครบวงจร
3.1 การให้บริการ Cloud & Application Service ซึ่งเป็นกลุ่มบริการเครือข่าย (Total Solution) ทางด้านสารสนเทศและ
ในรูปแบบ Cloud Business Service อาทิ บริการ Cloud Log Analyze, Cloud การสื่อสาร โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่
Security Service และบริการพัฒนา Application ในรูปแบบ Web Application ลูกค้าองค์กรเอกชน ลูกค้าผู้ประกอบการ
เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของหน่วยงาน/องค์กร มุ่งสู่การเป็นผู้ให้ ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยการ
บริการ Digital Solution ภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้น มุ ่ ง เน้ นงานออกแบบ Solutions และ/
หรื อ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ข ายในการน� ำ เสนอ
ท�ำตลาดกลุ่มลูกค้าภาครัฐและองค์กร
Solutions จั ด หาอุ ป กรณ์ ต ามความ
3.2 การให้บริการ Digital Content ได้แก่บริการ TOT IPTV เป็นการให้
ต้องการของลูกค้า ประสานงานการติดตัง้
บริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับชมรายการ
บริ ก ารของ ที โ อที รวมถึ ง ด� ำ เนิ น การ
ต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ PC, Tablet หรือ Smart Phoneได้ รวมถึงสามารถดูรายการ
ให้บริการในรูปแบบ Managed Services
ย้อนหลัง Virtual Channel และ Video On Demand (VOD) ได้อีกด้วย บริการ
แก่ลูกค้าสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
Online Game บน PC, Notebook, Smart Phone และ Tablet
และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
3.3 การให้บริการ Contact Center เป็นการให้บริการรับจ้างด�ำเนินงาน
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบครบวงจร ได้แก่ บริการให้เช่าใช้งานระบบตู้สาขา (IP PBX)
บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบ Contact Center จัดหาอุปกรณ์ Hardware
Software ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการพัฒนา Application ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
Contact Center และบริการให้เช่าใช้สถานที่รวมถึงบุคลากรในการด�ำเนินงาน
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ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2560 และแนวโน้มในปี 2561
ประเทศและต่างประเทศเติบโตสูงมาก
ท�ำให้ผใู้ ห้บริการธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคม
เศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุน แข่ ง ขั น ด้ า นราคาและความเร็ ว อย่ า ง
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยส�ำคัญมาจาก รุนแรง
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตในภาคเกษตรและภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกสินค้า การขยายตัวต่อเนื่อง
ของการบริ โ ภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐบาล และการลงทุ นรวม การผลิ ต แนวโน้ ม การให้ บ ริ ก าร
สาขาอุตสาหกรรมฟื้นตัวชัดเจนและสนับสนุนเศรษฐกิจได้มากขึ้น ส�ำหรับบริการ โทรคมนาคมในปี 2561
โทรคมนาคมขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.3 ซึง่ สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของผลประกอบการ ปี 2561 เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้ม
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยเฉพาะผู้ประกอบการในระบบ 4th Generation Long ฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ งตามสภาวะเศรษฐกิจ
Term Evolution (4G LTE) และการให้บริการบรอดแบนด์กับลูกค้ากลุ่มบ้านพักอาศัย โลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของกลุ่มยุโรป
ซึ่งภาคธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมได้รับผลดีจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ฝรัง่ เศส อิตาลี สเปน รวมทัง้
ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ สื่ อ สารโทรคมนาคมสามารถลงทุ น หรื อ ขยายการให้ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ซึ่ ง กองทุ น
บริ ก ารได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการขยายโครงข่ า ย 3G/4G ของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ภ ายหลั ง ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากการประมู ล คลื่ น ความถี่ รวมทั้ ง จะมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แม้ว่าการ
นโยบายดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อุ ต สาหกรรม ขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
โทรคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ขยายตัวตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อังกฤษ และญีป่ นุ่ อาจจะชะลอลง ส�ำหรับ
อาทิ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศในอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภาครัฐ การสนับสนุน อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และ
ธุรกิจ Startup และสร้างร้านค้าออนไลน์ชุมชน รวมถึงนโยบาย National e-Payment เวียดนาม เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น
การพัฒนาระบบการรับจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ การลงทุนโครงการรถไฟฟ้า โดยเป็นผลจากการค้าโลกทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ และ
ซึ่งมีการติดตั้ง Fiber Optic เพื่อให้บริการขนส่งมวลชน และบริการโทรคมนาคม แรงซื้อจากภายในประเทศที่ฟื้นตัวด้วย
Digital Transformation ของธุรกิจขนาดต่าง ๆ แก่ลูกค้า เป็นต้น
ส�ำหรับแนวโน้มการให้บริการโทรคมนาคม
การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็นไปอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็น ของไทยในปี 2561 บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยในทุก ๆ มิติ โดยเป็นกลไกสําคัญในการ และบริ การบรอดแบนด์ จะเป็ น ตัว หลัก
ขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา ในการขั บ เคลื่ อ นตลาดโทรคมนาคม
การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศให้ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อื่น ๆ และได้เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนในการเป็นเครื่องมือเข้าถึงข้อมูล ติดต่อ การผลักดันประเทศเข้าสู่นโยบายดิจิทัล
สื่อสารได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และหลายช่องทาง ลดความเหลื่อมล�้ำหรือ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล โดย
ช่องว่างทางดิจิทัลของประชาชนในเมืองและชนบทลงได้มาก ท�ำให้ปัจจุบันมีการ การสนับสนุนการวางโครงสร้างเครือข่าย
ใช้บริการ Contents มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน พื้นฐานโทรคมนาคม การพัฒนาระบบ
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e-Payment เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท�ำให้ผู้ให้
บริ ก ารธุ ร กิ จ สื่ อ สารโทรคมนาคมมองเห็ น ทิ ศ ทาง แนวทางการลงทุ น การขยาย
โครงข่ายการให้บริการรองรับธุรกิจขององค์กรในอนาคตต่อไป นโยบายดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของรัฐบาล ที่ให้ ทีโอที
และ กสท. ด�ำเนินโครงการลงทุนขยายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น�้ำเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศ รองรับอินเทอร์เน็ตทีเ่ พิม่ ขึน้ และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
ดิจิทัลแห่งอาเซียน โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบริการ Data Center และ Cloud ของภาครัฐ
คาดว่าจะท�ำให้บริการด้าน ICT ของประเทศมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น การจัดตั้งบริษัท
ที่รัฐถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ NBN Co และ NGDC Co จะท�ำให้ผู้ให้บริการในธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคมมองเห็นทิศทาง แนวทางการลงทุน การเช่าใช้โครงข่าย เพื่อน�ำ
มาให้บริการธุรกิจขององค์กรในอนาคต นอกจากนี้ การแข่งขันที่เกิดขึ้นในอนาคต

จะไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ที่ ค วามเร็ ว อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่
เพิ่มขึ้น แต่จะรวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่อง
สิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า ง ๆ และคุ ณ ภาพบริ ก าร
หลังการขาย อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ในปี 2561 จะเติบโตอย่างมาก ในส่วน
ของการขยายเครื อ ข่ า ย ส� ำ หรั บ ตลาด
Mobile Broadband ในภาพรวม
ประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยเทคโนโลยี MBB อย่าง
เต็ ม รู ป แบบ และก� ำ หนดเป้ า หมายว่ า
จะต้องก้าวไปสู่อันดับที่ 1 ของ ASEAN
ในการพัฒนาด้าน ICT ภายในปี 2563

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

45

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
ในปี 2560 ที โ อที ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั จ จั ย ซึ่ ง เป็ น โอกาสและความท้ า ทายอย่ า งมี เนื่องจาก ทีโอที มีท่อร้อยสายที่พร้อม
ใช้งานความยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร
นัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน และสถานะของ ทีโอที ได้แก่
1. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และมติ คนร. ครั้งที่ 2/2560 และเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือน
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่เห็นชอบในหลักการให้ ทีโอที และ กสท. จัดตั้ง NBN ตุลาคม 2560 ทีโอที มีท่อร้อยสายเพิ่มขึ้น
Co และ NGDC Co รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการสรรหาพันธมิตรธุรกิจ อีก 1,500 กิโลเมตร ท�ำให้สามารถรองรับ
ของ Service Co ของ ทีโอที และ กสท. เพื่อให้บริษัทที่จัดตั้งมีประสิทธิภาพในการ สายสื่ อสารของ ที โ อที และผู ้ ประกอบ
บริหารงานเทียบเท่ากับบริษัทเอกชน สามารถแข่งขันได้ ถือเป็นปัจจัยบวกของ กิจการโทรคมนาคมรายอื่นได้เพียงพอ
ซึ่งการน�ำทรัพย์สินท่อร้อยสายของ ทีโอที
ทีโอที ที่จะสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจในอนาคต
ที่มีอยู่เดิมมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือเป็น
2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ ทีโอที เป็นผู้ด�ำเนินงาน การใช้ ท รั พ ยากรของประเทศให้ เ กิ ด
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ประโยชน์สูงสุด
อั นเป็ น โครงการภายใต้ก รอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ลเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 4. ในปี 2560 ทีโอที มีภาระค่าเบี้ยปรับ
ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง จ�ำนวน 24,700 หมู่บ้าน เงินเพิ่มจ�ำนวน 2,519 ล้านบาท ที่ต้อง
ภายในปี 2560 ถือเป็นปัจจัยบวกที่ ทีโอที สามารถน�ำจุดแข็งและความสามารถหลัก ช�ำระแก่กรมสรรพากร จากกรณีศาลฎีกา
มาสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพียงพอ มีค่าบริการที่เหมาะสม แผนกคดี ภ าษี อ ากรมี ค� ำ พิ พ ากษาให้
ทีโอที ช�ำระภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้กรมสรรพากร
ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งสร้างรายได้ให้องค์กร
ซึ่งเกิดจากการน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ตาม
3. การด�ำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสาย สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการ
อากาศเป็นระบบสายใต้ดินตามแนวถนนสายหลัก แนวก่อสร้างรถไฟฟ้า บริเวณ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ระบบ 900 MHz
ย่านธุรกิจและสถานที่สําคัญ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ภายหลังหักภาษีสรรพสามิตแล้ว ในระหว่าง
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตาม “โครงการมหานครแห่งอาเซียน” จึงมีการควบคุม ปี 2546 - 2550
ผู ้ ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคมน� ำ สายเคเบิ ล ลงใต้ ดิ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
ด�ำเนินงานของ ทีโอที ในการเป็นผูใ้ ห้บริการท่อร้อยสายแก่ผปู้ ระกอบกิจการโทรคมนาคม
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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

คณะทำ�งานศึกษาแนวทาง
และกำ�หนดทิศทางองค์กร
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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คณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2560 มีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
รายนาม

ต�ำแหน่ง

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

พล.อ. สุรพงษ์

สุวรรณอัตถ์

ประธานกรรมการ

6 ส.ค.57*

นายพิพัฒน์

ขันทอง

รองประธานกรรมการ

6 ส.ค.57

กรรมการ

24 ต.ค.60

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย (แทน)
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

นายพรชัย

หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

17 พ.ย.59

นายปกรณ์

นิลประพันธ์

กรรมการ

16 ม.ค.60

น.อ. สมศักดิ์

ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

20 ก.ย.60

นายมนต์ชัย

หนูสง

กรรมการ

16 พ.ย.58

* เป็นกรรมการอีกวาระ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560
** เป็นกรรมการอีกวาระ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559
*** เป็นกรรมการอีกวาระ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558

วันที่พ้นจาก
ต�ำแหน่ง
29 ก.ย.60

1 มิ.ย.60
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หน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมการบริษัท
1. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กลั่นกรองนโยบายและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ ของบริษัท
3. ควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
4. ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง 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 ง ๆ
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
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 ระเบียบ และค�ำสั่งบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
 คณะท�ำงานศึกษาแนวทางและก�ำหนดทิศทางองค์กร
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

คณะกรรมการตามข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายอนุพันธ์		

กิจนิจชีวะ		

ประธานกรรมการ

2. นายพงษ์สิทธิ์		

ชัยฉัตรพรสุข		

กรรมการ

3. นายจตุพร		

บุรุษพัฒน์		

กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงานของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
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�ำ
เป็นรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุง การด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
1. นายจตุพร		

บุรุษพัฒน์		

ประธานกรรมการ

2. นายธันวา		

เลาหศิริวงศ์		

กรรมการ

3. นางศิริพร		

เหลืองนวล		

กรรมการ
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อ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก�ำหนด
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายจตุพร		

บุรุษพัฒน์		

ประธานกรรมการ

2. นางศิริพร		

เหลืองนวล		

กรรมการ

3. นายพิพัฒน์		

ขันทอง			

กรรมการ (ลาออก 29 ก.ย.60)

4. น.อ. สมศักดิ์		

ขาวสุวรรณ์		

กรรมการ (แต่งตั้ง 10 พ.ย.60)

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับ ทีโอที โดยให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของ ทีโอที
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นายจตุพร		

บุรุษพัฒน์		

ประธานกรรมการ

2. ผู้แทนฝ่ายบริหาร จ�ำนวน 9 ท่าน		

กรรมการ

3. ผู้แทนฝ่ายพนักงาน จ�ำนวน 9 ท่าน		

กรรมการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ ทีโอที ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
3. พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง ในการท�ำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1. นายพิพัฒน์		

ขันทอง			

ประธานกรรมการ (ลาออก 29 ก.ย.60)

2. รศ.ชิต			

เหล่าวัฒนา		

กรรมการ

3. นายธันวา		

เลาหศิริวงศ์		

กรรมการ

4. พล.ต. สมเกียรติ

สัมพันธ์			

กรรมการ

5. นางศิริพร		

เหลืองนวล		

กรรมการ

6. น.อ. สมศักดิ์		

ขาวสุวรรณ์		

กรรมการ (แต่งตั้ง 10 พ.ย.60)

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในกิจการที่ฝ่ายบริหารน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปด�ำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะท�ำงานขึ้นด�ำเนินการเป็นการเฉพาะ
2. อนุ มั ติ ห ลั ก การ ซื้ อ จ้ า ง และเช่ า รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง กรณี เ พิ่ ม วงเงิ น ทั้ ง สั ญ ญาและ
ข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
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. นายอนุพันธ์		

กิจนิจชีวะ		

ประธานกรรมการ

2. นายพงษ์สิทธิ์		

ชัยฉัตรพรสุข		

กรรมการ

3. นายปกรณ์ 		

นิลประพันธ์		

กรรมการ (ลาออก 1 มิ.ย.60)

4. นางสาวสมใจ

เกษรศิริเจริญ		

กรรมการ

5. ศ.อรพิน			

ผลสุวรรณ์ สบายรูป

กรรมการ (ลาออก 28 ส.ค.60)

6. นางวลัยพร		

ศรีประยูรสกุล		

กรรมการ

7. พล.อ.ต. ทนงศักดิ์

สุทธิสารากร		

กรรมการ (แต่งตั้ง 18 ต.ค.60)
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อ�ำนาจหน้าที่
1. ให้ค�ำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใด ๆ และสัญญาที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
2. ให้ค�ำปรึกษาคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือมีความเสี่ยง
3. พิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี
4. ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการ
อนุญาตให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ตรวจสอบ ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด และด�ำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. พล.ต สมเกียรติ

สัมพันธ์			

ประธานกรรมการ

2. นางศิริพร		

เหลืองนวล		

กรรมการ

3. นายธันวา		

เลาหศิริวงศ์		

กรรมการ

4. นายพรชัย		

หาญยืนยงสกุล		

กรรมการ (แต่งตั้ง 23 ม.ค.60)

5. กรรมการผู้จัดการใหญ่				

กรรมการ

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

ชัยฉัตรพรสุข		

ประธานกรรมการ

2. นายพิพัฒน์		

ขันทอง			

กรรมการ

3. นายอนุพันธ์		

กิจนิจชีวะ		

กรรมการ

4. นายปกรณ์		

นิลประพันธ์		

กรรมการ (ลาออก 1 มิ.ย.60)

5. พล.อ.ต. ทนงศักดิ์

สุทธิสารากร		

กรรมการ (แต่งตั้ง 22 ธ.ค.60)

54

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

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
คณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย
1. นางศิริพร		

เหลืองนวล		

ประธานกรรมการ

2. รศ.ชิต			

เหล่าวัฒนา		

กรรมการ

3. พล.ต. สมเกียรติ

สัมพันธ์			

กรรมการ

4. นายธันวา		

เลาหศิริวงศ์		

กรรมการ

5. นายเกียรติณรงค์

วงศ์น้อย			

กรรมการ (แต่งตั้ง 22 ธ.ค.60)

อ�ำนาจหน้าที่
พิจารณาก�ำหนดตัวชี้วัดและท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. นายพงษ์สิทธิ์		

ชัยฉัตรพรสุข		

ประธานกรรมการ

2. พล.ต. สมเกียรติ

สัมพันธ์			

กรรมการ

4. นายปกรณ์		

นิลประพันธ์		

กรรมการ (ลาออก 1 มิ.ย.60)

5. นายพรชัย		

หาญยืนยงสกุล		

กรรมการ (แต่งตั้ง 19 ก.ค.60)

6. น.อ. สมศักดิ์		

ขาวสุวรรณ์		

กรรมการ (แต่งตั้ง 10 พ.ย.60)

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดและทบทวนให้มีหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ให้มีนโยบายเป้าหมายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน
ก�ำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษทั ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
2. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของ ทีโอที และการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งชุดต่าง ๆ รวมถึง
ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ทีโอที และหน่วยงานราชการทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลก�ำหนดขึน้
โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของ ทีโอที และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็น
มาตรฐานสากล
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3. ก� ำ หนดแนวทางและวางนโยบายการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ ที โ อที ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และเหมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ
ทีโอที รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และก�ำกับธุรกิจองค์กร ประกอบด้วย
1. รศ.ชิต			

เหล่าวัฒนา		

ประธานกรรมการ

2. นายธันวา		

เลาหศิริวงศ์		

กรรมการ

3. พล.ต. สมเกียรติ

สัมพันธ์			

กรรมการ

4. นายจตุพร		

บุรุษพัฒน์		

กรรมการ

5. นายพรชัย		

หาญยืนยงสกุล		

กรรมการ (แต่งตั้ง 23 ม.ค.60)

6. น.อ. สมศักดิ์		

ขาวสุวรรณ์		

กรรมการ (แต่งตั้ง 10 พ.ย.60)

อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการด�ำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน
โครงสร้างการลงทุนและการก่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพื่อด�ำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคม
และการสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจเกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางการด�ำเนินงานของ
ทีโอที และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแผนงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน
2. เสนอแนะแนวทางก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรให้รองรับแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1. นายพิพัฒน์		

ขันทอง			

ประธานกรรมการ

2. รศ.ชิต			

เหล่าวัฒนา		

กรรมการ

3. นายธันวา		

เลาหศิริวงศ์		

กรรมการ

4. กรรมการผู้จัดการใหญ่				

กรรมการและเลขานุการ
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

อ�ำนาจหน้าที่
1. สรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วย
การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่อร้อยสายใต้ดิน ประกอบด้วย
1. รศ.ชิต			

เหล่าวัฒนา		

ประธานกรรมการ

2. นายอนุพันธ์		

กิจนิจชีวะ		

กรรมการ

3. นายธันวา		

เลาหศิริวงศ์		

กรรมการ

4. ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด			

กรรมการ

5. นายก�ำธร		

ไวทยกุล			

เลขานุการ

6. นายชนาธิป		

วิจักขณา		

ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนินการจัด ตั้งกองทุนรวมโครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมท่ อร้ อยสายใต้ ดินให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน และ
เป้าหมายที่ก�ำหนด รวมทั้งมีการด�ำเนินการที่ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะท�ำงานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และค�ำสั่ง ของ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
1. นายพิพัฒน์		

ขันทอง				

หัวหน้าคณะท�ำงาน

2. พล.ต. สมเกียรติ

สัมพันธ์				

รองหัวหน้าคณะท�ำงาน

3. นายกุศล		

แย้มสอาด			

คณะท�ำงาน

4. นางสาวสมใจ

เกษรศิริเจริญ			

คณะท�ำงาน

5. นายเกรียงเดช

มาจ�ำเนียร			

คณะท�ำงาน

6. นายธีระ			

อยู่ในธรรม			

คณะท�ำงาน

7. นางศิริพร		

เหลืองนวล			

คณะท�ำงาน

8. นายเกียรติณรงค์

วงศ์น้อย				

คณะท�ำงาน (แต่งตั้ง 28 พ.ย.60)

9. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย		

คณะท�ำงาน

10. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักที่ปรึกษาและสัญญา

คณะท�ำงาน

11. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักทรัพยากรบุคคล

คณะท�ำงาน

12. ผู้จัดการฝ่ายสัญญาและนิติการ				

เลขานุการ

13. ผู้จัดการส่วนระเบียบและค�ำสั่ง				

ผู้ช่วยเลขานุการ
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อ�ำนาจหน้าที่
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค� ำ สั่ ง และประกาศของ ที โ อที และแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานะของ ที โ อที
ในปัจจุบันและสภาพการณ์ด�ำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
2. รายงานผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะท�ำงานศึกษาแนวทางและก�ำหนดทิศทางองค์กร ประกอบด้วย
1. รศ.ชิต			

เหล่าวัฒนา		

หัวหน้าคณะท�ำงาน

2. พล.ต. สมเกียรติ

สัมพันธ์			

รองหัวหน้าคณะท�ำงาน

3. นายศิริพงศ์		

เจริญสุข			

คณะท�ำงาน

4. นางสาวธาริณี

ลิมปิบันเทิง		

คณะท�ำงาน

5. นางสาววราภรณ์

ข้องเกี่ยวพันธุ์		

คณะท�ำงานและเลขานุการ

6. นายชวชิต		

สุนทรศารทูล		

คณท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาด การเงินและการลงทุนและสภาพการด�ำเนินงานทางธุรกิจ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อก�ำหนดแนวทางและรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของ ทีโอที ในระยะเวลา 10 - 20 ปีข้างหน้า
อย่างน้อย 2 รูปแบบ ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้า สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และก�ำกับธุรกิจองค์กรเพื่อพิจารณาต่อไปตามล�ำดับ
2. มีอ�ำนาจขอข้อมูลจากบุคคลและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อประกอบ
การศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาแนวทางและรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของ ทีโอที ในระยะเวลา 10 - 20 ปีข้างหน้า
ได้ตามความเหมาะสม
3. รายงานผลการด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ต่อคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และก�ำกับธุรกิจองค์กร และคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามนโยบายอื่น ๆ อีกหลายคณะ เพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น และแนวนโยบายที่ควรด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามลักษณะเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ


คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง



คณะอนุกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย



คณะกรรมการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าตามแผนธุรกิจไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz

การก�ำหนดกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ข้อบังคับของ ทีโอที ข้อ 16 ก�ำหนดว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึง่ ในจ�ำนวนนี้
จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คุณสมบัติและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นกรรมการ
อิสระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยสรุปดังนี้
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

1. เป็นกรรมการที่มิได้มาจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท และไม่ได้เป็นกรรมการที่มาจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงเจ้าสังกัด เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีส่วนได้เสียโดยตรง
และมีอ�ำนาจก�ำกับดูแล สามารถให้คุณให้โทษกรรมการดังกล่าวได้
2. เป็นกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เป็นกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร
4. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความช�ำนาญทางด้านบัญชีหรือการเงิน
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมาจากกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในการสรรหากรรมการเพื่อมาทดแทนกรรมการที่ว่างลง ทีโอที มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
สรรหาจะเลื อ กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คราวถัดไปด้วยคะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัท กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนในปีท่ีสามและปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
ทั้ ง นี้ ในการแต่ ง ตั้งกรรมการจะต้อ งปฏิบัติต ามแนวทางที่ กระทรวงการคลั ง ก� ำ หนดในเรื่ องการแต่ ง ตั้ ง กรรมการจากบัญชี
รายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ด้วย
ในส่วนของการสรรหาผู้บริหารต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะด�ำเนินการ
สรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ทดแทน โดยให้มีขั้นตอนการด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับบริษัท และนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในการก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเสนอนโยบายและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ และถือปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่องมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ของ ทีโอที ในฐานะผู้ถือหุ้นก�ำหนด
ในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ก�ำหนดตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้โดยกระทรวงการคลัง ส�ำหรับค่าตอบแทน
ของผู ้ บ ริ ห ารระดั บสูง การจ่ายค่าตอบแทนจะเป็น ไปตามบั ญ ชี โ ครงสร้ า งเงิ นเดื อนของ ที โ อที และผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้บริหารแต่ละท่านที่ได้มีการท�ำข้อตกลงผลงานไว้
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รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามมาตรา 88 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
(ส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ ทีโอที ท�ำขึ้นระหว่างปี)
ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ ทีโอที ท�ำขึ้นระหว่างปี

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจาก ทีโอที
พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ ได้รับนั้น
ไม่มีกรรมการท่านใดได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นจาก ทีโอที

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

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียรายการที่เกี่ยวโยงกันในระหว่างปีบัญชี 2560

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ทีโอที ได้ดำ� เนินการให้กรรมการบริษทั ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยตนเอง ประจ�ำปี 2560 ใน 3 ลักษณะ ประกอบด้วย การประเมิน
ทั้งคณะ การประเมินไขว้รายบุคคล และการประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ คือ
ระดับคะแนน 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง		

หรือ ไม่มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้น

ระดับคะแนน 2 ไม่เห็นด้วย			

หรือ มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

ระดับคะแนน 3 เห็นด้วย			

หรือ มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

ระดับคะแนน 4 เห็นด้วยค่อนข้างมาก

หรือ มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นดี

ระดับคะแนน 5 เห็นด้วยอย่างมาก		

หรือ มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจ�ำปี 2560 สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินทั้งคณะ

อยู่ในระดับ ดี

2. ผลการประเมินไขว้รายบุคคล อยู่ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม
3. ผลการประเมินตนเอง

(ระดับคะแนน 4.47)
(ระดับคะแนน 4.51 - 4.85 )

อยู่ในระดับ พอควร ถึง ดีเยี่ยม (ระดับคะแนน 3.71 - 5.00)
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

นางศิริพร เหลืองนวล

13/14

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

14/14

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

10/14 11/11

พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์

14/14

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

11/14

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

13/14

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

5/5

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

2/2

นายมนต์ชัย หนูสง

11/14

14/14

5/6
9/9

2/3

1/1

13/14

7/7

1/1

2/5

4/7
9/9

3/3

4/5

1/1
4/6

14/14
9/11

5/5
7/7

12/14
1/1
6/6

5/5

3/4

3/3
6/7

1/3

4/4

4/5

4/5

2/5

2/4

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

1/1

คณะท�ำงานศึกษาแนวทางและก�ำหนดทิศทางองค์กร

11/14 11/11

2/3

คณะกรรมการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์
และก�ำกับธุรกิจองค์กร
คณะท�ำงานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ
ค�ำสั่ง บมจ. ทีโอที

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

11/11

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งลงโทษ

11/14

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

1/1

คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา

10/10

คณะกรรมการบริหาร

นายพิพัฒน์ ขันทอง

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

13/14

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

คณะกรรมการสรรหา

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

4/5
4/6
2/3

2/2

5/5

1/1

1/1

0/1
4/6

หมายเหตุ : ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง

1/2

4/4
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ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจ�ำปี 2560
หน่วย : บาท
รายนามคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

รวม

พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

377,500.00

0.00

377,500.00

นายพิพัฒน์ ขันทอง

191,250.00

170,000.00

361,250.00

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

220,000.00

210,000.00

430,000.00

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

220,000.00

272,500.00

492,500.00

นางศิริพร เหลืองนวล

230,000.00

235,000.00

465,000.00

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

240,000.00

207,000.00

447,000.00

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

220,000.00

260,000.00

480,000.00

พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์

240,000.00

255,000.00

495,000.00

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

210,000.00

240,000.00

450,000.00

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

230,000.00

100,000.00

330,000.00

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

62,580.62

50,000.00

112,580.62

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

73,666.63

30,000.00

103,666.63

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

42,580.64

10,000.00

52,580.64

120,000.00

51,250.00

171,250.00

นายมนต์ชัย หนูสง
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

1

คณะกรรมการ
1. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

3. นายจตุพร บุรุษพัฒน์

2. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

4. นางศิริพร เหลืองนวล

ประธานกรรมการ
กรรมการ

1

2

3

4

กรรมการ
กรรมการ
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5. รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

7. พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

6. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

8. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

5

6

7

8

กรรมการ

63
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9. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

11. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

10. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

12. นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการ
กรรมการ

9

10

11

12

กรรมการ
กรรมการ
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ประวัติคณะกรรมการ

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
ประธานกรรมการ
อายุ 60 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
• หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD 34/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Georgetown Leadership Seminar
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
(เกษียณอายุ 30 กันยายน 2560)
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประสบการณ์ ในอดีต
• เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
• รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
• หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการทหาร ประจ�ำผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
• เจ้ากรมยุทธการทหาร
• เจ้ากรมข่าวทหาร
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
• ผู้อ�ำนวยการกองข่าว กรมข่าวทหารบก
• ผู้ช่วยทูตทหารไทย ประจ�ำกรุงวอชิงตัน ดีซี
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นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมการ
อายุ 55 ปี
การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP 38/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of
Strategy : (SFE 26/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP 17/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 130/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ส�ำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ำกัด
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• หุ้นส่วนอาวุโส บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จ�ำกัด และกรรมการบริหาร
ให้กลุ่มบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จ�ำกัด
• ทนายความ
บริษัท ส�ำนักกฎหมาย ดร. มานะและเพื่อน จ�ำกัด
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นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ
อายุ 53 ปี
การศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
(สวปอ.มส.) รุ่นที่ 7 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
(บยป.) รุ่นที่ 5 ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) กรุงเทพมหานคร

• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุน่ ที่ 8 สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุน่ ที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 129/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ ในอดีต
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ
• 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,
สหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL 6/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan
(HRP 12/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7
(2015) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 8 (2015) สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตร Director Certificate Program Update
(DCPU 3/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (2014)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
(2012) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาการคลัง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ การประปานครหลวง
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองผู้อ�ำนวยการ
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 56 ปี
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• หลักสูตร Monitoring the System of Internal and
Risk Management (MIR 7/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 29/2009)
การศึกษา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
• หลักสูตร Roles of Chairman Program (RCP19/2008)
Carnegie Mellon University, สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 93/2007)
Carnegie Mellon University, สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Statement สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตร วิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
• ประกาศนียบัตร การจัดการเทคโนโลยี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Massachusetts Institute of Technology
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
การอบรม
• ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program
• กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
(FGP 3/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ที่ปรึกษา ส�ำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ภาคตะวันออก (สกรศ.)
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
ประสบการณ์ ในอดีต
รุ่นที่ 3/2010 สถาบันพัฒนากรรมการและ
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
• หลักสูตร Monitoring Internal Audit Function
การสื่อสาร
(MIA 7/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์
• หลักสูตร Monitoring Financial Reporting (MFR 9/2009) • ผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่าง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Massachusetts Institute of Technology
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
และประเทศไทย
(MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
อายุ 53 ปี
การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต
การอบรม
• หลักสูตร การต่อต้านอาชญากรรมเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลัง สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.)
รุ่นที่ 2 ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
• หลักสูตร Advanced Strategic Management
(IMD : International Institute for Management
Development) Switzerland

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• ประธานคณะท�ำงาน สมาคมธนาคารไทย
• อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ สามพราน และ
วิทยาลัยการต�ำรวจ หลักสูตรผู้ก�ำกับการ
หลักสูตรบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง
• กรรมาธิการวิสามัญ
ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์
• ท�ำงานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
(ธนาคารซิตี้แบงก์)
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พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
อายุ 55 ปี
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Virginia Polytechnic Institute and State University
มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Virginia Polytechnic Institute and State University
มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Virginia Military Institute มลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
• มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23
การอบรม
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL 6/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD 30/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 209/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE 22/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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• หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
กองบัญชาการกองทัพไทย
• หลักสูตร เสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจ�ำ
ชุดที่ 79 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตร ชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อ�ำนวยการกองแผนและงบประมาณโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• รองผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
ส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
• อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Boardroom Success through Financing &
Investment (BFI 2/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง 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

• หลักสูตร IBM/Harvard Executive Development
Program ปี 2001
• หลักสูตร IBM/INSEAD Executive Development
Program ปี 1998
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีซี่ บาย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอฟ.เอ.เอส.ที โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
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นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ
อายุ 58 ปี
การศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
รุ่นที่ 5 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร The Leadership Grid (Certificate Program)
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุน่ ที่ 19 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
• กรรมการ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• กรรมการ กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
ประสบการณ์ ในอดีต
• ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
• ผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและ
บัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
• คลังจังหวัดสระบุรี กรมบัญชีกลาง
• คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมบัญชีกลาง
• คลังจังหวัดหนองบัวล�ำภู กรมบัญชีกลาง
• คลังจังหวัดมหาสารคาม กรมบัญชีกลาง
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นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
กรรมการ
อายุ 57 ปี

ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
การศึกษา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
• โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• ศิลปศาสตรบัณฑิต
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การอบรม
ประสบการณ์ ในอดีต
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
• รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม • รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
• ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
• หลักสูตร โฆษกกระทรวง :
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์ • ผู้อ�ำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
• โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
(ส.นบส.) รุ่นที่ 5
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
• หลักสูตร นักบริหาร
• อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
• หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสาร
องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
• หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ตามค�ำสั่งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
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นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
กรรมการ
อายุ 52 ปี

นายมนต์ชัย หนูสง
กรรมการ
อายุ 56 ปี

การศึกษา
• การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง :
ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร Global E-government Leadership Program
ประเทศเกาหลีใต้
• หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหาร
การคลัง กรมบัญชีกลาง
ประสบการณ์ ในอดีต
• ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง

การศึกษา
• Docteur de l’Ecole Nationale Superieure des
Telecommunications en Informatique et Reseaux
ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร กฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การทัพอากาศ รุ่นที่ 41
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
• หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ รุ่นที่ 90
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส และรักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักขาย
และบริการผู้ประกอบการ

76

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

คณะผู้บริหารระดับสูง
1. นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

2. นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร

1

2

3

4

3. นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

5. นายกำ�ธร ไวทยกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

6. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย

5

6

7

8

7. นายอนุรุต อุทัยรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์

8. นายมรกต เธียรมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
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9. นายเชฏฐ์ พันธ์จันทร์

11. นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร

10. นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม

12. นายศุภชัย ตั้งวรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว

9

10

11

12

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาความผูกพันองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจในเครือ

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

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 รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร กฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร การทัพอากาศ รุ่นที่ 41
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
• หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ รุ่นที่ 90
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส และรักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักขาย
และบริการผู้ประกอบการ
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นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate
Strategy (HMS)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สำ� นักคุณภาพและระบบงาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักกลยุทธ์

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา
• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
ประสบการณ์ ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักบริหารการตลาด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักการตลาดโทรศัพท์
เคลื่อนที่

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย

นายก�ำธร ไวทยกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

การศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน
และกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

การศึกษา
• Docteur de L’Universite Paris in Informatique
ประเทศฝรั่งเศส
• Master of Engineering Telecommunication
ประเทศฝรั่งเศส
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร กฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง-กปส. (ส�ำนักงานศาลปกครอง)
ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจเสาโทรคมนาคม
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมายและบริหารผลประโยชน์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักพัสดุและกฎหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักกฎหมาย

การอบรม
• หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 48
สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
และบริการเพื่อสังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักวิศวกรรม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
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นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร เสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขาย
และบริการภูมิภาคที่ 3

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

นายอนุรุต อุทัยรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่
และบรอดแบนด์

นายมรกต เธียรมนตรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขาย
และบริการลูกค้าองค์กร

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักขาย
และบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

นายเชฏฐ์ พันธ์จันทร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่

การอบรม
• หลักสูตร กฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan
(HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจด้าน IT, IDC
และ Cloud
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักคุณภาพและระบบงาน
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นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาความผูกพันองค์กร

นายศุภชัย ตั้งวรชัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจในเครือ

การศึกษา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์ประจ�ำที่
และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
และบริการเพื่อสังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขาย
และบริการนครหลวงที่ 3
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักอ�ำนวยการโทรศัพท์เคลื่อนที่
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การอบรม
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ส�ำนักงาน กสทช.
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประสบการณ์ ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์
และเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงข่าย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�ำนักวิศวกรรม
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. นางสาวนุชศจี ไชยวงษ์

3. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา

2. นางศิริรุ่ง สุขศรี

4. นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักตรวจสอบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักทรัพยากรบุคคล

5. นางสาวกิตติมา ดั่งหั่นซิ้น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักบัญชีการเงิน

1

2

3

4

5
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6. นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

8. นางจุรีรัตน์ สงวนงาม

7. นางช่อทิพย์ รื่นนาม

9. นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักที่ปรึกษาและสัญญา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักคดีและข้อพิพาท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

10. นายโสภณ เนตรสุวรรณ
6

7

8

9

10

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

11. นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์

12. นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1

13. นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2

14. นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3

15. นายสมหมาย สุขสุเมฆ
11

12

13

14

15

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 4
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16. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย

18. นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม

17. นายประยุตต์ บุญญาศิริ

19. นางอภิรดี อาษาพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4

20. นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
16

17

18

19

20

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

21. นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ

23. นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์

22. นางดวงใจ ธรรมโชติโก

24. นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายภาครัฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักพัฒนาและบริการลูกค้าองค์กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายภาคเอกชน

21

22

23

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ เอ ซี ที โมบาย

24
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

2558

29.41

28.05

30.77

อัตราก�ำลัง
จ�ำนวนพนักงาน
หน่วย : คน
กลุ่ม

2560

2559

2558

กลุ่มผู้บริหาร

571

557

604

กลุ่มปฏิบัติการด้านเทคนิค

5,081

5,619

3,926

กลุ่มงานขาย บริการ และการตลาด

3,811

4,097

4,351

กลุ่มงานสนับสนุน

3,927

4,066

6,535

รวมทั้งหมด

13,390

14,339

15,416

ค่าใช้จ่ายรวม
หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

2558

12,650

13,930

15,551
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ก า ร ก ำ� กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี
แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม
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นโยบายและแผนงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทีโอที ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตาม
มาตรฐานสากล โดยมี ก รรมการบริ ษั ท เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล และเน้นการน�ำมาใช้ให้เป็นรูปธรรมควบคูก่ บั ความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์ โปร่งใส
และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะพนักงาน ภาคธุรกิจ และองค์กร
ของรัฐ โดยอยูภ่ ายใต้การก�ำกับของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ทีโอที ได้ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏในหน้า 94 ระบบ
ควบคุมภายใน รายละเอียดปรากฏในหน้า 95 และระบบตรวจสอบภายใน รายละเอียด
ปรากฏในหน้า 96 รวมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดำ� เนินการตัง้ แต่
ระดับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ถึงระดับพนักงาน และมุ่งเน้นในกระบวนการ
จัดหา และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยก�ำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องท�ำการเปิดเผย และ
รับรองตนเองตามแบบแสดงความโปร่งใสมิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องที่จะ
พิจารณา รายละเอียดปรากฏในหน้า 97
ส�ำหรับการบริหารบุคลากร มีการจัดท�ำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้
ทีโอที ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ให้ความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันและ
ปราบปรามคอร์รัปชั่น

นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
แนวทางในการด�ำเนินนโยบาย แผนงานและกิจกรรม ในปี 2560 ทีโอที ยึดหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามมาตรฐานสากล 8 ประการ ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) และระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ดังนี้
1) นโยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ของ ทีโอที ใน ปี 2560 ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน
และปราบปรามคอร์รัปชั่น
2) ระดับนโยบาย คณะกรรมการ ทีโอที ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่อรับผิดชอบการก�ำหนด
นโยบาย เป้าหมาย และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที
3) ระดับปฏิบัติ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จ�ำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อท�ำหน้าที่บูรณาการ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำหนด

ผลด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีฯ ได้จัดท�ำ “แผนแม่บทการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2560 - 2562”
และ “แผนปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ประจ�ำปี 2560”
ผลด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ ตามแผนปฏิ บั ติ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 สรุปได้
ดังนี้
1. ทบทวน ปรับปรุง นโยบายต่อต้าน
คอร์ รั ป ชั่ น บมจ. ที โ อที และกฎบั ต ร
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
2. ท บ ท ว น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต บมจ. ทีโอที
3. เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น บมจ. ทีโอที อย่างต่อเนื่อง
ผ่านหลายช่องทาง อาทิ เสียงตามสาย
Website และหลั ก สู ต รอบรมส� ำ หรั บ
ฝ่ายบริหารและพนักงาน
4. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความรู ้ เ พื่ อ
ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัด
ดูงานองค์กรชั้นน�ำให้กับผู้บริหาร รวมทั้ง
รับฟังการบรรยายเรื่อง “การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ในการท�ำงานที่เน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส
และความน่ า เชื่ อถื อ” ณ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
5. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม เพื่ อ ยกระดั บ
การต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น โดยจั ด สั ม มนา
เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บมจ.
ทีโอที ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน โดย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการต่อต้าน
คอร์ รั ป ชั่ น และส่ ง ผู ้ แ ทนระดั บ บริ ห าร
เข้าร่วมการสัมมนาด้วย
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

การบริหารความเสี่ยง
ทีโอที ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งองค์กร ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ภายใต้
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก�ำหนดนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee : RMC) ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล ติดตาม การบริหารความเสีย่ ง
มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ
รวมทั้ ง มี ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ท� ำ หน้ า ที่ ก ลั่ น กรอง ติ ด ตามและ
ประเมินผลก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ RMC โดยให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ
ติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทัง้ ผลักดันให้ฝา่ ยบริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ถื อ เป็ น หลั ก ธรรมาภิ บ าลส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ อ งค์ ก รด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ไปได้ อ ย่ า งมั่ น คง
และยั่งยืน เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้ง
ให้ความส�ำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกระดับในองค์กรต้องให้ความร่วมมือและ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ความเสี่ยงส�ำคัญและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ในปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันด้านธุรกิจโทรคมนาคมมีความรุนแรงมากขึ้น ทีโอที
จึงด�ำเนินยุทธศาสตร์โดยก�ำหนดทิศทางองค์กรในการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง
โทรคมนาคมพื้นฐานและสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ มีแผนงานและโครงการ
ที่ส�ำคัญ เช่น โครงการระบบเคเบิลใต้น�้ำระหว่างประเทศ AAE-1 โครงการยกระดับ
โครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ แผนพันธมิตรธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz และแผนการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย 2300 MHz
เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและชดเชยรายได้ส่วนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการสิ้นสุด
สัญญาร่วมการงาน โดยมีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการด�ำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk)
ในปี 2560 ที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา เช่น การแข่งขัน
ด้านธุรกิจ การตอบสนองนโยบายภาครัฐ และรายได้โทรศัพท์ประจ�ำทีซ่ งึ่ มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น จึงได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ คล่องตัว การปรับปรุงโครงข่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดท�ำ
แผนบริหารทรัพย์สินและแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
บริการหลังสิน้ สุดสัญญาร่วมการงาน และแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ เพือ่ ไม่ให้
กระทบต่อผู้ใช้บริการ บริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสรรหา
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ ทีโอที สามารถแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมได้
รั ก ษามาตรฐานบริ ก ารและตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว

และมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมิน
ความเสี่ยงของแผนงานการด�ำเนินงาน
ที่เหมาะสม เพื่อให้การด�ำเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการ
แข่งขัน
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ที โ อที ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนด
มาตรการทางการเงินเพือ่ รักษาสภาพคล่อง
ทางการเงิ น อั น ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ใน
การด�ำเนินกิจการ โดยสื่อสารขอความ
ร่วมมือจากพนักงานทุกระดับในการเร่ง
สร้ า งรายได้ พ ร้ อ มจั ด เก็ บ เงิ น สดให้ ไ ด้
มากที่ สุ ด ตั ด ทอนและลดค่ า ใช้ จ ่ า ยที่
ไม่จำ� เป็นอย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง บริหาร
เงินสดให้เกิดประโยชน์สงู สุด และก�ำหนด
ตัวชี้วัดทางการเงินที่ส�ำคัญเพื่อสะท้อน
ผลการด�ำเนินงาน เช่น ก�ำไรสุทธิ EBITDA
และใช้รายได้จากการให้บริการ ค่าใช้จา่ ย
พนั กงานต่ อรายได้ จากการด� ำ เนิน งาน
เป็นข้อมูลในการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
ทางการเงิ น วิ เ คราะห์ ค วามสามารถ
ในการท� ำ ก� ำ ไร และแสวงหาโอกาส
ในการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทาง
การเงินในอนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยมี
แผนการจัดการความเสี่ยงด้านการรักษา
สภาพคล่องทางการเงินอย่างรัดกุม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
ทีโอที มีแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียม
ความพร้ อ มรองรั บ การถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ในการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และจั ด การข้ อ พิ พ าทและ
คดีความต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามกฎหมาย และเลือกแนวทางทีอ่ งค์กร
จะได้รับประโยชน์สูงสุด
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การควบคุมภายใน
ทีโอที ตระหนักถึงความส�ำคัญและส่งเสริมให้เกิดระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Governance) ประกอบด้วยการควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) และการถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
โดยในส่วนของระบบการควบคุมภายในได้เน้นการบูรณาการกับการบริหารความเสีย่ ง
และการถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้มากขึ้นครอบคลุมกิจกรรมที่ส�ำคัญ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน ใช้ทรัพยากรและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและ
ปลอดภัย (Operation) จัดท�ำรายงานทางการเงินและรายงานผลด�ำเนินงานต่าง ๆ
ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ (Reporting) รวมทั้งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
(Compliance) โดยคณะกรรมการบริษัทมีการก�ำกับดูแลผ่านทางรายงานผลต่าง ๆ
เป็นไปตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักสากล (COSO) ดังนี้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทีโอที
น�ำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มความ
คล่ อ งตั ว ในการจั ด การงานที่ ส� ำ คั ญ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การสารสนเทศที่ ดี (IT
Governance) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ
ใช้งานอย่างเพียงพอมีคุณภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา ส่งเสริมการสือ่ สาร
ทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่ า งกั น มากขึ้ น ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ทีโอที ทบทวนสภาพแวดล้อมของการควบคุมและ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ ส ะดวก
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ อาทิ การปรับ รวดเร็ว และปลอดภัย และมุ่งเน้นการใช้
โครงสร้างองค์กรและกระบวนการให้เน้นการด�ำเนินธุรกิจตามมติ คนร. ช่วยลด ทรัพยากรร่วมกันเพือ่ ลดต้นทุนด�ำเนินงาน
ความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม และใช้ทรัพยากรให้ 5. การติดตามประเมินผล ทีโอที มีการ
เกิดประโยชน์สูงสุด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และสื่อสารให้ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม
พนักงานตระหนักและร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ส่งเสริมบรรยากาศ ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม�่ ำ เสมอ
และวัฒนธรรมของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งทบทวนระเบียบ/ค�ำสั่ง/วิธีปฏิบัติ ทัง้ ระหว่างการปฏิบตั งิ านและรายครัง้ อาทิ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
2560 และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อปฏิบัติได้ตามที่ภาครัฐก�ำหนด (Control Self Assessment : CSA) และ
2. การประเมินความเสี่ยง ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO - ERM โดยมี การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลความเสีย่ งระดับองค์กร คณะท�ำงาน (Independent Assessment) โดยส�ำนัก
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยธุรกิจและสายงานท�ำหน้าที่บริหาร ตรวจสอบ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ (สตง.) เพื่ อ รั บ ทราบความเพี ย งพอ
ตัวชี้วัดความเสี่ยงในการเตือนภัย ก�ำกับดูแลเหตุการณ์หรือรายการผิดปกติส�ำคัญเพื่อ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
แก้ไขได้ทันท่วงที มีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงาน
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงกลไกการควบคุม ภายนอกตามล�ำดับ และปรับปรุง/แก้ไข
ได้ ทั น เวลาและเหมาะสม รวมถึ ง การ
ให้ดียิ่งขึ้น
ติดตามปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน/
3. กิ จ กรรมการควบคุ ม เป็ น เรื่ อ งที่ จ� ำ เป็ น ในการลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ให้ รายงานผลจากส่วนงานภายนอก เพื่อ
อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ใช้ควบคุมก�ำกับให้มกี ารปฏิบตั ิงานตามหน้าทีแ่ ละเป็นไปตาม ปรับปรุงผลด�ำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
ระบบการควบคุ ม ภายในที่ จั ด วางไว้ ซึ่ ง มี ทั้ ง การควบคุ ม เชิ ง ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาด อาทิ การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
การควบคุมการเข้าถึงใช้งานข้อมูลสารสนเทศตามสิทธิ รวมถึงการสอบทานผลด�ำเนินงาน
โดยฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ตามคู่มือการควบคุมภายใน ที่ ทีโอที
ก�ำหนด
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

การตรวจสอบภายใน
ทีโอที ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมความเป็นอิสระของผูต้ รวจสอบภายในอย่างต่อเนือ่ ง
โดยก�ำหนดให้ส�ำนักตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็น
ทีเ่ ป็นอิสระ เทีย่ งธรรม และไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ นี้ การตรวจสอบภายใน
เป็นหน้าที่งานส�ำคัญที่ช่วยให้การด�ำเนินงานของ ทีโอที เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยส�ำนักตรวจสอบท�ำหน้าทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่
(Assurance Service) และให้ค�ำปรึกษา (Consulting Service) มีการรายงานผล
การตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่
ตามจรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2555 เยี่ยงผู้เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล รวมทั้งมาตรฐานสากล
ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
กฎบัตรของส�ำนักตรวจสอบซึ่งได้ก�ำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ�ำนาจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและ
มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี ให้เหมาะสมอยู่เสมอ
ส�ำนักตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
โดยพิ จ ารณาตามความเสี่ ย งที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานและครอบคลุ ม
กระบวนการด�ำเนินงานของ ทีโอที โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่ ว นแผนงานตรวจสอบในรายละเอี ย ดได้ 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

มีการรายงานและปิดการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ โดยน�ำเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบและประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ข้ อ คิ ด เห็ น กั บ ผู ้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงาน
ผู ้ รั บ การตรวจสอบ รวมทั้ ง ติ ด ตามผล
การด� ำ เนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะอย่ า ง
สม�่ำเสมอ
ส�ำนักตรวจสอบสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมี ก ารพั ฒ นาและการอบรม
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
อย่างต่อเนือ่ งทัง้ จากภายในและภายนอก
องค์ ก ร รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ อ บรมและ
เตรี ย มสอบเพื่ อ รั บ วุ ฒิ บั ต รทางวิ ช าชี พ
ตลอดจนจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ (QAR) เป็ น
ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน

ทีโอที ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีเจตนารมณ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงก�ำหนดให้ถอื เป็นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกระดับ รวมถึงบุคคล
ในครอบครัวในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ
ในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์
หรือท�ำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง อย่างไรก็ตาม ทีโอที ไม่สามารถคาดเดา
ถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทได้ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการเช่นนั้นหรือไม่สามารถ
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�ำรายการกับบุคคลภายนอก โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง โดย ทีโอที ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึง่ มีสาระส�ำคัญทีก่ ำ� หนดการกระท�ำ ละเว้นการกระท�ำ
หรือกรณีใดบ้างทีถ่ อื เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทุกคน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารส่วนงาน คณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการ
เกี่ยวกับจัดหาทุกวิธี และผู้แทนบริษัทเพื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารส่วนงาน และหรือ
ผู ้ สั ง เกตการณ์ ใ นบริ ษั ท เอกชน ต้ อ งลงนามในหนั ง สื อ รั บ รองการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ส� ำ หรั บ การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในของ ที โ อที
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษา
ความลั บ และการใช้ ข ้ อ มู ล ภายในไว้
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การใช้ ม าตรการตาม
กฎหมายตาม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ในการก�ำกับ
ดู แ ลกรรมการ ผู ้ บริ หาร และพนักงาน
ไม่ให้น�ำข้อมูลภายในของ ทีโอที ไปหา
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในการดู แ ลปกปิ ด ข้ อ มู ล ภายในซึ่ ง เป็ น
ความลั บ ทางธุ ร กิ จ มิ ใ ห้ รั่ ว ไหลออกไป
ภายนอก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบ
ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ข้ อ มู ล ในหน้ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเท่ า นั้ น
นอกจากนี้ ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูล
ที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน
และในเรื่ อ งการท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ แ ข่ ง ขั น กั บ
บริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต้องถือ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ ทีโอที เกีย่ วกับ
ประมวลจริยธรรม รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนต้องเป็นไป
ตามกรอบที่ก�ำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งบริ ห ารและ
ด�ำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที
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นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

TOT CSR

ทีโอที ได้ด�ำเนินงานตามกรอบแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 โดยให้
ความส�ำคัญกับการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมในการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 เชื่อมโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่ชุมชน โดยมียุทธศาสตร์การด�ำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ดังนี้
• ด้านการบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล
สร้างความเท่าเทียมในสังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการน�ำไปใช้ใน
การพัฒนาเพื่อสร้างเศรษฐกิจ การศึกษา และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนยืนได้ด้วยตนเอง
โดยการขยายโอกาสด้านการศึกษาและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชนและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
• ด้านการศึกษา
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) อย่างยั่งยืนในด้านการศึกษาและการใช้สื่อสังคมออนไลน์
Social Media ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและชุมชนในท้องถิ่นให้สามารถน�ำความรู้และเทคโนโลยี ICT
มาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ TOT YOUNG CLUB (TYC) และโครงการ
ชุดนี้ ทีโอที จัดให้
• ด้านสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการบริหารงานด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความยั่งยืน (ICT Sustainability Development) เพื่อก้าวสู่
องค์กรต้นแบบด้าน ICT การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ICT for Green) โดยด�ำเนินงานตามขั้นตอน
วงจรชีวติ (Life Cycle) ซึง่ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือการจัดซือ้ จัดจ้าง (Procurement) การน�ำ ICT มาใช้ (Use of ICT) และการสิน้ สุด
การใช้งาน (End of Use) อาทิ โครงการ Green ICT โครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
การน�ำระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) ระบบใบแจ้งเงินเดือน (Payslip) ระบบการลา (Time Management) มาใช้ในองค์กร
ในปี 2560 ทีโอที ได้ด�ำเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อตอบแทนสังคมและร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในหลากหลายโครงการ ได้แก่

โครงการ TOT YOUNG CLUB
ทีโอที ได้เริ่มด�ำเนินโครงการ TOT YOUNG CLUB
(TYC) ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ข อง
ชุมชน โดยมีเยาวชนและชุมชนเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนให้กบั ชุมชน ศรีสะเกษ ชุมชนเทศบาลเรณูนคร จังหวัดนครพนม ชุมชนวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการฯ ถึงปี 2560 มีชุมชน อาชีวะสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนเทศบาล ต�ำบลป่าป้อง จังหวัด
ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 48 ชุมชน
เชียงใหม่ ชุมชน อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย
โดยในปี 2560 มีชุมชนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน จังหวัดพัทลุง ชุมชนบ้านดงกระทงยาม จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนกะเปอร์
12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเกาะหวาย จังหวัดนครนายก จังหวัดระนอง ชุมชนบางน�้ำผึ้ง จังหวัสมุทรปราการ ชุมชนมาบตาพุด
ชุมชนถ�้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนน�้ำเกลี้ยง จังหวัด จังหวัดระยอง
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โครงการสุขศาลาพระราชทาน
ทีโอที สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด�ำเนินโครงการ “สุขศาลาพระราชทาน”
นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลให้รบั โอกาสทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
โดย ทีโอที ได้สนับสนุนการติดตั้งระบบและอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP-Star (KU-Band) เพื่อให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง โทรศัพท์จ�ำนวน 1 เลขหมาย อุปกรณ์ Wi-Fi และระบบการให้ค�ำปรึกษาและรักษาพยาบาลทางไกลด้วยภาพ
และเสียง (Telemedicine)

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ทีโอที รับใช้เบือ้ งพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการด�ำเนินโครงการการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ ครูตู้ นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา เพื่อแก้ไขการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียมกันระหว่างเด็กในเมืองและเด็กในชนบท โดยร่วมสนับสนุนการด�ำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ด้วยการน�ำโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นสื่อสัญญาณในการถ่ายทอดความรู้ผ่านเคเบิลใยแก้วน�ำแสงความเร็วสูง
เป็นเส้นทางหลัก ไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อออกอากาศทั่วประเทศ รวมทั้งยังได้
สนับสนุนการอบรมครูผู้สอน ด้วยอุปกรณ์ Video Conference รวมถึงการสนับสนุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสนับสนุน
ระบบ e-Learning ส�ำหรับให้บริการสื่อสารสองทาง โดยสามารถเรียกชมรายการย้อนหลังจาก Video Streaming ที่ www.dlf.ac.th
และการสนับสนุนโครงข่ายส�ำหรับการเรียนการสอนจากบทเรียนทางเว็บ (Web-Based instruction) ในรูปแบบโรงเรียนการศึกษา
ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต www.dlfeschool.in.th

การน�ำ ICT มาใช้โดยการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Use of ICT)
ทีโอที มุง่ เน้นและสนับสนุนการน�ำ ICT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอน ด้วยจิตส�ำนึก
ของผู้บริหารและพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการท�ำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดพลังงาน
การใช้ระบบ e-Document แทนการใช้กระดาษ การใช้ ใบแจ้งหนีอ้ เิ ล็กทรอนิกส์ (e-Bill) แทนการจัดพิมพ์ (Paper Bill) และโครงการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2560 พนักงาน ทีโอที ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ดา้ น Green ICT ในงาน TOT INNOVATION
AWARD 2017 ในชื่อผลงาน ระบบสอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (Civil-Info-2) และผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกัน
ความหนาแน่นของทราฟฟิค ซึ่งนวัตกรรมจากทั้ง 2 ผลงานสามารถน�ำมาใช้บริหารจัดการระบบการท�ำงานให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในหลายมิติ และมีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยจัดบรรยายให้ความรู้ “ทีโอที เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 3” เกี่ยวกับการน�ำ Smart Grid มาใช้กับ Internet of Things เพื่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการตั้งค่า
ประหยัดพลังงานในคอมพิวเตอร์

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ส�ำคัญในรอบปี 2560
ทีโอที ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส
ทีโอที ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน ส่งมอบโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสให้กับโรงเรียนบ้านห้วยขม ต�ำบล
แม่ยาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย ทีโอที ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร ภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนพร้อมสนับสนุนชุดอุปกรณ์
Access Point และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จัดหาถังน�้ำ เพื่อ
อุปโภคบริโภค ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนและตู้ยาเวชภัณฑ์ รวมทั้ง พื้นฐานของโรงเรียนให้เหมาะสม และมุ่งเน้นให้เกิด
ทุนการศึกษา เพือ่ พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการด�ำเนินชีวิตของนักเรียน
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ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2560 พร้อมด�ำเนินโครงการ “ชุดนี้ ทีโอที จัดให้”

ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปี 2560 ณ วัดกลางมิ่งเมือง (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด มียอดรวมจาก
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบองค์พระกฐินพระราชทานจ�ำนวน 5,129,662.25 บาท พร้อมกันนี้ ทีโอที
ได้ด�ำเนินโครงการ “ชุดนี้ ทีโอที จัดให้” โดยมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ธวัชบุรี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 15 เครื่อง พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และโรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) วัดกลางมิ่งเมือง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 12 เครื่อง
และชุดโต๊ะ เก้าอี้ ส�ำหรับวางคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 12 ชุด

ทีโอที ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส่งมอบ
“ตู้ โทรศัพท์ช่วยชีวิต” ติดตั้งในอาคารรัฐสภา

ทีโอที ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส่งมอบ “ตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต”
ติดตัง้ ในอาคารรัฐสภา เพือ่ เพิม่ โอกาสรอดชีวติ ในกรณีทมี่ ผี ปู้ ว่ ยภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันนอกสถานพยาบาล ด้วยเครื่อง Automated External Defibrillator
(AED) โดยในส่วนของ ทีโอที ได้น�ำตู้โทรศัพท์สาธารณะมาสร้างประโยชน์ใน
การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ประสบอุบัติเหตุในที่สาธารณะ รวมทั้งสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเรียนรู้การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นที่ถูกต้อง
และปลอดภัย พร้อมพัฒนา Application “AED Thailand” เพื่อใช้ส�ำหรับบริหาร
จัดการ AED และค้นหาต�ำแหน่งติดตั้ง AED ได้อย่างรวดเร็ว

ทีโอที ร่วมสนับสนุนโครงการ
บริจาคโลหิตของ ศูนย์บริจาคโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย
ทีโอที ร่วมสนับสนุนโครงการ “ท�ำความ
ดี บริจาคโลหิต น้อมจิตร�ำลึก ส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ” ถวายเป็นพระราช
กุ ศ ลแด่ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
เพื่ อ จั ด หาโลหิ ต ให้ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ
ผู ้ ป ่ ว ยทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง มี พ นั ก งานทั้ ง ใน
ส�ำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และส�ำนักงาน
เพลิ น จิ ต เข้ า ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ทั้ ง สิ้ น
2,081 ยูนิต
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ทีโอที สนับสนุนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
‘ ทีโอที สนับสนุนระบบสือ่ สารโทรคมนาคม รองรับการถ่ายทอดพระราชพิธตี า่ ง ๆ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
โดยเชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบโครงข่าย TOT Broadcast พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ควบคุมการถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อควบคุมคุณภาพของภาพและเสียงตลอดระยะเวลา
การถ่ายทอดพระราชพิธีจ�ำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ ศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง โดย
จัดให้มีบริการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอด บริการวิทยุสั่งการ บริการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ เสียง และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ โทรสาร และระบบส�ำรองการเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม บริการ Leased Line Internet บริการระบบ
เครือข่ายไร้สายพร้อมระบุพิสูจน์ตัวตน บริการเลขหมายสั้น บริการวงจร Virtual Private Network รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง รองรับการใช้งานอย่างเพียงพอ
‘ ทีโอที สนับสนุนระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
ให้ กั บ กองอ� ำ นวยการร่ ว มพระราชพิ ธี ฯ
ณ กองอ�ำนวยการร่วม กระทรวงกลาโหม
จุ ด ที่ ท� ำ การพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง
ศูนย์บูรณาการและสนับสนุน อาคารสวน
เจ้าเชตุ ทั้งบริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ บริการ
ระบบสือ่ สารและบริการ IP VPN พร้อมอุปกรณ์
Router บริ ก าร Leased Line Internet
บริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รองรับการใช้งาน
อย่างเพียงพอ
‘ ทีโอที สนับสนุนวงจรสื่อสาร ณ โรงแรมที่พักราชอาคันตุกะ โดยบริการ IP VPN พร้อมอุปกรณ์ Router เพื่อให้บริการเชื่อมต่อ
ระบบ Conference ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
‘ ทีโอที จัดจิตอาสาร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ เช่น จัดจิตอาสา
เฉพาะกิจจ�ำนวนมากทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งผ่านการอบรมให้สามารถใช้ระบบ Software
ควบคุ ม กล้ อ งวงจรปิ ด รวมถึ ง แนวทางการจั ด การแก้ ไ ข
ปัญหากรณีระบบสือ่ สารภายในขัดข้อง จัดพนักงานจิตอาสา
จ�ำนวนมากเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจช่วยงานโรงครัว ณ ท้องสนามหลวง
จัดจิตอาสาเฉพาะกิจ งานขนส่ง (ภาคประชาชน) พร้อมรถตู้
ปรับอากาศและพนักงานจิตอาสาร่วมปฏิบัติภารกิจบริการ
รับ - ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต่าง ๆ รวมทั้ง
จั ด ท� ำ ภาพข่ า วกิ จ กรรมจิ ต อาสาและสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

‘ ทีโอที จัดโครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 90 รูป โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาอุปสมบทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
‘ ที โ อที ยกเว้ น ค่ า ใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ป ระจ� ำ ที่ เ ลขหมาย IP Phone บริ ก ารโทรศั พ ท์ ส าธารณะ บริ ก ารสื่ อ สารร่ ว ม
ระบบดิ จิ ต อล ประเภท PRI/SIP Trunk รวมทั้ ง บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ TOT3G ทั้ ง ระบบเติ ม เงิ น และระบบรายเดื อ น
ทุกเลขหมายที่เรียกเข้าเลขหมายสั้น 4 หลัก หมายเลข 1441 และ 1442
‘ ทีโอที จัดกิจกรรมดอกไม้จันทน์
ร้อยรัก ถวายในหลวง โดยคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที
ทั่ ว ประเทศ ร่ ว มใจประดิ ษ ฐ์ ด อก
ดารารัตน์ จ�ำนวน 24,000 ดอก ส่งมอบ
ให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ทีโอที ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตามเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการต่าง ๆ ของ ทีโอที และสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการให้บริการ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญท�ำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดย
ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถสอบถามและขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด อาคาร 5 ชั้น 3 ส�ำนักงานใหญ่ ทีโอที
เลขที่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์
0 2505 1218 เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทีโอที ได้จดั ท�ำเป็นค�ำสัง่ เกีย่ วกับข้อมูลข่าวสาร ซึง่ ได้กำ� หนดขอบเขต วิธกี ารด�ำเนินงาน
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ได้เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 อาทิ โครงสร้างและการจัดองค์กร สถานที่ตั้ง
รายนามผูบ้ ริหาร สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาทีม่ มี ลู ค่า
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน อาทิ เช่น ค�ำสั่งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง การใช้หลักฐานประกอบการขอใช้
บริการโทรคมนาคม ค�ำสั่งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
เป็นต้น ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง ทีโอที ได้ด�ำเนินการเผยแพร่เอกสารการประมูล
ราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ�ำ
ทุกเดือนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
และบริการของ ทีโอที รวมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อและสามารถค้นหาข้อมูลจาก
www.tot.co.th หรือติดต่อสอบถามผ่าน TOT Contact Center หมายเลข 1100

การด�ำเนินงานในรอบปี 2560
ทีโอที ด�ำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารหลากหลายรูปแบบ อาทิ สือ่ สิง่ พิมพ์ แผ่น CD
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และสื่อบุคคล เพื่อให้ค�ำแนะน�ำประจ�ำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน มี ดั ช นี ข องเอกสารและ CD เพื่ อ ความสะดวกในการค้ น หา ซึ่ ง ได้ รั บ

ความสนใจจากประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้มาใช้บริการที่ศูนย์
ข้ อมู ลข่ า วสารประชาชนอย่ า งต่ อเนื่อ ง
โดยในปี 2560 ข้อมูลที่ประชาชนสนใจ
ค้นหามากทีส่ ดุ คือ ข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง
และผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด คือ บริษัท
เอกชน รองลงมาคือ ประชาชนทั่วไป

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที โ อที ได้ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารทาง
เว็บไซต์ www.tot.co.th โดยสามารถสืบค้น
เอกสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน ได้จากเว็บไซต์ใน Section
“บริ ก ารลู ก ค้ า ” ซึ่ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ อาทิ
สถานที่ตั้ง เอกสารการประกวดราคาและ
การจัดหาสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วม
การงานและร่วมลงทุนสัญญาที่มีวงเงิน
50 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งมีการเผยแพร่
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและลงประกาศผล
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทุ ก ครั้ ง โดยเผยแพร่
ข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 - 2 เดือน จากสถิติ
การเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ปี 2560
มี ผู ้ เ ข้ า มาสื บ ค้ น ดู ข ้ อ มู ล จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
7,885,809 ครั้ง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย การเงิน และบริหารองค์กร
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดท�ำตามแนวทางและข้อก�ำหนดของคู่มือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายชื่อปรากฏดังนี้
1. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ		

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข		

กรรมการตรวจสอบ

3. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 		

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ในการตรวจสอบ
และสอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ โดยมี น โยบายเน้ น ให้ บ ริ ษั ท
มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส โดยในปี 2560 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
พิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั้ ง ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2560 ของบริษัทโดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี
เพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ การประมาณการทางบัญชีและการใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำ
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างครบถ้วนก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
อย่างสม�่ำเสมอ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบประจ�ำปี 2560 และผลการประเมินการควบคุมภายในตามกรอบแนว
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รั บ ทราบสาเหตุ แ ละเสนอแนวทางในการป้ อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ฝ่ า ยบริ ห าร นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ติดตามและสอบทานเพื่อให้บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
ในเรื่องส�ำคัญ เช่น ระบบการจัดซื้อ ระบบการให้บริการลูกค้า และระบบรายได้และรายจ่าย เป็นต้น
3. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�ำปี 2560 ของบริษัท อาทิ ความเสี่ยง
ด้ า นกลยุ ท ธ์ ความเสี่ย งด้านการด�ำเนินงาน ความเสี่ ยงด้ า นการเงิ น และความเสี่ ยงด้ า นการปฏิ บั ติตามกฎระเบี ยบ โดย
ให้ความส�ำคัญกับการป้องปรามการทุจริต
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4. สอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการน�ำระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มาใช้พัฒนาและส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัท
มีการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
5. ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มคี วามเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตร
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2561 ที่จัดท�ำขึ้นตามทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทและใช้หลักการ
ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในครอบคลุมกิจกรรมและความเสี่ยงที่ส�ำคัญของ
บริษัทและบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันทุจริต รวมทั้งเพิ่มบทบาทในการให้ค�ำปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างความรู้และเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งต่อมามีการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
7. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ
และประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผล เป็นที่น่าเชื่อถือ
ส�ำหรับปี 2560 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าในปี 2560 งบการเงินได้แสดงรายการ โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

(นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
14 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
ตามข้อบังคับของ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ข้อ 39 ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็น
คณะกรรมการสรรหา เพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัททดแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่าง
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธานกรรมการ นางศิริพร เหลืองนวล และนายธันวา เลาหศิริวงศ์
เป็นกรรมการ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ในปี 2560 สรุปได้ดังนี้
พิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ ต�ำแหน่งกลับมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง่ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560
ของ ทีโอที ประกอบด้วย พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ นายอนุพันธุ์ กิจนิจชีวะ และนายธันวา เลาหศิริวงศ์
พิจารณาเสนอ นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งแทนในต�ำแหน่งที่ว่าง
พิ จ ารณาเสนอ นายพิ พั ฒ น์ ขั น ทอง ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง
มีคุณสมบัติตาม Skill Matrix ตรงตามที่ ทีโอที ก�ำหนด และตามแนวทางมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนในต�ำแหน่งที่ว่าง
คณะกรรมการสรรหาตระหนักดีถึงบทบาทของการท�ำหน้าที่เป็นผู้สรรหากรรมการคนใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ
กิจการบริษทั จึงให้ความส�ำคัญต่อการคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมครบถ้วนตามแนวทางและหลักเกณฑ์ทเี่ ท่าเทียมหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจชั้นน�ำ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตาม Skill Matrix ตรงตามที่ ทีโอที ก�ำหนดไว้
ตลอดจนตามแนวทางมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
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ภาพรวมทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการดำ�เนินงาน
EBITDA

ล้านบาท

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

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
32,820

35,295

31,102 28,760

26,100
9,195
(4,261)

2560

2,342

33,658

(838)

(5,778)

2559

(5,885)

ปี

2558
หน่วย : ล้านบาท
2558

ฐานะทางการเงิน

2560

2559

สินทรัพย์รวม

147,300

149,924

164,362

47,282

46,708

56,288

ส่วนของผู้ถือหุ้น

100,018

103,216

108,074

อัตราส่วนทางการเงิน

2560

2559

2558

หนี้สินรวม

• อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)

1.79

1.73

1.55

• อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)

0.47

0.45

0.51

26.05

7.53

(2.55)

(10.93)

(14.53)

(12.29)

• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

(4.19)

(5.47)

(5.13)

• ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

(7.10)

(9.63)

(9.78)

• อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
• อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

หมายเหตุ 1/ ไม่รวมรายได้ตัดบัญชีฯ และค่าเสื่อมราคาฯ-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ดูรายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชี
			 และงบการเงิน
		
2/ งบการเงินปี 2558 และ 2559 เป็นชุดปรับปรุงใหม่ให้เป็นฐานเดียวกับงบการเงินปี 2560
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2560 เทียบกับปี 2559
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เพิ่ม/(ลด)

2560

%

2559

%

34,073

87.5

29,462

74.1

4,610

15.6

435

1.1

1,090

2.7

(655)

(60.1)

-

-

-

-

-

-

รายได้ตัดบัญชีทรัพย์ที่รับมอบจาก
การร่วมการงานและร่วมลงทุน

552

1.4

928

2.3

(377)

(40.6)

รายได้จากการให้บริการอื่น

787

2.0

550

1.4

238

43.2

3,130

8.0

7,737

19.5

(4,607)

(59.5)

(790)

(2.0)

รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้

รายได้อื่น

จ�ำนวน

ร้อยละ

รวมรายได้

38,976 100.0

39,767 100.0

ต้นทุนการให้บริการ

23,549

60.4

23,328

58.7

221

0.9

218

0.6

2,776

7.0

(2,558)

(92.2)

1,360

3.5

1,407

3.5

(48)

(3.4)

14,512

37.2

16,799

42.2

(2,288)

(13.6)

3,321

8.5

65

0.2

3,256

4,985.5

236

0.6

312

0.8

(77)

(24.5)

44,688 112.4

(1,494)

(3.3)

0.1

(50)

(100.8)

(4,872) (12.3)

654

13.4

(2.3)

864

95.3

(5,778) (14.5)

1,517

26.3

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

43,194 110.8
(0.4)

(0.0)

(4,219) (10.8)
(43)

(0.1)

(4,261) (10.9)

50
(906)
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รายได้รวม ทีโอที มีรายได้รวมส�ำหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 38,976 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่ ง มี ร ายได้ ร วมทั้ ง สิ้ น 39,767 ล้ า นบาท โดยการลดลงของรายได้ นี้ มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการลดลงของรายได้ จ ากการ
ร่วมการงานและร่วมลงทุน รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
ตัดจ�ำหน่าย และรายได้อื่น
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม เพิ่มขึ้นเป็น 34,073 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 29,462 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการของ ทีโอที ในส่วนของ
รายได้บริการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม รายได้บริการให้เช่าท่อร้อยสายของกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
รายได้บริการทดสอบระบบ 2100 MHz รายได้บริการให้เช่าอุปกรณ์-สถานีฐาน (2G) และบริการ Wi-Net ของกลุม่ ธุรกิจสือ่ สารไร้สาย
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 435 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 1,090 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนของบริษัท ทรู และ
ทีทีแอนด์ที
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจาก AIS ลดลงจาก
การสิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน 2558
รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 552 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.6
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 928 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากสินทรัพย์ที่รับโอนจากการร่วมการงานฯ
ของ AIS ที่สิ้นสุดสัญญา
รายได้จากการให้บริการอื่น เพิ่มขึ้นเป็น 787 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้
ทั้งสิ้น 550 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากบริการจ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม
รายได้อื่น ลดลงเป็น 3,130 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 7,736
ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2559 ปรับปรุงรายการส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย (ค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 84) บันทึกเป็นรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายรวม ทีโอที มีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และภาษีเงินได้) ส�ำหรับปี
2560 ลดลงเป็น 43,194 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 44,688
ล้านบาท โดยการลดลงของค่าใช้จ่ายนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์
จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนการให้บริการ เพิ่มขึ้นเป็น 23,549 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 23,328 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างบุคคลภายนอก (รวมจ้างเหมา) ค่าไฟฟ้า-อาคาร/
สิ่งปลูกสร้างด้านโทรคมนาคม
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ลดลงเป็น 218 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,776 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินทรัพย์จากการร่วม
การงานฯ ของ AIS ที่สิ้นสุดสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงเป็น 1,360 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
1,407 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าจ้างบุคคลภายนอก (รวมจ้างเหมา) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เงินเดือน
พนักงาน และเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงเป็น 14,512 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 16,799 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายุก่อนครบอายุ 60 ปี (Early Retirement)
หนี้สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศาลและคดีความ
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ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้นเป็น 3,321 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 65 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เกิดจากค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากการถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของ AIS จ�ำนวน 2,519 ล้านบาท และรายการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีสรรพสามิตบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 680 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน ลดลงเป็น 236 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
312 ล้านบาท
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปี 2560 มีส่วนแบ่งขาดทุนฯ จ�ำนวน 0.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 100.8
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีส่วนแบ่งก�ำไรฯ จ�ำนวน 50 ล้านบาท
ภาษีเงินได้ ลดลงเป็น 43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.3 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ มีภาษีเงินได้จำ� นวน 906 ล้านบาท
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับงวด ทีโอที มีผลขาดทุนส�ำหรับงวด 4,261 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลง คิดเป็นร้อยละ 26.3 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนฯ 5,778 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

ฐานะทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค.60

%

31 ธ.ค.59

%

เพิ่ม/ (ลด)
จ�ำนวน

ร้อยละ

147,300

100.0

149,924

100.0

(2,624)

(1.8)

47,282

32.1

46,708

31.2

575

1.2

100,018

67.9

103,216

68.8

(3,198)

(3.1)

