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สารบัญ
9 สารประธานกรรมการ
11 สารกรรมการผู้จัดการใหญ่
12 ข้อมูลทั่วไป

- แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
		 เป้าหมายองค์กรและค่านิยม
- ข้อมูลทั่วไปของ ทีโอที

16 ความภาคภูมิใจของ ทีโอที

114
117
120
122
123
125

- ภารกิจร่วมสนับสนุนระบบสื่อสาร
		 โทรคมนาคมในงานพระราชพิธี
- กิจกรรมถวายความจงรักภักดี
- รางวัลเกียรติยศ
- กิจกรรมทางธุรกิจที่ส�ำคัญ

126

และโครงการส�ำคัญ

138
139
140

32 ผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน
- ผลการด�ำเนินงานตามแผนการแก้ ไข
		 ปัญหาองค์กร
- รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและ
		 โครงการ/แผนงานส�ำคัญ
- ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

54 ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ

- แผนวิสาหกิจปี 2562-2566 และ
		 แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2562
- ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2562
		 และแนวโน้มในปี 2563
- ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

61 การบริหารจัดการองค์กร
- โครงสร้างการจัดการ
- คณะกรรมการบริษัท
- คณะผู้บริหารระดับสูง
- อัตราก�ำลัง
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127
136

143
143
144
148
149
154

นโยบายและแผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ฐานะการเงินและรายงานทางการเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
รายงานสถานะหนี้เงินกู้ ณ สิ้นบัญชี 2560-2562
สถิติการจ่ายเงินปันผล
รายการระหว่างกัน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงิน

Digital
Transformation

ผู้นำ�การให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล ที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
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ให้บริการ
โทรคมนาคมที่เป็นเลิศ

ทีโอที มุ่งปฏิรูปองค์กรด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Transformation) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดำ � เนิ น งานรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้ม Digital Disruption โดยให้บริการโครงสร้าง
พื้ น ฐานโทรคมนาคมของประเทศจากการใช้ ท รั พ ยากรโครงข่ า ยที่ มี อ ยู่ แ ละ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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สร้างมูลค่าเพิ่ม
จากนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล

ที โ อที มุ่ ง สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ จากนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ด้ ว ยการต่ อ ยอดจากการให้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ มี อ ยู่ เช่ น
ระบบ IDC Cloud โดยให้ บ ริ ก ารที่ ทั น สมั ย และบริ ก ารแพลตฟอร์ ม ต่ า งๆ
ประกอบด้ ว ย Local Community Platform, National Platform และ
Commercial Platform
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มุ่งด�ำเนินธุรกิจโทรคมนาคม
เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ทีโอที มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยโครงการ
ในการให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมในพื้ น ที่ ห่ า งไกล อาทิ โครงการเน็ ต ประชารั ฐ
โครงการ USO รวมถึงโครงการภาครัฐอื่นๆ อาทิ โครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจเป็น Smart City

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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นาวาอากาศเอก

(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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จำ�กัด (มหาชน)

สารประธานกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมพร้อม             
ผลักดันและกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การนำ�โครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ซึง่ ได้ขยายโครงข่ายบรอดแบนด์
ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านไปแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ การขยายและพัฒนาคุณภาพบริการบรอดแบนด์ด้วยโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำ�แสง
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ ไขปัญหาข่าวปลอมและพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ การทดลอง                 
การให้บริการ 5G (5G Testbed) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ก่อนการเปิดให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับเทคโนโลยี 5G ในอนาคตอันใกล้ ขยายโครงข่ายเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐอย่างครอบคลุม                  
ตลอดจนพัฒนาบริการ Digital Service และบริการภาครัฐ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล มุ่งเน้นใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่มีศักยภาพและพัฒนาคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ประโยชน์   
จากทรัพยากรและคลื่นความถี่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปี 2562 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง เนื่องจากผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำ�ให้เกิด Digital         
Disruption ทีโอที จึงให้ความสำ�คัญกับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกระบวนการทำ�งาน ด้านทรัพยากรบุคคล
และด้านการพัฒนารูปแบบธุรกิจดิจทิ ลั ใหม่ๆ รวมทัง้ เตรียมความพร้อมในการปรับเปลีย่ นองค์กรดิจทิ ลั โดยคณะกรรมการ
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มผลิตภาพของบุคลากรให้มีทักษะความเชี่ยวชาญรองรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อยกระดับ              
ขีดความสามารถขององค์กรในทุกมิติ เพื่อนำ�  ทีโอที ไปสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลด้วยการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมความ
มั่นคงของรัฐและนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ พันธมิตร
ทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของ ทีโอที ด้วยดีเสมอมา สำ�หรับก้าวต่อไปของ          
ทีโอที ผมเชื่อมั่นว่า ความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคน จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงของ
ทีโอที ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม            
พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ในการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล ที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
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(นายพิพัฒน์ ขันทอง)
กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
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สารกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทีโอที ในฐานะผู้นำ�การให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ สร้างและ
สนับสนุนให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในพื้นที่ชุมชนและหรือห่างไกลเพียงใด
ก็ตาม เพื่อให้เข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมพร้อมๆ           
ไปกับการขยายตัวของชุมชน ธุรกิจ การพาณิชย์ การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม

ในปี 2562 และก่อนหน้านี้ก็ตาม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน ความก้าวหน้า
เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่มีทางเลือกของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ผสานกับสังคมข้อมูล
ข่าวสาร ผลักดันให้ ทีโอที ต้องปรับตัวและพัฒนาระบบงานให้เข้าสู่สภาพเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แต่อย่างไรก็ตาม     
ยังนับว่า ปี 2562 ที่ผ่านมานี้ เป็นการเตรียมพร้อมในการยืนหยัดรับมือกับปัจจัยผันแปรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยความ
ทุ่มเทของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พันธมิตร ลูกค้าที่ไว้วางใจ และหน่วยงานที่กำ�กับดูแลที่สนับสนุน จึงส่งผลให้            
ทีโอที สามารถพลิกฟื้นองค์กรให้กลับมามีผลประกอบการและมีกำ�ไรติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ภายใต้แผนแก้ไขปัญหาองค์กร
นโยบายคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการกำ�กับดูแลอย่างเข้มงวดของคณะกรรมการบริษัท พร้อมต่อยอด
การวางรากฐานธุรกิจให้มนั่ คงและยัง่ ยืน เช่น การขยายโครงข่ายและเพิม่ ประสิทธิภาพโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาการให้บริการดิจิทัล การพัฒนาและบริหารจัดการระบบ       
Application รวมทั้งการให้บริการใช้โครงข่ายท่อร้อยสายของ ทีโอที เป็นต้น
การจะต้องก้าวต่อไปในอนาคตนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ทีโอที ในเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับ             
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาร่วมกับผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ต่อการขับเคลือ่ นองค์กร
ให้เจริญเติบโตได้ในระยะยาว รวมทั้งการสร้างบทบาทและรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง               
ผู้ใช้บริการ และลดต้นทุนของ ทีโอที โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบริการ Digital Community Platform,                  
บริการ Smart Industry, บริการ Smart Farming, บริการ Smart Hospital, บริการ Cyber Security รวมทั้งจัด Platform
Solution เป็นต้น ที่จะสามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในส่วนบุคคลและองค์กร พร้อมสร้างการรับรู้ที่ดีกว่าให้แก่
ลูกค้าโดยตรง เพราะความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ามีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่ง ดังนั้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์
ของ ทีโอที จึงไม่อาจยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด การแข่งขัน
และโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้น ทีโอที จะต้องวิเคราะห์และดำ�เนินการให้ถ่องแท้ เพื่อวางระบบงานตอบสนองสังคมไทย       
ให้มีมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ในนามของคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ ทีโอที ทุกคน ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พันธมิตร โดยเฉพาะผู้ใช้บริการทุกๆ ท่าน ทุกๆ องค์กรที่ได้มอบความไว้วางใจ และสนับสนุนกิจการ ทีโอที
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ครับ
รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
• แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายองค์กร และค่านิยม
• ข้อมูลทั่วไปของ ทีโอที

12

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมายองค์กร และค่านิยม
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 เป็น Roadmap ในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำ�หนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นำ�การให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ”

พันธกิจ
1. เป็นรัฐวิสาหกิจสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล
2. ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลอย่างมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ
3. นำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

เป้าหมายองค์กร
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้ ภายในปี 2566 เท่ากับ ร้อยละ 18.7
โครงข่ายมีเสถียรภาพตาม Service Level Agreement (SLA) ที่กำ�หนด
บริการบรอดแบนด์มีส่วนแบ่งตลาดด้านลูกค้า มากกว่าร้อยละ 16 ในปี 2566
มีรายได้จากบริการดิจิทัลเท่ากับ 660 ล้านบาท ในปี 2566
มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำ�นวน 1 ล้านเลขหมาย