‘ ณ 31 ธันวาคม 2560 ทีโอที มีสินทรัพย์รวม 147,300 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งมีจ�ำนวน 149,924 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
‘ หนี้สินรวม 47,282 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.1 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน
46,708 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 โดยมีสาเหตุส�ำคัญคือ เจ้าหนี้การค้า และรายการค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากการ
ถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของ AIS บันทึกเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น
‘ ส่วนของผู้ถือหุ้น 100,018 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.9 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559
จ�ำนวน 103,216 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 เป็นผลมาจากการบันทึกผลขาดทุนประจ�ำงวด
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อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

2560

2559

‘ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ) (เท่า)
(Current Ratio)

1.79

1.73

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

0.47

0.45

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

26.05

7.53

‘ อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
(Net Profit Margin)

(10.93)

(14.53)

‘ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
(Rate of Return on Equity)

(4.19)

(5.47)

‘ ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
(Earnings per share)

(7.10)

(9.63)

‘ อัตราส่วนสภาพคล่อง
ส�ำหรับปี 2560 ทีโอที มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.79 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2559 สาเหตุหลักเป็นผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
‘ อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
ทีโอที มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2560 เป็น 0.47 เท่า สูงขึ้นจากปี 2559 เป็นผลมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้
การค้า และค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากการถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของ AIS บันทึกเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น
‘ อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
ทีโอที มีความสามารถในการท�ำก�ำไรในปี 2560 โดยรวมดีขึ้นจากปี 2559 โดยอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBITDA Margin)
ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.05 จากปี 2559 ที่มีอัตราร้อยละ 7.53 ขณะที่อัตราก�ำไรสุทธิปี 2560 ดีขึ้นเป็นติดลบร้อยละ 10.93
จากปี 2559 ที่ติดลบร้อยละ 14.53 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2560 ดีขึ้นเป็นติดลบร้อยละ 4.19 จากปี 2559
ที่ติดลบร้อยละ 5.47
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รายงานสถานะหนี้เงินกู้ ณ สิ้นปีบัญชี 2558 - 2560
หน่วย : ล้าน
รายละเอียด

การค�้ำประกัน
ของรัฐบาล

สกุลเงิน

2558

2559

2560

รัฐบาลไม่ค�้ำประกัน

THB

10,225.08

8,365.97

6,506.87

รัฐบาลค�้ำประกัน

JPY THB
(หลัง Swap)
THB

2,938.392/
1,014.47
11,239.55

1,763.03
608.68
8,974.65

587.68
202.89
6,709.76

1. เงินกู้ในประเทศ
- สินเชื่อโครงการ 3G
2. เงินกู้ต่างประเทศ

1/

- สัญญาเงินกู้ JICA No.TXIII-7-2

2/

รวมทั้งสิ้น
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) โดยแปลงหนี้เงินกู้สกุลเยนให้เป็นสกุลเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.345248 บาทต่อ 1 เยน
					 ตั้งแต่ปี 2549
3. การแปลงค่าหนี้เงินกู้ต่างประเทศ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปีนั้น ๆ โดยใช้อัตราอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และค�ำนวณ
					
ตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนด ดังนี้
						
อัตราซื้อถัวเฉลี่ย (ทางโทรสาร/เงินโอน) + อัตราขายถัวเฉลี่ย
									
2
				

2558

2559

2560

อัตราซื้อถัวเฉลี่ย  (1)

0.296451

0.304566

0.285982

อัตราขายถัวเฉลี่ย (2)

0.302756

0.311335

0.293630

ถัวเฉลี่ย (3) = (1)+(2)/2

0.299604

0.307951

0.289806

สถิติการจ่ายเงินปันผล
หน่วย : บาท
ปี

มูลค่าหุ้น

จ�ำนวนเงิน

2559

600,000,000 หุ้น @ 0.00 บาท

-

2558

600,000,000 หุ้น @ 0.00 บาท

-

2557

600,000,000 หุ้น @ 0.62 บาท

372,000,000.00
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

กระทรวง
การคลัง

บริษัท กสท
โทรคมนาคม
จ�ำกัด
(มหาชน)

ลักษณะรายการ

เป็นผู้ถือหุ้นของ 1. รายได้จากการให้บริการ
บริษัทผู้เดียว
1) รายได้จากการให้บริการ
และเป็นผู้ถือหุ้น 		 โทรคมนาคม
ในล�ำดับสูงสุด
2) รายได้จากการให้บริการ
ของบริษัท
		 โทรคมนาคมอื่น
2. การซื้อบริการ
3. ยอดค้างช�ำระที่เกิดจาก
การซื้อและการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
		 โทรคมนาคม
2) ค่าเช่าที่ดินของราชพัสดุ
		 จ่ายล่วงหน้า
3) เจ้าหนี้การค้า
4) เจ้าหนี้อื่น
เป็นกิจการ
1. รายได้จากการให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
1) รายได้จากการให้บริการ
โดยมีรัฐบาล
		 โทรคมนาคม
ไทยเป็นผู้ถือหุ้น
2) รายได้จากการให้บริการ
ร่วมกัน
		 โทรคมนาคมอื่น
2. รายได้อื่น
3. การซื้อบริการ
4. ยอดค้างช�ำระที่เกิดจาก
การซื้อและการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
		 โทรคมนาคม
2) เจ้าหนี้การค้า
3) เจ้าหนี้อื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

เหตุผลและ
ความจ�ำเป็น
ของการท�ำ
รายการ

26.60

26.60

30.02

12.46

12.46

20.15

รายการ
30.02 เป็นไป
ตามปกติ
20.15 ธุรกิจ

86.47

86.47

89.66

89.66

15.33

15.33

20.32

20.32

139.96

139.96

152.70

152.70

10.54
1.77

10.54
1.77

12.48
0.21

12.48
0.21
รายการ
4.02 เป็นไป
ตามปกติ
55.03 ธุรกิจ

3.15

3.15

4.02

43.45

43.45

55.03

0.70
509.59

0.70
509.59

650.80

650.80

587.02

587.02

611.76

611.76

4.21
360.91

4.21
360.91

4.16
467.03

4.16
467.03
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

หน่วยงาน
ราชการ
ของรัฐบาล
ไทยและ
รัฐวิสาหกิจ

บริษัท ทีโอที เป็นบริษัทย่อย
เอาท์ซอร์สซิ่ง บริษัทถือหุ้น
เซอร์วิส จ�ำกัด โดยตรง
ร้อยละ 25.00

บริษัทร่วม
บริษัท
เทลการ์ด
จ�ำกัด
บริษัท
แอดวานซ์
ดาต้า
เน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชัน่ ส์
จ�ำกัด

ลักษณะรายการ

เป็นกิจการ
1. รายได้จากการให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
1) รายได้จากการให้บริการ
โดยมีรัฐบาล
		 โทรคมนาคม
ไทยเป็นผู้ถือหุ้น
2) รายได้จากการให้บริการ
ร่วมกัน
		 โทรคมนาคมอื่น
2. ยอดค้างช�ำระที่เกิดจาก
การซื้อและการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
		 โทรคมนาคม

บริษัทย่อย
บริษัท เอ ซี ที เป็นบริษัทย่อย
โมบาย จ�ำกัด บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 98.57

บริษัท ทีโอที
สปอร์ต คลับ
จ�ำกัด

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

เป็นบริษัทย่อย
บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 25.00

เป็นบริษัทร่วม
บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 26
เป็นบริษัทร่วม
บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 48.12

1. รายได้จากการให้บริการ
1) รายได้จากการให้บริการ
		 โทรคมนาคม
2) รายได้จากการให้บริการ
		 โทรคมนาคมอื่น
2. รายได้จากการให้บริการอื่น
3. รายได้อื่น
4. การซื้อบริการ
5. ยอดค้างช�ำระที่เกิดจาก
การซื้อและการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
		 โทรคมนาคม
2) เจ้าหนี้การค้า
3) เจ้าหนี้อื่น
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
8. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1) ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น
1. รายได้จากการให้บริการ
1) รายได้จากการให้บริการ
		 โทรคมนาคม
2. รายได้จากการให้บริการอื่น
3. ยอดค้างช�ำระที่เกิดจาก
การซื้อและการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
		 โทรคมนาคม
2) เจ้าหนี้การค้า
4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

1,803.31
3,769.27

936.52

งบการเงิน
รวม

เหตุผลและ
ความจ�ำเป็น
ของการท�ำ
รายการ

งบการเงิน
รวม

รายการ
1,803.31 2,060.06 2,060.06 เป็นไป
ตามปกติ
3,769.27 3,466.22 3,466.22 ธุรกิจ

936.52 1,395.23 1,395.23
รายการ
- เป็นไป
ตามปกติ
- ธุรกิจ

0.28

-

0.51

0.03

-

0.29

4.69
35.94
1,032.39

-

1.59
7.25
816.16

-

0.23

-

0.66

-

870.78
192.37
123.39
2.67

-

583.00
104.58
44.02
3.18

-

289.60

-

261.79

-

0.71

0.71

0.63

0.15

0.17

0.17

รายการ
0.63 เป็นไป
ตามปกติ
0.17 ธุรกิจ

4.98

4.98

5.23

5.23

0.57
3.01

0.57
3.01

0.57
3.01

0.57
3.01
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

บริษัท
เลนโซ่
ดาต้าคอม
จ�ำกัด

เป็นบริษัทร่วม
บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 49

บริษัท โมไบล์
คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส
จ�ำกัด

เป็นบริษัทร่วม
บริษัทถือหุ้น
โดยตรง
ร้อยละ 30

ธนาคาร
กรุงไทย

เป็นกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่า
ที่เกี่ยวข้องกัน เงินสด
โดยมีรัฐบาล
ไทยเป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

ธนาคาร
อาคาร
สงเคราะห์

เป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรัฐบาล
ไทยเป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

ธนาคาร
ออมสิน

เป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรัฐบาล
ไทยเป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

ธนาคารเพื่อ
การเกษตร
และสหกรณ์
การเกษตร

เป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรัฐบาล
ไทยเป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

ธนาคาร
อิสลามแห่ง
ประเทศไทย

เป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรัฐบาล
ไทยเป็นผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

117

เหตุผลและ
ความจ�ำเป็น
ของการท�ำ
รายการ

25,053.08 25,053.08 16,578.19 16,578.19 รายการ
เป็นไป
ตามปกติ
ธุรกิจ
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

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
		 แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่น
		 เมื่อเกษียณอายุ
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
44.44
43.08

0.72
0.15
45.31

0.80
0.41
44.29

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559
43.03
42.72

0.72
0.15
43.90

0.80
0.41
43.93

3. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการด�ำเนินการทางธุรกิจตามปกติและรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขปกติการค้าทั่วไป และสามารถค�ำนวณผลตอบแทนได้จากสินทรัพย์หรือราคาอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการก�ำหนดอ�ำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงินที่ก�ำหนดไว้ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ส อบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ ต้ องได้ รั บการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษั ท ตามกฎระเบี ยบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ข้อมูล
รายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและด�ำเนินรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดังนี้
- การด�ำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะต้องมีการปฏิเสธอย่างถูกต้องและผ่านคณะกรรมการ
		 บริษัท รวมทั้งผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
- รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย เช่น การให้กู้ยืม จะต้องได้รับผลตอบแทนตามอัตราตลาด
- กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
- กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของ
		 ฝ่ายบริหาร ให้ใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะ
		 พิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน และเพือ่ ประโยชน์
		 สูงสุดของบริษัทจะมีการก�ำหนดอ�ำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงิน และผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการดังกล่าวจะต้อง
		 ไม่เป็นผู้อนุมัติ
5. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ตามนโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�ำเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
บริษัทจะให้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ พร้อมทั้ง
เปิดเผยชนิดมูลค่าและเหตุผลในการท�ำรายการต่อผู้ถือหุ้นโดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการดูแล
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน และงบการเงินรวมของ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการอย่างสมเหตุผลในการจัดท�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี ละด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อมิให้เกิด
การทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

		

			

พลเอก

				
				

(สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)			
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานรวม
และผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 20 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงยอดคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 72,495.47 ล้านบาท และ 72,153.40 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ได้รวมสินทรัพย์โครงข่าย 3G ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่า 9,225.32 ล้านบาท และ 8,884.07 ล้านบาท
ตามล�ำดับ ที่บริษัทได้เริ่มด�ำเนินการตามแผนการใช้ประโยชน์สินทรัพย์โครงข่าย 3G โดยได้มีการลงนามกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยสัญญามีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งจากการตรวจสอบแผนการใช้ประโยชน์สินทรัพย์
โครงข่าย 3G พบว่า เนื่องจากสัญญามีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 จึงเป็นช่วงเวลาที่บริษัทอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ดังนั้น ประมาณการกระแสเงินสดรับจากแผนธุรกิจข้างต้นจึงยังมีความไม่แน่นอน ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจึงยังไม่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์โครงการ 3G ส่งผลให้
ไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส�ำหรับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์โครงการ 3G มีจ�ำนวน
น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้รวมสินทรัพย์ที่บริษัทได้รับโอนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2G)
(สัญญาอนุญาต) จ�ำนวน 9,753.53 ล้านบาท สัญญาอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้ตรวจนับ
สินทรัพย์ที่รับโอนตามสัญญาอนุญาตทั่วประเทศ จากการตรวจนับพบว่ามีจ�ำนวนสินทรัพย์แตกต่างกันอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
โดยฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างด�ำเนินการตรวจสอบ จึงยังไม่อาจอธิบายถึงสาเหตุของความแตกต่างได้ ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จึงไม่สามารถระบุ
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับรายการค่าเสื่อมราคา 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
แผ่ น ดิ น ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรคความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัท
ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การด�ำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท ซึ่งระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท โครงข่าย บรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด (National Broadband network :
NBN Co) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
จ�ำกัด (Neutral Gateway & Data Center: NGDC Co) ตามทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมเสนอ บริษทั จึงได้ดำ� เนินการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท NBN Co ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท
โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9985 แล้วจะปรับสัดส่วนการถือครองหุ้นภายหลังการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทโอนไป
โดยคณะกรรมการบริษทั มีมติเมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2561 และผูถ้ อื หุน้ มีมติเมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้โอนสินทรัพย์ให้
NBN Co และ NGDC Co
บริษทั ได้จดั ท�ำแผนธุรกิจภายหลังจากทีม่ กี ารโอนสินทรัพย์และพนักงานไปยังบริษทั NBN Co และบริษทั NGDC Co ซึง่ ผูบ้ ริหาร
ของบริษทั เชือ่ มัน่ ว่าหากบริษทั ได้ดำ� เนินงานตามแผนธุรกิจภายหลังการปรับโครงสร้างแล้ว จะส่งผลให้บริษทั สามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง หากไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้
2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ส�ำหรับ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน
ลงทุนตามราคาทุน-สุทธิ จ�ำนวน 890.39 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2560 บริษทั ได้ยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์โครงข่ายโทรศัพท์
เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 ย่านความถี่ 2000 IMT(3G) กับบริษทั ย่อย ขณะนีบ้ ริษทั และบริษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างร่วมพิจารณาแผนการใช้สนิ ทรัพย์
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ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สงู สุด อย่างไรก็ตามบริษทั ประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว คาดว่าไม่ตำ�่ กว่า
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เนื่องจากสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด และลูกหนี้การค้า ที่ไม่มีความเสี่ยง
3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 รายได้อื่น ที่แสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�ำหรับงวด
31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 3,129.64 ล้านบาท และ 3,157.71 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้รวมรายได้อื่นจากการโอนเงินประกัน
การใช้โทรศัพท์ จ�ำนวน 1,216.10 ล้านบาท ที่เคยแสดงในบัญชีเงินประกันการใช้โทรศัพท์จ�ำนวน 1,208.20 ล้านบาท และ
แสดงในบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 7.90 ล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28 เรื่อง เงินประกัน
การใช้ โ ทรศั พ ท์ ที่ ร ะบุ ว ่ า บริ ษั ท ได้ โ อนเงิ น ประกั น ดั ง กล่ า วเป็ น รายได้ อื่ น ในไตรมาส 4/2560 โดยปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลังที่ กค 0511/63591 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 เรื่อง การโอนเงินประกันต่าง ๆ เข้าเป็นรายได้
การโอนเงิ น ประกั น จ� ำ นวน 1,216.10 ล้ า นบาทดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานปรากฏในงบก� ำ ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จรวม และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ แสดงผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือเพียง 3,198.14ล้านบาท และ
3,273.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ
4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 44.1.1 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีคดีสัญญาที่บริษัทเป็นจ�ำเลย จ�ำนวน 33,427.73
ล้านบาท
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 44.1.3 เรือ่ ง หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณีคา่ ธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ทีค่ ณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียกเก็บ จ�ำนวน 656.51 ล้านบาท
6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 45 เรื่อง ข้อพิพาทกรณีการเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ
7. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 46 เรื่อง ข้อพิพาทกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) AIS กรณีบริษัท
เป็นโจทก์ฟ้อง กรณีไม่ช�ำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายได้จากการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม จ�ำนวน 36,741.73
ล้านบาท กรณีด�ำเนินการโอนย้ายลูกค้าจากระบบ AIS 900 MHz ไปยังโครงข่าย 2100 MHz ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (บริษัทในเครือ) ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตด�ำเนินการจ�ำนวน 41,116.31 ล้านบาท และ
กรณีแก้ไขสัญญาอนุญาต ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 จ�ำนวน 62,773.95 ล้านบาท
ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้
ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
ของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
‘ ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
‘ ท� ำ ความเข้ า ใจในระบบการควบคุม ภายในที่เกี่ ยวข้ องกั บการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที่ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
และของบริษัท
‘ ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
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‘ 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�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น โดยให้ ข ้ อ สั ง เกตถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท
หรือบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
‘ ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
‘ ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

				

(นางภัทรา โชว์ศรี)

				

(นางวารินทร์ ตุลาคุปต์)

				

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

				 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 6

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หมายเหตุ

2560

2559

8
9
10

6,382,768,890
4,491,390,466
15,035,620,644

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

6,238,981,024
4,491,390,466
14,785,620,644

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

11
12

22,595,344,474
7,054,733,545

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

22,595,344,474
7,054,879,710

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

18
13

41,964,987
591,794,243

48,586,439
480,721,734

41,964,987
591,756,218

48,586,439
480,553,670

14
15

1,840,508,740
2,698,803,301
60,732,929,290

2,974,815,146
56,848,280,042

1,840,508,740
2,746,100,301
60,386,546,564

2,963,324,160
56,599,571,141

16
17
17
16
18
11
19
20

6,810,874,111
34,188,160
650,644,464
218,777,844
2,454,000,000
351,432,353
72,495,465,752

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

6,810,874,111
30,000,000
911,639,044
650,644,464
218,777,844
2,454,000,000
351,432,353
72,153,394,777

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคาร - โครงการเน็ตประชารัฐ
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ - ส่วนที่ครบ
ก�ำหนดภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ส่วนที่ครบก�ำหนด
ภายในหนึ่งปี
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
ปรับมูลค่างานและหักล้างเงิน ดศ. - โครงการ
เน็ตประชารัฐ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงาน
และร่วมลงทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

21
22
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,322
5,873,465,247
2,322 5,873,465,247
2,333,543,509
2,631,747,549 2,333,087,687 2,631,243,211
1,102,346,561
1,391,349,481 1,099,462,199 1,389,167,561
116,076,584
126,576,059
116,076,584
126,576,059
86,567,351,660 93,075,709,534 87,129,391,385 93,308,110,607
147,300,280,950 149,923,989,576 147,515,937,949 149,907,681,748
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

24

779,509,035

910,236,200

1,650,293,530

1,470,249,710

เจ้าหนี้การค้า - โครงการเน็ตประชารัฐ

25

1,725,319,670

-

1,725,319,670

-

เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้

26

14,150,238,162

14,810,976,923

14,150,238,162

14,810,976,923

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

32.1

2,061,999,283

2,264,893,937

2,061,999,283

2,264,893,937

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

27

7,281,814,605

8,458,195,426

7,327,997,393

8,507,944,757

เงินประกันการใช้โทรศัพท์

28

433,707,255

1,643,697,418

433,707,255

1,643,697,418

รายได้รอตัดบัญชี - ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้
ภายในหนึ่งปี

31

-

472,450,249

-

472,450,249

-

14,300,559

-

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินรับ - โครงการเน็ตประชารัฐ รอการรับรู้

29

4,491,517,177

-

4,491,517,177

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

30

3,088,637,909

2,750,045,311

3,009,964,386

2,682,075,872

34,012,743,096

31,324,796,023

34,851,036,856

31,852,288,866

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอตัดบัญชี

31

-

68,856,870

-

68,856,870

เงินกู้ยืมระยะยาว

32.1

4,647,761,572

6,709,760,855

4,647,761,572

6,709,760,855

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

33

6,685,161,163

6,667,472,009

6,666,551,194

6,652,703,243

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

32.2

1,936,843,994

1,936,843,994

1,936,843,994

1,936,843,994

13,269,766,729

15,382,933,728

13,251,156,760

15,368,164,962

47,282,509,825

46,707,729,751

48,102,193,616

47,220,453,828

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

129

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

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

2,139,012,104

2,135,362,778

2,118,110,793

2,118,110,793

89,409,524,856

93,764,226,241

88,830,071,651

93,259,701,618

2,465,561,889

1,309,415,509

2,465,561,889

1,309,415,509

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
		 หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

34

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

35

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท

100,014,098,849 103,209,004,528

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

36

3,672,276

7,255,297

99,413,744,333 102,687,227,920
-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

100,017,771,125 103,216,259,825

99,413,744,333 102,687,227,920

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

147,300,280,950 149,923,989,576 147,515,937,949 149,907,681,748

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พลเอก
(สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)

		

ประธานกรรมการ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

(นายมนต์ชัย หนูสง)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

34,072,508,277

29,462,188,342

34,072,816,264

29,462,439,341

435,333,301

1,090,209,111

435,333,301

1,090,209,111

1,028

5,876

1,028

5,876

รายได้
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้
รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจาก
การร่วมการงานและร่วมลงทุน

31

551,475,892

928,059,106

551,475,892

928,059,106

รายได้จากการให้บริการอื่น

7

787,306,350

549,746,833

792,062,955

549,708,555

รายได้อื่น

37

3,129,644,479

7,736,462,913

3,157,713,668

7,761,310,313

38,976,269,327

39,766,672,181

39,009,403,108

39,791,732,302

23,548,907,627

23,327,997,360

23,570,788,388

23,355,882,950

21, 40

217,936,024

2,776,250,580

217,936,024

2,776,250,580

7

1,359,629,348

1,407,297,132

1,378,005,572

1,421,704,071

7, 43.8

14,511,732,337

16,799,227,016

14,611,636,016

16,902,505,585

3,320,825,660

65,298,741

3,308,212,582

15,925,400

235,470,021

312,078,456

235,470,021

312,022,509

43,194,501,017

44,688,149,285

43,322,048,603

44,784,291,095

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

7

ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

38

รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

17

(377,010)

49,517,153

-

-

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

39

(4,218,608,700)

(4,871,959,951)

(4,312,645,495)

(4,992,558,793)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

39

(42,624,529)

(906,088,113)

(23,931,908)

(893,256,299)

(4,261,233,229)

(5,778,048,064)

(4,336,577,403)

(5,885,815,092)

ขาดทุนส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

131

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอี่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
		 เงินลงทุนเผื่อขาย

16, 39

1,445,182,975

1,082,643,129

1,445,182,975

1,082,643,129

- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร
		 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

39

(289,036,595)

(216,528,626)

(289,036,595)

(216,528,626)

1,156,146,380

866,114,503

1,156,146,380

866,114,503

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
		 ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
		 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

39

(116,315,705)

69,178,525

(116,315,705)

69,178,525

- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร
		 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

39

23,263,141

(13,835,705)

23,263,141

(13,835,705)

(93,052,564)

55,342,820

(93,052,564)

55,342,820

1,063,093,816

921,457,323

1,063,093,816

921,457,323

(3,198,139,413)

(4,856,590,741)

(3,273,483,587)

(4,964,357,769)

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการ
		 ใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

39

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนที่เป็นของบริษัท

41

(4,257,999,495)

(5,778,177,547)

(4,336,577,403)

(5,885,815,092)

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

36

(3,233,734)

129,483

-

-

(4,261,233,229)

(5,778,048,064)

(4,336,577,403)

(5,885,815,092)

(3,194,905,679)

(4,856,720,224)

(3,273,483,587)

(4,964,357,769)

(3,233,734)

129,483

-

-

(3,198,139,413)

(4,856,590,741)

(3,273,483,587)

(4,964,357,769)

(7.10)

(9.63)

(7.23)

(9.81)

ขาดทุนส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

36

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ขาดทุนต่อหุ้นส�ำหรับส่วนที่เป็นของบริษัท
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

- เรียกช�ำระ

- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของ
บริษัท

(3,649,326)

-

-

(3,649,326)

(93,052,564) 1,156,146,380

-

-

-

-

-

- (4,351,052,059) 1,156,146,380

-

- (4,257,999,495)

3,649,326

-

-

3,649,326

(349,287)

(530,587)

181,300

-

-

(3,198,139,413)

1,063,093,816

(4,261,233,229)

(349,287)

(530,587)

181,300

-

3,672,276 100,017,771,125

(3,194,905,679) (3,233,734)

1,063,093,816

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
7,255,297 103,216,259,825

ส่วนได้เสีย
ที่ ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

(4,257,999,495) (3,233,734)

-

-

-

-

6,000,000,000 2,139,012,104 89,409,524,856 2,465,561,889 100,014,098,849

-

- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

- ขาดทุนส�ำหรับปี

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

6,000,000,000 2,135,362,778 93,764,226,241 1,309,415,509 103,209,004,528

- ส�ำรองบริษัทย่อย

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนของบริษัท

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

132
บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

-

- เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(15,133,712)

-

(15,133,712)

55,342,820

- (5,722,834,727)

-

- (5,778,177,547)

15,133,712

-

15,133,712

866,114,503

866,114,503

-

-

-

-

(4,856,720,224)

921,457,323

(5,778,177,547)

-

-

-

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัท
443,301,006 108,065,724,752

6,000,000,000 2,135,362,778 93,764,226,241 1,309,415,509 103,209,004,528

-

- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

- ขาดทุนส�ำหรับปี

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

- ส�ำรองบริษัทย่อย

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ส่วนของบริษัท

งบการเงินรวม

(4,856,590,741)

921,457,323

(5,778,048,064)

(530,588)

(530,588)

-

7,255,297 103,216,259,825

129,483

-

129,483

(530,588)

(530,588)

-

ส่วนได้เสีย
รวม
ที่ ไม่มีอ�ำนาจ
ส่วนของ
ควบคุม
ผู้ถือหุ้น
7,656,402 108,073,381,154

หน่วย : บาท

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

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ก�ำไรสะสม
ก�ำไรสะสม
หมายเหตุ
ช�ำระแล้ว
จัดสรรแล้ว
ยังไม่จัดสรร
6,000,000,000 2,120,229,066 99,502,194,680

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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2,118,110,793

6,000,000,000

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

2,118,110,793

6,000,000,000

- ขาดทุนส�ำหรับปี

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

88,830,071,651

(4,429,629,967)

(93,052,564)

(4,336,577,403)

93,259,701,618

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,465,561,889

1,156,146,380

1,156,146,380

-

1,309,415,509

องค์ประกอบอี่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

99,413,744,333

(3,273,483,587)

1,063,093,816

(4,336,577,403)

102,687,227,920

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

134
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2,118,110,793

6,000,000,000

2,118,110,793

6,000,000,000

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

- ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

93,259,701,618

(5,830,472,272)

55,342,820

(5,885,815,092)

99,090,173,890

ก�ำไรสะสม
ยังไม่จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ขาดทุนส�ำหรับปี

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบกระแสเงินสด

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ขาดทุนส�ำหรับปี
รายการปรับกระทบก�ำไร (ขาดทุน)
		 ส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
		 จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการเสื่อมค่า
		 ของสินค้าคงเหลือ
ส่วนแบ่งขาดทุน(ก�ำไร)จากเงินลงทุน
		 ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการด้อยค่า
		 ของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์
		 เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
การตัดจ�ำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 ที่ยังไม่เกิดขึ้น
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน
		 อาคารและอุปกรณ์
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
อื่นๆ

20, 21, 22, 40
40

17

31

38
39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(4,261,233,229)

(5,778,048,064) (4,336,577,403)

(5,885,815,092)

13,174,033,629
298,198,669

15,384,525,603
912,142,265

12,994,556,628
298,198,669

15,204,686,258
912,142,265

(19,508,602)

6,005,388

(19,508,602)

6,005,388

377,010

(49,517,153)

-

-

48,466,110

(10,164,518)

49,172,111

(58,696,078)

554,342,167
(551,475,892)

15,333,164
180,878,426
(928,059,106)

554,342,167
(551,475,892)

15,333,164
180,878,426
(928,059,106)

(17,041,835)

(1,332,407)

(17,041,835)

(1,332,407)

(7,445,326)
(987,620)
(849,022,184)
(40,643,685)
235,470,022
42,624,529
(108,196,940)
8,497,956,823

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

(7,445,326)
(987,620)
(844,339,528)
(40,643,685)
235,470,022
23,931,908
(108,035,025)
8,229,616,589

(2,643,315)
(38,124)
(832,378,164)
(155,629,520)
312,022,508
893,256,299
(13,102,762)
9,646,629,740
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�ำเนินงาน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
- เงินฝากธนาคาร - โครงการ
		 เน็ตประชารัฐ
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้อื่น
- เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
- สินค้าและพัสดุคงเหลือ
- ปรับมูลค่างานและหักล้าง - โครงการ
		 เน็ตประชารัฐ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�ำเนินงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้การค้า - เน็ตประชารัฐ
- เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
- เจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินประกันการใช้โทรศัพท์
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- เงินรับ - โครงการเน็ตประชารัฐ
		 รอการรับรู้
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

2559

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(4,491,390,466)
1,257,112,676
(583,386)
69,251,634
(463,874,055)

- (4,491,390,466)
(685,595,090) 1,244,602,028
(33,121,125)
(583,386)
84,617,113
69,251,634
(174,243,844)
(464,004,094)

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

(1,840,508,740)
266,847,640

- (1,840,508,740)
(564,444,444)
242,158,566

(544,214,030)

437,356,351
1,725,319,670
(491,541,713)
(33,093,129)
(1,163,109,541)
(1,209,990,162)
354,550,701

254,607,589
748,251,904
- 1,725,319,670
(19,516,178)
(491,541,713)
(218,566,240)
(33,093,129)
(6,377,124,355) (1,166,488,712)
(10,576,563) (1,209,990,162)
587,948,034
343,846,617

509,691,968
(19,516,178)
(218,566,240)
(6,377,575,697)
(10,576,563)
566,729,472

4,491,517,177
(98,626,550)
7,307,194,930

(359,840,729)
2,425,113,655

4,491,517,177
(102,467,754)
7,294,496,029

(367,529,495)
2,376,991,454
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้เพิ่มขึ้น
เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ลดลง
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไป (ได้มา) ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
(ขาดทุน) ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

10
10
11
11

8

2560

2559

848,003,197
905,048,586
842,917,254
901,383,393
16,986,900
131,972,735
16,986,900
131,972,735
(29,533,430,803) (12,316,064,567) (29,293,855,139) (12,314,331,977)
22,484,969,135 17,060,736,405 22,394,748,132 16,910,613,083
(47,278,426,487) (34,289,462,656) (47,278,426,487) (34,289,462,656)
46,798,149,311 33,727,038,398 46,798,149,311 33,727,038,398
181,403,359
(251,403,359) 50,000,000.00
(120,000,000)
(19,999,700)
42,637,576
74,283,683
42,637,576
74,283,683
(3,945,902,122) (4,174,149,396) (3,945,856,717) (4,173,997,484)
(55,442,283)
(28,263,675)
(55,402,282)
(28,114,516)
(10,441,052,217)
839,736,154 (10,448,101,152)
819,384,659
(248,928,673)
(2,264,893,937)
(2,513,822,610)

(325,537,108)
(248,928,673)
(2,264,893,937) (2,264,893,937)
(2,590,431,045) (2,513,822,610)

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

(5,647,679,897)
12,031,706,242

674,418,764 (5,667,427,733)
11,356,791,312 11,907,666,212

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

496,166
12,031,706,242

(1,257,455)
6,238,981,024

496,166
11,907,666,212

(1,257,455)
6,382,768,890

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่มิใช่เงินสด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการบริจาค
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการร่วม
การงานและร่วมลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาแต่ยังไม่ได้
ช�ำระเงิน

20

0.99

0.03

0.99

หน่วย : ล้านบาท
0.03

21, 31

10.16

64.16

10.16

64.16

122.72

192.49

122.72

192.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุ)

1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 การจัดตั้งบริษัท
		 บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ) เป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัดซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และมีทอี่ ยูต่ ามทีไ่ ด้จดทะเบียนดังนี้
		 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
		 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวและเป็นผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดของบริษัท
		 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท”
		 บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
		 2559 มีดังนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2560
2559

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด

โทรคมนาคม

ไทย

98.57

98.57

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด ให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป

ไทย

25.00

25.00

บริษัท เดอะ สปอร์ต คลับ จ�ำกัด

ไทย

25.00

25.00

ไทย

99.9985

-

ประกอบกิจการบริหาร
จัดการลิขสิทธิ์
และสิทธิประโยชน์

บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด โทรคมนาคม
1.2 การประกอบธุรกิจ
		
		
		
		

บริษัท และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในด้านโทรคมนาคมทุกประเภท อันได้แก่ การให้บริการโทรศัพท์
ประจ�ำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการสื่อสารไร้สาย โทรศัพท์สาธารณะทั้งแบบใช้เหรียญและแบบใช้บัตร บริการสื่อสารร่วม
ระบบดิจิตอล (ISDN) บริการสื่อสารข้อมูล บริการคู่สายเช่าและวงจรเช่า บริการอินเทอร์เน็ต และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและ
ใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ

		
		
		
		
		
		
		
		

บริษทั ได้เปิดโอกาสให้บริษทั เอกชนเข้าร่วมการงานและร่วมลงทุนเพือ่ ท�ำการขยายโทรศัพท์พนื้ ฐานและบริการโทรคมนาคม
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งต่างๆ ทัง้ นี้ บริษทั เอกชนทีอ่ ยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาร่วมการงานและร่วมลงทุนบางบริษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
ในอัตราร้อยละของรายได้ และบางบริษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่บริษทั ในอัตราร้อยละของรายได้หรือเงินขัน้ ต�ำ่
ที่ระบุในแต่ละสัญญา แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า นอกจากนี้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนบางสัญญายังระบุให้กลุ่ม
บริษทั เอกชนดังกล่าวต้องจัดหาอาคารและอุปกรณ์เพือ่ ด�ำเนินการและส่งมอบอาคารและอุปกรณ์ทจี่ ดั หามาภายใต้สญ
ั ญา
ข้างต้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทภายในเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาฯ ซึ่งส่วนใหญ่โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทเมื่อก่อสร้าง
และติดตัง้ เสร็จพร้อมใช้งาน โดยบริษทั จะให้สทิ ธิแก่กลุม่ บริษทั เอกชนในการใช้สนิ ทรัพย์เพือ่ ด�ำเนินงานทางการค้า นโยบาย
ในการรับรู้รายได้และการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับมอบจากกลุ่มบริษัทเอกชนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 2.13
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บริษทั ได้รบั การโอนสิทธิและหน้าทีใ่ นการถือครองและการใช้คลืน่ ความถี่ 1900 MHz และโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 (IMT - 2000)
จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ.กสท) เพื่อให้บริษัทเป็นผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว ตามบันทึกข้อตกลง
การโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่ การเลิกสัญญากิจการร่วมค้า และการจัดการทรัพย์สินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 1900 MHz เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2551 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) [เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม
2553 ได้เปลีย่ นเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)] ได้อนุมตั ิ
การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 รวมทั้งได้อนุมัติให้บริษัทประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 (IMT-2000) ในย่านความถี่ 1965 - 1980 MHz คูก่ บั 2155 - 2170
MHz เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ซึง่ การให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องบริษทั จะเน้นการด�ำเนินธุรกิจในฐานะผูใ้ ห้บริการ
โครงข่าย (Mobile Network Operator (MNO)) โดยการขายต่อบริการแก่ Wholesale Customers ที่เรียกว่า Mobile Virtual
Network Operator (MVNO) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีสิทธิในคลื่นความถี่และไม่มีโครงข่ายเป็นของ
ตนเองในการให้บริการและด�ำเนินธุรกิจด้วยการซื้อทราฟฟิค (Traffic) ของ MNO เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าปลีกโดย MVNO
จะมีช่องทางการจ�ำหน่ายและการท�ำตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง

		
		
		
		
		

บริษัทได้เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ในพื้นที่เขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึง
การขยายการติดตั้งสถานีฐานออกไปยังพื้นที่ภูมิภาคเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสถานีฐานรวมในเขต
นครหลวงและภูมภิ าค จ�ำนวน 5,320 แห่ง เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2561 บริษทั ได้มกี ารลงนามในสัญญาเช่าเครือ่ งและอุปกรณ์
เพื่อให้บริการโทรคมนาคมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS) เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” โดยผู้ให้เช่าตกลง
จัดหาสถานีฐาน ซึ่งเมื่อรวมกับสถานีฐานของบริษัทแล้วมีจ�ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 16,000 แห่ง

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้ให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมการงานและร่วมลงทุน ดังนี้
		 1.2.1 บริษัทเอกชนที่ต้องโอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนให้แก่บริษัท
บริษัทเอกชน
1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

2. บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทของบริการ
บริการโทรศัพท์
- โทรศัพท์พื้นฐานจ�ำนวน
2.6 ล้านเลขหมาย ในเขตนครหลวง
- โทรศัพท์สาธารณะประเภท
หยอดเหรียญในเขตนครหลวง
- บริการเสริม เช่น DID
บริการคู่สายเช่า เป็นต้น
- บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถ
ใช้นอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้สาย
บริการโทรศัพท์
- โทรศัพท์พื้นฐานจ�ำนวน
1.5 ล้านเลขหมาย ในเขตภูมิภาค
- โทรศัพท์สาธารณะประเภท
หยอดเหรียญในเขตภูมิภาค
- บริการเสริม เช่น DID
บริการคู่สายเช่า เป็นต้น

ระยะเวลาของสัญญา
25 ปี นับจาก
29 ตุลาคม 2535
เริ่ม 15 มกราคม 2540
สิ้นสุด 28 ตุลาคม 2560
เริ่ม 13 พฤษภาคม 2539
สิ้นสุด 28 ตุลาคม 2560
เริ่ม 15 สิงหาคม 2539
สิ้นสุด 28 ตุลาคม 2560
25 ปี นับจาก
25 ตุลาคม 2536
เริ่ม 20 สิงหาคม 2540
สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2561
เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2544
สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2561
(ศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่ง
ให้ ทีทีแอนด์ที ล้มละลาย
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560)

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

บริษัทเอกชน
3. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
		 คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
4. บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จ�ำกัด

ประเภทของบริการ
บริการสื่อสารข้อมูลทุกประเภทโดยใช้
ระบบ Datakit Virtual Circuit Switch
ระบบ Frame Ralay ระบบ ATM Switch,
ADSL
บริการให้เช่าวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูงผ่านโครงข่ายมัลติมิเดีย
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ระยะเวลาของสัญญา
25 ปี นับจาก
25 กันยายน 2540
20 ปี นับจาก
20 ตุลาคม 2540

		 1.2.2 บริษัทเอกชนที่ไม่ต้องโอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนให้แก่บริษัท
บริษัทเอกชน
1. บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จ�ำกัด
2. บริษัท ควอลิตี้ ดิจิตอล ไลน์ส จ�ำกัด
3. บริษัท โมโนเทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)

ประเภทของบริการ
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
11 กันยายน 2546
15 ปี นับจาก
29 กันยายน 2547

		 1.2.3 การได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
		 บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จ�ำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย
		 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการให้บริการออดิโอเท็กซ์
			 (Audiotex Service) และบริการบัตรโทรศัพท์
			 - รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนเงิน
				 42.07 ล้านบาท (ปี 2559 : 109.02 ล้านบาท)
		 2.
			