ค่านิยม

Acceleration
& Agility
รวดเร็ว & คล่องตัว

Innovation
สรรค์สร้าง
นวัตกรรม

Transparency
& Integrity
ซื่อสัตย์
และโปร่งใส

Operation
Excellence
ทำ�งานมุ่งความ
เป็นเลิศ

Transformation
ปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลง

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปของ ทีโอที

ทีโอที ดำ�เนินกิจการในฐานะองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตั้งแต่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 ก่อนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด             
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ        
พ.ศ. 2542 โดยรั บ โอนกิ จ การ สิ ท ธิ หนี้ ความรั บ ผิ ด ทรั พ ย์ สิ น                         
และพนั ก งานทั้ ง หมดจากองค์ ก ารโทรศั พ ท์ แ ห่ ง ประเทศไทย ปั จ จุ บั น        
ดำ�เนินกิจการมาแล้ว 65 ปี ทั้งนี้ ทีโอที ยังคงสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกระทรวงการคลังเป็น           
ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ประกอบกิ จ การค้ า และ                   
ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท โครงข่ายโทรคมนาคม  
วิทยุคมนาคม และบริการส่งหรือแพร่ภาพและเสียงทางวิทยุโทรทัศน์
กระจายเสียงทางวิทยุ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าวและ
ใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อย่อในรายงานประจำ�ปี
เลขทะเบียน ทีโอที
ประเภทธุรกิจ

ทีโอที หรือ บริษัท
0107545000161
ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยดำ�เนินการเอง และ/หรือร่วมกับบุคคลอื่น
รวมทั้งดำ�เนินการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ที่ตั้งสำ�นักงานสำ�นักขาย
นครหลวงที่ 1
977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
และบริการลูกค้านครหลวง
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2257 1489 โทรสาร 0 2255 7778
นครหลวงที่ 2
175 ซอยรามคำ�แหง 149 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2373 1308 โทรสาร 0 2373 1555
นครหลวงที่ 3
90 หมู่ 6 ซอยพระราม 2 ที่ 31 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0 2427 5925 โทรสาร 0 2427 5677
ที่ตั้งสำ�นักงานสำ�นักขาย
ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
และบริการลูกค้าภูมิภาค
118 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลโคกกรวด อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 0 4446 5199 โทรสาร 0 4446 6045
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 1112 โทรสาร 0 4324 1115
ภาคเหนือ
128 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำ�ปาง ตำ�บลสารภี อำ�เภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0 5396 3400 โทรสาร 0 5396 3404
ภาคกลาง
22/2 ถนนราเมศวร ตำ�บลประตูชัย อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3524 4705 โทรสาร 0 3524 4999
ภาคใต้
2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำ�บลควนลัง
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7425 0512 โทรสาร 0 7425 1945
ภาคตะวันออก
77/5 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลศรีราชา อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3832 3900 โทรสาร 0 3832 3903
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
เลขหมายโทรศัพท์ 1100
เลขหมายโทรศัพท์สำ�หรับโทรเข้าจากต่างประเทศ +66 2341 7600
เว็บไซต์
www.tot.co.th
สื่อโซเชียล
Instagram : tot.public,
Twitter : @TOTPublic,
Youtube : TOT Public Company Limited,
Facebook : TOT Public Company Limited,
Line : @totpublic,
แอปพลิเคชัน
TOT easy life : Google Play : http://bit.ly/2Gr1GjA
App Store : https://apple.co/2UXXrPI
ทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว
6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน)
ชนิดหุ้น
เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น จำ�นวน 600 ล้านหุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)
บุคคลอ้างอิง			
ผู้สอบบัญชี
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ตั้ง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0 2271 8000
โทรสาร
0 2618 5769
รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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ความภาคภูมิใจ
ของ ทีโอที
• ภารกิจร่วมสนับสนุนระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมในงานพระราชพิธี
• กิจกรรมถวายความจงรักภักดี
• รางวัลเกียรติยศ
• กิจกรรมทางธุรกิจที่ส�ำคัญ
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ภารกิจร่วมสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมในงานพระราชพิธี
    พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี นำ�มาซึ่ง
ความปิติยินดีของปวงพสกนิกรชาวไทยทุกคน
• เนื่องในโอกาสสำ�คัญนี้ ทีโอที ได้รับความไว้วางใจให้ดำ�เนินการสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมตลอดงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ช่วง พระราชพิธี คือ
    พระราชพิธีเบื้องต้น การเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
    พระราชพิธีเบื้องปลาย การเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
• ความภาคภูมิใจของ ทีโอที ในการสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมตลอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ

1

สนับสนุนด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัด
ระเบียบสายสือ่ สารโทรคมนาคม ลงท่อร้อยสาย
ใต้ดินในเส้นทางเสด็จพระราชดำ�เนินเลียบ
พระนคร จำ�นวน 2 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 ถนนอัษฎางค์ ถนนบำ�รุงเมือง
ถนนเฟื่องนคร ถนนเจริญกรุง ถนนราชวิถี
โซนที่ 2 ถนนตะนาว ถนนพระสุเมรุ และ
บริ เ วณรอบวั ด บวรนิ เ วศราชวรวิ ห าร และ
เส้ น ทางการจั ด ระเบี ย บสายสื่ อ สารบริ เ วณ
ถนนสิบสามห้าง    

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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สนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่พร้อม
เครื่ องโทรศัพท์ห รือ เครื่อ งโทรสาร บริ ก าร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายไฟเบอร์
ออฟติก (FTTx) พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบไร้สาย และบริการสื่อสารข้อมูลความเร็ว
สูงผ่านโครงข่าย IP (IP-VPN) เชื่อมต่อระบบ
Video Conference และระบบ Crime

สนับสนุนบริการสือ่ สารโทรคมนาคม งานด้าน
การประชาสัมพันธ์ สำ�หรับศูนย์ถ่ายทอด
สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ (IBC) จุดถ่ายทอด
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ จุดถ่ายทอดสัญญาณเสียง
ศูนย์สื่อสารมวลชน

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

4
5

สนับสนุนด้านระบบการกำ�ลัง และระบบ
ไฟฟ้า

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ พระราชพิธี
บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็น
ช่องทางการติดต่อประสานงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
จำ�นวน 3 แห่ง

6

7

สนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานตลอด
พระราชพิธี

สนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ อาทิ TOT Mobile 3G/4G พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย เพื่อเป็น
ระบบสำ�รอง จัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
มอบหมวกจำ�นวน 200 ใบ พัดจำ�นวน 5,000 อัน เสื้อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จำ�นวน 300 ตัว เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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กิจกรรมถวายความจงรักภักดี

1

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทีโอที ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อม
รำ � ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ดมิ ไ ด้ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้บริหาร
และพนักงานร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สถาบันวิชาการ ทีโอที
ทีโอที ได้จัดสร้างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ขึน้ เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530
พระบรมรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าพระองค์จริง ในพระอิรยิ าบถประทับยืนคล้ายกำ�ลังจะเสด็จพระราชดำ�เนิน
ทรงฉลองพระองค์ในชุดประพาสต้นในส่วนแบบของสวนหย่อม จัดอยูใ่ นพืน้ ทีร่ ปู หัวใจ หมายถึงพระองค์ทา่ นอยูใ่ นหัวใจ
ของปวงชนชาวไทย

2
20

จัดกิจกรรมน้อมรำ�ลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมีพิธีถวายพวงมาลา พิธีถวายบังคม พิธี
กล่าวน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณุ ฯ และ
ถวายอาลัยสงบนิ่งน้อมรำ�ลึกถึงพระองค์ท่าน
ผ่านบทเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์และเพลง
รักพ่อไม่มวี นั พอเพียง นอกจากนี้ มอบเครือ่ ง
อุปโภค บริโภค ของใช้จำ�เป็น และร่วมเลี้ยง
อาหารกลางวั น ให้ กั บ ผู้ พั ก อาศั ย สถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

3

ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลั ก ษณ์ พระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธจี ดุ เทียน
และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำ�ลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 3 ปี ณ
มณฑลพิ ธี ท้ อ งสนามหลวง พร้ อ มกั น นี้
นำ�อาหารจำ�นวน 800 จาน มาเลีย้ งประชาชน
ที่มาร่วมพิธีด้วย

4
5

จัดโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อบำ�เพ็ญพระราช
กุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ครบ 3 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมี
ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน จำ � นวน 89 คน
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลั ง ของแผ่ น ดิ น พร้ อ มลงนามถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมร่วมริว้ ขบวนอัญเชิญเครือ่ งสักการะถวาย
พระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพร ณ
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

6

จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั จำ�นวน
54 รูป

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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รางวัลเกียรติยศ

1

รั บ รางวั ล การออกแบบและพั ฒ นาเว็ บ ไซต์
www.tot.co.th ปี 2561 จำ�นวน 3 รางวัล
ได้แก่ (1) รางวัล Government Standard of
Excellence จาก WebAward 2018 (2) รางวัล
Silver Winner จาก W’Awards 2018
และ (3) รางวัล Best Telecommunication
Mobile Website จากMobileWebAward
2018

2

22

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

รับรางวัล “Digital Government Award
2019” จากสำ�นักนายกรัฐมนตรี โครงการ
ยกเลิกสำ�เนาเอกสารราชการ

3

ชนะเลิ ศ ร้ า นงานกาชาดประจำ � ปี 2562
ประเภทหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและภาค
เอกชน

5
4

รั บ รางวั ล แบรนด์ ที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท
ในการตอบกระทู้เพื่อให้ความรู้กับสมาชิก
และบุ ค คลทั่ ว ไป (Pantip Dedicated
Brand) โดย “ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐฯ
สายด่วน 1111” ของ ทีโอที

รั บ รางวั ล ความดี ต อบแทนคุ ณ แผ่ น ดิ น
ในบริการโทรคมนาคม โครงการหนึง่ ล้านกล้า
ความดี ต อบแทนคุ ณ แผ่ น ดิ น มู ล นิ ธิ เ พื่ อ
สังคมไทย

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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6

7
8
24

รับโล่และตรารับรองมาตรฐานบริการของ
6 ศูนย์ราชการสะดวก ที่ผ่านการประเมิน
จากสำ � นั ก งานปลั ด สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.)

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ได้รับโหวต “เน็ตประชารัฐ” ในเวทีระดับโลก
WSIS Project Prizes 2019 the winner
งาน World Summit on the Information
Society (WSIS) Prized 2019 ด้ ว ย
คะแนนโหวตออนไลน์สูงสุด 5 โครงการ
จาก 18 ประเภท 90 โครงการ

รับโล่เกียรติคุณงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจ
ลดโลกร้อน” ประจำ�ปี 2562 ขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในการบริหาร
จัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายในประเทศ ในการเปลี่ยนหลอดเป็น
ไฟ LED ในสำ�นักงานใหญ่

9
10

นายมนต์ชยั หนูสง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบโล่เกียรติยศบุคคลตัวอย่าง
ภาคธุรกิจแห่งปี 2019 สาขาภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

น า ง พิ ม พ์ วิ ม ล ว ง ษ์ สุ ว ร ร ณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
การตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ รั บ รางวั ล สตรี ตั ว อย่ า งแห่ ง ปี
ประจำ�ปี 2561 สาขาผูท้ �ำ คุณประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดย
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ สั ง คมไทย เนื่ อ งด้ ว ยมี
ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำ�กับดูแล
ของคณะกรรมการ CG&CSR ของ
ทีโอที

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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กิจกรรมทางธุรกิจที่สำ�คัญ
ความร่วมมือและให้บริการ

1

ล ง น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ก า ร นิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล และการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมอั จ ฉริ ย ะ และบั น ทึ ก ความ
ร่ วมมือ โครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริ ย ะ
ในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park สำ�หรับ
ระบบโทรคมนาคม ดิจิทัล และโครงสร้าง
พื้นฐานไฟฟ้า

2
3
26

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อศึกษาและจัดทำ�ต้นแบบ
ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital ID) และ
Health Information Exchange (HIE)
Platform ในการพั ฒ นาจั ด การข้ อ มู ล
เพื่อการเข้าถึง และยกระดับการรักษาและ
บริการสุขภาพ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ จั ง หวั ด
ปทุมธานี จัดทำ�สายตรง “Pathum Thani
TOT Help Call Center” อัจฉริยะระบุพิกัด
ด้วยดาวเทียม ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยกดปุ่ม
ช่วยเหลือฉุกเฉินเดียวจากโทรศัพท์ประจำ�ที่
หรือเคลื่อนที่ไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ ให้เข้าถึง
การรักษาในเวลาจำ�กัด

4

ลงนามความร่วมมือกับ 8 ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคม เพื่ อ ทำ � แผนจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประสานงานรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน

5
6

ลงนามความร่วมมือการศึกษาและพัฒนา
ระบบพิ สู จ น์ แ ละยื น ยั น ตั ว ตนดิ จิ ทั ล
บนฐานข้อมูล National ID (MNID) และ
หาแนวทางจัดตั้งบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระหว่าง 5 ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ลงนามในบันทึกความร่วมมือ “การสร้าง
ความตระหนั ก ในด้ า นการจั ดระเบี ย บ
สายสื่อสาร” เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสาร
ระหว่าง 10 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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7

ลงนามสัญญาบริการ กับบริษทั ศิเทค จำ�กัด
เพื่ อ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ผ่ า น
โครงข่าย FTTx 58 สาขาทั่วประเทศ

8
9
28

รั บ มอบบั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่
62-0545-1-00-1 บริ ก ารสื่ อ สั ญ ญาณ
ความเร็ ว สู ง ระหว่ า งประเทศภาคพื้ น น้ำ � 
จากโครงการเคเบิลใต้น้ำ�ระหว่างประเทศ
AAE-1 เพื่ อ ความมั่ น คงในระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคมของประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ลงนามข้อตกลงกับกองทัพเรือ เพือ่ โครงสร้าง
พื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ในท่ า อากาศยานอู่ ต ะเภา
ตามโครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก

10

ร่วมทดสอบการใช้งานเทคโนโลยี
5G กั บ ดี แ ทค และ กสท.
ผ่ า นเสาอั จ ฉริ ย ะในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
อนุ ญ าตจากสำ � นั ก งาน กสทช.
เพื่ อ หาแนวทางลดมลภาวะทาง
สายตา (เสา) และทางอากาศ (ฝุ่น)

11

ลงนามความร่วมมือทดสอบเทคโนโลยี
5G ของ 41 องค์กร ในโครงข่าย
การสื่ อ สาร 5G ณ พื้ น ที่ ท ดสอบ
(5G Testbed) ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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การสื่อสารโทรคมนาคม

1

2
30

ได้รับความไว้วางใจจากสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรใช้สถานที่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่ ง อำ � นวยความสะดวกใน
ที โ อที สำ � นั ก งานใหญ่ เพื่ อ การประชุ ม
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ระหว่างวันที่
22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 27 กรกฏาคม
2562

ร่ ว มจั ด สั ม มนาและนิ ท รรศการนานาชาติ
Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยแนวคิด
TOT 360 ํ Connect

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

6
3
4
5

ร่ ว มจั ด งาน SOE-D เพื่ อ เผยแพร่ ร ะบบ
จ่ า ยเงิ น ด่ ว นออนไลน์ Quick Pay และ
TOT Chatbot

เพิ่มช่องทางการชำ�ระเงินให้ลูกค้าได้ง่ายๆ
ด้ ว ยตั ว เอง ผ่ า น AirPay แอปพลิ เ คชั น
อินเทอร์เน็ต

พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพบริ ก าร
Cloud & Digital Services ให้ได้มาตรฐาน
สากลซึ่งปัจจุบันได้ผ่านการรับรองเรียบร้อย
แล้วตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013,
ISO/IEC 2000:2018 และ Cloud Security
Alliance - STAR Certification 2013

7

พัฒนาบริการ Digital Community Platform
และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตัง้ แต่
วันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยรูปแบบบริการ       
จะเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเนื้อหา
ของ Mobile App สำ�หรับหน่วยงาน เพื่อเป็น
ระบบกลางในการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน หรื อ ภาคธุ ร กิ จ กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางใน
การรับข้อมูลจากประชาชน/ลูกค้า เพือ่ นำ�ไป
พัฒนาโครงการต่างๆ ของหน่วยงานต่อไป

ให้บริการ Digital Services ต่างๆ กับลูกค้า
องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลูกค้าภาครัฐในนามของโครงการ
เน็ตประชารัฐ นั้น อาทิ บริการ Cloud IDC,
Cloud Business Service และ Cyber
Security เป็นต้น โดยดำ�เนินการพัฒนาและ
บริหารจัดการระบบ Application เครือข่าย
เน็ตอาสาประชารัฐ การพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบ Software แผนที่ การพัฒนา
และบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการความ
มั่ น คงปลอดภั ย โครงข่ า ยเน็ ต ประชารั ฐ
เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน
และโครงการที่ส�ำคัญ
• ผลการด�ำเนินงานตามแผนการแก้ไข
ปัญหาองค์กร
• รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และโครงการ/แผนงานส�ำคัญ
• ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

32

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานตามแผนการ
แก้ ไขปัญหาองค์กร

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กำ�หนดนโยบายให้ ทีโอที
ดำ�เนินการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร ลดความ     
ซ้ำ�ซ้อนในการดำ�เนินธุรกิจระหว่าง ทีโอที และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด
(มหาชน) (กสท) และปรับปรุงโครงสร้างการดำ�เนินงานในระยะยาวให้สอดคล้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจ จากนโยบายดังกล่าว ทีโอที ได้จัดทำ�แผนพัฒนาองค์กร
ระยะยาว 10 ปีของ ทีโอที พ.ศ. 2561 - 2570 โดยมุ่งเน้นการให้ความสำ�คัญกับ
การอยู่รอดการดำ�เนินธุรกิจในระยะยาวบนพื้นฐานการพึ่งพารายได้ จากการให้
บริการของ ทีโอที เอง และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน        
รวมถึงในปี 2562 คนร. ได้มีมติให้ ทีโอที และ กสท ศึกษาความเป็นไปได้ของ
แนวทางทีเ่ หมาะสมในการควบรวมกิจการระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจทัง้ สองแห่ง
ในอนาคต