			
			

ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ
xDSL บริการอินเทอร์เน็ตแบบสายเช่า บริการอินเทอร์เน็ตแบบ WIFI บริการอินเทอร์เน็ตแบบให้บริการผ่านโครงข่าย
คลื่นความถี่ บริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการอื่นๆ ได้แก่ Web Hosting, Dedicated Server,
Co-Location และ Backup Server

			 - รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบทีห่ นึง่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนเงิน 11,017.61 ล้านบาท
				 (ปี 2559 : 11,441.45 ล้านบาท)
		 3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบ
			 การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะกลุ่มระบบ CBR (Common Base Radiotelephone)
			 - รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ อง ทีม่ โี ครงข่ายเป็นของตนเอง ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
				 2560 ไม่มีรายได้ (ปี 2559 : ไม่มีรายได้)
		 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบ
			 การให้บริการระบบสื่อสารเพื่อบริการธุรกิจผ่านดาวเทียม (Integrated Satellite Business Network : ISBN)
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

			 - รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ อง ทีไ่ ม่มโี ครงข่ายเป็นของตนเอง ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
				 2560 จ�ำนวนเงิน 1.71 ล้านบาท (ปี 2559 : 13.79 ล้านบาท)
		 5.
			
			
			

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม ซึง่ อนุญาตให้บริษทั เป็นผูป้ ระกอบการให้บริการโครงข่ายหลัก บริการ
โครงข่ายในส่วนการเข้าถึงผูใ้ ช้บริการ บริการคูส่ ายเช่า และ/หรือ วงจรเช่าภายในประเทศ บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ
บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ บริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริการสื่อสารข้อมูล และบริการเสริม

			 - รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม ส�ำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนเงิน 14,371.70
				 ล้านบาท (ปี 2559 : 11,826.15 ล้านบาท)
		 6. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่าย
			 เป็นของตนเอง
			 - รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบทีส่ อง ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนเงิน 99.16 ล้านบาท
				 (ปี 2559 : 134.77 ล้านบาท)
		 7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพือ่ ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้คลืน่ ความถี่
			 ระดับชาติ
			 - รายได้จากการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
				 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนเงิน 213.79 ล้านบาท (ปี 2559 : 41.70 ล้านบาท)
		 8. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ชอ่ งรายการ TOT Channal
			 - รายได้จากการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ชอ่ งรายการ TOT Channal ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
				 ไม่มีรายได้ (ปี 2559 : ไม่มีรายได้)
		 9. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
			 โทรทัศน์ระดับชาติ
			 - รายได้จากการให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ระดับชาติ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
				 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนเงิน 36.70 ล้านบาท (ปี 2559 : 2.32 ล้านบาท)
		 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช�ำระเป็นรายปี ภายใน 150 วัน
		 นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศ
		 การทีบ่ ริษทั ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
		 ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเหล่านี้

2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินและนโยบายการบัญชี
		 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
		 มีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
		
		
		
		

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
ภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชี กฎระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอ
รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

143

		 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น เรื่องที่อธิบายใน
		 นโยบายการบัญชีไว้ข้างล่างนี้
		 รายการที่มีสาระส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย ได้ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
		 การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
		 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เริม่ มีผลบังคับใช้ในปี
		 ปัจจุบัน และที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
		 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
		
		
		
		
		
		

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีส�ำหรับ
เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากบริษัทเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้
วิธีส่วนได้เสียจะต้องท�ำโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561

		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน

		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สินค้าคงเหลือ

		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง งบกระแสเงินสด

		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ		
							
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

144

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ภาษีเงินได้
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาเช่า
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ		
							
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ			
							
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ			
							
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์		
							
เมื่อออกจากงาน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่		
							
เงินเฟ้อรุนแรง
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ		
							
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�ำเนินงาน
							
ที่ยกเลิก
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
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		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง
							
							
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง
							
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง
							
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง
							
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง
							
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
							
							
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
							
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
							
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
							
							
							
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
							
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
							
							
							
							
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง		
สัมปทานบริการ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ		
บริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้อถอนการบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง การรายงานทางการเงิน ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล		
และการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ		
ผลประโยชน์ขอ้ ก�ำหนดเงินทุนขัน้ ต�ำ่ และ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง
2560) เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

		
		
		
		
		
		
		

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐานดังกล่าว และเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการส�ำคัญ และจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น รายละเอียด ดังนี้

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
		 ในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสดเพื่อช่วยให้
		 ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		
		
		
		
		
		
		

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้ ปรับปรุงการรับรู้และการวัดมูลค่าของหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือภาษีเงินได้ปจั จุบนั หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ปจั จุบนั ส�ำหรับประเด็น
การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในกรณีมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยอธิบายให้ชัดเจนว่าการประเมินก�ำไร
ทางภาษี ใ นงวดอนาคตเพี ย งพอที่ จ ะน� ำ มาใช้ ส� ำ หรั บ การกลั บ รายการของผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใ ช้ หั ก ภาษี ห รื อ ไม่
(เช่น ขาดทุนสะสมยกไป 5 ปี) ก�ำไรทางภาษีในงวดอนาคตที่ต้องน�ำมาเปรียบเทียบนั้นจะไม่รวมรายการหักทางภาษี
(Tax deductions) และอธิบายให้ชัดเจนว่าการประเมินก�ำไรทางภาษีในงวดอนาคตของกิจการนั้น ให้รวมถึงก�ำไรที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่มูลค่าของสินทรัพย์ของกิจการอาจสูงกว่าที่บันทึกอยู่ในขณะนี้

		
		
		
		
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย ในกิจการอื่น
อธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่นตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 ทั้งนี้มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินโดยสรุปส�ำหรับส่วนได้เสียในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมที่ถือไว้เพื่อขายหรือที่จัดประเภทเป็นไปตาม
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก

2.3 สกุลเงินที่น�ำเสนองบการเงิน
		 สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
		 รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
		 ที่ บ ริ ษั ท ด� ำ เนิ น งานอยู ่ (สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น งาน) งบการเงิ น รวมแสดงในสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ ง เป็ น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้
		 ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของบริษัท
		 รายการและยอดคงเหลือ
		
		
		
		
		

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ หรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึก
ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที เมื่อมีการรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของรายการก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วย

2.4 เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
		 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของ
		 กลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

147

		 2.4.1 การรวมธุรกิจ
		
		
		
		

บริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทย่อยด้วยวิธีซ้ือและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้ หรือด้วยภาระหนีส้ นิ ซึง่ บริษทั และกลุม่ บริษทั ต้องรับผิดชอบตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้บริษทั ย่อยมา
สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซึ่งได้จากการซื้อบริษัทย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนั้นที่มูลค่ายุติธรรม
โดยไม่ค�ำนึงถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

		 ต้นทุนการได้บริษทั ย่อยทีส่ งู กว่ามูลค่ายุตธิ รรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั และกลุม่ บริษทั จะได้รบั
		 จะบันทึกเป็นค่าความนิยม
		 ต้นทุนการได้บริษัทย่อยที่ต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
		 เบ็ดเสร็จทันที
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

2.4.2 บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการทีบ่ ริษทั และกลุม่ บริษทั มีอำ� นาจในการควบคุม บริษทั และกลุม่ บริษทั ควบคุมกิจการเมือ่ บริษทั และ
กลุม่ บริษทั มีการเปิดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุน และมีความสามารถท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม บริษัทและกลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีอำ� นาจในการควบคุมบริษัทย่อย และจะไม่น�ำงบการเงินของบริษัทย่อย
มารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่บริษัทและกลุ่มบริษัทสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
บริษทั และกลุม่ บริษทั จะเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยในกรณีทจ่ี ำ� เป็นเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี
ของบริษัทและกลุ่มบริษัท
ผลขาดทุนในบริษทั ย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมแม้วา่ การปันส่วนดังกล่าวจะท�ำให้สว่ นได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การตัดรายการในงบการเงินรวม
รายการบัญชียอดคงเหลือ และรายการก�ำไรหรือรายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริง ซึง่ มีผลจากรายการระหว่างกันของกิจการ
ทีอ่ ยูใ่ นบริษทั และกลุม่ บริษทั จะถูกตัดบัญชีออกไป เว้นแต่รายการขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงซึง่ บริษทั และกลุม่ บริษทั พิจารณาแล้ว
ว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
การสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
เมือ่ มีการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมบริษทั และกลุม่ บริษทั ตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในบริษทั ย่อย ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอืน่ ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนัน้ ก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการสูญเสียอ�ำนาจ
ควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอ�ำนาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยู่กับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่

		 รายชื่อบริษัทย่อยหลักของบริษัทและกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
		
		
		
		
		
		
		

2.4.3 บริษัทร่วม
บริษทั ร่วมเป็นกิจการทีบ่ ริษทั และกลุม่ บริษทั มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถงึ กับควบคุม ซึง่ โดยทัว่ ไปก็คอื การทีบ่ ริษทั
และกลุม่ บริษทั ถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมด เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รับรูโ้ ดยใช้วธิ สี ่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธสี ่วนได้เสีย บริษัทและกลุ่มบริษัทรับรูเ้ งินลงทุนเมื่อเริ่มแรก
ด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของ
ผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ บริษัทต้องจัดประเภทรายการที่เคยรับรู้
		 ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง
		
		
		
		
		

ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของกลุม่ บริษทั ในบริษทั ร่วมทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่ง
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมือ่ ส่วนแบ่งขาดทุนของกลุม่ บริษทั ในบริษทั
ร่วมมีมลู ค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุม่ บริษทั ในบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั และกลุม่ บริษทั จะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุน
อีกต่อไป เว้นแต่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม

		
		
		
		

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่า
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นบริษัทและกลุ่มบริษัทจะค�ำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผ้ ลต่างไปทีส่ ว่ นแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		 รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น
		 รายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทโี่ อนระหว่างกัน
		 เกิดการด้อยค่า
		 บริษทั ร่วมจะเปลีย่ นนโยบายการบัญชีเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุม่ บริษทั ก�ำไรและขาดทุนจาก
		 การลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
		 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับ
		 เพือ่ สะท้อนการเปลีย่ นแปลงสิง่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วข้อง
		 จากการได้มาของเงินลงทุนนี้
		 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
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 วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีด้วย
จ�ำนวนหนีท้ เี่ หลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เปรียบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รับจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.8 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
		 สินค้าและพัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าและพัสดุ
		 ค�ำนวณ โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ราคาทุนของสินค้าและพัสดุคงเหลือ หมายถึง ต้นทุนในการซื้อซึ่งประกอบด้วยราคา
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ซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือพัสดุนั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงิน
ทีไ่ ด้รบั คืนจากการซือ้ สินค้าหรือพัสดุ ส่วนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ประมาณจากราคาทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สนิ ค้านัน้ ส�ำเร็จรูปและค่าใช้จา่ ยในการขาย ในระหว่างปีบริษทั และกลุม่ บริษทั ได้ทำ� การตัง้ ค่าเผือ่ ลด
มูลค่าส�ำหรับสินค้าหรือพัสดุท่ีเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ

2.9 เงินลงทุนที่ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ด�ำเนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุน
		
		
		
		
		

เงินลงทุนที่ได้จากบริษัทเอกชนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิแก่บริษัทเอกชนในการด�ำเนินกิจการตามสัญญาร่วม
ลงทุน บันทึกเป็นเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้เป็นรายได้ทันที ในกรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพัน
ในการช�ำระต้นทุนให้แก่บริษัทคู่สัญญาในอนาคต หรือในกรณีที่ไม่ได้เป็นการรับหุ้นเพื่อช�ำระค่าบริการส�ำหรับบริการที่จะ
ได้รับจากบริษัทและกลุ่มบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการ
ให้ด�ำเนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุนรวมอยู่ในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือเงินลงทุนระยะยาวอื่น แล้วแต่กรณี

2.10 เงินลงทุนระยะยาว
		
		
		
		
		

บริษทั และกลุม่ บริษทั ได้จดั ประเภทเงินลงทุนทีอ่ ยูใ่ นความต้องการของตลาด ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่สามารถระบุชว่ งเวลา
ที่แน่นอนที่อาจตัดสินใจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยจะ
แสดงรายการเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย เว้นแต่กรณีที่ผู้บริหารจะแสดงเจตจ�ำนงที่จะถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า 12 เดือนนับจาก
วันที่ในรายงาน หรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อเพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการ จึงจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
ผู้บริหารจะก�ำหนดการจัดประเภทเงินลงทุนเมื่อซื้อและประเมินจุดประสงค์ใหม่อย่างสม�่ำเสมอ

		
		
		
		

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีตลาดรองรับ
เงินลงทุนเผื่อขายที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ โดยจะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการอ้างอิงราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นที่หลักทรัพย์ดังกล่าวจดทะเบียนอยู่ รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

		 เงินลงทุนที่มีก�ำหนดเวลา ซึ่งผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบก�ำหนด ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์
		 ไม่หมุนเวียน โดยแสดงรายการเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นในชื่อเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด เว้นแต่เป็นเงินลงทุนที่จะ
		 ครบก�ำหนดภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ในรายงานจึงจะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
		 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยแสดงรายการเป็น
		 เงินลงทุนระยะยาวอื่นในชื่อเงินลงทุนทั่วไป และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
		 บริษัทและกลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น
		 หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการ
		 ด้อยค่าไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึก
		 ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 กรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจ�ำหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
		 ที่จ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจากจ�ำนวนที่ถือครองทั้งหมด
2.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
		 หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิต หรือจัดหาสินค้า หรือให้บริการ หรือใช้ในการ
		 บริหารงาน รวมถึงที่ดินที่บริษัทและกลุ่มบริษัทถือครองไว้โดยที่ปัจจุบันยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ไว้ชัดเจน
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
		 ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์คอื ต้นทุนรวมค่าใช้จา่ ยทางตรงเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ต้นทุนการก่อสร้าง
		 ที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ต้นทุนทางตรงอื่น (เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ใน
		 สภาพพร้อมใช้งาน) และต้นทุนการกู้ยืม
		 การจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน จนท�ำให้ตอ้ งจัดประเภทไปเป็นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
		 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีและราคาทุน ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่
2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและกลุ่มบริษัท แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
		 ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
		
		
		
		
		
		

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้น
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์
และต้นทุนการกู้ยืม ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์
ซอฟท์ แ วร์ นั้นให้ถือ ว่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ดัง กล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของอุ ปกรณ์ แ ละแสดงเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์

		 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บริษัทจะบันทึก
		 แต่ละส่วนประกอบ ที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
		
		
		
		
		

ต้นทุนในการเปลีย่ นแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั และกลุม่ บริษทั จะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายด้วยมูลค่าตามบัญชี ส�ำหรับต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบ�ำรุงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
ในงวดที่เกิดรายการ
ค่าเสื่อมราคา

		 ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
		 ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
		 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
		 โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกภายในอาคาร
อุปกรณ์โครงข่าย
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

จ�ำนวนปี
3 - 10
2 - 35
2 - 35
2 - 15
2-7
5-8
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		 บริษัทและกลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
		 บริษัทและกลุ่มบริษัทจะทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือทุกสิ้น
		 รอบปีบัญชี เป็นอย่างน้อย
		 บริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคด้วยราคาทุน เป็นรายได้อื่นทั้งจ�ำนวนในปีที่ได้รับบริจาค
		 หากการบริจาคดังกล่าวไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้
		 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีลงให้เท่ากับ
		 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
		 ในกรณีที่บริษัทจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะบันทึกรายการก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ
		
		
		
		

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์ได้บันทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้ค�ำนวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกู้ในระหว่างปีในกรณีที่เงินกู้ยืมเกิดขึ้น โดยเฉพาะเพื่อซื้อ ก่อสร้าง หรือผลิตสินทรัพย์

2.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
		 บริษทั และกลุม่ บริษทั บันทึกสินทรัพย์ทบี่ ริษทั และกลุม่ บริษทั ได้รบั โอนกรรมสิทธิต์ ามราคาทุนทีบ่ ริษทั เอกชนผูโ้ อนได้รายงาน
		 ให้แก่บริษัทและกลุ่มบริษัททั้งจ�ำนวน ณ วันที่บริษัทเอกชนคู่สัญญาส่งมอบสินทรัพย์นั้นให้แก่บริษัทและกลุ่มบริษัท
		 คู่กับบัญชีรายได้รอตัดบัญชี ซึ่งแสดงในหมวดหนี้สิน
		 บริษัทและกลุ่มบริษัทบันทึกรับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์
		 ที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับโอน หรือตามอายุที่เหลือของสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน แล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า
		 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับโอนดังกล่าวค�ำนวณตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
		 ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจ�ำนวน ในอัตราดังนี้
จ�ำนวนปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกภายในอาคาร
อุปกรณ์โครงข่าย
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

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

		 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีลงให้เท่ากับ
		 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่งไม่มีการตัดจ�ำหน่ายจะถูก
ทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมี
เหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต�่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ซึ่งจะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้
		 รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่
		 ในรายงาน
2.15 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาบันทึกเป็นสินทรัพย์ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาและการด�ำเนินการให้โปรแกรม
		 คอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ำมาใช้งานได้ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตามอายุการใช้งานที่ประมาณการขึ้น 3 ถึง 7 ปี
ค่าสิทธิ - ระบบจัดการเรียนการสอน
		
		
		
		

ค่าสิทธิ - ระบบจัดการเรียนการสอน เป็นค่าสิทธิที่เกิดจากบริษัทและกลุ่มบริษัทได้ท�ำสัญญาร่วมด�ำเนินการให้บริการ
ซอฟท์แวร์ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยตกลงให้สิทธิในระบบดังกล่าวแก่บริษัทและกลุ่มบริษัท
แต่เพียงผู้เดียว เพื่อน�ำไปให้บริการหรือจ�ำหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าทั่วประเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี บริษัทและ
กลุ่มบริษัทจะตัดจ�ำหน่ายค่าสิทธิดังกล่าวตามอายุสัญญา
สิทธิในการถือครองคลื่นความถี่

		
		
		
		
		

สิทธิในการถือครองคลื่นความถี่ เป็นสิทธิในการถือครองและใช้คลื่นความถี่ระบบ 1900 MHz และโทรศัพท์เคลื่อนที่
รุ่นที่ 3 (IMT 2000) ซึ่งได้รับมาจากบันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี่ การเลิกสัญญากิจการร่วมค้าและ
การจัดการทรัพย์สินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท และ บมจ.กสท โดยจะตัด
จ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 17 ปี (ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2568) ตามอายุที่เหลืออยู่
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับ
ค่าตัดจ�ำหน่าย

		 ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยน�ำราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ
		 ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
		 ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ
		 ปรับปรุง ตามความเหมาะสม
2.16 การบัญชีส�ำหรับสัญญาเช่าระยะยาว
		 การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
		
		
		
		

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทและกลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับ
การใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�ำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ท�ำให้บริษัทและกลุ่มบริษัท
มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

		
		
		
		
		

ณ วันทีเ่ ริม่ ต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษทั และกลุม่ บริษทั แยกค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่
เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทและกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�ำนวนหนี้สินจะลดลงตามจ�ำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัย
จากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและกลุ่มบริษัท
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		 กรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
		
		
		
		
		
		
		

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่บริษัท
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า โดยจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายจะปันส่วนระหว่าง
หนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงิน เพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนีส้ นิ คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเี่ ช่า
หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

		 สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่า
		 ด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธเี ส้นตรงตลอดอายุของ
		 สัญญาเช่านั้น
		 ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึก
		 เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
		 กรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
		 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
		 สินทรัพย์ที่ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานแสดงรวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัด
		 ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เช่นเดียวกับสินทรัพย์ของบริษัทที่มีลักษณะเหมือนกัน รายได้ค่าเช่ารับรู้
		 โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า
2.17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
2.18 ประมาณการหนี้สิน
		
		
		
		
		
		

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทและกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อ
ช�ำระภาระหนีส้ นิ ดังกล่าว และสามารถประมาณจ�ำนวนภาระหนีส้ นิ ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำ� นวนทีเ่ ป็น
สาระส�ำคัญ ประมาณการหนีส้ นิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั
ก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจ�ำนวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ หนีส้ นิ
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

2.19 การรับรู้รายได้
		 			
			
			

รายได้คา่ บริการการใช้โทรศัพท์พนื้ ฐานภายในประเทศ โทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายในประเทศ และค่าบริการโทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ รับรู้ตามระยะเวลาที่ให้บริการในอัตราค่าบริการที่บริษัทและกลุ่มบริษัทก�ำหนด โดยบริษัทและ
กลุม่ บริษทั จะประมาณรายได้คา่ บริการทีย่ งั ไม่มกี ารออกใบแจ้งหนีจ้ ากประวัตกิ ารใช้โทรศัพท์ของลูกค้า และแสดงเป็น
รายได้ค้างรับในหมวดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

		 			

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศที่ บมจ.กสท เป็นผู้ให้บริการรับรู้ในอัตราที่ก�ำหนดเมื่อได้ให้
บริการแก่ลูกค้า ตามที่ได้รับแจ้งจ�ำนวนการใช้โทรศัพท์จาก บมจ.กสท

		 -

รายได้จากการให้บริการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการติดตั้งแล้วเสร็จ

		 -

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะรับรู้ตามระยะเวลาการให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเงินที่จัดเก็บได้
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 -

รายได้ค่าเช่าคู่สายและวงจรรับรู้ตามระยะเวลาที่ได้ให้บริการในอัตราที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ประกาศไว้

		 -

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา

		 			

รายได้ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) รับรู้เมื่อได้ให้เชื่อมโยงโครงข่ายตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการรับช�ำระ

		 -

รายได้จากการขายอุปกรณ์รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านั้นแล้ว

		 -

รายได้จากการขายบัตรโทรศัพท์และบัตรอินเตอร์เน็ตรับรู้เมื่อขาย

		 			
			
			
			
			
			

ส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนจะรับรู้เป็นรายได้ดังนี้
ผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่ำต่อปีและส่วนที่เกินกว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่ำจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งค�ำนวณ
จากใบแจ้งยอดรายได้ที่ได้รับจากบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญา ในกรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการ
เรียกเก็บเงิน บริษัทและกลุ่มบริษัทจะบันทึกลูกหนี้ทั้งจ�ำนวน และบันทึกรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทและกลุ่มบริษัท
ไม่เกินส่วนแบ่งที่บริษัทและกลุ่มบริษัทจะได้รับตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา และบันทึกบริษัทคู่สัญญาเป็นเจ้าหนี้
ส่วนแบ่งรายได้ โดยเจ้าหนีส้ ว่ นแบ่งรายได้จะแสดงสุทธิจากค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในส่วนทีบ่ ริษทั เอกชนทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญา
ต้องรับผิดชอบ

		 -

รายได้จากการได้รับสินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 2.13

		 			

รายได้จากการได้รับเงินลงทุนจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ด�ำเนินกิจการตามสัญญาร่วมลงทุน ได้อธิบายไว้ใน
หมายเหตุ 2.9

		 			

ส�ำหรับรายการค้าที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทน มากกว่าการเป็นตัวการ บริษัทและกลุ่มบริษัท
จะรับรู้รายได้ด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหน้า

		 			
			

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่ า ใช้ จ่ายเริ่ม แรกที่เกิด ขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่ อให้ เ กิ ดสั ญ ญาเช่ า รั บรู ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า เช่ า ทั้ ง สิ้ นตามสัญ ญา
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

		 -

เงินปันผลรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทและกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

		 			
			

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และค�ำนึงถึงจ�ำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�ำหรับการบันทึกค้างรับของบริษัทและกลุ่มบริษัท เว้นแต่จะมี
ความไม่แน่นอนในการรับช�ำระ

		 รายได้ทุกประเภทตามที่กล่าวข้างต้นแสดงสุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนลด
2.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		
		
		
		
		
		

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั และกลุม่ บริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุม
โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�ำหน้าที่
ถือหุ้นบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัท
และกลุม่ บริษทั ผูบ้ ริหารส�ำคัญทีเ่ ป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษทั และกลุม่ บริษทั ตลอดทัง้ สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ
กับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

		 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและกลุ่มบริษัทแต่ละรายการ บริษัทและ
		 กลุ่มบริษัทจะค�ำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
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2.21 ผลประโยชน์พนักงาน
		 2.21.1 โครงการสมทบเงิน
		
		
		
		

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงินที่แน่นอนไปอีก
กิจการหนึง่ แยกต่างหาก (กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ) และจะไม่มภี าระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ ะต้อง
จ่ายสมทบเพิม่ เติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�ำงานให้กับกิจการ โครงการสมทบเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท ได้แก่
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บริษทั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ในภายหลังใช้ชอื่ ว่า “กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพผูป้ ฏิบตั งิ านองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 เมื่อบริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท
ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนแล้ว” เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 โดยก�ำหนดให้พนักงานที่เข้า
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2540 เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ ทุกคน ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่
29 กันยายน 2540 ให้เป็นไปตามความสมัครใจได้ โดยสามารถเลือกเข้ากองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงานหรือ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพฯ โดยบริษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน/
ค่าจ้าง ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี และจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 บริษัทได้เปลี่ยนอัตราสมทบเป็นอัตรา
ร้อยละ 13 และ 12 ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี และไม่เกิน 20 ปี ตามล�ำดับ บริษัทรับรู้เงินจ่ายสมทบ
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ โดยสินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ ได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัท และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ

		 2.21.2 โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
		
		
		
		

โครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิ
ของบริษัทและกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การค�ำนวณนั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นรายปี

		 บริษทั และกลุม่ บริษทั รับรูก้ ำ� ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
		 โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ของบริษัทและกลุ่มบริษัท มีดังนี้
2.21.2.1 โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อนื่
เมือ่ เกษียณอายุ
		
		
		
		

บริ ษั ท และกลุ ่ ม บริ ษั ท มี น โยบายก� ำ หนดให้ พ นั ก งานที่ มี อ ายุ ค รบ 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ เ กษี ย ณอายุ เ มื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ
โดยพนักงานที่เกษียณอายุจะได้รับค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ
ผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุส�ำหรับพนักงานที่ท�ำงานติดต่อกันครบ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี และที่ท�ำงานครบ 15 ปี
ด้วยอัตราค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวน 180 วันและ 300 วัน ของฐานเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ ตามล�ำดับ

		 2.21.2.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
		
		
		
		

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน หรือกองทุนบ�ำเหน็จเดิม ตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 เพื่อจ่ายสงเคราะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงาน และเพื่อให้พนักงาน
กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์หรือบุคคลเป็นประกัน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบเพื่อกองทุนสวัสดิการฯ เป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงานและจ่ายสมทบเพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่ง ณ
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

		
		
		
		
		
		
		
		

วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ค�ำนวณโดยใช้เงินเดือน ณ วันสิ้นงวดคูณด้วยอายุงาน ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ก�ำหนดในข้อบังคับ
ของกองทุนสวัสดิการฯ และต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2548 บริษัทได้มีการแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
พนักงาน 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 คูณด้วย
อายุงานตั้งแต่วันเริ่มท�ำงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และช่วงที่ 2 ใช้เงินเดือน ณ วันสิ้นงวดคูณด้วยอายุงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบที่แก้ไขใหม่นี้จนถึงปัจจุบัน
ในการค�ำนวณสินทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการฯ ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและ
เงินฝากธนาคาร เงินให้พนักงานกูย้ มื และดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 2.21.3 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
		
		
		
		
		

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์
ทีก่ ำ� หนดไว้ เป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่ กิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบนั และงวดก่อน ซึง่ ผลประโยชน์นไี้ ด้คดิ ลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การค�ำนวณนั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นรายปี
โดยค�ำนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์
ประกันภัยรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเมือ่ เกิดขึน้ ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของบริษทั และกลุม่ บริษทั มีดงั นี้

		 โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
		 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ให้รางวัลตอบแทนความชอบจากการท�ำงานระยะยาวแก่พนักงานที่มีอายุการท�ำงานครบ 25 ปี
		 และ 36 ปี
		 2.21.4 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
		 บริษทั และกลุม่ บริษทั รับรูผ้ ลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างเป็นค่าใช้จา่ ย เมือ่ บริษทั และกลุม่ บริษทั มีคำ� สัง่ อนุมตั ใิ ห้พนักงานลาออก
		 โดยมีการยกเลิกการจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือให้ผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้าง โดยให้ขอ้ เสนอเพือ่ สนับสนุนให้
		 มีการออกจากงานโดยสมัครใจ
		 บริษทั และกลุม่ บริษทั จะมีการคิดลดกระแสเงินสด หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างเกินกว่า 12 เดือนนับจาก
		 วันทีร่ ายงาน
		 2.21.5 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
		 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน
		 ท�ำงานให้
		 หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระส�ำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก�ำไร หากบริษัทและ
		 กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการทีพ่ นักงานได้ทำ� งานให้
		 ในอดีตและภาระผูกพันนีส้ ามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
		 2.21.6 การจ่ายตอบแทนพนักงานเป็นหุ้นสามัญ
		
		
		
		
		
		

บริษทั ได้กำ� หนดให้จดั สรรหุน้ ให้พนักงานจากการแปลงสภาพ ทศท เป็นบริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือน
กรกฎาคม 2545 โดยให้พนักงานได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาพาร์ จ�ำนวน 6 เท่าของเงินเดือน และได้รับหุ้นให้เปล่า (ค�ำนวณ
ในราคาพาร์) จ�ำนวน 2 เท่าของเงินเดือน โดยพนักงานสามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวเมือ่ บริษทั เสนอขายหุน้ ต่อพนักงานและประชาชน
ทั่วไป ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของพนักงานในรูปของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 6.5
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเมื่อขายหุ้นต่อพนักงานและประชาชนทั่วไป บริษัทไม่ได้บันทึกค่าตอบแทนดังกล่าว จนกว่า
ได้มกี ารออกหุน้ สามัญภายใต้โครงการนี้
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2.22 ค่าวิจัยและพัฒนา
		 รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือ
		 ทางด้านเทคนิค รับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือ่ เกิดขึน้
		
		
		
		
		
		
		
		

ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนัน้ มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และ บริษทั และ
กลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน�ำสินทรัพย์มาใช้
ประโยชน์หรือน�ำมาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรูเ้ ป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส�ำหรับวัตถุดบิ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถน�ำมารวม
เป็นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์สว่ นรายจ่ายในการพัฒนาอืน่ รับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดรายการ รายจ่ายในการพัฒนา
ทีไ่ ด้รบั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยไปแล้วในงวดก่อนไม่สามารถรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป

		 รายจ่ายในการพัฒนาทีบ่ นั ทึกเป็นสินทรัพย์จะเริม่ ตัดจ�ำหน่ายเมือ่ เริม่ ผลิตหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยตัดจ�ำหน่ายด้วยวิธเี ส้นตรง
		 ตลอดระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์ของการพัฒนานัน้
2.23 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขาดทุน
		 เบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีได้ก�ำหนดไว้
		
		
		
		
		

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือสามารถขอคืนได้ โดยค�ำนวณจากก�ำไรขาดทุนประจ�ำปีที่ต้อง
เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้นรอบระยะเวลา ที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทได้ด�ำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี
ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆโดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ทสี่ ามารถน�ำกฎหมายภาษีอากร
ไปปฏิบตั ซิ งึ่ ขึน้ อยูก่ บั การตีความ และจะตัง้ ประมาณการค่าใช้จา่ ยภาษีอากรหากคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระค่าใช้จา่ ยภาษีอากร

		
		
		
		

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจ�ำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้
เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรทางบัญชีและก�ำไร(ขาดทุน)ทางภาษี

		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า
		 จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้
		 รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำ
จ�ำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

		
		
		
		
		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ทปี่ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

2.24 การจ่ายเงินปันผล
		 เงินปันผลทีจ่ า่ ยไปยังผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะรับรูใ้ นด้านหนีส้ นิ ในงบการเงินของกลุม่ บริษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีทปี่ ระชุมสามัญ
		 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
2.25 ก�ำไรต่อหุ้น
		 บริษทั และกลุม่ บริษทั แสดงก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับหุน้ สามัญ ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน)
		 ส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักทีอ่ อกอยูใ่ นระหว่างปี

3 การด�ำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท
		
		
		
		
		

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเห็นชอบหลักการการปรับโครงสร้างของบริษทั และ บมจ. กสท โดยการจัดตัง้
บริษทั ทีร่ ฐั บาลถือหุน้ 100% ได้แก่ บริษทั โครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBN Co) บริษทั โครงข่ายระหว่างประเทศและ
ศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต จ�ำกัด (NGDC Co) โดยบริษทั ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการจัดตัง้ NBN Co และให้
ด�ำเนินกิจการตัง้ แต่ กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม บริษทั และ บมจ.
กสท ด�ำเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้

		 			
			
			

พิจารณาแผนธุรกิจของ NGDC Co และ NBN Co ให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ในด้านการพัฒนาโครงข่าย
ไปยังชนบท และเพิม่ การเชือ่ มต่อกับต่างประเทศ รวมถึงความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการประเมิน
ทรัพย์สนิ ในมูลค่าเป็นธรรม และการสรรหาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ รวมถึงการถ่ายโอนบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบริษทั และ
บมจ.กสท ไปยังบริษทั ใหม่

		 			

พิจารณาปรับปรุงการขอยกเว้นให้ NGDC Co และ NBN Co ไม่ตอ้ งถือปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีทใี่ ช้บงั คับกับรัฐวิสาหกิจทัว่ ไป โดยให้อยูใ่ นกรอบเท่าทีจ่ ำ� เป็น

		 			

พิจารณาข้อเสนอเรือ่ งการขอใช้สทิ ธิแห่งทางในการปักเสาพาดสายของ NBN Co ให้เป็นไปตามกฎหมายทีบ่ งั คับใช้กบั
ทีส่ าธารณะนัน้ ๆ

		
		
		
		
		
		

การปรับโครงสร้างบริษทั ตามมติ คนร. ข้างต้น เป็นหนึง่ ในแผนงานส�ำคัญในปี 2560 ตามแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ
โดยเป็นการแก้ไขปัญหาการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ในภาพรวม ซึง่ เป็นการแยกประเภทการด�ำเนินงานด้านการวางโครงข่าย
โทรคมนาคมออกจากด้านการให้บริการลูกค้า ท�ำให้สามารถปรับโครงสร้างต้นทุนของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
ลดค่าใช้จ่ายพนักงาน และลดการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูห่ ลังการโอนย้ายทรัพย์สนิ ไปยัง NBN Co และ NGDC Co ทัง้ การใช้ทรัพย์สนิ ประเภทคลืน่ ความถี่
รวมถึงสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้องกับคลืน่ ความถี่ การบริหารทรัพย์สนิ ท่อร้อยสายใต้ดนิ และอีน่ ๆ

		
		
		
		
		
		
		

คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้บริษทั จัดตัง้ บริษทั โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด
(National Broadband Network : NBN Co) และ บมจ.กสท จัดตัง้ บริษทั โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต
จ�ำกัด (Neutral Gateway & Data Center : NGDC Co) ตามที่ ดศ. เสนอ บริษทั จึงได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าว
ต่อกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 จ�ำนวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท
เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9985 แล้วจะปรับสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังด�ำเนินการ
ประเมินมูลค่าและโอนทรัพย์สนิ ต่อไป ต่อมามติคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2561 และมติการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้โอนสินทรัพย์ให้ NBN Co และ NGDC Co

		
		
		
		

ฝ่ายบริหารได้ประเมินผลกระทบทางการเงินจากการจัดตัง้ NBN Co และ NGDC Co แล้ว คาดว่าจะท�ำให้กระแสเงินสดรับของ
บริษทั ในภาพรวมดีขนึ้ กว่าการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั แม้วา่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ จากค่าใช้โครงข่าย NBN Co และ NGDC Co
แต่จะมีคา่ ใช้จา่ ยทีล่ ดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญจากค่าใช้จา่ ยพนักงาน ค่าใช้จา่ ยบ�ำรุงรักษา และการลดการลงทุน นอกจากนีบ้ ริษทั
จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการคิดค่าบริการจากการที่ NBN Co ใช้ระบบงานสนับสนุนต่างๆ และใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั
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ส�ำหรับปี 2560 บริษัทได้จัดท�ำประมาณการกระแสเงินสดส�ำหรับระยะเวลา 5 ปี (2561 - 2565) ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้
ความระมัดระวัง และดุลยพินจิ อย่างรอบคอบ บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าหากบริษทั ด�ำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างดังกล่าวจะส่งผลให้
บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ เป็นล�ำดับ และมีเงินสดส�ำรองคงเหลือในระดับเพียงพอทีจ่ ะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง
หากไม่ได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทีบ่ ริษทั ไม่สามารถควบคุมได้

4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
4.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
		
		
		
		
		
		
		
		
		

กิจกรรมของบริษัทและกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาดการเงิน (ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ของตลาดการเงิน
และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบเชิงลบต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ โดยเฉพาะผลกระทบจากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย บริษัทและ
กลุม่ บริษทั จึงใช้เครือ่ งมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap)
เพื่อกระจายความเสี่ยงจากสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่ง และการช�ำระหนี้คืนก่อนก�ำหนด (Prepayment) เพื่อลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงด�ำเนินการโดยสายงานการเงิน
ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