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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ผลประกอบการด้านการเงิน

ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 ทีโอที มีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์
และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ลดลงร้อยละ 22 เนื่องจากการการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต้นทุนบริการ ถึงแม้จะมีรายได้
เพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้บริการ ทีโอที ที่ดำ�เนินการเอง และรายได้จากพันธมิตร สำ�หรับผลกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 553
เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้อื่น
1. แผนงาน/โครงการสำ�คัญ เพื่อการแก้ไขปัญหาองค์กร ประกอบด้วยแผนงาน ดังนึ้
(1) แผนจัดตั้งบริษัทย่อย Digital Solution Platform
(2) แผนปฏิรูปด้วยระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
2.1 แผนงานพัฒนาระบบการให้บริการบรอดแบนด์เชิงรุก (แผนงาน SCOMS Proactive บริการ FTTx)
2.2 แผนงานเพิ่มการใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล (แผนงานเพิ่มการใช้ช่องทาง Digital Touch Point)
2.3 แผนงานระบบบริหารงานช่าง (Workforce) มาตรฐานกลางเดียวกันทั่วทั้งประเทศเพื่อใช้ใน
การติดตั้งบริการบรอดแบนด์
(3) แผนพัฒนาโครงข่ายสื่อสารไร้สายระบบ 5G : แผนการทดสอบการให้บริการโดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกัน สำ�หรับโครงการนำ�ร่อง 5G (แผนพัฒนาโครงข่าย 5G : แผนการทดสอบการให้บริการ
Infrastructure Sharing สำ�หรับ 5G Testbed)
(4) แผนการให้บริการเช่าท่อร้อยสาย
(5) แผนพัฒนาการให้บริการดิจิทัล (แผน Digital Service)
(6) แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมหลัก (แผนพัฒนาโครงข่าย Core Network (R-ISP))
(7) แผนทดแทนข่ายสายทองแดงด้วยเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (แผน PSTN Replacement)
รายละเอียดผลการดำ�เนินงานสามารถดูในหัวข้อ “รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและโครงการสำ�คัญ”
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ผลการดำ�เนินงานตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานของ ทีโอที ให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2562 มีนโยบายให้ควบรวมกิจการของ ทีโอที และ
กสท เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (บริษัท NT) และแนวทางบริหารจัดการ
บริษัท NBN และบริษัท NGDC จำ�กัด ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.) ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท NT มีความคล่องตัวสามารถบริหารงานได้ใน
รูปแบบบริษัทเอกชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้ ดศ. พิจารณานำ�เสนอ               
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาความเหมาะสม
ในประเด็นการกำ�หนดให้บริษัท NT เป็นผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำ�
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคง รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่าง      
ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยให้รัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ในการทำ�ภารกิจ และ           
ให้ ดศ. กำ�กับดูแลการดำ�เนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลา         
ที่กำ�หนด ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2562 อยู่ระหว่าง ดศ. ดำ�เนินการนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการควบรวมกิจการของ ทีโอที           
และ กสท

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
และโครงการ/แผนงานส�ำคัญ
ในปี 2562 ทีโอที ยังคงดำ�เนินการตามนโยบายต่อเนื่องมาจากปีก่อน        
ได้แก่ การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวรองรับการเติบโตของธุรกิจ
สอดคล้องกับนโนบายการควบรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท และนโยบาย
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย ทีโอที มีการปรับโครงสร้างต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย พนักงานและกระบวนการทำ�งาน เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีและทิศทางการดำ�เนินงานขององค์กรทีม่ งุ่ ไปสูธ่ รุ กิจดิจทิ ลั ให้สามารถ
แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและโครงการสำ�คัญ

1. แผนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อให้บริการดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบ
ครบวงจร (แผนจัดตั้งบริษัทย่อย Digital Solution Platform)
เพื่อให้ ทีโอที มีศักยภาพในการให้บริการ Digital Service/Platform และ
สามารถเข้าสูต่ ลาดได้อย่างรวดเร็ว เพิม่ ประเภทของสินค้าและบริการให้แก่ลกู ค้า
องค์กรและสร้างรายได้เพิ่มให้กับ ทีโอที โดยผลการดำ�เนินงานในปี 2562            
ทีโอที อยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขข้อตกลงกับพันธมิตรที่จะร่วมจัดตั้งบริษัทฯ        
ในรายที่มีผลประเมินข้อเสนอและแผนธุรกิจสูงสุด
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2. แผนปฏิรูปองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
2.1 แผนงานพัฒนาระบบการให้บริการบรอดแบนด์เชิงรุก (แผนงาน SCOMS Proactive บริการ FTTx)
เพื่อรักษาคุณภาพบริการ FTTx และสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการเชิงรุก ด้วยการประมวลผลข้อมูล               
การใช้งานบริการ FTTx เป็นรายวัน หากผลการวิเคราะห์คุณภาพบริการที่ลูกค้าได้รับต่ำ�กว่าเกณฑ์ ระบบจะทำ�
การจ่ายงานให้ผู้รับผิดชอบดำ�เนินการแก้ไข ผลการดำ�เนินการพบว่าร้อยละการแจ้งเสียของลูกค้าในเดือนธันวาคม 2562
ถือว่าสามารถพัฒนาคุณภาพบริการได้ดีขึ้นมาก
2.2 แผนงานเพิ่มการใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล (แผนงานเพิ่มการใช้ช่องทาง Digital Touch Point)
เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มยอดการรับชำ�ระค่าบริการของ ทีโอที ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายช่องทาง และให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกและง่ายในการใช้บริการ โดย ทีโอที ได้ประสานงานกับกลุ่มธนาคารจำ�นวน 7 ธนาคาร ร่วมกันส่งเสริม
ช่องทางรับชำ�ระค่าบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งสามารถเปิดให้บริการเติมเงินค่าบริการ TOT Mobile
ผ่านช่องทาง Mobile Application ผลการดำ�เนินงานสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 พบว่าผู้ใช้บริการผ่านช่องทางสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับร้อยละ 45
2.3 แผนงานระบบบริหารงานช่าง (Workforce) มาตรฐานกลางเดียวกันทั่วทั้งประเทศเพื่อใช้ในการติดตั้ง
บริการบรอดแบนด์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการทำ�งานขยายการให้บริการ hi-speed Internet ทุกขั้นตอนครอบคลุม
การดำ�เนินงาน อาทิ งานตรวจแก้และบำ�รุงรักษา (SCOMS) ทีโอที สามารถเปิดใช้งานระบบบริหารงานช่าง (Workforce)
ได้ครบทั่วประเทศ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ภายใต้ชื่อระบบ TOT Service Platform (TSP) และโมบายแอพพลิเคชัน
TSP Workforce เป็นต้น
3. แผนพัฒนาโครงข่ายสื่อสารไร้สายระบบ 5G : แผนการทดสอบการให้บริการโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
สำ�หรับโครงการนำ�ร่อง 5G (แผนการทดสอบการให้บริการ Infrastructure Sharing สำ�หรับ 5G Testbed)
ทีโอที มีเป้าหมายการให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน 5G (5G Infrastructure Sharing) ตามแนวนโยบายการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช. โดย ทีโอที ให้บริการท่อ เสาโทรคมนาคม สายอากาศ และสถานีฐาน
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ประกอบการในพื้นที่เฉพาะที่มีความสำ�คัญทางเศรษฐกิจ ในปี 2562
ได้จัดทำ�แผนทดสอบการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันสำ�หรับเทคโนโลยี 5G ซึ่งได้รับอนุญาตจาก กสทช.
ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 26, 28 GHz ในการทดสอบ และใช้คลื่นความถี่ย่าน 3.5 GHz สำ�หรับทดสอบการรบกวนกันของ
สัญญาณ มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการทดสอบประมาณ 40 ราย ณ ศูนย์ทดสอบโครงข่ายพื้นฐาน 5G
Testbed ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะที่ได้รับอนุญาต
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4. แผนการให้บริการเช่าท่อร้อยสาย
เพือ่ ให้บริการเช่าใช้ทอ่ ร้อยสายใต้ดนิ สร้างท่อร้อยสายรองรับความต้องการ
ของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้สวยงามและเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ประชาชน โดยผลการ
ดำ�เนินงานในปี 2562 ทีโอที มีผู้เช่าใช้ท่อร้อยสายจำ�นวน 186.70 Sub-Duct Km
5. แผนพัฒนาการให้บริการดิจิทัล (แผน Digital Service)
เพือ่ จัดเตรียมอุปกรณ์และโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ รองรับบริการดิจทิ ลั
ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud Digital Service) และรองรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม
กลาง (Cloud Open Platform) เต็มรูปแบบตามมาตรฐานสากลและแข่งขันได้
ในตลาด โดยรายได้จากกลุ่ม Digital Service ปี 2562 ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
6. แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมหลัก (แผนพัฒนาโครงข่าย Core
Network (R-ISP)
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เพื่อขยาย Bandwidth ของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับ
ภาค-จังหวัด ให้เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้าในพื้นที่จังหวัด/ชุมสาย ที่มี
การใช้งานหนาแน่น โดยผลการดำ�เนินการในปี 2562 สามารถตัดถ่าย Traffic
ที่เป็น Internet มาใช้ผ่านอุปกรณ์เชื่อมโยงโครงข่ายสำ�หรับการให้บริการ
บรอดแบนด์ (Broadband Aggregate Router) แล้วเสร็จเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น          
37 ชุมสาย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด
7. แผนทดแทนข่ า ยสายทองแดงด้ วยเคเบิ ล ใยแก้ วนำ � แสง (แผน PSTN
Replacement)
เพื่อยกเลิกข่ายสายทองแดงที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 25 ปี โดยตัดถ่ายเป็น
เคเบิ ล ใยแก้ ว นำ � แสงให้ ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร โดย
ผลการดำ�เนินงานในปี 2562 สามารถดำ�เนินการตัดถ่ายชุมสายได้จำ�นวนทั้งสิ้น
282,056 เลขหมาย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปี 2562 ทีโอที มีเป้าหมายสำ�คัญที่จะปฏิรูปองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
ในด้านต่างๆ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะบริการดิจทิ ลั (Digital Service)
รวมทัง้ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการพัฒนาโครงข่ายหลัก (Core Network) การขยายโครงข่ายบรอดแบนด์
ทั้งทางสาย และไร้สาย อีกทั้งมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีอยู่ทั่วประเทศอย่างเต็มที่
อาทิ ท่อร้อยสาย เคเบิลใยแก้วนำ�แสง เสาโทรคมนาคม เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาองค์กรระยะยาว 10 ปี ของ ทีโอที (พ.ศ. 2561 - 2570) ตลอดจนตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสูช่ มุ ชน โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ คุณภาพชีวติ (Big Rock) เป็นต้น
เพื่อให้ ทีโอที เป็นผู้นำ�การให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่สามารถดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าควบคู่กับการให้บริการเพื่อสังคมได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
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การดำ � เนิ น การให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายข้ า งต้ น นั้ น ที โ อที ได้ กำ � หนด
บทบาทและแนวทางดำ�เนินการ โดยมีการจัดกลุ่มของธุรกิจบริการเป็น 5 ธุรกิจ
ประกอบด้วย
1) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
2) ธุรกิจสื่อสารไร้สาย
3) ธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล
4) ธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์
5) ธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
1. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