		 4.1.1 ความเสี่ยงด้านตลาดการเงิน
				 (1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
				
				
				
				
				
				

เนือ่ งจากบริษทั และกลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วยเงินกูย้ มื เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเยนญี่ปุ่น ดังนั้นบริษัทและกลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ จากสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และเยนญี่ปุ่น ส�ำหรับสินทรัพย์ บริษัทและกลุ่มบริษัทมีเงินฝากที่เป็น
เงินตราต่างประเทศสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ กับธนาคารในประเทศ ซึง่ มีไว้เพือ่ จ่ายช�ำระหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกิดจาก รายการทางการค้า และการรับรู้
สินทรัพย์และหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

				 เพือ่ เป็นการจัดการกับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั และกลุม่ บริษทั ได้ดำ� เนินการดังนี้
				 - ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap)
				 - สะสมเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายช�ำระหนี้เงินตราต่างประเทศ (Natural Hedging)
				 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ท�ำตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส�ำหรับ
				 เงินกู้ยืม ที่เป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น แต่รายการทางการค้าอื่น เช่น การซื้ออุปกรณ์โครงข่ายและการจ่ายช�ำระเจ้าหนี้
				 การค้า ซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ด�ำเนินการป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับรายการเหล่านี้
(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
				
				
				
				
				
				

บริษัทและกลุ่มบริษัทได้รับดอกเบี้ยจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเปลี่ยนแปลงง่ายเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทและกลุ่มบริษัทจัดการกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยจัดให้มี
เงินฝากที่มีอายุครบก�ำหนดหลายช่วงเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดและเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต นอกจากนี้บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่กำ� หนดเป็นอัตรา
คงที่ ณ วันเริ่มต้นส�ำหรับสัญญาเช่าทางการเงินที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า เงินกู้ยืมระยะยาว เงินลงทุน
ในตราสารหนี้ภาครัฐ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหุ้นกู้
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 4.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
				
				
				
				
				

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ (หมายเหตุ 8 10 และ 11)
โดยเลือกธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศทีม่ สี าขาในประเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความน่าเชือ่ ถือในระดับสูง
ส�ำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษทั และกลุม่ บริษทั จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ ซึง่ ประกอบด้วย
ตราสารหนีภ้ าครัฐ และหุน้ กูท้ มี่ กี ารจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีร่ ะดับ A ขึน้ ไป บริษทั และกลุม่ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะท�ำให้
แน่ใจได้ว่าการขายสินค้าและการให้บริการไปยังลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม

		 4.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
				 บริษทั และกลุม่ บริษทั จัดการความเสีย่ งของสภาพคล่องโดยด�ำรงเงินสดอย่างเพียงพอและมีหลักทรัพย์ทมี่ ตี ลาดรองรับ
4.2
		
		
		
		
		
		

การบัญชีส�ำหรับอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทางการเงินและกิจการป้องกันความเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap)
บริษัทได้ท�ำข้อตกลงกับคู่สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากสกุลเงินหนึ่งไปเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ที่ได้ตกลงกัน และจะท�ำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่แตกต่างกันดังกล่าวเมื่อถึงก�ำหนดตามสัญญา ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส�ำหรับเงินกู้ยืม ซึ่งบริษัทและกลุ่มบริษัทได้บันทึกเงินกู้ยืมด้วย
สกุลเงินใหม่ทแี่ ลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ ำ� สัญญา ส่วนแตกต่างระหว่างสกุลเงินเดิมและสกุลเงินใหม่ได้บนั ทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ

		 รายละเอียดของอนุพนั ธ์ทเี่ ป็นเครือ่ งมือทางการเงินทีบ่ ริษทั เป็นคูส่ ญ
ั ญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 42

5 ประมาณการและการใช้วิจารณญาณ
		
		
		
		
		

ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

5.1
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
บริษทั และกลุม่ บริษทั มีลกั ษณะธุรกิจทีต่ อ้ งลงทุนในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มคี า่ เสือ่ มราคาของสินทรัพย์
ที่ใช้ในการด�ำเนินงานเป็นสาระส�ำคัญในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนของ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ทั้งที่ได้มาจากการซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน และการรวมธุรกิจจะค�ำนวณค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายจากการ
ประมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก โดยใช้วิธีเส้นตรง อายุการใช้งานถูกประมาณการตั้งแต่วันที่ได้รับสินทรัพย์มา
โดยจะใช้ประสบการณ์ในอดีตจากสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทและกลุ่มบริษัทจะทบทวนอายุการใช้งาน วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือ ทุกสิ้น
รอบปีบญ
ั ชี หรือเมือ่ มีการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทเี่ สือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ หรือมีการเปลีย่ นแปลง
ในด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการแข่งขัน อายุการใช้งานจริงอาจแตกต่างจากที่ได้ประมาณการไว้ ซึ่งการทบทวน
ในอนาคตนั้นอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอายุการใช้งาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมส�ำหรับโทรศัพท์ประจ�ำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่
เคเบิลใต้นำ�้ และโครงข่ายระหว่างประเทศ ส่วนสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนส่วนใหญ่ คือ สิทธิในการถือครองและใช้คลืน่ ความถีร่ ะบบ
1900 MHz และโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 (IMT2000) การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีและการใช้งานจะส่งผลให้อายุการใช้งาน
และมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้ประเมินไว้เปลี่ยนไป ณ วันที่ในงบการเงินบริษัทและกลุ่มบริษัทจะประเมินว่าที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนมีข้อบ่งชี้ถึงการด้อยค่าหรือไม่ หากพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ท�ำให้เชื่อว่าอาจเกิดการด้อยค่า
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บริษทั และกลุม่ บริษทั จะทดสอบ การด้อยค่าโดยประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากสินทรัพย์ และค�ำนึงถึงธุรกิจ ตลาด และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทีเ่ ป็นข้อบ่งชีว้ า่ อาจมีการด้อยค่าเกิดขึน้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
เทียบกับมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ ซึง่ จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้ มูลค่าจากการใช้ประมาณจาก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องใช้ข้อสมมติฐานหลายประการ
เช่น อัตราการเติบโตของตลาดโทรคมนาคม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนเลขหมาย ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และ
การใช้อัตราการคิดลดที่เหมาะสม

5.2 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
		
		
		
		

บริษัทและกลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งเกี่ยวพันกับ
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช�ำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผล
มาจากการที่บริษัทและกลุ่มบริษัท ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิดช�ำระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

		
		
		
		
		
		
		

นอกจากนี้บริษัทและกลุ่มบริษัทยังมีข้อโต้แย้งกับลูกหนี้การค้าบางราย ทั้งลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม และลูกหนี้
การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทและกลุ่มบริษัทได้บันทึกเป็นลูกหนี้ไว้ในงบการเงิน และยังไม่ได้รับช�ำระเงิน
ในปัจจุบัน ลูกหนี้การค้าดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนี้จากรายได้ทางไกลต่างประเทศ ลูกหนี้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Access
Charge) และลูกหนี้จากสัญญา ส่วนแบ่งรายได้ ตามที่กล่าวรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 บริษัท
และกลุม่ บริษทั มีการพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะได้รบั ช�ำระเงิน โดยค�ำนึงถึงประเด็นทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ และเชือ่ มัน่ ว่า
บริษทั และกลุม่ บริษทั มีประเด็นโต้แย้งทีเ่ พียงพอและจะได้รบั เงินดังกล่าว จึงยังไม่ได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้
การค้าดังกล่าว

5.3 สัญญาเช่าทางการเงินกรณีที่บริษัทและกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
		
		
		
		
		

บริษัทและกลุ่มบริษัทท�ำสัญญาหลายสัญญากับคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อเช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมาให้
บริการ เงือ่ นไขการจ่ายเงินให้กบั คูส่ ญ
ั ญาขึน้ อยูก่ บั หลายๆ ปัจจัย เช่น การใช้งานจริงทีเ่ กิดขึน้ จ�ำนวนของผูใ้ ช้บริการ ซึง่ จากการ
พิจารณานิยามและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาเหล่านี้ หากบริษัทและกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของสัญญา
มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่มาให้กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินทรัพย์เหล่านี้
อยู่ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและกลุ่มบริษัท

5.4 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
		
		
		
		
		
		
		

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน อัตรามรณะ รวมถึง
ข้อสมมติฐานเกีย่ วกับอัตราคิดลด การเปลีย่ นแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ กลุ่มบริษัท ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการก�ำหนดมูลค่าปัจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสด ทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ โดยใช้อตั ราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาล
ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระ
ภาระผูกพัน

		 ข้อสมมติฐานหลักส�ำหรับภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ซึ่งอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาดได้เปิดเผยไว้
		 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนทุน
		 วัตถุประสงค์ของบริษัทและกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้น เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงาน
		 อย่างต่อเนื่องของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อ
		 ด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

7 การจัดประเภทรายการใหม่
		 รายการบางรายการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อการ
		 เปรียบเทียบ และให้สอดคล้องกับการน�ำเสนองบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี ลดลง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

(1,936.84)

(1,936.84)

1,936.84

1,936.84

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
2559
รายได้จากการให้บริการอื่น เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น
ต้นทุนการให้บริการ เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

0.02
0.02
283.71
(283.71)

0.02
0.02
283.71
(283.71)

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7.67

8.20

7.60

7.89

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

4,433.51

11,018.42

4,309.79

10,894.82

เงินฝากประจ�ำ

1,941.59

1,005.09

1,921.59

1,004.96

รวม

6,382.77

12,031.71

6,238.98

11,907.67
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		 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและประเภทฝากประจ�ำ มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แท้จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		 2560 ร้อยละ 0.87 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ร้อยละ 0.62 ต่อปี)
		
		
		
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน และออมทรัพย์
ของกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน จ�ำนวน 67.65 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 57.72 ล้านบาท) และ
ได้รวมเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จ�ำนวน 29.23 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 30.11 ล้านบาท) เพื่อลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจ่ายช�ำระหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

		 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 4,433.51 ล้านบาท
		 และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 4,309.79 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 11,018.42 ล้านบาท และ 10,894.82
		 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้รวมเงินฝากธนาคารที่น�ำไปเป็นหลักประกันตามสัญญา จ�ำนวน 7.90 ล้านบาท (หมายเหตุ 32.1)

9 เงินฝากธนาคาร - โครงการเน็ตประชารัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
		
		
		
		
		
		
		
		
		

4,491.39

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

4,491.39

-

เงินฝากธนาคาร - โครงการเน็ตประชารัฐเป็นเงินทีบ่ ริษทั รับจากส�ำนักปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)
โดยบริษทั ได้รบั มอบหมายจากกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมให้ดำ� เนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายในวงเงินงบประมาณ 13,000.00 ล้านบาท
ในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ชื่อบัญชี “ค่าใช้จ่ายเพื่อด�ำเนินงานขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศฯ ของ บมจ.ทีโอที” สป.ดศ. ได้ด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินให้บริษัทงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2560 จ�ำนวน 3,786.61 ล้านบาท งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 จ�ำนวน 2,482.25 ล้านบาท งวดที่ 3 เมื่อวันที่
27 กันยายน 2560 จ�ำนวน 2,667.22 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 8,936.08 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยและอื่นๆ จ�ำนวน 17.92
ล้านบาท โดยบริษัทได้ฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้เบิกใช้เพื่อโครงการแล้ว จ�ำนวน 4,462.61 ล้านบาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 4,491.39 ล้านบาท (หมายเหตุ 29)

10 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ 6 - 12 เดือน
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

15,035.62

7,887.16

14,785.62

7,786.51

-

100.00

-

100.00

15,035.62

7,987.16

14,785.62

7,886.51
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เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ 6 - 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 15,035.62 ล้านบาท
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 14,785.62 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 7,887.16 ล้านบาท และ 7,786.51
ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้รวมเงินฝากประจ�ำของกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน จ�ำนวน 195.00 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 : 195.00 ล้านบาท) และได้รวมเงินฝากธนาคารที่น�ำไปเป็นหลักประกันตามสัญญา จ�ำนวน 1,035.79
ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 1,063.03 ล้านบาท) (หมายเหตุ 32.1)

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราว มีดังนี้

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
รับโอนจากเงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 16)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7,987.16

12,631.83

7,886.51

12,382.79

29,533.43

12,316.07

29,293.86

12,314.33

(22,484.97) (17,060.74)

(22,394.75) (16,910.61)

-

100.00

-

100.00

15,035.62

7,987.16

14,785.62

7,886.51

		 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แท้จริง ร้อยละ 1.43 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		 2559 : ร้อยละ 1.57 ต่อปี)

11 เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ - ภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ - เกินหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

22,595.34

24,529.07

22,595.34

24,529.07

2,454.00

40.00

2,454.00

40.00

25,049.34

24,569.07

25,049.34

24,569.07
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		 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

24,569.07

24,006.64

24,569.07

24,006.64

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

47,278.42

34,289.46

47,278.42

34,289.46

ลดลงระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

(46,798.15) (33,727.03)

(46,798.15) (33,727.03)

25,049.34

24,569.07

25,049.34

24,569.07

22,595.34

24,479.07

22,595.34

24,479.07

-

50.00

-

50.00

22,595.34

24,529.07

22,595.34

24,529.07

2,454.00

40.00

2,454.00

40.00

25,049.34

24,569.07

25,049.34

24,569.07

เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ - ภายในหนึ่งปี
เงินฝากธนาคาร
ตราสารหนี้
เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ - เกินหนึ่งปี
ตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ทั้งสิ้น
		
		
		
		
		

เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย เงินที่ฝากไว้กับธนาคารต่างๆ เป็นประเภทเงินฝาก
ทีม่ รี ะยะเวลาก�ำหนดไม่เกิน 24 เดือน และหุน้ กู้ โดยบริษทั จะพิจารณาสมทบในแต่ละปีเพือ่ น�ำไปช�ำระหนีไ้ ด้ตามความจ�ำเป็น
ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติหลักการจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการเงินตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยต้อง
รายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ ทั้งนี้เงินลงทุนเพื่อส�ำรองช�ำระหนี้ข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แท้จริง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.75 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ร้อยละ 1.60 ต่อปี)

12 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

6,731.58

7,124.98

6,731.73

7,112.61

ลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
(หมายเหตุ 12.2)

166.88

834.60

166.88

834.60

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ (หมายเหตุ 12.3)

-

681.04

-

681.04

6,898.46

8,640.62

6,898.61

8,628.25

156.27

155.61

156.27

155.61

7,054.73

8,796.23

7,054.88

8,783.86

ลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม (หมายเหตุ 12.1)

รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

12.1 ลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

4,703.21

4,677.56

4,703.36

4,678.09

981.63

1,470.74

981.63

1,470.74

3,973.49

3,791.52

3,973.49

3,778.62

562.69

562.45

562.69

562.45

รวมลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม

10,221.02

10,502.27

10,221.17

10,489.90

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(3,489.44)

(3,377.29)

(3,489.44)

(3,377.29)

6,731.58

7,124.98

6,731.73

7,112.61

ลูกหนี้การค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค้างรับ
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวมลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม

		 ลูกหนีก้ ารค้ากิจการโทรคมนาคมประกอบด้วย ลูกหนีผ้ ใู้ ช้บริการจากโครงข่ายของบริษทั เช่น จากการใช้บริการโทรศัพท์พนื้ ฐาน
		 ค่าเช่าท่อร้อยสายเคเบิล ค่าเช่าวงจร ค่าเชื่อมโยง (Access Charge)
		 ลูกหนี้การค้าที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วได้รวมลูกหนี้ที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน
		 804.91 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 1,254.99 ล้านบาท)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (บมจ.กสท) มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกข้อตกลงการแบ่ง
รายได้ทางไกลต่างประเทศ โดยจะขอช�ำระเป็นค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ตามอัตราที่ บมจ.กสท เสนอต่อ กสทช. แทน ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 อย่างไรก็ตามบริษัทมีหนังสือแจ้งให้ บมจ.กสท ทราบว่าข้อตกลงเดิมยังมีผลบังคับใช้ต่อไป และ
เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2554 บริษทั ได้ฟอ้ ง กสทช. เพือ่ ให้เพิกถอนค�ำชีข้ าดข้อพิพาทและค�ำวินจิ ฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ข้างต้นที่มีการชี้ขาดและค�ำวินิจฉัยที่ไม่เป็นประโยชน์กับบริษัท ต่อมา
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 บริษัทยื่นฟ้อง บมจ.กสท ต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ช�ำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของทุนทรัพย์ จ�ำนวน 4,348.22 ล้านบาท และศาลปกครองกลางได้รบั ค�ำฟ้องไว้พจิ ารณาแล้ว แต่เนือ่ งจาก
บมจ.กสท ไม่ได้ส่งข้อมูลตามข้อตกลงเดิม ท�ำให้บริษัทไม่สามารถวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และประมาณมูลค่าต้นทุน
ส่วนแบ่งรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทจึงยังไม่บันทึกส่วนแบ่งรายได้ทางไกลต่างประเทศจาก บมจ.กสท และไม่บันทึก
ต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการรายอื่นในงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ต่อมาเมื่อวันที่
10 มกราคม 2561 ศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้องค�ำฟ้องของบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

		
		
		
		
		
		
		
		

บมจ.กสท ได้ท�ำข้อตกลงกับบริษัท เรื่อง การเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทคู่สัญญาภายใต้สัญญาให้
ด�ำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ของ บมจ.กสท รวม 3 ราย คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) (DTAC) บริษทั ทรู มูฟ จ�ำกัด (TRUE Move) และบริษทั ดิจติ อล โฟน จ�ำกัด (DPC) โดยเป็นข้อตกลง 3 ฝ่าย ระหว่าง
บริษัท บมจ.กสท และบริษัทคู่สัญญา เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ติดต่อกับโครงข่ายของบริษัทและคู่สัญญาของบริษัท
ต่อมาเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีผลบังคับใช้ ซึง่ ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวได้มกี ารก�ำหนด
ในหมวด 2 การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และ กสทช. ได้ออกประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
ในปี 2549 เป็นผลให้คู่สัญญาของ บมจ.กสท 2 ราย คือ DTAC และ TRUE Move ใช้เป็นข้ออ้างในการขอยุติการจ่าย
ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) และขอเจรจาเพื่อท�ำสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย และอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่าย

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE

167

		
		
		
		
		
		
		

(Interconnection Charge หรือ IC) โดยจะจ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge) จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เท่านั้น
และระหว่างที่ไม่มีข้อยุติจะช�ำระค่า IC ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป ในอัตราที่ตกลงกันหรือในอัตรา
ชั่วคราวที่ กสทช. ก�ำหนด และ DPC เป็นรายที่ 3 ที่ใช้เป็นข้ออ้างในการขอยุติการจ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge)
โดยในไตรมาสที่ 2/2552 DPC มีหนังสือขอท�ำสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช.
ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และแจ้งยกเลิกข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และหยุดช�ำระค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 บริษัทจึงหยุดรับรู้รายได้ค่าเชื่อมโยงของ DPC
ตั้งแต่วันดังกล่าว

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเห็นว่า แม้ว่าจะมีประกาศ กสทช. เรื่อง IC แล้ว แต่ข้อตกลงเรื่องค่าเชื่อมโยง (Access Charge)
ทุกฉบับยังมีผลใช้บงั คับ ดังนัน้ คูส่ ญ
ั ญาของ บมจ.กสท จึงไม่มสี ทิ ธิยตุ กิ ารจ่ายค่าเชือ่ มโยง (Access Charge) ตามข้อตกลงฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทแจ้งยืนยันให้คู่สัญญาทั้ง 2 บริษัท
จ่ายค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ตามข้อตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายที่มีอยู่เดิมต่อไป โดยฝ่ายบริหารของบริษัทจะ
ต่อสู้ทางกฎหมายจนถึงที่สุด โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 บริษัทได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาล
มีค�ำพิพากษาเพิกถอนประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553
ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งยกฟ้อง วันที่ 15 ตุลาคม 2553 บริษัทยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้ยื่นฟ้อง บมจ.กสท และคู่สัญญาของ บมจ.กสท ทั้ง 2 ราย ต่อศาลแพ่ง
ฐานผิดสัญญา (ข้อตกลง) และเรียกค่าเสียหาย โดยทั้งสองกรณีศาลมีค�ำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่
3 พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 16 กันยายน 2552 ศาลแพ่ง มีค�ำสั่งจ�ำหน่ายคดีระหว่างบริษัทกับ บมจ.กสท และ DTAC
และระหว่างบริษัทกับ บมจ.กสท และ TRUE Move ตามล�ำดับ ออกจากสารบบความ โดยพิจารณาเห็นว่าคดีอยู่ในอ�ำนาจ
ของศาลปกครอง ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงได้เห็นชอบให้ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดด�ำเนินคดีแทน แต่ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุดมีความเห็นให้บริษทั ด�ำเนินการฟ้องคดีเอง แต่เนือ่ งจากการยุตกิ ารจ่ายค่าเชือ่ มโยงนัน้ คูส่ ญ
ั ญาของ บมจ.กสท
ทั้ง 3 รายไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ที่ต้องน�ำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ให้บริษัทด้วย บริษัท
จึงยังไม่บันทึกบัญชีรายได้ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) รายของ DTAC และ TRUE Move ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
จนถึงปัจจุบัน ส่วนของราย DPC ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 จนถึงปัจจุบัน

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

นอกจากนี้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2550 บมจ.กสท ได้ผิดนัดช�ำระหนี้ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ในส่วนที่ บมจ.กสท
เป็นผู้ด�ำเนินการเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 โดยบริษัทได้รับข้อมูลค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ในส่วนนี้จนถึง
เดือนตุลาคม 2550 บริษัทจึงบันทึกรายได้เฉพาะเดือนตุลาคม 2550 จ�ำนวน 84.02 ล้านบาท และหยุดบันทึกรายได้
ในส่วนนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บมจ.กสท ได้ผิดนัดช�ำระหนี้จ�ำนวนครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่ง
รายได้ที่ บมจ.กสท ได้รับจาก DPC และต้องน�ำส่งให้แก่บริษัทเพิ่มเติมจากส่วนแบ่งรายได้ขั้นต�่ำที่บริษัทได้รับช�ำระแล้ว
ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2550 เป็นจ�ำนวน 345.50 ล้านบาท และส่วนแบ่งรายได้
ส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจ�ำนวน 130.12 ล้านบาท ซึ่งต่างถึงก�ำหนด
ช�ำระแล้วในไตรมาสที่ 1/2551 และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการให้ บมจ.กสท ช�ำระ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับ
ข้อมูลครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งรายได้ที่ บมจ.กสท ได้รับจาก DPC จนถึงเดือนมิถุนายน 2551 แต่บริษัทได้รับหนังสือแจ้ง
จาก บมจ.กสท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 ว่าจะช�ำระเงินเมื่อศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง
ให้ บมจ.กสท และคูส่ ญ
ั ญา DTAC และ TRUE Move ช�ำระค่าเชือ่ มโยง (Access Charge) บริษทั จึงหยุดรับรูร้ ายได้ในส่วนนี้
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2551 อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทคาดว่าบริษัทจะได้รับช�ำระเงินค่าเชื่อมโยง (Access Charge)
และจ�ำนวนครึง่ หนึง่ ของส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว ซึง่ แสดงรวมอยูใ่ นยอดลูกหนีก้ ารค้ากิจการโทรคมนาคมทัง้ จ�ำนวน จึงไม่ได้
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับจ�ำนวนที่ยังไม่ได้รับช�ำระและบันทึกเป็นลูกหนี้ไว้ในงบการเงินนี้

		
		
		
		

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้อง บมจ.กสท และคู่สัญญาของ บมจ.กสท ทั้ง 3 ราย มีทุนทรัพย์รวมกันทุกคดี
ทั้ ง สิ้ น 162,477.27 ล้ า นบาท และแก้ ไ ขทุ น ทรั พ ย์ เ ป็ น 348,327.51 ล้ า นบาท เมื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2557
ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอรับช�ำระหนี้และเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลได้รับค�ำสั่งฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 อนึ่งตั้งแต่ปี 2550 บริษัทไม่ได้บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเชื่อมโยง (Access
		 Charge) ที่เป็นกรณีพิพาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ในงบการเงินนี้ (หมายเหตุ 44.1.2)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ำกัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัทตามสัญญาร่วมการงานฯ ได้ประสบปัญหา
สภาพคล่องทางการเงิน ได้ยนื่ ค�ำร้องขอฟืน้ ฟูกจิ การต่อศาลล้มละลายกลางเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2551 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีค�ำสั่งให้ ทีทีแอนด์ที เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 และมีค�ำสั่งแต่งตั้งให้บริษัท
พี แพลนเนอร์ จ� ำ กั ด เป็ น ผู ้ ท� ำ แผนฟื ้ น ฟู กิ จ การในวั น ที่ 22 กรกฎาคม 2552 ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 3 มี น าคม 2557
ศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งแต่งตั้ง บจก.พีซีแอล แพลนเนอร์ เป็นผู้บริหารแผนแทน บริษัท พี แพลนเนอร์ จ�ำกัด เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งศาลตามกฎหมายพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด และได้มีค�ำพิพากษาให้
ทีทีแอนด์ที ล้มละลายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นขอรับช�ำระหนี้ในชั้นพิทักษ์ทรัพย์ เป็นหนี้ทางการค้า
และหนี้อื่นๆ หลายรายการ โดยในส่วนของหนี้ทางการค้าปกติ บริษัทได้บันทึก ทีทีแอนด์ที เป็นลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 เป็นจ�ำนวน 1,738.06 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559 : 1,714.70 ล้านบาท) แต่เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
จ�ำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับช�ำระหนี้ บริษัทจึงบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้ทางการค้า ทั้งจ�ำนวนไว้ใน
งบการเงินนี้ ตามจ�ำนวนที่เหมาะสม

		
		
		
		

เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2560 บริษทั ได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด�ำที่ 454/2560 เรียกร้องให้ AWN ช�ำระเงินค่าเช่า
เครื่องและอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559) ให้บริษัท
จ�ำนวน 575.49 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น จ�ำนวน 559.62 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง (หมายเหตุ 46.1)

		
		
		
		

บริษทั ไม่มคี วามเสีย่ งจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ เนือ่ งจากบริษทั มีลกู ค้าจ�ำนวนมากราย ซึง่ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการ
โทรศัพท์ทั้งภาคธุรกิจ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และผู้ใช้รายย่อยทั่วไป การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ครอบคลุมถึง
ลูกค้าที่จะเก็บเงินไม่ได้ ตามประสบการณ์การช�ำระเงินในอดีต ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ท�ำให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยง
เพิ่มเติมเกินกว่าจ�ำนวนเงินที่ได้รับรู้ในรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

12.2 ลูกหนี้การค้าผู้ ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

4,539.81

4,923.31

4,539.81

4,923.31

-

162.14

-

162.14

4,539.81

5,085.45

4,539.81

5,085.45

(4,372.93)

(4,250.85)

(4,372.93)

(4,250.85)

166.88

834.60

166.88

834.60

ลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและ
ร่วมลงทุนที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
- บุคคลภายนอก
รายได้ค้างรับ
- บุคคลภายนอก
รวมลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
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ลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน เป็นลูกหนี้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในส่วนที่ให้บริการ
โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (ทรู) และ ทีทีแอนด์ที โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบแจ้งหนี้และ
เรียกเก็บเงิน โดยเมือ่ ได้รบั ช�ำระจากลูกหนีแ้ ล้วจึงจ่ายส่วนแบ่งให้บริษทั ดังกล่าวข้างต้นในอัตราส่วนแบ่งรายได้ตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ต่อมา ทีทีแอนด์ที ได้ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ได้ยื่นค�ำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อ
ศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งให้ ทีทีแอนด์ที เข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่งศาลตามกฎหมายพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด และ
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหมายนัดแจ้งบริษัทว่า ทีทีแอนด์ที จะหยุดประกอบกิจการ
ตามสัญญาร่วมการงานฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และให้บริษทั ด�ำเนินการให้บริการส�ำหรับผูใ้ ช้บริการทีเ่ หลืออยูต่ งั้ แต่
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ขณะนีศ้ าลล้มละลายกลางได้มคี ำ� พิพากษาให้ ทีทแี อนด์ที ล้มละลายแล้ว (หมายเหตุ 12.1)

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนีก้ ารค้าผูใ้ ช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนดังกล่าวรวมลูกหนีท้ เี่ ป็นส่วนราชการ
		 และรัฐวิสาหกิจ 171.51 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 209.88 ล้านบาท)
12.3 ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
- บุคคลภายนอก

379.72

379.72

379.72

379.72

-

681.04

-

681.04

379.72

1,060.76

379.72

1,060.76

(379.72)

(379.72)

(379.72)

(379.72)

-

681.04

-

681.04

รายได้ค้างรับ
- บุคคลภายนอก
รวมลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้

		 ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ เป็นลูกหนี้จากการรับรู้รายได้ขั้นต�่ำหรือร้อยละของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
		 ทัง้ สิน้ แล้วแต่จำ� นวนใดมากกว่า ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน ประกอบด้วยการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ บริการ
		 โทรศัพท์สาธารณะ การขายบัตรโทรศัพท์ เป็นต้น
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ รวมรายได้ค้างรับจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS)
จ�ำนวน 681.04 ล้านบาท ซึง่ เป็นค่าภาษีสรรพสามิตที่ AIS หักออกจากส่วนแบ่งรายได้ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2550 ถึงวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2550 โดย AIS ได้ช�ำระค่าภาษีสรรพสามิตข้างต้นให้กรมสรรพสามิต และปฏิเสธการช�ำระเงินให้บริษัท
เนือ่ งจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นวันทีก่ ระทรวงการคลังได้ประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตส�ำหรับกิจการโทรคมนาคม
เหลือร้อยละศูนย์ แต่ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่า AIS ไม่มีสิทธิน�ำค่าภาษีสรรพสามิตนี้ไปหักออกจากส่วนแบ่งรายได้
ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 บริษัทจึงบันทึกค่าภาษีสรรพสามิตดังกล่าวเป็นรายได้ค้างรับ
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 บริษัทได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้ AIS น�ำส่ง
ส่วนแบ่งรายได้ 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 คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ AIS ไม่ต้องช�ำระเงินให้บริษัท แต่บริษัทได้ยื่นค�ำร้องขอเพิกถอน
ค�ำชี้ขาดแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางพิพากษายกค�ำร้อง วันที่ 19 สิงหาคม
2559 บริษัทขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่
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5 กันยายน 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้อ่านค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครอง
สูงสุดมีค�ำสั่งยกอุทธรณ์ บริษัทได้บันทึกกลับรายการรายได้ค้างรับ จ�ำนวน 681.04 ล้านบาท ในงบการเงินไตรมาสที่
2/2560 ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าดังกล่าวไม่รวมลูกหนี้จากการเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
ซึ่งเป็น เงินผลประโยชน์อื่นใดปีที่ 17 - 25 ที่ AIS พึงได้รับตามสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Cellular Mobile Telephone) (สัญญา ข้อ 30) จ�ำนวน 36,741.73 ล้านบาท ขณะนีข้ อ้ พิพาทดังกล่าวอยูร่ ะหว่างกระบวนการ
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทจึงยังไม่บันทึกบัญชีส่วนแบ่งรายได้จากผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าว

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

12.4 การวิเคราะห์อายุหนี้ที่ค้างช�ำระ
		 ลูกหนี้การค้ากิจการโทรคมนาคม และลูกหนี้การค้าผู้ใช้บริการจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน ที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
		 สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
รายการ

ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
2560

ค้างช�ำระไม่เกิน 6 เดือน

2559

ลูกหนี้ผู้ ใช้บริการจากการ
ร่วมการงานและร่วมลงทุน
2560
2559

2,361.77

2,963.65

38.17

420.76

ค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

196.06

449.59

67.01

72.32

ค้างช�ำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

589.40

635.54

61.73

61.57

2,537.61

2,099.52

4,372.90

4,368.66

5,684.84

6,148.30

4,539.81

4,923.31

ค้างช�ำระเกินกว่า 2 ปี

รายการ
ค้างช�ำระไม่เกิน 6 เดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
ลูกหนี้ผู้ ใช้บริการจากการ
ร่วมการงานและร่วมลงทุน
2560
2559
2560
2559
2,361.92

2,964.18

38.17

420.76

ค้างช�ำระเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

196.06

449.59

67.01

72.32

ค้างช�ำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

589.40

635.54

61.73

61.57

2,537.61

2,099.52

4,372.90

4,368.66

5,684.99

6,148.83

4,539.81

4,923.31

ค้างช�ำระเกินกว่า 2 ปี
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13 สินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

สินค้าส�ำเร็จรูป

207.65

209.97

207.61

209.80

พัสดุในการให้บริการ ขยายงานและซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
โทรศัพท์

685.05

590.25

685.05

590.25

3.21

4.33

3.21

4.33

895.91

804.55

895.87

804.38

(304.12)

(323.83)

(304.12)

(323.83)

591.79

480.72

591.75

480.55

พัสดุส�ำนักงาน
หัก ค่าเผื่อสินค้าพัสดุล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
สินค้าและพัสดุคงเหลือ

14 ปรับมูลค่างานและหักล้างเงิน ดศ. - โครงการเน็ตประชารัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
2560
2559
บัญชีปรับปรุงมูลค่างานและหักล้างเงิน ดศ.
		