รับผิดชอบในการขับเคลือ่ นทิศทางธุรกิจของ ทีโอที ให้สามารถดำ�เนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพในการให้บริการ ลดต้นทุน เพือ่ แข่งขันได้
ภายใต้สภาวะตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
รับผิดชอบบริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) และรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการพัฒนา
ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ของภาครัฐ ผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งผลให้ประชาชน
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดีขึ้ น จากการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ได้ แ ก่
บริการเสาโทรคมนาคม บริการท่อร้อยสาย บริการวงจรสื่อสัญญาณเคเบิล
ใยแก้วนำ�แสง บริการ Dark Fiber นอกจากนี้ ยังมีบริการสื่อสารข้อมูลทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ อาทิ บริการข้อมูล (DATA) บริการอินเทอร์เน็ตคู่สายเช่า
(Leased Line Internet : LLI) บริการอินเทอร์เน็ตคู่สายเช่าแบบประหยัด
(Economic Leased Line Internet : Eco LLI) บริการที่ใช้เส้นใยแก้วในรูปแบบ
Broadcast และวงจรต่างประเทศ บริการความยาวคลื่น วงจรและอุปกรณ์
สื่ อ สั ญ ญาณ ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ (Access) และส่ ว นหลั ก (Core)
บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ำ�ระหว่างประเทศ ที่มีคุณภาพ
เสถี ย รภาพ และความมั่ น คงปลอดภั ย ตามข้ อ ตกลงการให้ บ ริ ก าร
(Service Level Agreement : SLA) เป็นต้น นอกจากนี้ มีบริการเช่าที่ดิน
อาคาร สถานที่และพื้นที่อาคารชุมสาย รวมถึงระบบสนับสนุนสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบการกำ�ลัง และระบบปรับอากาศ ฯลฯ
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2. ธุรกิจสื่อสารไร้สาย

รับผิดชอบในการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดยมีแนวทางดำ�เนินการ ดังนี้
(1) ร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz. และ 2300 MHz.
(2) ให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
900 MHz. (3) นำ�คลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz. มาใช้ให้บริการทั้งในรูปแบบ
Wireless Broadband (WBB) และ Mobile Broadband (MBB) ด้วยเทคโนโลยี
LTE รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายใน
รูปแบบ Fixed Wireless Broadband (FWB) และรูปแบบ Mobile Wireless
Broadband (MWB) ทั้งในส่วนที่ ทีโอที ลงทุนเอง และการใช้งานโครงข่าย
พันธมิตร นอกจากนี้ ยังให้บริการขายปลีกในนาม TOT Mobile และขายส่งให้
กับพันธมิตรด้านการขายทีม่ ใี บอนุญาตเป็นผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
เสมือนแบบเต็มรูปแบบ (Full license of Mobile Virtual Network Operator :
Full license of MVNO)
3. ธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล

รับผิดชอบการให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Service) มุ่งเน้นการให้บริการ
ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud Business) ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber
Security) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application and Software) และการบริการ
ด้านดิจิทัลแบบครบวงจร (Digital Solution) แบ่งบริการเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่
(1) กลุ่มบริการ Cloud Business Service ประกอบด้วย Social & Mobility
เป็นบริการออกแบบ และเชือ่ มโยงระบบสนับสนุนการใช้งานของลูกค้าในรูปแบบ
Application ผ่านเว็บ (Web Service) และอุปกรณ์พกพา (Mobile Device)
และ Cloud IDC เป็นการให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data
Center : IDC) ให้บริการพื้นที่ IDC บริการ Cloud VPS และ Co-Location และ
ให้บริการเช่า Virtual Server ด้วยระบบ Facilities ที่มีมาตรฐานระดับสากล
มีระบบ Network ที่มีเสถียรภาพสูง (2) กลุ่มบริการ Cloud & Application and
Software เป็นกลุ่มบริการที่ต่อยอด หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการ
IDC และเครือข่ายในรูปแบบ Cloud Business Service และบริการพัฒนา
Application ในรูปแบบ Web Application พัฒนา Application บนระบบ
คลาวด์ และบริการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่าน
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ระบบคลาวด์ (CCTV on Cloud) เพือ่ ให้เหมาะสมกับความ
ต้ อ งการใช้ ง านของหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น
ผู้ให้บริการ Digital Solution ภายใต้นโยบาย Digital
Economy โดยเน้นทำ�ตลาดกลุ่มลูกค้าภาครัฐและองค์กร
(3) กลุม่ บริการ Digital Content เป็นการให้บริการโทรทัศน์
ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น บริการ TOT IPTV และ
บริการเกมออนไลน์ ฯลฯ ที่สามารถให้บริการบน PC,
Notebook, Smart Phone และ Tablet ได้ รวมถึงสามารถ
ดูรายการย้อนหลัง Virtual Channel และ Video On
Demand (VOD) ได้อีกด้วย 4) กลุ่มบริการ Cyber
Security เน้ น การให้ บ ริ ก ารปกป้ อ งภั ย คุ ก คามบน
โลกไซเบอร์ บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ ด้วยระบบ
Web Application, Firewall, Virtual Firewall,
Anti-Virus On Cloud บริการวางแผนและแก้ไขเพื่อ
รั บ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ (Management
Security Service/MSS) (5) กลุ่มบริการ Digital Payment ประกอบด้วย บริการ TOT e-Payment เป็นการให้บริการ
Payment Gateway กับเว็บไซต์ต่างๆ และ Smart Phone รองรับการรับชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรเครดิต
บัตรเดบิตหักบัญชีธนาคาร และบริการ TOT e-Money เป็นบริการที่รองรับการทำ�ธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร อาทิ
บริการชำ�ระค่าสินค้า บริการเติมเงิน บริการโอนเงินระหว่างกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยร่วมมือกับพันธมิตร
ที่มีใบอนุญาต เป็นต้น
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4. ธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์