		
		
		

1,840.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

1,840.51

-

บัญชีปรับมูลค่างานและหักล้างเงิน ดศ. เป็นการปรับมูลค่างานในโครงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
สื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จ�ำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ด�ำเนินการติดตั้ง
เสร็จสิน้ แล้ว แต่อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการตรวจรับงาน รวมถึงอยูร่ ะหว่างการจัดท�ำรายงาน
ประกอบการเบิกจ่ายค่างานดังกล่าวกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

15 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ดอกเบี้ยค้างรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

72.94

71.93

70.46

69.04

-

-

47.31

23.66

ลูกหนี้กรมสรรพากร

599.59

1,135.47

579.64

1,097.17

เงินจ่ายล่วงหน้า

125.89

272.12

164.41

311.67

1,056.49

1,066.36

1,056.49

1,066.36

18.51

20.73

18.51

20.73

825.38

731.01

809.28

697.50

2,698.80

3,297.62

2,746.10

3,286.13

-

(322.80)

-

(322.80)

2,698.80

2,974.82

2,746.10

2,963.33

เงินปันผลค้างรับ

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หัก ค่าเผื่อภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน (หมายเหตุ 47)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

16 เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
(หมายเหตุ 35, 39)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนลดลง
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
โอนเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 10)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
รวมราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

5,365.69
-

4,163.05
120.00

5,365.69
-

4,163.05
120.00

1,445.18
6,810.87

1,082.64
5,365.69

1,445.18
6,810.87

1,082.64
5,365.69

832.05
(181.40)
650.65
7,461.52

790.48
131.40
10.17
(100.00)
832.05
6,197.74

700.65
(50.00)
650.65
7,461.52

790.48
10.17
(100.00)
700.65
6,066.34
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		 เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หลักทรัพย์เผื่อขาย

ถือจนครบก�ำหนด

2560

2560

2559

เงินลงทุนทั่วไป

2559

2560

รวม

2559

2560

2559

-

-

-

131.40

-

-

-

131.40

หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

-

- 100.00

100.00

-

-

100.00

100.00

หุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

30.00

30.00

-

-

30.00

30.00

หุ้นกู้ ธนาคาร ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

50.00

-

-

-

50.00

-

- 130.00

180.00

-

-

130.00

180.00

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

บริษัท 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

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)

เงินฝากประจ�ำ
ตราสารหนี้

รวมตราสารหนี้
ตราสารทุน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

160.00

160.00

-

-

-

-

160.00

160.00

1.00

1.00

-

-

-

-

1.00

1.00

3,728.92 3,728.92

-

-

621.30

-

-

- (100.65) (100.65) (100.65) (100.65)

3,081.95 1,636.77

-

-

-

- 3,081.95 1,636.77

6,810.87 5,365.69

-

-

520.65

520.65 7,331.52 5,886.34

6,810.87 5,365.69 130.00

311.40

520.65

520.65 7,461.52 6,197.74

-

621.30 4,350.22 4,350.22

บวก รายการก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์
		 เผื่อขาย
รวมตราสารทุน
รวม
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลักทรัพย์เผื่อขาย

ถือจนครบก�ำหนด

2560

2560

2559

เงินลงทุนทั่วไป

2559

2560

รวม

2559

2560

2559

ตราสารหนี้
หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

-

100.00

100.00

หุ้นกู้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

30.00

30.00

-

-

30.00

30.00

หุ้นกู้ ธนาคาร ธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

-

50.00

-

-

-

50.00

-

-

130.00 180.00

-

-

130.00

180.00

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

บริษัท 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

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รวมตราสารหนี้

100.00 100.00

ตราสารทุน

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

160.00

160.00

-

-

-

-

160.00

160.00

1.00

1.00

-

-

-

-

1.00

1.00

3,728.92 3,728.92

-

-

621.30

-

-

- (100.65) (100.65) (100.65) (100.65)

3,081.95 1,636.77

-

-

-

- 3,081.95 1,636.77

6,810.87 5,365.69

-

-

520.65

520.65 7,331.52 5,886.34

130.00 180.00

520.65

520.65 7,461.52 6,066.34

-

621.30 4,350.22 4,350.22

บวก รายการก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์
		 เผื่อขาย
รวมตราสารทุน
รวม

6,810.87 5,365.69

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตราสารหนี้ จ�ำนวน 130.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 180.00 ล้านบาท)
		 เป็นตราสารหนี้ ทีถ่ อื จนครบก�ำหนด ซึง่ มีอายุถงึ ก�ำหนดช�ำระภายใน 1.34 - 1.72 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 2.25 - 5.06 ปี)
		 และมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แท้จริงในระหว่างปีร้อยละ 4.90 ต่อปี (ระหว่างปี 2559 : ร้อยละ 4.87 ต่อปี)
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย มีดังนี้
มูลค่าตามบัญชี
ระดับที่ 1

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

รวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

6,810.87

6,810.87

มูลค่าตามบัญชี
ระดับที่ 1

-

-

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

6,810.87

รวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

5,365.69

5,365.69

-

-

5,365.69

		 ล�ำดับของมูลค่ายุติธรรม
		 ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจ�ำส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้
		 ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่านิยามของระดับต่างๆ ดังนี้
		 			

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า

		 			

ข้อมูลระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

		 -

ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

		 บริษัทและกลุ่มบริษัท พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 1 ส�ำหรับตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วยราคาที่มีการเสนอ
		 ซื้อขาย (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและราคาตามประกาศของหลักทรัพย์จัดการกองทุน
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

17 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

133.01

133.39

612.05

612.05

(98.82)

(50.36)

(582.05)

(532.88)

34.19

83.03

30.00

79.17

-

-

1,077.69

1,057.69

-

-

(166.05)

(166.05)

-

-

911.64

891.64

34.19

83.03

941.64

970.81

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

		 การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

บริษัทร่วม
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

83.03

33.51

79.17

30.00

ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

(0.38)

49.52

-

-

(48.46)

-

(49.17)

49.17

34.19

83.03

30.00

79.17

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

-

-

891.64

892.28

ลงทุนในบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ�ำกัด

-

-

20.00

-

ตัดขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

-

-

-

(0.64)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

-

-

911.64

891.64

34.19

83.03

941.64

970.81

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
บริษัทย่อย

รวม
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คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นชอบให้บริษัทลงทุนในการจัดตั้ง บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง
เซอร์วิส จ�ำกัด (TOT OS) เพื่อบริหารงานเฉพาะสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทและให้บริการงานที่บริษัทต้องการ
ในงานเฉพาะ และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 บริษัทได้ถือหุ้นใน TOT OS 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
เนื่องจากบริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ท�ำให้บริษัท มีตัวแทน
ในคณะกรรมการ ซึง่ มีสทิ ธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50.00 ของคะแนนเสียงทัง้ หมด บริษทั จึงมีอำ� นาจในการควบคุมบริษทั
ดังกล่าว

		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทจ่ายเงินค่าหุ้น บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จ�ำกัด (TOT SC)
(เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะ สปอร์ต คลับ จ�ำกัด (TSC)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทผ่านกีฬาฟุตบอล และสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของบริษัทให้มี
ความแข็งแกร่งในระดับชาติ จ�ำนวน 5,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 128.11 บาท รวมจ�ำนวน 0.64 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญ
ทัง้ หมด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ�ำนวนหุน้ จดทะเบียนทัง้ สิน้ 20,000 หุน้ มีมลู ค่าตามการจดทะเบียนจ�ำนวน 2.00 ล้านบาท

		
		
		
		

บริษัทได้แสดงเงินลงทุนใน TSC เป็นบริษัทย่อย ถึงแม้ว่าบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 25.00
เนื่องจากบริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวน 4 ท่าน จากคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ท�ำให้บริษัทมีตัวแทน
ในคณะกรรมการ ซึง่ มีสทิ ธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 50.00 ของคะแนนเสียงทัง้ หมด บริษทั จึงมีอำ� นาจในการควบคุมบริษทั
ดังกล่าว

		
		
		
		
		

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้บริษัทจัดตั้ง NBN Co และ บมจ.กสท จัดตั้ง NGDC
Co ตามที่ ดศ. เสนอ บริษทั จึงได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2560
จ�ำนวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท รวมทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท เพือ่ ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยบริษทั
ถือหุ้น ร้อยละ 99.9985 บริษัทจึงแสดง NBN Co เป็นบริษัทย่อยและน�ำเสนองบการเงินรวมเป็นครั้งแรกส�ำหรับงบการเงิน
ในไตรมาส 3/2560

ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์

ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์

ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด

บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด

บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ
Chip Card

บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

100.00

136.47

957.52

50.00

ทุนที่
ช�ำระแล้ว

30.00

49.00

48.12

26.00

612.05

30.00

108.29

460.76

13.00

(479.03)

4.19

(57.93)

(412.29)

(13.00)

(98.83)

-

(50.36)

(48.47)

-

34.19

34.19

-

-

-

ผลสะสม
เงินลงทุน
สัดส่วนของ
ของส่วน ค่าเผื่อการ ตามวิธี
การถือหุ้น เงินลงทุน แบ่งผลก�ำไร ด้อยค่าของ ส่วนได้เสีย (ร้อยละ) ตามราคาทุน (ขาดทุน) เงินลงทุน
สุทธิ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บริษัทร่วม

บริษัท

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

งบการเงินรวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์

ให้บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์

ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด

บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด

บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

100.00

136.47

957.52

50.00

ทุนที่
ช�ำระแล้ว

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)

(50.36)

-

(50.36)

-

-

83.03

33.86

-

49.17

-

ผลสะสม
เงินลงทุน
สัดส่วนของ
ของส่วน ค่าเผื่อการ ตามวิธี
การถือหุ้น เงินลงทุน แบ่งผลก�ำไร ด้อยค่าของ ส่วนได้เสีย (ร้อยละ) ตามราคาทุน (ขาดทุน) เงินลงทุน
สุทธิ

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ
Chip Card

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด

บริษัทร่วม

บริษัท

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

งบการเงินรวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

โทรคมนาคม
ให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป
ประกอบกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์
และสิทธิประโยชน์ของกิจการ
โทรคมนาคม
ไทย

ไทย
ไทย

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card
ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

20.00

1,200.00
4.81
2.00

136.47
100.00

50.00
957.52

ทุนที่
ช�ำระแล้ว

(582.05)

612.05

99.9985

(166.05)
(748.10)

20.00
1,077.69
1,689.74

(165.41)
(0.64)

(108.29)
-

(13.00)
(460.76)

108.29
30.00

13.00
460.76

98.57 1,055.80
25.00
1.25
25.00
0.64

49.00
30.00

26.00
48.12

-

911.64
941.64

20.00

890.39
1.25
-

30.00

30.00

สัดส่วนของ
ค่าเผื่อการ เงินลงทุน
การถือหุ้น เงินลงทุน ด้อยค่าของ ตามราคา
(ร้อยละ) ตามราคาทุน เงินลงทุน ทุน-สุทธิ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ
จ�ำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและบริษทั ย่อย

บริษัทร่วม
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท เดอะ สปอร์ต คลับ จ�ำกัด

บริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและบริษทั ย่อย

บริษัทร่วม
บริษัท เทลการ์ด จ�ำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท เดอะ สปอร์ต คลับ จ�ำกัด

บริษัท
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์
ดูแลโครงข่ายและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงข่าย

โทรคมนาคม
ให้บริการรับจ้างเหมาทั่วไป
ประกอบกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์
และสิทธิประโยชน์ของกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card
ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์

ประเภทธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

ลักษณะ
ความ
สัมพันธ์

1,200.00
4.81
2.00

136.47
100.00

50.00
957.52

ทุนที่
ช�ำระแล้ว

(532.88)

612.05

1,057.69
1,669.74

(166.05)
(698.93)

(165.41)
(0.64)

(108.29)
-

(13.00)
(411.59)

108.29
30.00

13.00
460.76

98.57 1,055.80
25.00
1.25
25.00
0.64

49.00
30.00

26.00
48.12

891.64
970.81

890.39
1.25
-

79.17

30.00

49.17

สัดส่วนของ
ค่าเผื่อการ เงินลงทุน
การถือหุ้น เงินลงทุน ด้อยค่าของ ตามราคา
(ร้อยละ) ตามราคาทุน เงินลงทุน ทุน-สุทธิ
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และก�ำไรขาดทุนของบริษัทร่วมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
		 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เทลการ์ด
จ�ำกัด

บริษัท แอดวานซ์
บริษัท เลนโซ่
ดาต้าเน็ทเวอร์ค
ดาต้าคอม จ�ำกัด
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
2559
2560
2559 2560
2559

2560
สินทรัพย์หมุนเวียน

5.43

5.21 102.75 103.45

บริษัท โมไบล์
คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
2560
2559

รวม

2560

2559

13.90

14.73 114.25 113.10 236.33 236.49

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11.20

11.20

14.21

20.57

31.26

31.09

0.05

0.05

56.72

62.91

หนี้สินหมุนเวียน

68.34

64.98

16.19

20.78

0.03

0.04

0.34

0.29

84.90

86.09

-

-

0.05

1.05

-

-

-

-

0.05

1.05

(51.71) (48.57) 100.72 102.19

45.13

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ (หนี้สิน) สุทธิ

45.78 113.96 112.86 208.10 212.26

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เทลการ์ด
จ�ำกัด
2560
รายได้

2559

บริษัท แอดวานซ์
บริษัท เลนโซ่
ดาต้าเน็ทเวอร์ค
ดาต้าคอม จ�ำกัด
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
2560

2559

2560

บริษัท โมไบล์
คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จ�ำกัด

2559

2560

2559

รวม

2560

2559

0.16

0.16

8.27

28.51

0.90

0.61

1.88

1.88

10.14

31.16

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่อง

(3.14)

(3.70)

(1.47)

7.08

(0.65)

(1.02)

1.10

1.15

(4.16)

3.51

ก�ำไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม

(3.14)

(3.70)

(1.47)

7.08

(0.65)

(1.02)

1.10

1.15

(4.16)

3.51

กระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงิน มีดังนี้
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จ�ำกัด
2560
2559
สินทรัพย์ต้นปี - สุทธิ

112.86

111.71

1.10

1.15

113.96

112.86

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ)

30.00

30.00

มูลค่าตามบัญชี

34.19

33.86

ก�ำไรระหว่างปี
สินทรัพย์ปลายปี - สุทธิ

		
		
		
		

บริษทั ได้รบั รูส้ ว่ นแบ่งผลขาดทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย และพิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วม 3 แห่ง คือบริษทั
เทลการ์ด จ�ำกัด บริษทั เลนโซ่ดาต้าคอม จ�ำกัด และบริษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จ�ำกัด แล้วทัง้ จ�ำนวน
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท และ บมจ.กสท ได้ตกลงยกเลิกสัญญากิจการร่วมค้า รวมทั้งบันทึกข้อตกลงใดๆ ไม่ว่า
โดยหนังสือหรือวาจาที่ได้กระท�ำขึ้น ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว เป็นผลให้ยกเลิกกิจการร่วมค้าไทย - โมบาย (ไทย -

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE
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โมบาย) และบริษัทต้องรับภาระหนี้สินของ ไทย - โมบาย ทั้งจ�ำนวนตามมูลค่ายุติธรรม และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
บริษัทได้รับโอนหุ้นที่ บมจ.กสท ถือใน บริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด (เอ ซี ที) จ�ำนวน 50,816,987 หุ้น ท�ำให้บริษัทมีอ�ำนาจ
ในการควบคุม เอ ซี ที บริษทั จึงแสดง เอ ซี ที เป็นบริษทั ย่อยและน�ำเสนองบการเงินรวมเป็นครัง้ แรกส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษทั ได้ถอื หุน้ ใน เอ ซี ที เพิม่ โดยการรับโอนหุน้ จากพนักงานของบริษทั ทีไ่ ม่ประสงค์จะถือหุน้ ใน 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
หุน้ ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.24 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2554 บริษทั ได้ซอื้ หุน้ ใน เอ ซี ที จากพนักงานของบริษทั ทีไ่ ม่ประสงค์
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
ในราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.00125 ล้านบาท และไตรมาส 4/2556 บริษทั ได้ซอื้ หุน้ ใน เอ ซี ที จากพนักงานของบริษทั
ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นใน เอ ซี ที เพิ่มอีก จ�ำนวน 0.000125 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 0.00125 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2560 บริษทั ได้ยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์โครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 ย่านความถี่ 2000 IMT(3G)
กับบริษัทย่อย ขณะนี้บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างร่วมพิจารณาแผนการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างไรก็ตามบริษทั ประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าได้รบั คืนจากเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว คาดว่าไม่ตำ�่ กว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เนื่องจากสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินสด และลูกหนี้การค้า ที่ไม่มีความเสี่ยง
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 จาก
คณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน บริษัทพิจารณาว่าบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญในบริษัทดังกล่าวจากการที่บริษัท
มีตัวแทนในคณะกรรมการซึ่งมีสิทธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนเสียงทั้งหมด อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไตรมาส
ที่ 1/2552 บริษัทไม่ได้รับข้อมูลงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียของ ทรู มัลติมีเดีย เพื่อใช้ส�ำหรับบันทึกรับรู้ส่วนได้เสียของ
เงินลงทุนในงบการเงินรวม บริษัทจึงหยุดรับรู้ส่วนได้เสียของเงินลงทุนใน ทรู มัลติมีเดีย และจัดประเภทเงินลงทุนใน
ทรู มัลติมีเดีย ใหม่จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทขายหุ้นบริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด บริษัท
เทลการ์ด จ�ำกัด บริษทั ทรู มัลติมเี ดีย จ�ำกัด และบริษทั เทรดสยาม จ�ำกัด ต่อมาเมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการ
ของบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทขายหุ้นบริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (แอดวานซ์) และ
ได้น�ำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยไตรมาส 4/2552 งบการเงินเฉพาะกิจการได้บันทึก
การด้อยค่าเงินลงทุนใน แอดวานซ์ เพิ่มเติม ส�ำหรับเงินลงทุนสุทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด จ�ำนวน 190.71 ล้านบาท เนื่องจาก
แอดวานซ์ มีขาดทุนสุทธิจ�ำนวนมากในงบการเงินส�ำหรับปี 2552 มีผลให้ขาดทุนสะสมเกินทุน และเมื่อวันที่ 25 กันยายน
2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทถอนเรื่องการเสนอขายหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วมทุน 5 บริษัทดังกล่าว
ข้างต้น คืนจากกระทรวงฯ เนื่องจากการจ�ำหน่ายหุ้นที่รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน ประกอบกับ
ขณะนี้ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้น และสภาพการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก สมควรน�ำมาพิจารณาในภาพรวมของการบริหารจัดการใหม่ และในไตรมาส 4/2559 บริษัทได้กลับรายการ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน จ�ำนวน 49.17 ล้านบาท เนื่องจากแอดวานซ์มีผลประกอบการดีข้ึน ไม่เป็นขาดทุนสะสม
ต่อมาเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการ แอดวานซ์ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำ� เนินกิจการให้บริการ
สื่อสารข้อมูลฯ และยกเลิก แอดวานซ์ ดังนั้นบริษัทจึงได้บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนส�ำหรับเงินลงทุนสุทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
จ�ำนวน 49.17 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2560
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท เลนโซ่ มีมติ ให้ เลนโซ่ ยุติการให้บริการ ADSL และ Broadband Internet
และให้ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำ� เนินกิจการ ดังนัน้ บริษทั จึงได้บนั ทึกการด้อยค่าเงินลงทุนส�ำหรับเงินลงทุนสุทธิทเี่ หลืออยู่
ทั้งหมด จ�ำนวน 52.19 ล้านบาท ในงวดไตรมาส 1/2553
เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ TSC มีมติให้เลิกกิจการ และได้ดำ� เนินการจดเลิกกิจการกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการช�ำระบัญชี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561
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18 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

272.35

341.61

272.35

341.61

หัก เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - ส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี

(41.96)

(48.59)

(41.96)

(48.59)

230.39

293.02

230.39

293.02

(11.61)

(11.61)

(11.61)

(11.61)

218.78

281.41

218.78

281.41

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
		
		
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กู้ยืมข้างต้นประกอบด้วยลูกหนี้กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฯ จ�ำนวนเงิน 82.01 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 94.35 ล้านบาท) (ซึง่ รวมเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินบริษทั ตามทีอ่ ธิบายในหมายเหตุ 2.21.2.2)
และลูกหนี้บริษัท จ�ำนวนเงิน 190.35 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 247.25 ล้านบาท) ทั้งนี้เงินให้พนักงานกู้ยืม
คิดอัตราดอกเบีย้ ไม่นอ้ ยกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทฝากประจ�ำ 12 เดือน โดยมีหลักทรัพย์และ/หรือ
บุคคลค�้ำประกันเต็มจ�ำนวน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้ โดยบริษัทจะหักช�ำระเงินกู้จากเงินเดือนเป็นประจ�ำทุกเดือน
ตามมติคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั รับโอนลูกหนีพ้ นักงานทีก่ ยู้ มื เงินจากกองทุนสวัสดิการ
สงเคราะห์ฯ กรณีที่พนักงานโอนย้ายไปเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นลูกหนี้ของบริษัทแทน

19 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
โอนย้าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
โอนย้าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

526.42
526.42
(0.16)
526.26
(159.68)
(15.33)
(175.01)
0.18
(174.83)
366.74
351.41
351.43
490.07
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

526.42

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

526.42

โอนย้าย

(0.16)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

526.26

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
โอนย้าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(159.68)
(15.33)
(175.01)
0.18
(174.83)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

366.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

351.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

351.43

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		
		
		
		

490.07

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินที่ยังไม่ระบุวัตถุประสงค์ บางส่วนใช้ราคาประเมินโดยบริษัท จัสติส พร็อพเพอร์ตี้
แอนด์ แอพไพรซัล จ�ำกัด (จัสติสฯ) ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด และบางส่วนใช้ราคาประเมิน
โดยบริษัท ซึ่งใช้หลักการเดียวกับจัสติสฯ เป็นข้อมูลระดับ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท
ไม่มีการรับรู้ค่าเผื่อจากการด้อยเพิ่ม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 175.01 ล้านบาท)

		 รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจ�ำนวนไม่เป็นสาระส�ำคัญ
		 บริษทั น�ำทีด่ นิ จ�ำนวน 61.74 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันในการทุเลาการเสียภาษีในส่วนของเบีย้ ปรับและเงินเพิม่ และ
		 บริษัทได้ไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวแล้วในไตรมาสที่ 3/2560 ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จ�ำหน่ายสินทรัพย์

จากการบริจาค

รับโอน (โอน) สินทรัพย์

ซื้อสินทรัพย์

6,685.96

(0.21)

-

2,406.47

-

4,279.70

(1.17)

จ�ำหน่ายสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

0.01

จากการบริจาค

-

(0.85)

รับโอน (โอน) สินทรัพย์

รับโอน (โอน) สินทรัพย์ - AIS

0.62

4,281.09

ซื้อสินทรัพย์

ราคาทุน ณ 1 มกราคม 2559

22,694.24

(57.42)

-

3,320.50

-

19,431.16

(73.96)

0.01

780.45

35.69

3.87

18,685.10

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
ที่ดินและส่วน
อ�ำนวย
ปรับปรุงที่ดิน ความสะดวก

494,155.10

(3,541.93)

0.99

136,452.19

97.71

361,146.14

(3,967.19)

-

112,083.91

3,290.26

269.03

249,470.13

อุปกรณ์
โครงข่าย

งบการเงินรวม

5,586.95

(141.98)

-

100.29

91.01

5,537.63

(136.29)

-

-

360.01

117.39

5,196.52

10,813.78

(156.60)

-

5,700.84

29.25

5,240.29

(116.06)

0.01

-

42.56

32.40

5,281.38

580.48

(8.33)

-

-

3.02

585.79

(6.74)

-

-

1.64

-

590.89

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่อง
เครื่องมือและ คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
รวม

2.84

4,409.93

(4,301.41)

0.03

3,821.90

(3,906.47)

0.99
2,597.02 543,113.53

-

-

(3,845.17) 144,135.12

3,600.91

2,841.28 399,061.99

-

-

- 112,864.36

(3,726.47)

3,986.62

2,581.13 286,086.24

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

ราคาทุน

20 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

186
บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

-

ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 40)

โอน (รับโอน) สินทรัพย์

โอน (รับโอน) สินทรัพย์ – AIS

(0.86)

ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 40)

3,923.41

(97,754.40)

342.65

(170.94)

(11,126.39)

(521.19)

(11,667.72)

55.38

3,518.15

(2,389.13) (130,262.80)

(29.96)

(601.95)

2,692.25
2,684.53
5,084.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

5,328.44

5,031.02

5,620.10

58,836.67

64,761.27

57,870.93

(1,601.46) (17,365.80) (435,318.43)

0.21

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จ�ำหน่ายสินทรัพย์

-

(5.64)

โอน (รับโอน) สินทรัพย์

67.20

(769.58)

(0.27)

(6.46)

(626.03)

(1,595.17) (14,400.14) (296,384.87)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 40)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

1.16

(7.49)

จ�ำหน่ายสินทรัพย์

อุปกรณ์
โครงข่าย

(1,588.84) (13,065.00) (191,599.20)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 40)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
ที่ดินและส่วน
อ�ำนวย
ปรับปรุงที่ดิน ความสะดวก

งบการเงินรวม

152.05

(5,628.31)

(0.44)

(149.13)

(4,926.74)

102.41

-

0.09

(0.28)

(202.55)

(4,826.41)

379.19

458.98

525.08

261.21

313.55

454.97

(5,207.76) (10,552.57)

139.62

(90.70)

(3.99)

(174.04)

(5,078.65)

129.89

-

(346.51)

(2.16)

(188.43)

(4,671.44)

8.44

9.39

12.11

(572.04)

8.33

-

-

(3.97)

(576.40)

6.74

-

-

-

(4.36)

(578.78)

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่อง
เครื่องมือและ คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
รวม

(4.04)
4,230.81

(555.40)
3,873.74

2,597.02

2,840.24

2,581.13

72,495.47

76,098.98

69,756.57

- (470,618.06)

-

- (138,370.94)

1.04

- (12,602.45)

(1.04) (322,963.01)

-

- (98,523.98)

-

(180.88)

- (12,155.25)

- (216,329.67)
(1.04)

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

TELECOMMUNICATIONS AND DIGITAL SERVICE
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จ�ำหน่ายสินทรัพย์

จากการบริจาค

รับโอน (โอน) สินทรัพย์

ซื้อสินทรัพย์

6,685.96

(0.21)

-

2,406.47

-

4,279.70

(1.17)

จ�ำหน่ายสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

0.01

จากการบริจาค

-

(0.85)

รับโอน (โอน) สินทรัพย์

รับโอน (โอน) สินทรัพย์ - AIS

0.62

4,281.09

ซื้อสินทรัพย์

ราคาทุน ณ 1 มกราคม 2559

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

22,693.74

(57.42)

-

3,320.50

-

19,430.66

(73.96)

0.01

780.45

35.69

3.87

18,684.60

492,354.95

(3,541.93)

0.99

136,452.19

97.71

359,345.99

(3,967.19)

-

112,083.91

3,290.26

269.03

247,669.98

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
อ�ำนวยความ
อุปกรณ์
สะดวก
โครงข่าย

5,584.47

(141.23)

-

100.29

90.83

5,534.58

(136.29)

-

-

360.01

117.24

5,193.62

10,813.78

(156.60)

-

5,700.84

29.25

5,240.29

(116.06)

0.01

-

42.56

32.40

5,281.38

3,986.62

(4,301.41)

0.03

3,600.91

3,821.72

2,841.28 397,258.29

-

-

- 112,864.36

2.84

4,409.78

580.48

(8.33)

-

(3,905.72)

0.99
2,597.02 541,310.40

-

-

- (3,845.17) 144,135.12

3.02

585.79

(6.74)

-

-

รวม

2,581.13 284,282.69

1.64 (3,726.47)

-

590.89

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สินทรัพย์
ส�ำนักงาน
เครื่อง
ระหว่าง
เครื่องมือและ คอมพิวเตอร์
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
ติดตั้ง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

ราคาทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

188
บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

-

โอน (รับโอน) สินทรัพย์

โอน (รับโอน) สินทรัพย์ - AIS

(0.86)

ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 40)

3,923.41

(97,754.40)

342.65

(170.94)

(10,946.84)

(521.19)

(11,488.82)

55.38

3,518.15

(2,389.13) (130,262.80)

(29.96)

(601.87)

2,692.25
2,684.53
5,084.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

5,328.11

5,030.61

5,619.69

58,495.42

64,241.12

57,171.23

(1,601.46) (17,365.63) (433,859.53)

0.21

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จ�ำหน่ายสินทรัพย์

-

(5.64)

โอน (รับโอน) สินทรัพย์

67.20

(769.58)

(0.27)

(6.46)

(626.03)

(1,595.17) (14,400.05) (295,104.87)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 40)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

1.16

-

ขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 40)

จ�ำหน่ายสินทรัพย์

(7.49)

(1,588.84) (13,064.91) (190,498.75)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 40)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
อ�ำนวยความ
อุปกรณ์
สะดวก
โครงข่าย

152.05

(5,628.31)

(0.44)

(149.13)

(4,926.74)

102.41

-

0.09

(0.28)

(202.55)

(4,826.41)

378.70

458.25

524.26

261.21

313.55

454.97

(5,205.77) (10,552.57)

138.88

(90.70)

(3.99)

(173.63)

(5,076.33)

129.89

-

(346.51)

(2.16)

(188.19)

(4,669.36)

8.44

9.39

12.11

(572.04)

8.33

-

-

(3.97)

(576.40)

6.74

-

-

-

(4.36)

(578.78)

รวม

(4.04)
4,230.81

(555.40)
3,873.00

2,597.02

2,840.24

2,581.13

72,153.40

75,577.69

69,055.64

- (469,157.00)

-

- (138,370.94)

1.04

- (12,423.06)

(1.04) (321,680.60)

-

- (98,523.98)

-

(180.88)

- (11,975.46)

- (215,227.05)
(1.04)

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สินทรัพย์
ส�ำนักงาน
เครื่อง
ระหว่าง
เครื่องมือและ คอมพิวเตอร์
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
ติดตั้ง
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190

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงราคาตามบัญชีจ�ำนวน 72,153.40
		 ล้านบาท โดยรวมสินทรัพย์โครงข่าย 3G จ�ำนวน 8,884.07 ล้านบาท ที่ส่วนใหญ่แสดงในรายการสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์
		 โครงข่าย และฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาแผนการใช้สินทรัพย์โครงข่าย 3G เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั รับโอนสินทรัพย์ทบี่ ริษทั ได้รบั มอบตามสัญญาอนุญาตให้ดำ� เนินการกิจการบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่จาก AIS ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองชั่วคราวตามประกาศฯ บริษัทจึงได้โอนสินทรัพย์ที่ได้รับมอบจากบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน เป็นบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 12,581.95 ล้านบาท (หมายเหตุ 21)

		
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทรับโอนสินทรัพย์ที่บริษัทได้รับมอบตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน ทรู (สิ้นสุด
สัญญาฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560) และ ทีทีแอนด์ที (สิ้นสุดสัญญาฯ ตามค�ำพิพากษาของศาลล้มละลายกลางให้
ทีทีแอนด์ที ล้มละลายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560) บริษัทจึงได้โอนสินทรัพย์ที่ได้รับมอบจากบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน เป็นบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน
4,701.18 ล้านบาท และ 886.23 ล้านบาท ตามล�ำดับ

		 บริษัทน�ำที่ดิน จ�ำนวน 2,889.93 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันในการทุเลาการเสียภาษีในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
		 และบริษัทได้ไถ่ถอนที่ดินดังกล่าวแล้วในไตรมาสที่ 3/2560 ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 47
		 ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 12,602.45
		 ล้านบาท และ 12,423.06 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ปี 2559 : 12,155.25 ล้านบาท และ 11,975.46 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 31)
โอนย้ายสินทรัพย์
โอนย้ายสินทรัพย์ - AIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 31)
โอนย้ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 40)
โอนย้ายสินทรัพย์
โอนย้ายสินทรัพย์ - AIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 40)
โอนย้ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

21 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

2,333.00
2,397.27
-

1,030.00
930.74
-

19,561.73
2,545.46
-

(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)
(51.16)
(166.77)
3,160.72 129,490.79
(1,202.66)

-

อุปกรณ์
โครงข่าย

4,825.67 245,153.90
1.10
(6.02)
2.15
(780.45) (112,083.91)
4,040.30 133,072.14
(4,040.30) (131,869.48)
1,202.66

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
อ�ำนวย
ความสะดวก

2,333.00
63.06
1.21
2,397.27
10.16
(2,407.43)
-

ที่ดิน

งบการเงินรวม

-

(90.71)
(90.71)
90.71
-

90.71
90.71
(90.71)
-

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่องมือและ
อุปกรณ์
รวม

-

22,924.73
5,873.47
-

(5,667.47) (235,146.02)
(2,776.25)
0.38
4.25
98,523.98
(5,667.09) (139,394.04)
(217.93)
5,628.52 138,370.74
(38.57)
(1,241.23)

5,667.47 258,070.75
64.16
(0.38)
(3.04)
- (112,864.36)
5,667.09 145,267.51
10.16
(5,628.52) (144,036.44)
38.57
1,241.23

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
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19,561.73
2,545.46
-

-

(90.71)
(90.71)
90.71
-

90.71
90.71
(90.71)
-

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน
เครื่องมือและ
อุปกรณ์
รวม

-

22,924.73
5,873.47
-

(5,667.47) (235,146.02)
(2,776.25)
0.38
4.25
98,523.98
(5,667.09) (139,394.04)
(217.93)
5,628.52 138,370.74
(38.57)
(1,241.23)

5,667.47 258,070.75
64.16
(0.38)
(3.04)
- (112,864.36
5,667.09 145,267.51
10.16
(5,628.52) (144,036.44)
38.57
1,241.23

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 217.93 ล้านบาท (ปี 2559 : 2,776.25 ล้านบาท) ได้บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1,030.00
930.74
-

(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)
(51.16)
(166.77)
3,160.72 129,490.79
(1,202.66)

2,333.00
2,397.27
-

4,825.67 245,153.90
1.10
(6.02)
2.15
(780.45) (112,083.91)
4,040.30 133,072.14
(4,040.30) (131,869.48)
1,202.66

อุปกรณ์
โครงข่าย

2,333.00
63.06
1.21
2,397.27
10.16
(2,407.43)
-

ที่ดิน

อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
และอุปกรณ์
อ�ำนวยความ
สะดวก

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 31)
โอนย้ายสินทรัพย์
โอนย้ายสินทรัพย์ - AIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทร่วมการงานและร่วมลงทุน (หมายเหตุ 31)
โอนย้ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 40)
โอนย้ายสินทรัพย์
โอนย้ายสินทรัพย์ - AIS
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี (หมายเหตุ 40)
โอนย้ายสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
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ในเดือนกันยายน 2558 สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2G) ที่บริษัทได้ท�ำไว้กับ AIS ที่เป็น
ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ได้สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งมีผลให้สิทธิการใช้คลื่นความถี่ 900 MHz สิ้นสุด
พร้อมกัน และ กสทช. ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดสัญญาการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) และค�ำสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดวันสิน้ สุดระยะเวลา
คุ้มครองชั่วคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�ำสั่งให้ กสทช. คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์และใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องปราศจากข้อจ�ำกัดต่อไป และ
ระยะเวลาคุ้มครองชั่วคราวตามประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ท�ำให้บริษัทรับมอบคืนสิทธิ
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่บริษัทได้รับมอบตามสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก
AIS บริษัทจึงได้โอนสินทรัพย์ที่รับมอบข้างต้น จากบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 12,581.95 ล้านบาท (หมายเหตุ 20)
แต่สินทรัพย์ที่รับโอนดังกล่าวยังไม่รวมเครื่องมือ อุปกรณ์ส�ำคัญ และอะไหล่ จ�ำนวนอีก 9 รายการ ซึ่งหลังสิ้นสุดสัญญา
AIS ยังไม่สง่ มอบให้บริษทั ขณะนีบ้ ริษทั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั โอนกรรมสิทธิจ์ าก AIS หลังสิน้ สุดสัญญา

22 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
งบการเงินรวม
สิทธิ-ระบบ
จัดการเรียน
การสอน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 40)
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 40)
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าลิขสิทธิ์
การใช้
ซอฟท์แวร์

8.74
8.74
8.74
(8.74)
(8.74)
(8.74)
-

2,336.00
28.26
(9.87)
2,354.39
55.44
(99.02)
2,310.81

สิทธิในการ
ถือครอง
คลื่นความถี่

สิทธิการใช้
เคเบิลใต้น�้ำ
ระหว่าง
ประเทศ

รวม

4,187.21
4,187.21
4,187.21

591.20
591.20
591.20

7,123.15
28.26
(9.87)
7,141.54
55.44
(99.02)
7,097.96

(2,056.30) (1,800.62)
(164.17) (249.22)
9.87
(2,210.60) (2,049.84)
(64.79) (249.23)
99.02
(2,176.37) (2,299.07)

(200.98)
(39.63)
(240.61)
(39.63)
(280.24)

(4,066.64)
(453.02)
9.87
(4,509.79)
(353.65)
99.02
(4,764.42)

390.22
350.59
310.96

3,056.51
2,631.75
2,333.54

279.70
143.79
134.44

2,386.59
2,137.37
1,888.14
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สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิ-ระบบ
จัดการเรียน
การสอน

ค่าลิขสิทธิ์
การใช้
ซอฟท์แวร์

สิทธิการใช้
เคเบิลใต้น�้ำ
ระหว่าง
ประเทศ

สิทธิในการ
ถือครอง
คลื่นความถี่

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

8.74

2,335.37

4,187.21

591.20

7,122.52

เพิ่มขึ้น

-

28.11

-

-

28.11

ตัดจ�ำหน่าย

-

(9.87)

-

-

(9.87)

8.74

2,353.61

4,187.21

591.20

7,140.76

เพิ่มขึ้น

-

55.41

-

-

55.41

ตัดจ�ำหน่าย

-

(99.02)

-

-

(99.02)

8.74

2,310.00

4,187.21

591.20

7,097.15

(2,056.08) (1,800.62)

(200.98)

(4,066.42)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

(8.74)

ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 40)

-

(164.12)

(249.22)

(39.63)

(452.97)

ตัดจ�ำหน่าย

-

9.87

-

-

9.87

(2,210.33) (2,049.84)

(240.61)

(4,509.52)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

(8.74)

ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี (หมายเหตุ 40)

-

(64.70)

(249.23)

(39.63)

(353.56)

ตัดจ�ำหน่าย

-

99.02

-

-

99.02

(2,176.01) (2,299.07)

(280.24)

(4,764.06)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(8.74)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

-

279.29

2,386.59

390.22

3,056.10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

-

143.28

2,137.37

350.59

2,631.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

133.99

1,888.14

310.96

2,333.09

		
		
		
		
		

การตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในงบการเงินรวมจ�ำนวน 353.65 ล้านบาท และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จ�ำนวน 353.56 ล้านบาท (ปี 2559 : 453.02 ล้านบาท และ 452.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ได้รวมอยู่ในต้นทุน
ในการให้บริการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ�ำนวน 289.13 ล้านบาท (ปี 2559 : 289.07 ล้านบาท) รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 64.52 ล้านบาท และ 64.43 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ปี 2559 : 163.95 ล้านบาท และ 163.90 ล้านบาท
ตามล�ำดับ)
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23 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายในหนึ่งปี

46.67

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่าหนึ่งปี

47.87

46.67

47.87

1,788.91

2,786.12 1,785.18

2,783.16

1,835.58

2,833.99 1,831.85

2,831.03

- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระภายในหนึ่งปี

(616.39)

(327.35) (616.39)

(327.35)

- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระเกินกว่าหนึ่งปี

(116.84) (1,115.29) (116.00) (1,114.51)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(733.23) (1,442.64) (732.39) (1,441.86)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,102.35

1,391.35 1,099.46

1,389.17

		 รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่ม (ลด) ในก�ำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 39)

1,391.35
(23.22)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2,520.50 1,389.17

2,519.79

(898.79)

(23.93)

(900.26)

เพิ่ม (ลด) ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(265.78)

(230.36) (265.78)

(230.36)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,102.35

1,391.35 1,099.46

1,389.17
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		 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
(ค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเสื่อมราคา)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และรายได้รอตัดบัญชีสินทรัพย์
ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
อื่นๆ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,437.26
1,396.73
2,833.99

(998.51)
(23.16)
(1,021.67)

23.26
23.26

438.75
1,396.83
1,835.58

(327.35)

-

(289.04)

(616.39)

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

998.51
(0.06)
998.45
(23.22)

(289.04)
(265.78)

(116.00)
(0.84)
(733.23)
1,102.35

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
(ค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเสื่อมราคา)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และรายได้รอตัดบัญชีสินทรัพย์
ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเป็นรายจ่าย บันทึกเป็นรายจ่าย ณ วันที่
(รายได้) ในก�ำไร (รายได้) ในก�ำไร 31 ธันวาคม
หรือขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็นรายจ่าย บันทึกเป็นรายจ่าย ณ วันที่
(รายได้) ในก�ำไร (รายได้) ในก�ำไร 31 ธันวาคม
หรือขาดทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2560

1,437.26
1,393.77
2,831.03

(998.51)
(23.93)
(1,022.44)

23.26
23.26

438.75
1,393.10
1,831.85

(327.35)

-

(289.04)

(616.39)

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

998.51
998.51
(23.93)

(289.04)
(265.78)

(116.00)
(732.39)
1,099.46
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24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ทางไกลต่างประเทศ
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

715.61
0.40
63.50
779.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

813.39
0.25
96.60
910.24

1,586.39
0.40
63.50
1,650.29

1,373.40
0.25
96.60
1,470.25

25 เจ้าหนี้การค้า - โครงการเน็ตประชารัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
เจ้าหนี้การค้า

1,725.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

1,725.32

-

		 เจ้าหนี้การค้า - โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นเจ้าหนี้ที่บริษัทได้จ้างให้ด�ำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
		 ผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จ�ำนวน 24,000 หมู่บ้าน ที่ด�ำเนินการ
		 ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการตรวจรับงานเพื่อประกอบการเบิกจ่าย

26 เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
		 เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้เป็นเจ้าหนี้ที่บริษัทต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้ตามข้อก�ำหนดในสัญญาร่วมการงานและ
		 ร่วมลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการเรียกเก็บเงินแทนบริษัทเอกชนคู่สัญญา
การให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
การให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าส่วนที่
บริษัทเอกชนคู่สัญญาต้องรับผิดชอบ
เจ้าหนี้ส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการเรียกเก็บเงินแทนบริษัทเอกชนคู่สัญญาสุทธิ
การให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ตามเส้นทางรถไฟ
การให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำ
การให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
อื่นๆ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,773.71
14.48
3,788.19

4,342.42
14.69
4,357.11

3,773.71
14.48
3,788.19

4,342.42
14.69
4,357.11

(3,529.30)

(3,441.22)

(3,529.30)

(3,441.22)

258.89

915.89

258.89

915.89

13,497.13
330.01
51.14
13.07
14,150.24

13,497.13
330.01
54.88
13.07
14,810.98

13,497.13
330.01
51.14
13.07
14,150.24

13,497.13
330.01
54.88
13.07
14,810.98
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เจ้าหนีส้ ญ
ั ญาส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการเชือ่ มโยงโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสงตามเส้นทางรถไฟ เป็นเจ้าหนีส้ ญ
ั ญา
ส่วนแบ่งรายได้ - การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสัญญาระหว่างบริษัท การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัทเอกชน
ที่ร่วมลงทุน ที่มีก�ำหนด เวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท
กับ รฟท. บริษัทตกลงที่จะแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่ รฟท. ยินยอมให้บริษัทวางเคเบิลใยแก้วน�ำแสงไปตามแนว
เส้นทางรถไฟ และอนุญาตให้บริษัทใช้อุปกรณ์และอาคารของ รฟท. ในอัตราร้อยละที่ก�ำหนดของรายได้ที่บริษัทได้รับจริง
ภายหลังหักส่วนแบ่งให้แก่ภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถค�ำนวณหารายได้จริงในขณะ
เริ่มต้นบันทึกข้อตกลงฯ บริษัทจึงได้จ่ายส่วนแบ่งจากฐานรายได้จากสูตรค�ำนวณ ต่อมาบริษัทกับ รฟท. ได้มีการเจรจา
เพื่อตกลงจ�ำนวนส่วนแบ่งรายได้ใหม่ เนื่องจากรายได้ที่ใช้ในการค�ำนวณตามสูตรสูงกว่าความเป็นจริงจ�ำนวนมาก
แต่ผลการเจรจายังไม่มีข้อยุติ โดย รฟท. ให้บริษัทจ่ายส่วนแบ่งรายได้ในจ�ำนวนร้อยละ 50 ของหลักการเดิมไปก่อน
ส่วนที่เหลือที่เป็นผลจากการค�ำนวณตามสูตรข้างต้น ส�ำนักกฎหมายของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าไม่มีเหตุที่บริษัทต้อง
จ่ายช�ำระแต่อย่างใด แต่ข้อสรุปขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ตัดสินเป็นส�ำคัญ บริษัทจึงพิจารณาบันทึก
หนี้สินส�ำหรับส่วนที่อยู่ระหว่างการเจรจาดังกล่าวไว้ในงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่
26 มกราคม 2561 ส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่า รฟท. ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้บริษัทช�ำระเงินส่วนแบ่งรายได้ จ�ำนวน
13,497.13 ล้านบาท โดยเห็นว่าข้อพิพาทของ รฟท. ล่วงพ้นระยะเวลาฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 51 แล้ว และเห็นควรที่บริษัท และ รฟท. จะเจรจากันโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง
หากไม่สามารถตกลงกันได้หรือมีข้อโต้แย้งประการใด ขอให้แจ้งส�ำนักงานอัยการสูงสุดทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือนี้ เมื่อพ้นก�ำหนดแล้วส�ำนักงานอัยการสูงสุดจะได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการ
ด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549
พิจารณาชี้ขาดต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทและ รฟท. ได้มีการเจรจาและมีความเห็นร่วมกันให้ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุดส่งเรือ่ งให้ คณะกรรมการพิจารณาชีข้ าดการยุตใิ นการด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(กยพ.) เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

27 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

382.70

396.15

382.70

396.15

ค่าเช่าดาวเทียม

0.57

0.63

0.57

0.63

485.06

694.57

485.06

694.57

3.08

3.08

3.08

3.08

3,764.08

4,199.32

3,764.08

4,199.32

586.02

586.02

586.02

586.02

2,060.31

2,578.43

2,106.49

2,628.17

7,281.82

8,458.20

7,328.00

8,507.94

ค่าบริการรับแจ้งเหตุขัดข้องและซ่อมบ�ำรุงเลขหมาย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและภาษีสรรพสามิต
ค่าบ�ำรุงรักษาสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
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28 เงินประกันการใช้โทรศัพท์
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา
ได้ก�ำหนดว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมไม่อาจเรียกเก็บเงินประกันการใช้โทรศัพท์ หรือเงินอื่นอันมีลักษณะเป็นการเรียก
เก็บเงินล่วงหน้า ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบให้บริษัทยกเลิกการเรียก
เก็บเงินประกันทุกประเภท ทัง้ บริการทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการเองและทีบ่ ริษทั ได้ให้บริษทั เอกชนคูส่ ญ
ั ญาร่วมการงานและร่วมลงทุน
ด�ำเนินการ โดยบริษัทได้ก�ำหนดการคืนเงินประกันที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการเป็นหลายแนวทาง ซึ่งเริ่มด�ำเนินการคืนเงิน
ประกันได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2545 บริษัทจึงจัดประเภทเงินประกันการใช้โทรศัพท์เป็นหนี้สินหมุนเวียน บริษัทคงเหลือ
เงินประกันการใช้โทรศัพท์ที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับเงินได้ และไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน 10 ปี บริษัทจึงได้โอนเป็น
รายได้อนื่ ในไตรมาส 4/2560 จ�ำนวน 1,208.20 ล้านบาท (หมายเหตุ 37) ซึง่ บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามหนังสือที่ กค. 0511/63591
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 เรื่อง การโอนเงินประกันต่างๆ เข้าเป็นรายได้ ซึ่งระบุว่า “กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว
เห็นชอบในหลักการให้บริษัทโอนเงินประกันต่างๆ ที่มียอดค้างนานเกิน 10 ปี และไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของเงินได้แล้ว
เข้าเป็นรายได้ของบริษัท และหากภายหลังปรากฏว่าผู้มีสิทธิมาขอรับเงินคืน ให้บริษัทจ่ายคืนเงินดังกล่าว โดยถือเป็น
รายจ่ายของปีนั้นๆ” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทคงเหลือเงินประกันการใช้โทรศัพท์อยู่จ�ำนวน 433.71 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 1,643.70 ล้านบาท)

29 เงินรับ - โครงการเน็ตประชารัฐ รอรับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินรับจาก ดศ. รอรับรู้
		
		
		
		
		
		
		

4,491.52

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

4,491.52

-

บริษัทได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นผู้ด�ำเนินการในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
(FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จ�ำนวน 24,700 หมู่บ้าน งบประมาณ 13,000.00 ล้านบาท ในลักษณะการเบิกจ่าย
งบประมาณแทนกัน ภายใต้กรอบแนวทางของคณะกรรมการก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) โครงการนี้จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ บริษทั เริม่ ด�ำเนินโครงการเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 และได้ทำ� การติดตัง้
โครงข่ายในหมู่บ้านเป้าหมายได้ครบทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 (หมายเหตุ 9)
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30 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน-วันลาพักร้อน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

298.98

316.18

298.98

316.18

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์

88.94

235.32

88.94

235.32

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

598.17

658.89

598.17

658.89

ภาษีขายสุทธิ

147.37

161.15

147.37

161.15

1,955.18

1,378.51

1,876.50

1,310.54

3,088.64

2,750.05

3,009.96

2,682.08

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

31 รายได้รอตัดบัญชี จากสินทรัพย์ที่ได้รับจากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
2560
2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

541.31

1,405.21

541.31

1,405.21

10.16

64.16

10.16

64.16

(551.47)

(928.06)

(551.47)

(928.06)

ราคาตามบัญชีปลายปี

-

541.31

-

541.31

หัก หนี้สินหมุนเวียน - ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี

-

(472.45)

-

(472.45)

หนี้สินระยะยาว

-

68.86

-

68.86

บวก การรับโอนสินทรัพย์เพิ่มระหว่างปี (หมายเหตุ 21)
หัก รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี

32 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
32.1 เงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ต่างประเทศ

2559
ในประเทศ

รวม

เงินกู้จากธนาคาร
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม

202.89

1,859.11

2,062.00

405.79

1,859.10

2,264.89

-

4,647.76

4,647.76

202.89

6,506.87

6,709.76

202.89

6,506.87

6,709.76

608.68

8,365.97

8,974.65
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

2559
ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

เงินกู้จากธนาคาร
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม

202.89

1,859.11

2,062.00

405.79

1,859.10

2,264.89

-

4,647.76

4,647.76

202.89

6,506.87

6,709.76

202.89

6,506.87

6,709.76

608.68

8,365.97

8,974.65

		 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
ต่างประเทศ

2559
ในประเทศ

ต่างประเทศ

ในประเทศ

เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
อัตราคงที่

202.89

-

608.68

-

-

6,506.87

-

8,365.97

202.89

6,506.87

608.68

8,365.97

อัตราลอยตัว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ต่างประเทศ

2559
ในประเทศ

ต่างประเทศ

ในประเทศ

เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
อัตราคงที่

202.89

-

608.68

-

-

6,506.87

-

8,365.97

202.89

6,506.87

608.68

8,365.97

อัตราลอยตัว

		 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
งบการเงินรวม
2560
ต่างประเทศ

2559
ในประเทศ

ต่างประเทศ

ในประเทศ

เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
เงินกู้จากธนาคาร

6.02

2.75

6.02

2.75
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หน่วย : ร้อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ต่างประเทศ

2559
ในประเทศ

ต่างประเทศ

ในประเทศ

เงินกู้ยืมทั้งสิ้น
เงินกู้จากธนาคาร

6.02

2.75

6.02

2.75

		 เงินกู้จากธนาคารต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 202.89 ล้านบาท เป็นเงินกู้ที่ค�้ำประกันโดยกิจการ
		 ที่เกี่ยวข้องกัน - กระทรวงการคลัง
		 เงินกู้จากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 202.89 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 608.68 ล้านบาท)
		 เป็นเงินกู้ที่ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 42)
		 ระยะเวลาการครบก�ำหนดของเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
ในประเทศ

ต่างประเทศ
ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี

รวม

2559
ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

202.89

1,859.11

2,062.00

405.79

1,859.10

2,264.89

ครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี

-

1,859.11

1,859.11

202.89

1,859.10

2,061.99

ครบก�ำหนดเกินกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

2,788.65

2,788.65

-

4,647.77

4,647.77

202.89

6,506.87

6,709.76

608.68

8,365.97

8,974.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
ในประเทศ

ต่างประเทศ
ครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี

รวม

2559
ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

202.89

1,859.11

2,062.00

405.79

1,859.10

2,264.89

ครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี

-

1,859.11

1,859.11

202.89

1,859.10

2,061.99

ครบก�ำหนดเกินกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

2,788.65

2,788.65

-

4,647.77

4,647.77

202.89

6,506.87

6,709.76

608.68

8,365.97

8,974.65
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		 ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
เงินกู้จากธนาคาร
ต่างประเทศ
ในประเทศ

-

-

202.89

205.50

4,647.76

4,652.20

6,506.87

6,499.91

4,647.76

4,652.20

6,709.76

6,705.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
เงินกู้จากธนาคาร
ต่างประเทศ
ในประเทศ

-

-

202.89

205.50

4,647.76

4,652.20

6,506.87

6,499.91

4,647.76

4,652.20

6,709.76

6,705.41

		 มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
		 ที่บริษัทคาดว่าจะต้องจ่าย ณ วันที่ในรายงาน
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ท�ำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร 2 แห่ง เป็นจ�ำนวนเงิน 14,707.39 ล้านบาท เพื่อใช้
ลงทุนในโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 (3G) ระยะเวลา 10 ปี อัตราดอกเบีย้ ทีใ่ ช้คำ� นวณเป็นอัตราดอกเบีย้
เงินฝากประจ�ำเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ 4 ราย และบวกด้วยอัตราร้อยละ 1.53 ต่อปี มีระยะเวลาปลอดช�ำระ
เงินต้น 2 ปี นับจากวันที่เบิกใช้สินเชื่อครั้งแรก (27 พฤษภาคม 2554) ก�ำหนดช�ำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นทุก 6 เดือน
โดยช�ำระคืนเงินต้นงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 30 นับจากวันเบิกใช้สนิ เชือ่ ครัง้ แรก ทัง้ นี้ บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ทางการเงินของสัญญาสินเชื่อในการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือขอหารือการด�ำรงอัตราส่วน
ทางการเงินดังกล่าวกับธนาคารผู้ให้กู้ การท�ำประกันภัย การค�้ำประกัน และการขายหรือโอนสินทรัพย์ของโครงข่าย 3G
รวมถึงจัดให้มีหลักประกันการช�ำระหนี้ โดยท�ำสัญญาโอนสิทธิในการรับเงินภายใต้สัญญา Mobile Vertual Network
Operator (MVNO) อย่างมีเงื่อนไข สัญญาโอนสิทธิตามสัญญาประกันภัย สัญญาโอนสิทธิในบัญชีเงินฝากแบบมีเงื่อนไข
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันตามสัญญาฯ มีจ�ำนวน 1,043.69 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 : 1,071.37 ล้านบาท ) (หมายเหตุ 8, 10) และบริษทั ได้เบิกใช้สนิ เชื่อครบทัง้ จ�ำนวนเรียบร้อยแล้วเมือ่ วันที่
28 มีนาคม 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น 14,707.39 ล้านบาท พร้อมทั้งได้มีการช�ำระคืนเงินต้นแล้ว จ�ำนวน 8,200.52 ล้านบาท
คงเหลือเงินต้นค้างช�ำระทั้งสิ้น 6,506.87 ล้านบาท

204

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

32.2 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,936.84

1,936.84

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1,936.84

1,936.84

		 มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2560
ดอกเบี้ย

1,936.84

มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวน ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย ที่ตอ้ งจ่าย
-

1,936.84

2559
ดอกเบี้ย

1,936.84

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย
-

1,936.84

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1,936.84

2560
ดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต
ของจ�ำนวน ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย ที่ตอ้ งจ่าย
-

1,936.84

2559
ดอกเบี้ย

1,936.84

มูลค่าปัจจุบัน
ของจ�ำนวน
เงินขั้นต�่ำ
ที่ต้องจ่าย
-

1,936.84

		 บริษัทได้จัดประเภทหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินใหม่ในไตรมาสที่ 4/2560 จากบัญชีหนี้สินหมุนเวียนเป็นบัญชีหนี้สิน
		 ไม่หมุนเวียน เนื่องจากเป็นข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

33 หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศ
		 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
		 และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ

6,329.49

6,307.16

6,310.88

6,292.39

- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน

332.25

334.92

332.25

334.92

23.42

25.39

23.42

25.39

6,685.16

6,667.47

6,666.55

6,652.70

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย

- โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ
		 25 ปี และ 36 ปี
รวม
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ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศ
		 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
		 และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ (หมายเหตุ 40)
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
		 (หมายเหตุ 40)
- โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ
		 25 ปี และ 36 ปี (หมายเหตุ 40)
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

487.02

457.74

483.18

450.05

20.44

23.47

20.44

23.47

0.77

(32.19)

0.77

(32.19)

508.23

449.02

504.39

441.33

33.1 โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ
		
		
		
		

บริษทั และกลุม่ บริษทั มีนโยบายก�ำหนดให้พนักงานทีม่ อี ายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์เกษียณอายุเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ 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

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

6,329.49

6,310.88

6,307.16

6,292.39

		 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินของโครงการฯ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หนี้สินของโครงการฯ ต้นปี

6,307.16

6,721.61

6,292.39

6,714.53

ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี

(249.11)

(311.63)

(249.11)

(311.63)

โอนเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในหมวดหนี้สินหมุนเวียน

(330.74)

(472.68)

(330.74)

(472.68)

หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรู้คู่กับค่าใช้จ่าย
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

487.02

457.74

483.18

450.05

ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

115.16

(87.88)

115.16

(87.88)

6,329.49

6,307.16

6,310.88

6,292.39

หนี้สินของโครงการฯ ปลายปี
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้ว
งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ระหว่างปี
ดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ
รวม (หมายเหตุ 40)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

256.85

290.87

253.01

283.18

-

(138.85)

-

(138.85)

179.09

266.32

179.09

266.32

51.08

39.40

51.08

39.40

487.02

457.74

483.18

450.05

33.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
		
		
		
		

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน หรือกองทุนบ�ำเหน็จเดิมตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 เพื่อจ่ายสงเคราะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงาน โดยบริษัทจะจ่ายให้
พนักงานด้วยจ�ำนวนเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คูณด้วยอายุงานตั้งแต่วันเริ่มท�ำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
และจ�ำนวนเงินเดือน ณ วันที่ออกจากกองทุนฯ คูณด้วยอายุงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 จนถึงวันที่ออกจากกองทุนฯ

		 หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
2560
2559
332.25

334.92

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
332.25

334.92

		 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินของโครงการฯ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หนี้สินของโครงการฯ ต้นปี

334.92

315.32

334.92

315.32

ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี

(24.26)

(22.57)

(24.26)

(22.57)

20.44

23.47

20.44

23.47

1.15

18.70

1.15

18.70

332.25

334.92

332.25

334.92

หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรู้คู่กับค่าใช้จ่าย
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หนี้สินของโครงการฯ ปลายปี
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		 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนบริการปัจจุบัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

12.50

12.32

12.50

12.32

9.58

12.39

9.58

12.39

ก�ำไรจากการลดขนาดโครงการ

(1.64)

(1.24)

(1.64)

(1.24)

รวม (หมายเหตุ 40)

20.44

23.47

20.44

23.47

ดอกเบี้ย

		 บริษัทจ่ายเงินสมทบเพือ่ กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน
		 ที่เป็นสมาชิกฯ และจ่ายสมทบเพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาชิกของกองทุนสวัสดิการฯ มีจ�ำนวน 238 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 262 คน)
33.3 โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
		 บริษัทได้ให้รางวัลตอบแทนความชอบจากการท�ำงานระยะยาวแก่พนักงานที่มีอายุการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
		 หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
2560
2559
23.42

25.39

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
23.42

25.39

		 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินโครงการฯ ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

หนี้สินของโครงการฯ ต้นปี

25.39

59.56

25.39

59.56

ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี

(2.74)

(1.98)

(2.74)

(1.98)

0.77

(32.19)

0.77

(32.19)

23.42

25.39

23.42

25.39

หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรู้คู่กับค่าใช้จ่าย
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนี้สินของโครงการฯ ปลายปี

208

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ระหว่างปี
ดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการลดขนาดโครงการ
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม (หมายเหตุ 40)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

0.99

2.49

0.99

2.49

-

(34.14)

-

(34.14)

0.68

2.23

0.68

2.23

(0.90)

(3.10)

(0.90)

(3.10)

-

0.33

-

0.33

0.77

(32.19)

0.77

(32.19)

		 ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
		 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักร้อยละ 1.5 - 5.0 ต่อปี แยกตามช่วงอายุของพนักงาน
		 สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
		 1) สมมติฐานอัตรามรณะ
		 ข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับอัตรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอัตรามรณะไทยปี 2560 (ปี 2559 : ตาราง Thailand
		 Mortality Ordinary 2008 (TMO08) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมี
		 การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 3.0 ต่อปี)
		 2) สมมติฐานอัตราการเข้า - ออกของพนักงาน
		 อัตราการเข้า - ออกของพนักงานใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของอัตราการลาออกร้อยละ 0.0 - 6.0 ต่อปี แยกตามช่วงอายุ
		 ของพนักงาน
		 3) สมมติฐานทางการเงิน
		 อัตราคิดลดส�ำหรับประเทศไทยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมาเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนด และในปี 2560
		 ใช้อัตราร้อยละ 3.03 ต่อปี
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33.4 ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลัก
		 33.4.1 โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
ในข้อสมมติ
ของภาระ
(ร้อยละ)
ผูกพัน

การลดลง
ของภาระ
ผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด

1.00

ลดลง

567.56

เพิ่มขึ้น

502.39

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

1.00

เพิ่มขึ้น

670.07

ลดลง

598.06

20.00

ลดลง

15.18

เพิ่มขึ้น

15.03

1.00

เพิ่มขึ้น

29.45

ลดลง

32.40

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
ในข้อสมมติ
ของภาระ
(ร้อยละ)
ผูกพัน

การลดลง
ของภาระ
ผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด

1.00

ลดลง

589.70

เพิ่มขึ้น

519.24

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

1.00

เพิ่มขึ้น

622.90

ลดลง

556.75

20.00

ลดลง

13.58

เพิ่มขึ้น

13.46

1.00

เพิ่มขึ้น

27.32

ลดลง

30.04

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

		 การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานทีไ่ ม่มกี ารคิดลดระหว่างปี 2561 - 2570 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ส่วนที่ ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

208.72

1,337.30

10,858.46

12,404.48

216.63

950.42

11,454.07

12,621.12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

208.72

1,337.30

10,858.46

12,404.48

216.63

950.42

11,454.07

12,621.12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
		 33.4.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
ในข้อสมมติ
ของภาระ
(ร้อยละ)
ผูกพัน

การลดลง
ของภาระ
ผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด

1.00

ลดลง

29.31

เพิ่มขึ้น

26.23

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

1.00

เพิ่มขึ้น

31.01

ลดลง

27.83

20.00

ลดลง

0.23

เพิ่มขึ้น

0.23

1.00

เพิ่มขึ้น

0.21

ลดลง

0.22

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
ในข้อสมมติ
ของภาระ
(ร้อยละ)
ผูกพัน

การลดลง
ของภาระ
ผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด

1.00

ลดลง

30.83

เพิ่มขึ้น

27.39

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

1.00

เพิ่มขึ้น

28.97

ลดลง

26.01

20.00

ลดลง

0.14

เพิ่มขึ้น

0.14

1.00

เพิ่มขึ้น

0.14

ลดลง

0.16

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต
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		 การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลดระหว่างปี 2561 - 2570
		 มีดังนี้
งบการเงินรวม
ส่วนที่ ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

12.89

63.48

527.67

604.04

7.62

55.69

548.33

611.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

12.89

63.48

527.67

604.04

7.62

55.69

548.33

611.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

		 33.4.3 โครงการค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี และ 36 ปี
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
ในข้อสมมติ
ของภาระ
(ร้อยละ)
ผูกพัน

การลดลง
ของภาระ
ผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

1.00

ลดลง

1.16

เพิ่มขึ้น

1.05

20.00

ลดลง

0.05

เพิ่มขึ้น

0.05

1.00

เพิ่มขึ้น

0.05

ลดลง

0.05

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
ในข้อสมมติ
ของภาระ
(ร้อยละ)
ผูกพัน

การลดลง
ของภาระ
ผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

1.00

ลดลง

1.31

เพิ่มขึ้น

1.18

20.00

ลดลง

0.04

เพิ่มขึ้น

0.04

1.00

เพิ่มขึ้น

0.04

ลดลง

0.05
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลดระหว่างปี 2561 - 2570
		 มีดังนี้
งบการเงินรวม
ส่วนที่ ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3.63

13.09

19.42

36.14

2.54

13.45

22.68

38.67

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนที่ ไม่เกิน 1 ปี ระหว่าง 1-3 ปี ส่วนที่เกิน 3 ปี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3.63

13.09

19.42

36.14

2.54

13.45

22.68

38.67

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
		
		
		
		
		

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการค�ำนวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกผันผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ทมี่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกับการค�ำนวณ
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน (วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project
Unit credit Method))

34 ก�ำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ส�ำรองเพื่อการขยายงาน
ส�ำรองตามกฎหมาย
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,530.89

1,530.89

1,518.11

1,518.11

608.12

604.47

600.00

600.00

2,139.01

2,135.36

2,118.11

2,118.11
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		 ส�ำรองเพื่อการขยายงาน
		 บริษัทจัดสรรส�ำรองเพื่อการขยายงานในกิจการโทรศัพท์ในอัตราร้อยละของก�ำไรสุทธิของปีก่อน โดยการจัดสรรแต่ละครั้ง
		 จะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ส�ำรองดังกล่าวไม่มีข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย
		 ส�ำรองตามกฎหมาย
		 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
		 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองจะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
		 ของบริษัท ซึง่ บริษัทได้ส�ำรองตามกฎหมายครบตามจ�ำนวนแล้ว ส�ำรองตามกฎหมายไม่สามารถน�ำมาจ่ายปันผลได้

35 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
		 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขายและภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุน
		 เบ็ดเสร็จอื่น มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,309.41

443.30

1,309.41

443.30

- การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
		 (หมายเหตุ 16, 39)

1,445.18

1,082.64

1,445.18

1,082.64

- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
		 ของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 39)

(289.03)

(216.53)

(289.03)

(216.53)

1,156.15

866.11

1,156.15

866.11

2,465.56

1,309.41

2,465.56

1,309.41

ยอดยกมาต้นปี
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ยอดคงเหลือปลายปี

36 ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560

2559

ยอดยกมาต้นปี

7.26

7.66

เรียกช�ำระเพิ่มเติม

0.18

-

ปันผลรับจากบริษัทย่อย

(0.53)

(0.53)

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิในบริษัทย่อย

(3.24)

0.13

3.67

7.26

ยอดคงเหลือปลายปี
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37 รายได้อื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

รายได้ดอกเบี้ย

841.47

827.24

836.79

822.07

รายได้ค่าปรับ

43.51

36.75

43.51

36.75

รายได้เงินปันผล

16.99

131.97

40.64

155.63

-

6,488.83

-

6,488.83

1,208.20

-

1,208.20

-

7.90

-

7.90

-

21.78

1.73

21.78

1.73

อื่นๆ

989.79

249.94

998.89

256.30

รวม

3,129.64

7,736.46

3,157.71

7,761.31

รายได้จากการกลับรายการส่วนแบ่งรายได้
น�ำส่งตามกฎหมาย
โอนเงินประกันเกิน 10 ปี จากบัญชีเงินประกันการใช้
โทรศัพท์ (หมายเหตุ 28)
โอนเงินประกันเกิน 10 ปี จากบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(หมายเหตุ 40)

		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบให้บริษัทยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกัน
ทุกประเภท ทั้งบริการที่บริษัทด�ำเนินการเองและที่บริษัทได้ให้บริษัทเอกชนคู่สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนด�ำเนินการ
โดยบริษทั ได้กำ� หนด การคืนเงินประกันทีเ่ รียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการเป็นหลายแนวทาง ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการคืนเงินประกันได้ตงั้ แต่
เดือนพฤษภาคม 2545 บริษัทจึงจัดประเภทเงินประกันการใช้โทรศัพท์เป็นหนี้สินหมุนเวียน บริษัทคงเหลือเงินประกัน
การใช้โทรศัพท์ทไี่ ม่สามารถติดต่อผูร้ บั เงินได้ และไม่มกี ารเคลือ่ นไหวนานเกิน 10 ปี บริษทั จึงได้โอนเป็นรายได้อนื่ ในไตรมาส
4/2560 จ�ำนวน 1,216.10 ล้านบาท

		
		
		
		
		

ในไตรมาส 4/2559 รายได้จากการกลับรายการส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมาย จ�ำนวน 6,488.83 ล้านบาท เกิดจาก
บริษัทปรับลดส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมายตามมาตรา 84 ที่บริษัทบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2558 เนื่องจากกระทรวงการคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่สามารถน�ำมาหักลดหย่อนได้ตาม
มาตรา 84 (3) ใหม่ มีผลให้ส่วนแบ่งรายได้น�ำส่งตามกฎหมายลดลง (รายได้อื่นเพิ่มขึ้น) จ�ำนวน 6,488.83 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามมาตรา 84 ลดลงด้วยจ�ำนวนเดียวกัน

38 ต้นทุนทางการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ยืม
ต้นทุนทางการเงินอื่น
รวมต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

234.77

311.32

234.77

311.32

0.70

0.76

0.70

0.70

235.47

312.08

235.47

312.02
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39 ภาษีเงินได้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน :
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี

19.40

14.30

-

-

- การปรับปรุงภาษีจากงวดก่อน

-

(7.00)

-

(7.00)

19.40

7.30

-

(7.00)

- รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (หมายเหตุ 23)

23.22

898.79

23.93

900.26

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

42.62

906.09

23.93

893.26

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

		 ภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจ�ำนวนเงินที่แตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไร (ขาดทุน)
		 ทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีของประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ขาดทุนก่อนภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(4,218.61)

(4,871.96)

(4,312.65)

(4,992.56)

(843.72)

(974.39)

(862.53)

(998.51)

0.07

(9.90)

-

-

- รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

(6.56)

(17.93)

(6.56)

(17.93)

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี

976.99

90.51

969.83

78.07

21.77

647.12

21.77

647.12

(109.05)

(14.60)

(98.58)

-

3.12

1,192.28

-

1,191.51

-

(7.00)

-

(7.00)

42.62

906.09

23.93

893.26

ภาษีค�ำนวณจากอัตราภาษี
- ร้อยละ 20
ผลกระทบ
- ผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมสุทธิจากภาษี

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่รับรู้
- การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์
		 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้
		 รอการตัดบัญชี
- การปรับปรุงภาษีจากปีก่อน
ภาษีเงินได้
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 ภาษีเงินได้ที่ (ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
ก่อนภาษี

ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

2559
หลังภาษี

ก่อนภาษี

ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

หลังภาษี

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขาย (หมายเหตุ 16, 35)

1,445.18

(289.03)

1,156.15

1,082.64

(216.53)

866.11

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(116.31)

23.26

(93.05)

69.18

(13.83)

55.35

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1,328.87

(265.77)

1,063.10

1,151.82

(230.36)

921.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนภาษี

2560
ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

หลังภาษี

ก่อนภาษี

2559
ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

หลังภาษี

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขาย (หมายเหตุ 16, 35)

1,445.18

(289.03)

1,156.15

1,082.64

(216.53)

866.11

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(116.31)

23.26

(93.05)

69.18

(13.83)

55.35

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

1,328.87

(265.77)

1,063.10

1,151.82

(230.36)

921.46

		 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559” ก�ำหนดให้จัดเก็บ
		 ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
		 เป็นต้นไป
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40 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
		 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
		 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

12,602.45

12,155.25

12,423.06

11,975.46

217.93

2,776.25

217.93

2,776.25

12,820.38

14,931.50

12,640.99

14,751.71

353.65

453.02

353.56

452.97

13,174.03

15,384.52

12,994.55

15,204.68

2) รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์(หมายเหตุ 20)

555.40

180.88

555.40

180.88

3) (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(21.78)

(1.73)

(21.78)

(1.73)

1.82

3.32

1.50

3.00

298.20

912.14

298.20

912.14

1,139.79

1,270.43

1,369.80

1,521.35

179.56

190.29

179.56

190.29

1,319.35

1,460.72

1,549.36

1,711.64

1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สินทรัพย์ของบริษัท (หมายเหตุ 20)
- สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
			 (หมายเหตุ 21)
รวมค่าเสื่อมราคา
การตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 22)
รวมทั้งสิ้น

4) ค่าสอบบัญชี
5) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
6) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
- เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
- ที่ดิน และอาคาร
รวม
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

10,068.67

10,785.19

9,308.71

10,099.51

1,126.60

1,221.82

1,126.60

1,221.82

487.02

457.74

483.18

450.05

20.44

23.47

20.44

23.47

0.77

(32.19)

0.77

(32.19)

8.27

8.99

8.27

8.99

1,028.25

1,439.62

1,028.25

1,439.62

12,740.02

13,904.64

11,976.22

13,211.27

2,518.99

-

2,518.99

-

7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
- เงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส
- เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- ค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการ
			 แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่น
			 เมื่อเกษียณอายุ (หมายเหตุ 33.1)
- เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
			 (หมายเหตุ 33.2)
- ค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงานครบ 25 ปี
			 และ 36 ปี (หมายเหตุ 33.3)
- ผลประโยชน์ระยะสั้น - วันลาพักร้อน
- ค่าตอบแทนพนักงานโครงการเกษียณก่อนอายุครบ
			 60 ปีบริบูรณ์
รวม
8) เบี้ยปรับเงินเพิ่มกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม (หมายเหตุ 47)
		 ค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3
		
		
		
		
		

ในงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมค่าเช่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุ ที่ 3 ทีบ่ ริษัท เอ ซี ที โมบาย จ�ำกัด (เอ ซี ที) เป็นผู้ลงทุน
ซึง่ ได้บนั ทึกค่าเช่าตามสัญญาข้างต้นเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยเมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติให้จ่ายค่าเช่าให้ เอ ซี ที เดือนละ 20.91 ล้านบาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้
การท�ำสัญญา ให้ท�ำเป็นปีๆ ไป ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวกับ เอ ซี ที แล้วเนื่องจาก
หมดสัญญาเช่า

		 โครงการเกษียณก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
		
		
		
		
		

เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้บริษทั ด�ำเนินการโครงการเกษียณก่อนอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์
ตามข้อตกลงที่บริษัทก�ำหนดปี 2560 ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศโครงการประจ�ำปี 2560 โดยพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
จะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีโ่ ครงการฯ ก�ำหนด บริษทั ได้เปิดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์
2560 มีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ 534 คน คิดเป็นเงิน 1,028.25 ล้านบาท (ปี 2559 : เข้าร่วมโครงการฯ 790 คน คิดเป็นเงิน 1,439.62
ล้านบาท) และให้พนักงานที่ได้รับอนุมัติตามโครงการฯ พ้นสภาพพนักงานตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560
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		 ส่วนแบ่งรายได้ น�ำส่งตามกฎหมาย
		
		
		
		
		
		

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในมาตรา 84 วรรคสาม ระบุว่า เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับให้รัฐวิสากิจน�ำรายได้จากผลประกอบการในส่วนที่ได้รับในการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสอง
ที่รัฐวิสาหกิจได้ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้
ด�ำเนินการทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยให้หกั ค่าใช้จา่ ยตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดเหลือเท่าใดให้สง่ กสทช. เพือ่ ให้ กสทช. น�ำส่งเงิน
จ�ำนวนดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

		 ตาม พ.ร.บ. กสทช. มาตรา 84 วรรคสาม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 30 กันยายน 2558 ให้บริษัท
		 น�ำส่งส่วนแบ่งรายได้จากการด�ำเนินการตามการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาหลังหักค่าใช้จ่ายให้กับ กสทช. ค่าใช้จ่าย
		 ที่สามารถน�ำมาหักลดหย่อนก่อนน�ำส่งให้ กสทช. ประกอบด้วย
		 (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเฉพาะในส่วนทีค่ ดิ จากฐานรายได้ทเี่ กิดจากการอนุญาต สัมปทาน
			 หรือสัญญา
		 (2) ค่าใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุนการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคมตามนโยบายของรัฐบาล
			 และตามมาตรา 50 เฉพาะส่วนที่คิดจากฐานรายได้ที่เกิดจากอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
		 (3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 กระทรวงการคลังแจ้งหลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 84 วรรคสาม และวิธีปฏิบัติ
ในการน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ฯ บริษัทได้ค�ำนวณเงินที่ต้องน�ำส่งส�ำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยปี 2556 (12 วัน)
ไม่มีรายได้ที่ต้องน�ำส่ง และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ปี 2557 จ�ำนวน 572.50 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2558 ไม่มีส่วนแบ่งรายได้ที่ต้องน�ำส่ง ทั้งนี้ได้หักลดหย่อนในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการเพื่อสังคม
ตามนโยบายรัฐบาล จ�ำนวนเงิน 2,705.54 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

41 ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
		 ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ สามัญด้วยจ�ำนวนหุน้ สามัญ
		 ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัท
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี
(หน่วย : ล้านหุ้น)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(4,258.00)

(5,778.18)

(4,336.58)

(5,885.82)

600

600

600

600

(7.10)

(9.63)

(7.23)

(9.81)

		 บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี 2560 และ 2559
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

42 เครื่องมือทางการเงิน
		 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 เงื่อนไขที่มีอยู่และเงินต้นตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
		 ครบก�ำหนดช�ำระ ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

202.89
202.89

405.79
202.89
608.68

202.89
202.89

405.79
202.89
608.68

		 มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
		 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นหนี้สิน

35.82

77.33

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
35.82

77.33

		 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค�ำนวณโดยใช้อัตราที่ก�ำหนดโดยคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
		 ต่างประเทศดังกล่าว และถือเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในรายงาน
		 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : FX Option with Contingent Payment)
ในปี 2549 เพื่อเปลี่ยนเงินกู้ยืมสกุลเงินเยนให้เป็นเงินบาท โดยมีข้อผูกพัน คือ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง ซึ่งหมายถึงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินเยนต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 2 วันท�ำการก่อนวันช�ำระหนี้ในแต่ละงวดต�่ำกว่า 72.50 บริษัทมีภาระจะต้อง
จ่ายส่วนเพิ่มตามเงื่อนไขของสัญญา Swap ซึ่งส่วนเพิ่มที่ค�ำนวณได้จะต้องจ่ายช�ำระพร้อมกับการช�ำระหนี้งวดปกตินั้นๆ
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 The Royal Bank of Scotland plc. ซึ่งเป็นคู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ได้โอนย้ายธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัทไปยังธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั ได้ลงนามในสัญญาการโอนย้ายธุรกรรมเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสัญญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ที่บริษัทมีกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะไม่มีข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้น มีผลท�ำให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงในหนี้สิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

43 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		
		
		
		
		
		

บริษัทถูกควบคุมโดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวและเป็นผู้ถือหุ้นในล�ำดับสูงสุดของบริษัท บริษัทได้
ด�ำเนินธุรกิจกับหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้ควบคุม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมเรียกว่า หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นลูกค้า
รายส�ำคัญของบริษัท โดยรายการทางธุรกิจกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเหล่านี้เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ บริษัทได้
แสดงยอดรายได้และยอดลูกหนี้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นยอดรวม ยกเว้นรายการกับ บมจ.กสท แสดงเป็น
รายการแยกต่างหาก เนื่องจากอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท
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		 ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมร่วมกัน หรือเป็นกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท รายการ
		 กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะรายการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายของบริษัท มีดังนี้
บริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

		 กระทรวงการคลัง			
							

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 เดอะ สปอร์ต คลับ จ�ำกัด			

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 25

		 บริษัท โครงข่ายบอรดแบนด์แห่งชาติ		

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 99.9985

		 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 แทน
รัฐบาลไทย โดยบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลไทยในการท�ำหน้าที่จัดเก็บภาษีดังกล่าว รายละเอียดค่าสินค้าและ
บริการข้างล่างนีท้ เี่ กีย่ วกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้เปิดเผยเฉพาะรายการทีเ่ กิดกับ บมจ.กสท เท่านัน้ เนือ่ งจาก
ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นทั้งหมดได้ จึงไม่เปิดเผยข้อมูล
ค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ในงบการเงินนี้

		
		
		
		
		

บริษัทมีเงินสด เงินฝากธนาคาร และตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีเงินลงทุนในตัว๋ เงินคลังของรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว และเงินลงทุนเพือ่ ไถ่ถอนหนีส้ นิ ระยะยาว กับธนาคารทีถ่ กู ควบคุมโดยรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ มีจ�ำนวน 25,053.08 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : 16,578.19 ล้านบาท)
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		 บริษทั ไม่ได้เปิดเผยรายการกับพนักงาน ผูบ้ ริหาร หรือสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าว ของหน่วยงานราชการ
		 และรัฐวิสาหกิจเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถหายอดรวมของรายการดังกล่าวที่มี
		 จ�ำนวนมากและหลากหลาย อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
		 บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุนี้ได้แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอย่าง
		 พอเพียงแล้ว
		 รายการต่อไปนีเ้ ป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เฉพาะรายการทีบ่ ริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการผ่านโครงข่ายของบริษทั
43.1 รายได้จากการให้บริการ
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม
- กระทรวงการคลัง

26.60

30.02

26.60

30.02

- บริษัทย่อย

-

-

0.28

0.51

- บริษัทร่วม

0.71

0.63

0.71

0.63

3.15

4.02

3.15

4.02

1,803.31

2,060.06

1,803.31

2,060.06

1,833.77

2,094.73

1,834.05

2,095.24

12.46

20.15

12.46

20.15

-

-

0.03

0.29

43.45

55.03

43.45

55.03

3,769.27

3,466.22

3,769.27

3,466.22

3,825.18

3,541.40

3,825.21

3,541.69

- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
		 บมจ.กสท
		 หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายได้จากบริการโทรคมนาคมอื่น
- กระทรวงการคลัง
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
		 บมจ.กสท
		 หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ

43.2 รายได้จากการให้บริการอื่น
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

- บริษัทย่อย

-

-

4.69

1.59

- บริษัทร่วม

0.17

0.17

0.15

0.17

0.17

0.17

4.84

1.76
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43.3 รายได้อื่น
งบการเงินรวม
2560
2559
- บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

35.94

7.25

0.70

-

0.70

-

0.70

-

36.64

7.25

- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
		 บมจ.กสท

43.4 การซื้อบริการ
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ค่าบริการโทรคมนาคม
- กระทรวงการคลัง
- บริษัทย่อย

86.47

89.66

86.47

89.66

-

-

1,032.39

816.16

509.59

650.80

509.59

650.80

596.06

740.46

1,628.45

1,556.62

- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
		 บมจ.กสท

43.5 ยอดค้างช�ำระที่เกิดจากการซื้อและขายบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
- กระทรวงการคลัง

15.33

20.32

15.33

20.32

- บริษัทย่อย

-

-

0.23

0.66

- บริษัทร่วม

4.98

5.23

4.98

5.23

		 บมจ.กสท

587.02

611.76

587.02

611.76

		 หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ

936.52

1,395.23

936.52

1,395.23

1,543.85

2,032.54

1,544.08

2,033.20

(5.10)

(5.65)

(5.10)

(5.65)

1,538.75

2,026.89

1,538.98

2,027.55

- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ค่าเช่าที่ดินของราชพัสดุจ่ายล่วงหน้า
- กระทรวงการคลัง

139.96

152.70

139.96

152.70

10.54

12.48

10.54

12.48

- บริษัทย่อย

-

-

870.78

583.00

- บริษัทร่วม

0.57

0.57

0.57

0.57

4.21

4.16

4.21

4.16

15.32

17.21

886.10

600.21

1.77

0.21

1.77

0.21

-

-

192.37

104.58

360.91

467.03

360.91

467.03

362.68

467.24

555.05

571.82

เจ้าหนี้การค้า
- กระทรวงการคลัง

- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
		 บมจ.กสท
เจ้าหนี้อื่น
- กระทรวงการคลัง
- บริษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
		 บมจ.กสท

43.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
บริษัทย่อย

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

123.39

44.02

43.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เงินประกันสัญญา
- บริษัทย่อย

-

-

2.67

3.18

- บริษัทร่วม

3.01

3.01

3.01

3.01

3.01

3.01

5.68

6.19
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43.8 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		ค่าใช้จ่ายในการบริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 14,511.73 ล้านบาท และ
		 งบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 14,611.64 ล้านบาท ได้รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหารส�ำคัญ ซึง่ เป็นค่าตอบแทนทีผ่ บู้ ริหารส�ำคัญ
		 ได้รับหรือพึงได้รับจากบริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และ
		 ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ใด ทีไ่ ด้รบั โดยผูบ้ ริหารส�ำคัญ หมายถึง คณะกรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และรองกรรมการ
		 ผู้จัดการใหญ่
		 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

44.44

43.08

43.03

42.72

- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศ
		 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
		 และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ

0.72

0.80

0.72

0.80

- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน

0.15

0.41

0.15

0.41

45.31

44.29

43.90

43.93

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม
ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น

งบการเงินรวม
2560
2559
- บริษัทย่อย

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

289.60

261.79

44 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
44.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
		 44.1.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีคดีสัญญา
		 บริษัทเป็นจ�ำเลยในคดีสัญญา คดีฐานละเมิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�ำนวนเงิน 33,427.73 ล้านบาท (ณ วันที่
		 31 ธันวาคม 2559 : 39,064.48 ล้านบาท) ซึ่งมีคดีส�ำคัญ จ�ำนวนเงิน 29,651.02 ล้านบาท ดังนี้
		 คดีพิพาทกับ ทรู คดีส�ำคัญประกอบด้วย
		 			
			

เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2548 ทรู ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าเสียหายและค่าส่วนแบ่งรายได้คา่ โทรศัพท์
ทางไกลต่างประเทศกรณีเรียกเข้า (Incoming call) โดยอ้างว่าบริษัทค�ำนวณไม่ถูกต้อง จ�ำนวน 8,407.68 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำชี้ขาดให้ยกข้อเรียกร้องของ ทรู

226

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

		 			
			
			
			

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

ทรู ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศที่บริษัท
ได้รับจาก บมจ.กสท โดยอ้างว่าบริษัทน�ำหลักเกณฑ์และข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาใช้ในการค�ำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้
ทรู ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 1,968.70 ล้านบาท บริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้านเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ทรู ได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลปกครองกลางคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ศาลปกครองกลางยกค�ำร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการของ ทรู และ ทรู ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์

		 คดีพิพาทกับ ทีทีแอนด์ที คดีส�ำคัญประกอบด้วย
		 			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ทีทแี อนด์ที ฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องค่าเสียหาย และเรียกร้องส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศและค่าด�ำเนินการการรับแจ้งเหตุขดั ข้องและการซ่อมบ�ำรุงรักษาตูพ้ กั ปลายทางเพิม่ โดยอ้างว่า
บริ ษั ท ผิ ด สั ญ ญา ร่ ว มการงาน ผิ ด ข้ อ ตกลงการทดสอบตลาดการใช้ โ ทรศั พ ท์ ท างไกลในประเทศ ผิ ด ข้ อ ตกลง
แนบท้ายสัญญาเรื่องบริการรับแจ้งเหตุขัดข้องและการซ่อมบ�ำรุงจากตู้พักปลายทางถึงราวกันฟ้า และตกลงกับ บมจ.
กสท ลดค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศโดยไม่ได้ตกลงกับ ทีทีแอนด์ที ท�ำให้ ทีทีแอนด์ที เสียหายและได้รับ
รายได้ไม่ครบถ้วน เดิมทุนทรัพย์ขณะฟ้อง จ�ำนวน 753.48 ล้านบาท ต่อมา ทีทีแอนด์ที แก้ไขทุนทรัพย์เป็น 2,598.19
ล้านบาท เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2552 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากชีข้ าดให้บริษทั ช�ำระเงินให้ ทีทแี อนด์ที จ�ำนวน
2,553.71 ล้านบาท วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ฝ่ายกฎหมายของบริษัทและพนักงานอัยการส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ได้ยื่นขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ทีทีแอนด์ที ยื่นค�ำร้องขอบังคับ
ตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษาเพิกถอนค�ำชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ วันที่ 20 มกราคม 2560 ทีทีแอนด์ทียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด วันที่ 14 มิถุนายน
2560 บริษัทขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดยื่นแก้อุทธรณ์ และพนักงานอัยการยื่นแก้อุทธรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

		 คดีพิพาทกรณีบริษัท ทาร์เกท เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (ทาร์เกท) และบริษัท เทเลเมติคส์ จ�ำกัด (เทเลเมติคส์)
		 			
			
			
			
			
			

ไตรมาสที่ 3/2551 ทาร์เกท ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง กล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์
สาธารณะ โดยอ้างว่าบริษัทไม่ก�ำหนดเลขหมายโทรศัพท์ให้ ทาร์เกท ติดตั้งเปิดให้บริการ (ก�ำหนด 10,000 เลขหมาย
ในก�ำหนด 10 ปี แต่กำ� หนดให้เพียง 4,675 เลขหมาย เปิดให้บริการ 4,675 เลขหมาย) ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 766.55
ล้านบาท และแก้ไขทุนทรัพย์ในภายหลังเป็น 1,974.11 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ ค่าเช่า
เครือ่ งโทรศัพท์สาธารณะ และ ดอกเบีย้ ต่อมาเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2559 ศาลปกครองกลางได้มคี ำ� พิพากษาให้ยกฟ้อง
ค�ำฟ้องดังกล่าว วันที่ 27 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด

		 			
			
			
			
			
			
			
			
			

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เทเลเมติคส์ ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่าบริษัทผิดสัญญาเช่าระบบใบแจ้งหนี้
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 3,269.68 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ�ำนวนเลขหมาย
เกิน 4 ล้านเลขหมาย ค่าบริหารและด�ำเนินการใช้ระบบใบแจ้งหนี้เป็นเวลา 57 เดือน ค่าเสียหายจากการใช้โปรแกรม
ของระบบใบแจ้งหนีเ้ พิม่ ขึน้ เกินกว่าทีก่ ำ� หนดในสัญญา ค่าเสียหายในการใช้ระบบบรรจุซองเกินร้อยละ 40 ตามสัญญา
ค่าพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงระบบตลอดระยะเวลาที่เช่า ค่าเสียหายทางธุรกิจ และค่าเสียหายที่บริษัทไม่ส่งมอบระบบ
ใบแจ้งหนี้คืนให้ เทเลเมติคส์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 บริษัทได้ยื่นค�ำให้การต่อสู้คดี วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่ง
ได้มีค�ำสั่งให้โอนคดีไปยังศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้
บริษัทชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�ำนวน 1,055.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี วันที่ 10 มิถุนายน 2559
บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้พิจารณาพิพากษากลับค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยพิจารณา
ยกฟ้องคดีดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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		 คดีพิพาทกรณีบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (DTAC)
		 			
			
			
			
			
			
			
			

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัท และ ทรู ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเรียกจากบริษัท เป็นจ�ำนวน
5,358.34 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2554 พนักงานอัยการได้ยนื่ ค�ำให้การต่อสูค้ ดี ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระ
ค่าตอบแทนการเชือ่ มต่อโครงข่ายฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นจ�ำนวน 433.73 ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัท
ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นจ�ำนวน 201.48 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัทได้ยื่นค�ำให้การต่อ
ศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง (หมายเหตุ 45)

		 คดีพิพาทกรณีบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS)
		 			
			
			
			
			
			
			

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 AIS ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกให้ช�ำระเงินส่วนแบ่งรายได้
จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน
2551 จนถึงเดือนกันยายน 2555 โดยเรียกจากบริษัทเป็นจ�ำนวน 1,527.45 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
พนักงานอัยการได้ยื่นค�ำคัดค้าน โดยให้เหตุผลในการปฏิเสธการช�ำระเงิน เนื่องจาก บมจ.กสท ปฏิบัติผิดสัญญา
โดยยุติการช�ำระส่วนแบ่งรายได้ฯ ซึ่งบริษัทจะจ่ายช�ำระให้กับ AIS ได้ต่อเมื่อได้รับเงินส่วนแบ่งรายได้ฯ ดังกล่าวแล้ว
(หมายเหตุ 12.1) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทช�ำระส่วนแบ่งรายได้ฯ จ�ำนวน
1,354.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้ AIS วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 พนักงานอัยการได้ยื่นค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

		 			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

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 และจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้บริษัท
ตามอัตราที่ตกลงกันตามข้อ 30 ซึ่ง AIS ได้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทแล้ว
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 AIS ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการส่งมอบทรัพย์สินในส่วนของเสาส่งสัญญาณ (Tower)
ทัง้ หมดจ�ำนวน 13,198 ต้น โดยตีความว่าเสาส่งสัญญาณไม่ใช่เครือ่ งมือและหรืออุปกรณ์ตามทีร่ ะบุในสัญญาอนุญาตฯ
จึงไม่ต้องช�ำระส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการน�ำเสาส่งสัญญาณไปหาประโยชน์ให้บริษัท วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
บริษัทได้มีหนังสือโต้แย้งและปฏิเสธว่ากรรมสิทธิ์เสาส่งสัญญาณตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทโดยทันทีที่ติดตั้ง
เสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญาอนุญาตฯ ข้อ 4 จึงมีประเด็นโต้แย้งกรรมสิทธิ์เสาส่งสัญญาณและส่วนแบ่งรายได้
ค่าร่วมใช้เสาส่งสัญญาณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 AIS ได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เพื่อขอให้ชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธิ์เสาส่งสัญญาณ (Tower) และเรียกให้บริษัทจ่ายคืนเงินส่วนแบ่งรายได้ค่าร่วมใช้
เสาส่งสัญญาณดังกล่าวที่ได้รับจาก AIS ตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นจ�ำนวน 516.31 ล้านบาท วันที่
12 มีนาคม 2558 บริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้าน ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้ชี้ขาดให้ 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 เมื่อคดี
ถึงที่สุดแล้วเสาส่งสัญญาณ (Tower) ที่ AIS ใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz เป็นรายการอุปกรณ์
ที่ต้องน�ำส่งให้บริษัทตามสัญญาอนุญาตฯ ข้างต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

		 คดีพิพาทกรณีบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (จัสมินฯ)
		 			
			
			
			
			
			
			

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2534 บริษัทได้ท�ำสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำ (Submarine Optical Fibre Cable
Project) กับบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (จัสมินฯ) มีก�ำหนดระยะเวลา 20 ปี จัสมินฯ จะได้รับ
ส่วนแบ่งรายได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้กรอบสัญญา วิธีการค�ำนวณรายได้ตามที่ก�ำหนดในสัญญามี 2 วิธี
คือ ใช้รายได้จริงที่เกิดจากการเปิดบริการของบริษัท หรือใช้สูตรในการค�ำนวณรายได้ของบริษัท ในขณะนั้นการหา
รายได้จริงจากการเปิดให้บริการยังไม่สามารถท�ำได้ บริษทั จึงเลือกวิธกี ารค�ำนวณรายได้ตามสูตร โดยสงวนสิทธิในการ
เรียกคืนส่วนที่แตกต่าง หากสามารถตรวจสอบได้ในโอกาสต่อไปว่ารายที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่ารายได้ที่ค�ำนวณตามสูตร
ซึ่ง จัสมินฯ ก็ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญา และหากบริษัทสามารถตรวจสอบได้ในโอกาสต่อไปว่า
รายได้ที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่ารายได้ที่เกิดจากการค�ำนวณ จัสมินฯ ยินยอมที่จะรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 บริษัทได้ประชุมร่วมกับ จัสมินฯ และบริษัทได้แจ้งให้ จัสมินฯ ทราบว่า บริษัทสามารถ
วัดทราฟฟิคได้แล้ว และบริษัทจะใช้วิธีการค�ำนวณรายได้จริงที่เกิดจากการเปิดบริการจากการตรวจวัดทราฟฟิค
โดยให้มผี ลตัง้ แต่เดือนกันยายน 2551 เป็นต้นไป จัสมินฯ เห็นด้วยว่าการค�ำนวณส่วนแบ่งรายได้จากการเปิดบริการจริง
โดยการวัดทราฟฟิค เป็นแนวทางที่เหมาะสม โดยเริ่มวัดทราฟฟิคตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2552 เป็นต้นไป แต่ต่อมา
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 จัสมินฯ ได้โต้แย้งว่าการวัดทราฟฟิคไม่สมบูรณ์ จึงขอให้บริษัทค�ำนวณส่วนแบ่งรายได้
ตามสูตรการค�ำนวณเช่นเดิม แต่บริษัทยังคงยืนยันวิธีการค�ำนวณส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดจากการเปิดบริการจริง และ
ได้จ่ายส่วนแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเปิดให้บริการตั้งแต่งวดกันยายน 2551 - มิถุนายน 2554 แก่ จัสมินฯ แต่
จัสมินฯ ไม่มารับช�ำระ และได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ให้บริษัท
ท�ำการช�ำระส่วนแบ่งรายได้ที่ค�ำนวณตามสูตร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 - 3 ตุลาคม 2554 รวมดอกเบี้ย เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,395.35 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัทได้ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ด�ำเนินการ
เพื่อต่อสู้คดีแทน โดยได้ยื่นค�ำคัดค้านไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมาย
ของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทไม่มีภาระที่ต้องช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตามค�ำฟ้องแต่อย่างใด

			
			
			
			

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อส�ำนักอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ จัสมินฯ ช�ำระ
ส่วนแบ่งรายได้ทไี่ ด้รบั เกินไปคืนให้กบั บริษทั พร้อมกับให้ชำ� ระค่าเสียหายทีบ่ ริษทั ต้องซ่อมอุปกรณ์เองเนือ่ งจาก จัสมินฯ
ไม่ดูแลซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาโครงข่ายให้บริษัทให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และค่าเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ
พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,931.02 ล้านบาท

		 นอกจากนีใ้ นการต่อสูค้ ดีอนื่ ๆ ส�ำนักกฎหมายของบริษทั ได้ดำ� เนินการทัง้ พยานบุคคล และพยานเอกสารอย่างครบถ้วน มิได้
		 มีการเสียเปรียบในรูปคดี ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าไม่มีเหตุที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจ�ำนวนที่ฟ้อง และไม่ได้บันทึก
		 ประมาณการหนีส้ ินไว้ในงบการเงินนี้ แต่ทั้งนี้ผลของคดีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลเป็นส�ำคัญ
		44.1.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.1 บริษัทไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ซึ่งอาจเกิดจากรายได้
ค่าเชื่อมโยง (Access Charge) ที่เป็นกรณีพิพาทกับ บมจ.กสท และบริษัทเอกชนคู่สัญญาของ บมจ.กสท ในส่วนที่บริษัท
ยังไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ในงบการเงินนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับแจ้งจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง ว่ากรมสรรพากร แจ้งว่าหากบริษัทได้มีการให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับคู่สัญญา
ตามสัญญาให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายดังกล่าวแล้ว บริษัทย่อมมีสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าบริการที่เกิดขึ้น แม้ว่าบริษัท
ยังไม่ได้รับรู้รายได้ค่าเชื่อมโยงเนื่องจากยังเป็นข้อพิพาทกับคู่สัญญาก็ตาม บริษัทต้องน�ำรายได้ค่าเชื่อมโยงดังกล่าว
มาค�ำนวณเป็นรายได้ของบริษัท ตามมาตรา 65 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของค�ำสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการค�ำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่
28 สิงหาคม 2528 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ส�ำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร ได้ตอบข้อหารือของ
บริษัทเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีรายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Access Charge) ที่บริษัทไม่ได้
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		 รับรู้รายได้ข้างต้น สรุปได้ว่าหากบริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะท�ำให้สามารถวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ
		 และไม่อาจก�ำหนดจ�ำนวนหนี้ที่แน่นอนได้ บริษัทก็ไม่ต้องน�ำค่าเชื่อมโยงโครงข่ายดังกล่าวมารวมค�ำนวณก�ำไรสุทธิ
		 และขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
		 44.1.3 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
ซึ่งการเรียกเก็บดังกล่าว กสทช. อ้างว่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว และหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทไม่ต้องจ่ายช�ำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้น�ำส่ง
รายละเอียดข้อมูลของผูใ้ ช้บริการเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษทัง้ หมดให้กบั กสทช. ทราบแล้ว กสทช. จึงควรเป็นผูด้ ำ� เนินการ
จัดการและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมแทนบริษัท รวมทั้งด�ำเนินการแจ้งและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษโดยตรงจากผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ และบริษัทได้ท�ำหนังสือแจ้งตอบปฏิเสธการช�ำระเงินต่อ
กสทช. และเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทได้ฟ้อง กสทช. เพื่อเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองที่ กสทช. บังคับให้บริษัท
ช�ำระเงินค่าเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษายกฟ้องของ
บริษัท บริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 กสทช.ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติ
ในการด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) เป็นผู้พิจารณาเนื่องจากเป็นคดีระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ และ กยพ. ได้มีหนังสือถึงบริษัทเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้เข้าชี้แจงและท�ำค�ำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้พนักงานอัยการภายในวันที่ 22 กันยายน 2558 เพื่อขอตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเอกสารให้ได้ข้อยุติก่อนท�ำค�ำวินิจฉัย ซึ่งต่อมา กยพ. ได้ส่งเรื่องคืน กสทช. เนื่องจากข้อพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินส�ำหรับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่ถูกเรียกเก็บ
ดังกล่าวไว้ในงบการเงินนี้

		 44.1.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีค่าธรรมเนียม USO ปี 2554
		
		
		
		
		
		
		
		

กสทช. มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม USO ย้อนหลังของปี 2554
(1 มกราคม 2554 - 30 พฤษภาคม 2555) กรณีผู้รับใบอนุญาตแบบที่ 2 ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและแบบที่ 3 บริษัทมี
ความเห็นว่าในระยะเวลาดังกล่าว กสทช. ไม่ได้ก�ำหนดแผนการจัดให้มีการบริการ USO รวมทั้งไม่ได้ก�ำหนดอัตราที่ต้อง
น�ำส่งให้กับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทมีหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว วันที่ 3 ตุลาคม 2559
บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้ยกเลิกมติและค�ำสั่ง กสทช. กรณีให้บริษัทน�ำส่งรายได้ค่าธรรมเนียม USO
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง บริษัทจึงยังไม่รับรู้หนี้สินรายการนี้ ซึ่งเบื้องต้นค�ำนวณได้ประมาณ
2,082.50 ล้านบาท

44.2 ภาระผูกพัน
		 44.2.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
		 รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงิน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น )

งบการเงินรวม
2560
2559
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

756.15

690.92

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
756.15

690.92

		 44.2.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
		 จ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
		 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

135.23

711.41

135.23

711.41

41.63

1,875.63

41.63

1,875.63

176.86

2,587.04

176.86

2,587.04

45 ข้อพิพาทกรณีการเชื่อมต่อโครงข่าย
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 กสทช. มีค�ำชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC ที่ 1/2550 โดยให้
บริษัทเข้าร่วมเจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับค�ำชี้ขาด และ
ต้องเจรจาท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มต้นเจรจา หากบริษัทไม่ปฏิบัติ
ตามค�ำชี้ขาดดังกล่าว ย่อมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 ซึ่ง กสทช.
อาจมีค�ำสั่งบังคับทางปกครอง ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ได้ต่อไป
ซึง่ บริษทั ได้ดำ� เนินการต่อสูท้ างกฎหมายมาโดยตลอด ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวไว้ในงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 กสทช. ได้แจ้งให้บริษัทช�ำระค่าปรับวันละ 60,000 บาท ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2551 จนกว่าจะปฏิบัติตามค�ำสั่งครบถ้วนโดยการเข้าร่วมเจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับ DTAC
ซึง่ เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษทั ได้ทำ� หนังสือแจ้งให้ DTAC เข้าหารือเพือ่ เจรจาท�ำสัญญาเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
กับบริษัท และได้จ่ายค่าปรับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ให้แก่ กสทช. แล้ว อย่างไรก็ตาม
บริษทั ยังไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงในการเจรจากับ DTAC ได้ และเมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2551 DTAC ได้ทำ� หนังสือถึง กสทช.
เพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดเงื่อนไขที่ตกลงไม่ได้ดังกล่าว โดยมีข้อเรียกร้องข้อหนึ่งให้เลขาธิการ กสทช. พิจารณาก�ำหนดค่าปรับ
ทางปกครองในอัตราวันละ 60,000 บาท ให้บริษัทช�ำระต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติตามค�ำสั่งของ กสทช. (ถ้ามี) ครบถ้วน เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2551 กสทช. ชี้ขาดให้บริษัทท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายกับ DTAC ให้ครอบคลุมเลขหมายโทรคมนาคม
ทั้งหมดที่ DTAC มีสิทธิในการน�ำออกให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับการท�ำสัญญา

		
		
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือเตือนให้บริษัทด�ำเนินการตามค�ำชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ 4/2551 ของ กสทช. โดยการเข้าท�ำสัญญาการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ หากพ้นก�ำหนดแล้วหากไม่ปฏิบตั ติ ามเลขาธิการ กสทช. จะใช้อำ� นาจตามมาตรา 58
แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก�ำหนดให้บริษัทช�ำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ
20,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 เลขาธิการ กสทช. มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ กสทช. ให้บริษัทเข้าร่วม
เจรจาเพื่อท�ำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่าย ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากบริษัทจะโต้แย้งค�ำสั่งดังกล่าวให้ยื่นฟ้องต่อ
ศาลปกครองกลาง ขณะนี้บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2553 ซึ่ง กสทช. ยื่นค�ำให้การและบริษัทยื่นค�ำคัดค้านค�ำให้การแล้ว และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลาง
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ได้พิพากษายกฟ้องค�ำฟ้องของบริษัท บริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการของศาลปกครองสูงสุด เมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2556 กสทช. ได้แจ้งให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องเกีย่ วกับ
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกรณีไม่เข้าท�ำสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ DTAC โดยอ้างค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ข้างต้น และก�ำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท
จนกว่าบริษัทจะเข้าท�ำสัญญาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 บริษัทได้อุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครองดังกล่าวต่อ กสทช.
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัทได้ยื่นค�ำร้องขอบรรเทาทุกข์การบังคับตามค�ำสั่งหรือก�ำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว
ในระหว่างอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่
31 มีนาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัท และ ทรู ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกบริษัท และ ทรู ให้ช�ำระค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเรียกจากบริษัทเป็นจ�ำนวน 5,358.34
ล้านบาท ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นค�ำให้การเพื่อต่อสู้คดีแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระ
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นจ�ำนวน 433.73 ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 DTAC ได้ยื่นฟ้องบริษัท
ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2556 เป็นจ�ำนวน 201.48 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 12 มิถนุ ายน 2557 บริษทั ได้ยนื่ ค�ำให้การ ต่อศาลปกครองกลางแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง (หมายเหตุ 44.1.1)

46 ข้อพิพาทกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ดังนี้
46.1 กรณีบริษัทเป็นโจทก์ฟ้อง AIS ดังนี้
		 			
			

กรณีผิดสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สัญญาอนุญาตฯ) กรณีส่งผลประโยชน์ที่ไม่ครบ
ตามสัญญาตั้งแต่ มกราคม 2546 - 2550 ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 31,462.51 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งยกอุทธรณ์ของบริษัท (หมายเหตุ 12.3)

		 			

กรณีผดิ สัญญาอนุญาตฯ เรียกร้องให้ชำ� ระค่าผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้จากการเชือ่ มโยงโครงข่ายโทรคมนาคม
พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มของปีด�ำเนินการที่ 17 - 25 ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 36,741.73 ล้านบาท (หมายเหตุ 12.3)

		 			
			
			
			
			

กรณีฟ้องให้ AIS หยุดด�ำเนินการถ่ายโอนลูกค้าจากระบบ AIS 900 MHz เป็นโครงข่าย AWN 2100 MHz เมื่อวันที่
25 กันยายน 2557 บริษทั ได้ยนื่ เสนอข้อเรียกร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้คณะอนุญาโตตุลาการวินจิ ฉัยชีข้ าด
ให้ AIS หยุดการกระท�ำที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้ด�ำเนินการ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ AIS จ่ายค่า
เสียหายหรือชดใช้เงิน ทุนทรัพย์ 9,126.02 ล้านบาท ต่อมาได้เปลี่ยนทุนทรัพย์เป็น 41,116.31 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมถึงช�ำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด�ำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้น
อนุญาโตตุลาการ

		 			
			
			

กรณีผิดสัญญาอนุญาตฯ โดยไม่ท�ำสัญญาเช่าสถานที่ต่อเนื่องหลังสัญญาอนุญาตฯ สิ้นสุดลง ซึ่งก�ำหนดให้ AIS
ด�ำเนินการจัดหาสถานที่และท�ำสัญญาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตามสัญญาอนุญาตฯ ต่อเนื่องไปอีก 2 ปี
หลังจากทีส่ ญ
ั ญาอนุญาตฯ สิน้ สุดลง ซึง่ AIS ไม่ได้ดำ� เนินการขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าว และเมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2558 บริษัทได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 1,910.84 ล้านบาท

		 			

กรณี AIS ไม่ยินยอมช�ำระค่าร่วมใช้เสาอากาศของบริษัทปี 2557 - 2558 ตามอัตราค่าบริการใหม่ โดยบริษัทได้มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าหรือใช้พื้นที่และทรัพย์สิน ซึ่งได้แจ้งให้ AIS ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว
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เป็นหนังสือล่วงหน้าตามสัญญาอนุญาตฯ ที่ระบุไว้ แต่ AIS เพิกเฉยไม่ช�ำระค่าร่วมใช้เสาอากาศให้ครบถ้วนตาม
การเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว จึงเป็นการผิดสัญญาอนุญาตฯ ต่อบริษัท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 บริษัทยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองกลาง ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 79.04 ล้านบาท

		 			
			
			
			

กรณี AIS แก้ไขสัญญาอนุญาตฯ ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้บริษัทแจ้งให้ AIS
จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบใช้บตั รจ่ายเงินล่วงหน้า (Pre paid card) และจ่ายส่วนแบ่ง
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีอนุญาตให้ใช้เครือข่ายร่วม (Roaming) ระหว่างผู้ให้บริการรายอื่น
ให้เป็นไปตามสัญญาหลัก และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ได้ย่ืนเสนอข้อพิพาทกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 62,773.95 ล้านบาท

		 			
			

กรณี AWN ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS ไม่ช�ำระเงินค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900
MHz (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง
ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 575.49 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง (หมายเหตุ 12.1)

46.2 กรณี AIS เป็นโจทก์ฟ้องบริษัท ดังนี้
		 			
			

กรณีบริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ AIS ช�ำระเงินจ�ำนวน 17,803.38 ล้านบาท และห้ามมิให้บริษัทเรียกร้องเงินใดๆ
จากธนาคารผู้ออกหนังสือค�้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหนังสือค�้ำประกันรายได้ขั้นต�่ำของปีที่ 17 - 20
(หมายเหตุ 12.3)

		 -

กรณีให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทคืนหนังสือค�้ำประกันปีที่ 17 - 21 ทุนทรัพย์ 106.98 ล้านบาท

		 			

กรณีให้บริษัทช�ำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดต่อ
กับประเทศไทย ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 1,527.45 ล้านบาท (หมายเหตุ 44.1.1)

		 			

กรณีให้สถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธิ์ในเสาส่งสัญญาณ (Tower) และเรียกร้องให้บริษัทจ่าย
ค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าร่วมใช้เสาพร้อมดอกเบี้ย ทุนทรัพย์ จ�ำนวน 516.31 ล้านบาท (หมายเหตุ 44.1.1)

47 เหตุการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี
		 			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ทีทีแอนด์ที ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทฟ้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าบริษัทน�ำและอนุญาตให้บุคคลอื่น
น�ำบริการพิเศษ มาผ่านโครงข่ายของ ทีทีแอนด์ที จึงเรียกร้องค่า Access Charge เดิมทุนทรัพย์ขณะฟ้อง จ�ำนวน
28,000 ล้านบาท และแก้ไขทุนทรัพย์ในภายหลังเป็น 23,777.99 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำชี้ขาดให้บริษัทช�ำระเงินให้ ทีทีแอนด์ที ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงเดือนมีนาคม 2548 เป็นจ�ำนวน 23,777.99
ล้านบาท กับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริการพิเศษนับจากวันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไปจนครบก�ำหนดเวลา
ตามสัญญา พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR + 1 ของอัตราเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ของเงินจ�ำนวนดังกล่าว
นับแต่วันที่ 8 เมษายน 2548 จนกว่าบริษัทจะช�ำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ทีทีแอนด์ที ยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลแพ่งขอบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการข้างต้น ศาลแพ่งมีความเห็นว่าคดีนี้อยู่ในอ�ำนาจพิจารณา
ของศาลปกครองจึงโอนคดีไปยังศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายกฎหมายของบริษัทและ
พนักงานอัยการส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นขอเพิกถอนค�ำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่
28 กันยายน 2559 ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษาเพิกถอนค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และปฏิเสธการขอ
บังคับตามค�ำชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทีทแี อนด์ที ไม่มกี ารอุทธรณ์คำ� พิพากษาดังกล่าว และศาลปกครองกลาง
ได้มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560

		 			
			

ในไตรมาสที่ 4/2550 บริษัท ไทยอีเลคทริคคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ไทยอีเลคทริค)ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่ง กล่าวหาว่า
บริษัทผิดสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ โดยอ้างว่าบริษัทไม่ก�ำหนดเลขหมายโทรศัพท์ให้ ไทยอีเลคทริค ติดตั้ง
เปิดให้บริการ (ก�ำหนด 10,000 เลขหมายในก�ำหนด 10 ปี แต่ก�ำหนดให้เพียง 4,217 เลขหมาย เปิดให้บริการ
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3,269 เลขหมาย) ทุนทรัพย์ตามฟ้อง จ�ำนวน 2,780.06 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ ค่าเช่า
เครือ่ งโทรศัพท์สาธารณะ และ ดอกเบีย้ ต่อมาศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นว่าสัญญาเช่าเครือ่ งโทรศัพท์
สาธารณะนี้เป็นสัญญาทางปกครอง อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาของศาลปกครอง ศาลแพ่งจึงมีค�ำสั่ง ให้โอนคดี ไปยัง
ศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 และจ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริษัทช�ำระเงินจ�ำนวน 0.74 ล้านบาท ให้ไทยอีเลคทริค เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
พนักงานอัยการได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้อา่ นค�ำพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุด โดยศาลปกครองสูงสุดได้มคี ำ� พิพากษากลับค�ำพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้นเป็นให้ยกฟ้อง

		 			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเกิดจากการน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายหลังหักภาษีสรรพสามิตแล้ว คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ได้เห็นชอบแนวทางด�ำเนินการเพื่อ
หักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่คู่สัญญาจะต้องน�ำส่งให้คู่สัญญาภาครัฐ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเสนอ ดังนั้น AIS จึงได้น�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการบริการโทรศัพท์
เคลือ่ นทีใ่ ห้บริษทั ในจ�ำนวนทีห่ กั ภาษีสรรพสามิตแล้ว ซึง่ รายรับจากส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าวบริษทั ได้คำ� นวณน�ำส่งภาษี
มูลค่าเพิ่มตามฐานภาษีรายรับที่ได้รับจริง ภายหลังจากหักภาษีสรรพสามิต โดยบริษัทได้หารือแนวทางปฏิบัติกับ
กรมสรรพากรในขณะนัน้ แล้ว อย่างไรก็ตามระหว่างงวดปี 2550 กรมสรรพากรได้แจ้งว่าบริษทั ต้องน�ำส่งภาษีมลู ค่าเพิม่
ส�ำหรับเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ถูกหักจากส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546 - เดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่ง
ค�ำนวณเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มได้เป็นจ�ำนวน 2,202.38 ล้านบาท และบริษัทยังมีภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มสิ้นสุดถึงวันที่
ช�ำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จ�ำนวนประมาณ 3,152.05 ล้านบาท ซึ่งกรมสรรพากรน�ำไปหักกลบกับภาษีซื้อที่บริษัทขอคืน
จ�ำนวน 322.80 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มจ�ำนวน 108.52 ล้านบาท เบี้ยปรับและเงินเพิ่มจ�ำนวน 214.28
ล้านบาท และเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินส่วนที่เหลือ
จ�ำนวน 2,093.86 ล้านบาท (2,202.38 - 108.52) เพื่อเป็นการลดภาระเงินเพิ่ม พร้อมทั้งให้บริษัทยื่นอุทธรณ์ และน�ำ
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�ำนวน 2,951.67 ล้านบาท (หมายเหตุ 19, 20) ไปจดทะเบียนจ�ำนองเพื่อเป็น
หลักประกันในการขอทุเลาการเสียภาษีในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งบริษัทได้ช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มจ�ำนวน
2,093.86 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2551 และได้รับอนุมัติในการทุเลาการเสียภาษีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 แม้ว่า
ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและบริษัทไม่ควรต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนี้
ต่อกรมสรรพากร แต่เนือ่ งจากบริษทั มีความไม่แน่นอนในการทีจ่ ะได้รบั เงินภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีจ่ า่ ยไปแล้วคืน และบันทึกภาษี
มูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจ�ำนวน 322.80 ล้านบาท โดยแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และได้ตั้งค่าเผื่อภาษี
มูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนทั้งจ�ำนวนแล้ว (หมายเหตุ 15) อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในส่วนที่เหลือ
อีกประมาณ 2,937.77 ล้านบาท (3,152.05 - 214.28) เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2554 บริษทั ได้รบั แจ้งผล ค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์
ข้างต้นจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งได้วินิจฉัยยืนตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากร
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อเพิกถอนการประเมินภาษีอากรและ
ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และให้คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม พร้อมดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย รวมทุนทรัพย์ 5,356.58 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ศาลภาษีอากรกลางได้มีค�ำพิพากษา
ยกฟ้องคดีที่บริษัทฟ้องกรมสรรพากร กรณีมีค�ำสั่งประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยศาลนัดฟังค�ำพิพากษาในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยศาลฎีกาได้มีค�ำพิพากษายืนตาม
ค�ำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ดังนั้นบริษัทจึงบันทึกรายการหนี้สินส�ำหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม จ�ำนวน
2,518.99 ล้านบาท (หมายเหตุ 5) และบันทึกกลับรายการค่าเผื่อภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน จ�ำนวน 322.80 ล้านบาท
ในงบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

		 			
			
			
			

เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2533 บริษทั รฟท. และบริษทั คอม-ลิงค์ จ�ำกัด (คอมลิงค์ฯ) ได้ทำ� สัญญาร่วมลงทุนจัดตัง้ โครงข่าย
เคเบิลใยแก้วน�ำแสงตามเส้นทางรถไฟ (Fibre Optic Cable Transmission System) เพื่อเป็นข่ายรองรับวงจรทางไกล
และเป็นข่ายส�ำรองฉุกเฉินของบริษัท และเพื่อให้ รฟท. ใช้เป็นระบบสื่อสัญญาณควบคุมการเดินรถ และเป็นระบบ
คมนาคมส�ำหรับการบริการงานภายในส�ำหรับ รฟท. มีก�ำหนดเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534 - 31 มีนาคม
2554 โดยบริ ษั ท ได้ จ ่ า ยเงิ น ส่ ว นแบ่ ง รายได้ ต ามข้ อ ตกลงในสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ฯ ครบถ้ ว นแล้ ว เป็ น จ� ำ นวนเงิ น
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27,294.57 ล้านบาท โดยช�ำระเป็นเงินงวดสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา
(อายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554) ต่อมาคอมลิงค์ฯ ได้ส่งหนังสือเรียกให้บริษัทช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2551 - มีนาคม 2554 อีก ซึง่ คอมลิงค์ฯ ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องให้บริษทั ช�ำระเงินในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
อีกแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 คอมลิงค์ฯ ได้ยนื่ ค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัท
ท�ำการช�ำระส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 - มีนาคม 2554 จ�ำนวน 1,093.44 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้ส่งเรื่องให้ส�ำนักงานอัยการ
สูงสุดเป็นผู้ด�ำเนินการเพื่อต่อสู้คดีแทน โดยได้ยื่นค�ำคัดค้านไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งผลคดีว่า คอมลิงค์ฯ ขอถอนค�ำเสนอ
ข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
อนุญาตให้คอมลิงค์ฯ ถอนข้อเรียกร้อง และให้จ�ำหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบความ

48 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
		 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 บริษัท และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมบริษัทในเครือ ได้ลงนาม
		 ในสัญญาเช่าเครือ่ งและอุปกรณ์เพือ่ ให้บริการโทรคมนาคม และสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายใน
		 ประเทศ (Roaming Agreement)
		 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 บริษัท และกลุ่มบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต ได้ลงนามในสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม
		 และสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (Roaming Agreement)

49 การอนุมัติงบการเงิน
		 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
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