รั บ ผิ ด ชอบการให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์
ประจำ�ที่รายใหญ่ทั้งในเขตนครหลวงและ
เขตภูมิภาค ซึ่งจะให้บริการทั้งในรูปแบบ
โทรศัพท์ประจำ�ที่ และโทรศัพท์แบบบริการ
บรอดแบนด์ (Broadband Phone) โดยใช้
เทคโนโลยีการใช้งานโทรศัพท์โดยผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Voice over IP : VoIP) ที่มี
คุ ณ ภาพด้ า นเสี ย งดี เ ที ย บเท่ า โทรศั พ ท์
ประจำ�ที่ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงข่ายเพื่อ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการให้บ ริการทางเสีย ง     
และรองรับการให้บริการด้านข้อมูล สำ�หรับบริการ
บรอดแบนด์ มี ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารเปลี่ ย นผ่ า นเทคโนโลยี
บรอดแบนด์จากสายผู้เช่าดิจิทัล (xDSL) ที่เป็นโครงข่ายสายทองแดง
ไปสู่เคเบิลเส้นใยนำ�แสง (FTTx) และเพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในทุกๆ ด้าน พร้อมนำ�เสนอการให้บริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพ            
ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำ�ในการให้บริการบรอดแบนด์ด้วยการให้บริการโครงข่ายที่ครอบคลุมในส่วนของปลายทาง
(Last Mile) ตั้งแต่อุปกรณ์ชุมสายหลักเพื่อให้บริการผ่านสายสัญญาณที่หลากหลายภายใต้ชุมสายเดียว (Multi-Service
Access Node : MSAN) หรืออุปกรณ์กระจายเส้นใยแก้วนำ�แสง (Optical Line Terminal : OLT) ไปจนถึงบ้านผู้ใช้บริการ
รวมถึงระบบเครือข่ายทางสายและไร้สายทีต่ ดิ ตัง้ ตามจุดต่างๆ ตลอดจนระบบและอุปกรณ์ทรี่ องรับการให้บริการมัลติมเี ดีย
และการให้บริการเสริมด้านสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (ICT Solution & Maintenance) สำ�หรับลูกค้า     
กลุ่มต่างๆ บริการ TOT Netcall และการให้บริการสิทธิการใช้ระบบ Digital SMEs ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านแอปพลิเคชัน
สำ�หรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5. ธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร

รับผิดชอบการให้บริการสารสนเทศและการสื่อสารแก่ลูกค้าองค์กรในรูปแบบครบวงจร (ICT Total Solution หรือ
Digital Solution) กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ลูกค้าองค์กรเอกชน ลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ           
ขนาดย่อม (SMEs) ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ บริการจะมุ่งเน้นงานออกแบบแบบครบวงจร (Solutions) จัดหาอุปกรณ์
ตามความต้องการของลูกค้า การประสานงานการติดตั้งบริการหลักของ ทีโอที รวมถึง การบริหารจัดการระบบหรือ       
เครือข่ายภายในของลูกค้าในรูปแบบ Managed Services กล่าวคือเป็นการบริหารจัดการด้านอุปกรณ์หรือบริการจะ
ครอบคลุมถึงอุปกรณ์หรือบริการในส่วนที่ ทีโอที รับผิดชอบ และอุปกรณ์หรือบริการที่ติดตั้งและให้บริการโดยผู้ให้บริการ
รายอื่น ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ รวมถึงการดำ�เนินการทดสอบและส่งมอบบริการให้กับผู้ขอใช้บริการ
ตาม Solutions ที่ออกแบบ
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โครงสร้างรายได้เชิงผลิตภัณฑ์
ปี 2562

2%
0.1%
36%

12%

2%
48%

ปี 2561

BU 1 : โครงสร้างพื้นที่ฐาน

42%

BU 2 : สื่อสารไร้สาย

38%

BU 3 : IDC & Cloud

0.2%

3%

2%

14%

ปี 2560

2%
0.3%
3%
21%
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24%

50%

BU 4 : โทรศัพท์ประจำ�ที่ และบรอดแบนด์
BU 5 : ขายและบริการลูกค้าองค์กร
งานสนับสนุน

สถานภาพบริการสำ�คัญ
บริการ

1.
		
2.
		

3.
		
4.
		
5.
		

6.
7.
		

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
จำ�นวนพอร์ทที่เปิดใช้ (หน่วย : พอร์ท)
คู่สายเช่า/วงจรเช่า
จำ�นวนคู่สายเช่า/วงจรเช่าที่เปิดใช้
(หน่วย : วงจร)
- ระบบ Analog
- ระบบ Digital
โทรศัพท์ประจำ�ที่
จำ�นวนเลขหมายที่เปิดใช้
(หน่วย : เลขหมาย)
โทรศัพท์สาธารณะ
จำ�นวนเลขหมายที่เปิดใช้ 2/
(หน่วย : เลขหมาย)
โทรศัพท์เคลื่อนที่
จำ�นวนเลขหมายที่เปิดใช้
(หน่วย : เลขหมาย)
- ทีโอที : ระบบ 470 MHz
: 3G
IPTV
จำ�นวนผู้ใช้ (หน่วย : ราย)
TOT Cloud Apps
จำ�นวนผู้ใช้ (หน่วย : ราย)

2562

2561

2560

ร้อยละ
เพิ่ม (ลด)1/

1,479,266

1,379,439

1,324,333

7.24

4,351

4,765

5,178

(8.69)

3,049
1,302

3,286
1,479

3,468
1,710

(7.21)
(11.97)

2,479,871

2,794,882

3,273,447

(11.27)

77,023

161,529

191,576

(52.32)

186,048

131,883

80,281

41.07

0
186,048

0
131,883

892
79,389

41.07

148,551

170,994

197,538

(13.13)

61

82

66

(25.61)

หมายเหตุ: 1/ เป็นอัตราเพิ่ม (ลด) ของปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
2/ จำ�นวนเลขหมายลดลงตามแนวโน้มของตลาดโทรคมนาคมและการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

1

2

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(ล้านพอร์ท)

1.48
2562

5

2562

2561 2560

0.13

2562

2561 2560

2.79

2562

2561 2560

1.92

0.77

1.62

2562

2561 2560

TOT Cloud Apps

(แสนราย)

0.19

3.27

2.48

7

IPTV

(ล้านเลขหมาย)

(แสนเลขหมาย)

4,765 5,178

6

โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรศัพท์สาธารณะ

(ล้านเลขหมาย)

1.32

2561 2560

4

โทรศัพท์ประจำ�ที่

(วงจร)

4,351
1.38

3

คู่สายเช่า/วงจรเช่า

(ราย)

1.98

1.49

1.71

2562

2561 2560

61

82

66

0.08

2562

2561 2560
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การตลาด ช่องทางการให้บริการ และรับฟังเสียงลูกค้า และช่องทางรับชำ�ระค่าใช้บริการ
การตลาด

ทีโอที เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย
ทั้งบริการด้านสื่อสารข้อมูล บริการด้านเสียง บริการ Multimedia & Content รวมทั้งบริการ ICT Solution โดยเน้น
การทำ�ตลาดตามลักษณะกลุ่มลูกค้า (Segmentation) แบ่งเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เอกชนรายใหญ่ และราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทั้งแบบเดี่ยวและควบรวมเข้าด้วยกัน
(Bundle) เพื่อสร้างความคุ้มค่าในมุมมองของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ กลุ่มได้อย่าง
แท้จริง
ช่องทางการให้บริการ

ทีโอที มีช่องทางการให้บริการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ดี และรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อตอบสนองรูปแบบ
การดำ�เนินชีวิตตามลักษณะของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน
ช่องทางการให้บริการ และรับฟังเสียงลูกค้าที่สำ�คัญ ประกอบด้วย
• เว็บไซต์ “www.tot.co.th” ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล และทำ�ธุรกรรมต่างๆ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง รวมถึงครอบคลุม
ความต้องการของแต่ละกลุ่ม Segmentation
• ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที มีศูนย์บริการลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภูมิภาค มากกว่า
400 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งในจำ�นวนนี้รวมศูนย์บริการลูกค้าย่อย (Kiosk) ตามร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี
• พนักงานขายลูกค้าองค์กร (Key Account) เป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า       
ตามแต่ละธุรกิจเป็นอย่างดี โดยจะดูแลลูกค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้าเอกชนรายใหญ่
• พนักงานขาย และทีมขาย เป็นพนักงานของบริษทั ทีน่ �ำ เสนอบริการ และอำ�นวยความสะดวกกับลูกค้าในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
เช่น การออกบูธขายผลิตภัณฑ์และบริการ
• ตัวแทนจำ�หน่าย เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้มากขึน้ ซึง่ ทีโอที ได้คดั สรร
ตัวแทนจำ�หน่ายที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์
• ช่องทางรับฟังเสียงลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
นอกจากการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว ทีโอที ยังให้ความสำ�คัญ
กับการฟังเสียงลูกค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งจำ�นวนลูกค้าที่เข้าใช้ผ่าน
ช่องทางนี้เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เพราะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันการณ์
• TOT Chatbot ปี 2562 ทีโอที ได้พัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้า  
โดยนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการลูกค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร      
กับลูกค้าแบบออนไลน์ 24X7 TOT Chatbot สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการ นำ�เสนอ Package ต่างๆ ให้ลกู ค้า และแนะนำ�ลูกค้าสมัครขอใช้บริการ
FTTx ผ่านออนไลน์ รับแจ้งเหตุเสีย สอบถามวิธีการชำ�ระเงินค่าบริการต่างๆ            
เก็บข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน Agent ได้โดยให้บริการ
ผ่าน Facebook Messenger
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ช่องทางรับชำ�ระค่าใช้บริการ

เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการชำ�ระค่าบริการต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ประจำ�ที่ บริการบรอดแบนด์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile
ประกอบด้วย
- ช่องทางที่ ทีโอที เป็นผู้ให้บริการ ผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที รวมถึง
การชำ�ระทางออนไลน์ TOT eService และในปี 2562 ทีโอที ได้พัฒนาช่องทาง
การรับชำ�ระเพิ่ม TOT Quickpay อำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้าเรียกดูยอด
ใบแจ้งหนี้แบบออนไลน์ และชำ�ระค่าบริการแบบออนไลน์
- ช่องทางผ่าน Mobile Banking เช่น Krungthai Next, SCB, GSB, ธกส.
เป็นต้น
- ช่องทางทีผ่ า่ นตัวแทนรับชำ�ระ ได้แก่ ธนาคาร บัตรเครดิต และเคาน์เตอร์
นิติบุคคล
- ช่องทางที่ตัวแทนรับชำ�ระผ่านระบบ QR Code ได้แก่ บริษัท แอร์เพย์
(ประเทศไทย) โดยชำ�ระผ่าน Mobile Application
นอกจากนี้ ทีโอที ยังมีการพัฒนา Mobile Application เพื่อสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้สามารถใช้บริการทุกอย่างบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
- TOT easy life App เพื่ อ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า สะดวกและง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น ใน               
การตรวจสอบค่าใช้บริการ ตรวจสอบรายการส่งเสริม               
การขายต่างๆ และนอกจากนัน้ ยังสามารถรองรับการสแกน
แบบ QR Code
- FTTx Online เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการสมัคร
ใช้บริการบรอดแบนด์ ด้วยสื่อ FTTx ผ่านระบบ Online        
โดยลูกค้าสามารถเลือกพิกดั สถานทีต่ อ้ งการติดตัง้ รายการ
ส่งเสริมการขาย ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและค่าติดตั้ง ชำ�ระ
ค่าติดตั้ง ตรวจสอบสถานะ รวมทั้งนัดหมายเวลาช่าง       
ผ่านระบบ Online
- SCOMS on Mobile เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน         
การตรวจแก้เหตุเสีย แบบ Online และ Realtime
- TOT Smart Sale เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ในการค้นหาและเลือกรายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

ภายใต้ความท้าทายของการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี ประกอบกับสภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรง ทัง้ ด้านราคา และคุณภาพ
ทีโอที ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์รองรับการดำ�เนินธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้มีการปรับตัว โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการที่เกี่ยวของแบบครบวงจร มุ่งตอบสนอง           
ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีคุณภาพ สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงานอยางแทจริง และคำ�นึงถึง
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ตรงตามมาตรฐานและขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA)
ทีโอที ไดวางแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการไว้ล่วงหน้าเป็นประจำ�ทุกปี โดยกำ�หนดกรอบการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เป็นมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด       
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำ�ให้       
การจัดซือ้ จัดจา งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน      
การจัดซือ้ จัดจ้าง อันเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั สาธารณชน โดยสอดคล้องกับหลักการ คุม้ ค่า โปรงใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ

โลกปัจจุบันการสื่อสารเป็นเรื่องสำ�คัญมากทั้งในระดับธุรกิจและในชีวิตประจำ�วันของทุกคน ดังนั้น ทีโอที ในฐานะ
เปนผูใหบริการโทรคมนาคม และดิจิทัลชั้นนําของประเทศ ที่มีโครงข่ายการสื่อสารครอบคลุมผู้ใช้บริการทั่วประเทศ           
มีภารกิจสำ�คัญในการดูแล พัฒนาให้การสื่อสารดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพ โดยการนำ�       
งานวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยในยุคดิจิทัล ไปสนับสนุนการให้บริการ
ที่นำ�มาสู่การสร้างรายได้ ลดต้นทุนการบริการ ลดค่าใช้จ่ายการจัดหาและส่งเสริมการรักษาคุณภาพการให้บริการของ           
ทีโอที ตามพันธกิจ “นำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย”
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการให้
บริการที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้เริ่มปรับบทบาทเป็นธุรกิจนวัตกรรมมากขึ้น มุ่งเน้นนวัตกรรมสร้างรายได้             
โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การบริหารงานเชิงธุรกิจ ปรับเพิ่มงานนวัตกรรมบริการและ          
งานวิจยั ในรูปแบบงานโครงการ รวมถึงนวัตกรรมทีย่ กระดับคุณภาพบริการ และบริการใหม่ทข่ี บั เคลือ่ น ทีโอที นอกจากนี้
ได้เริ่มนำ�ผลงานวิจัยและพัฒนาออกสู่สังคมภายนอก และพิจารณาเข้าร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภายนอกมากยิ่งขึ้น
นวัตกรรมของ ทีโอที มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อสนับสนุนการให้บริการในการลดรายจ่าย ลดต้นทุน สร้างรายได้
สามารถเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ ทำ�ให้ ทีโอที พึ่งพาตนเองได้ โดยผลงานที่สำ�คัญในปี 2562          
ประกอบด้วยนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
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นวัตกรรมสนับสนุนและเพิ่ม			
ประสิทธิภาพการให้บริการ

1
นวัตกรรมเพื่อการลดรายจ่าย
ลดต้นทุนการดำ�เนินงาน

2
นวัตกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้

3

• สายเคเบิลใยแก้วนำ�แสงทนไฟ/สายเคเบิลกันสัตว์กัดแทะ เพื่อติดตั้งใช้งานใน
พื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงโครงข่ายและการให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง
• ระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมระบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อใช้งาน
สำ�นักงานบริการ ทีโอที จำ�นวน 105 สาขา
• ระบบบันทึกเวลาและควบคุมการเข้า-ออกอาคาร เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบ
บันทึกเวลาทำ�งานพร้อมสรุปจัดทำ�รายงาน
• เครื่องมือสนับสนุนบริการบรอดแบนด์ ใช้งานติดตั้งและตรวจแก้บำ�รุงรักษา
• นวั ต กรรมซอฟท์ แ วร์ แ ละดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ เป็ น การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น และ
ระบบงานที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการบริหารจัดการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการส่งเสริมการขาย
• ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (ติดตั้งที่สถาบันนวัตกรรม ทีโอที)
สามารถลดการใช้กำ�ลังไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 30
• อุปกรณ์ Optical Fiber Terminal Kit (OFTK) อุปกรณ์ที่ลดค่าใช้จ่ายการติดตั้งบริการ
FTTx ลงประมาณ 400 บาท/พอร์ท  ปัจจุบันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางตรงถึง
100 ล้านบาท
• ระบบกราวด์และระบบอุปกรณ์ป้องกัน เป็นอุปกรณ์ที่เสริมสร้างความมั่นคงและ   
ความเสถียรโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม  ลดความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า
500 ล้านบาท
• อุปกรณ์ระบบตอนนอก เช่น ตู้ Outdoor Cabinet, Drop wire Clamp สามารถ
ลดรายจ่ายการจัดหาลงได้ร้อยละ 30
• อุปกรณ์ Passive Mux Service (PMS) อุปกรณ์ที่ขยายการให้บริการ FTTx ติดตั้ง
ได้เร็ว ส่งผลการสร้างรายได้เร็วขึ้น
• อุปกรณ์ AC Surge Protection เป็นอุปกรณ์คุณภาพสูงที่สามารถป้องกันไฟกระโชก
ที่มีปัญหาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
• ระบบซื้อ-ขายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์รองรับการสมัครขอใช้บริการ            
รับชำ�ระ เติมเงิน ขายสินค้าและบริการได้
• บริการทางเทคนิคจากผลงานนวัตกรรม เช่น การปรับปรุงระบบกราวด์ การออกแบบ
ระบบป้องกัน เป็นต้น
• บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรคมนาคม
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การส่งเสริมนวัตกรรม

• นวัตกรรมสัญจร เป็นภารกิจสำ�คัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดการนำ�ไปใช้งาน รวมถึง
เกิดการพัฒนาต่อยอดของนวัตกรรม และนำ�ไปส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• งานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการนำ�ผลงานวิจัยและพัฒนาไปยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์ทั้งใน ทีโอที และในเชิงพาณิชย์
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำ หรับรายจ่ายการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึง่ ทีโอที ดำ�เนินการยืน่ คำ�ขอ
เป็นผู้รับทำ�การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้รับการประกาศเป็นผู้รับทำ�การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม “(516) สถาบันนวัตกรรม ทีโอที”
• การนำ�นวัตกรรมเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรแห่งนวัตกรรม อาทิ รางวัล
เลิศรัฐ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นและรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น
บริการร่วมกับบริษัทเอกชน
บริษัทคู่สัญญา

1. กลุ่มบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex)
1.1 บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำ�กัด
(สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 62)
1.2 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
2. กลุ่มบริการอื่นๆ
บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

50

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริการ

บริการข้อมูลด้วยเสียงโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการข้อมูลด้วยเสียงโทรศัพท์ผ่านเลขหมายพิเศษ 1900
บริการระบบเครือข่ายสำ�หรับ Electronic Draft Capture
(EDC Network Pool)

การถือหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ธุรกิจหลัก

วันที่เข้าร่วมลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำ�กัด
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รับงานจ้างเหมาบำ�รุงรักษา
โครงข่ายในพื้นที่นครหลวง
ของ ทีโอที รวมทั้งงานแก้ไข
และซ่อมแซมสายใยแก้ว
นำ�แสง (Corrective
Maintenance) และ
การตรวจสอบบำ�รุงรักษา
(Preventive Maintenance)

22 สิงหาคม 2560

99.9985

2. บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำ�กัด
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ให้เช่าระบบโทรศัพท์
เคลื่อนที่ 1900 MHz

7 สิงหาคม 2543

98.57

3. บริษัท เลนโซ่ ดาต้าคอม จำ�กัด
292 อาคารเลนโซ่เฮาส์ ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

บริการสื่อสารข้อมูล
ผ่านสายโทรศัพท์

10 กันยายน 2542

49.00

4. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริการสื่อสารข้อมูล

25 กันยายน 2540

48.12

5. บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิสเสส จำ�กัด
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ทาวเวอร์  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลปากเกร็ด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริการเทคนิคและการตลาด
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
NMT 470

12 ธันวาคม 2540

30.00

6. บริษัท เทลการ์ด จำ�กัด
71/22 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

ผลิตบัตรอัจฉริยะแบบสัมผัส
และบัตรอัจฉริยะแบบไร้สัมผัส

14 พฤศจิกายน 2543

26.00

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)
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ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

52

ธุรกิจหลัก

วันที่เข้าร่วมลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

7. บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำ�กัด
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

บริการจ้างเหมาแรงงาน

18 มกราคม 2556

25.00

8. บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อสี ต์เอเชีย จำ�กัด
เลขที่ 89 อาคาร 6 ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

บริการระบบสำ�รองที่นั่ง
โดยสารอากาศยาน
ด้วยระบบ AMADEUS

3 ธันวาคม 2542

20.00

9. บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์ จำ�กัด
98 อาคารสาธร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ห้อง 403 ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริการและดำ�เนินการ
เป็นศูนย์ให้บริการ
ระบบสารสนเทศและฐาน
ข้อมูลกลาง (Clearing
House)

29 มกราคม 2553

20.00

10. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด
(มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน้ 10-12
และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอซีทีและบริการ
อินเทอร์เน็ต

13 พฤษภาคม 2540

16.00

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

บริการโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำ�

13 พฤษภาคม 2539

10.00

12. บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำ�กัด
18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

บริการโครงข่ายสื่อสัญญาณ
ด้วยโครงข่ายมัลติมีเดีย

13 กุมภาพันธ์ 2540

8.92

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ธุรกิจหลัก

วันที่เข้าร่วมลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

13. บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จำ�กัด
(มหาชน)
319 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้น 41
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

9 พฤศจิกายน 2538

5.58

14. บริษัท เทรดสยาม จำ�กัด
อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

27 มิถุนายน 2540

3.50

15. บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ
และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำ�กัด
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

บริการโครงข่ายระหว่าง
ประเทศและศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ต

28 กุมภาพันธ์ 2561

0.0005

หมายเหตุ: ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจให้บริการกับบริษัทเอกชน และการถือหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน โดยกำ�หนดเป็น
นโยบายให้มีการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงิน และการดำ�เนินธุรกิจ
โทรคมนาคมดิจิทัลในอนาคต
รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)
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ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
• แผนวิสาหกิจปี 2562 - 2566
และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2562
• ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2562
และแนวโน้มในปี 2563
• ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

54

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 - 2566
และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2562
แนวทางการดำ�เนินงาน
วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธที่

ปฏิรูปองคกร
เพื่อการเติบโต
อยางยั่งยืน

01

ใหความสำคัญกับการมีพันธมิตร
ทางธุรกิจ และปรับโครงสรางตนทุน
เปนการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน เนนปฏิรูปองคกร
ดวยดิจิทัล (Digital
Transformation) สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในดานตางๆ
และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธที่

03

ขยายการใหบริการ
บรอดแบนดทั้งทางสาย
และไรสาย

เนนใหบริการบรอดแบนดประจำที่
ทั้งทางสายผานเคเบิลใยแกวนำแสง
และไรสายผานคลื่นความถี่
2300 MHz

02

ใหบริการโครงสราง
พื้นฐานโทรคมนาคม
ของประเทศ

เนนใหบริการแอปพลิเคชัน
(Application Service)
และสรางมูลคาเพิ่ม
จากบริการ Cyber Security
และ Cloud Computing
Service

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธที่

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธที่

เนนใหบริการทอรอยสาย พัฒนา
โครงขาย 5G และโครงขายหลัก
(Core Network) รวมถึงดูแลรักษา
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
ของประเทศตามนโยบายภาครัฐ

04

วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธที่

05

ใชประโยชนทรัพยากร
และคลี่นความถี่ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เนนดำเนินธุรกิจบนคลื่นความถี่
2100 MHz และ 2300 MHz
รวมทั้งการนำที่ดินและอาคาร
ของ ทีโอที มาพัฒนา
และใช ใหเกิดประโยชน

สรางมูลคาเพิ่ม
จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)
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แผนปฏิบัติการประจำ�ปี 2562

ที โ อที ถ่ า ยทอดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รสู่ ก ารปฏิ บั ติ ผ่ า น              
การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี และแผนการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญของ
หน่วยธุรกิจ (BU) โดยให้ความสำ�คัญกับแผนการดำ�เนินงานที่มุ่งเน้นการสร้าง
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในอนาคต แผนงานที่ก่อให้เกิดรายได้
นอกจากนี้ ทีโอที ยังมีแผนการดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ
ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ด้ ว ย
การให้บริการโทรคมนาคมในพืน้ ทีห่ า่ งไกล อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
เป็น Smart City เป็นต้น สำ�หรับแผนงานรองรับการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ในปี 2562 มีดังนี้
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ดำ�เนินการตามแผนการดำ�เนินงานเพื่อการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมชั้นนำ�ของประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงข่ายให้มีศักยภาพ
และเสถียรภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมรองรับการใช้งานของลูกค้า
โดยดำ�เนินการผ่านแผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมหลัก (แผนพัฒนาโครงข่าย
Core Network (R-ISP) แผนทดแทนข่ายสายทองแดงด้วยเคเบิลใยแก้วนำ�แสง
ในพื้นที่นครหลวงและภูมิภาค และแผนงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยแผนการให้บริการเช่าใช้โครงข่ายท่อร้อยสายของ
ทีโอที และแผนการให้เช่าเสาโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง
แผนพัฒนาทีด่ นิ และอาคาร โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ประเภททีด่ นิ และ       
พื้นที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการโทรคมนาคม ด้วยการให้บุคคลภายนอก
เช่าใช้ในระยะสั้น และนําทรัพย์สินประเภทที่ดินและอาคารฯ ที่ตั้งอยู่ในทำ�เล        
ที่มีศักยภาพ มาพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อบริหารจัดการด้วย       
การให้เช่าระยะยาว
ธุรกิจสื่อสารไร้สาย

ดำ�เนินการตามแผนการดำ�เนินงานเพื่อให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (TOT Mobile) บนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz ทั้งใน
รู ป แบบของการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ทั่ ว ไป และ Network Provider โดย
การดำ�เนินงานร่วมกับพันธมิตรหรือคูค่ า้ และยังคงเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนที่ ทีโอที ดำ�เนินการเอง นอกจากนี้ ยังมีแผนการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย (Fixed Wireless
Broadband : FWB) ทั้งในส่วนที่ ทีโอที ลงทุนเอง และการใช้งานโครงข่าย
พันธมิตร
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นอกจากนี้ ได้ดำ�เนินการตามแผนธุรกิจสำ�หรับยื่นขอรับใบอนุญาตใช้        
คลืน่ ความถี่ 5G เพือ่ ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมกระจายความเจริญ
สู่ประเทศไทยตามนโยบายของ ดศ. ทีโอที สามารถให้บริการ และการผลิต
สมัยใหม่
ธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล

ดำ�เนินการตามแผนการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญที่ตอบสนองต่อการสร้างแหล่ง
รายได้ใหม่จาก Digital Services สำ�หรับลูกค้าทั่วไป และส่งเสริมศักยภาพ
องค์กรธุรกิจ ด้วยบริการ ICT Solution มีแผนงานรองรับการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้ น ฐานเพื่ อ รองรั บ Digital Cloud Service โดยมุ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก าร
Cloud Business, Cyber Security, Application และ Digital Solution ทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า รองรับนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในรูปแบบของการดำ�เนินการเอง และสรรหา
พั น ธมิ ต รทั้ ง ในประเทศ และต่ า งประเทศมาร่ ว มดำ � เนิ น งาน เพื่ อ บริ ห าร
ความเสี่ยงในการลงทุนในระยะยาว
ธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์

ดำ�เนินการตามแผนการดำ�เนินงาน โดยเน้นบทบาทการเป็นผู้นำ�ในการให้
บริการบรอดแบนด์ของประเทศด้วยการให้บริการโครงข่ายที่ครอบคลุมจนถึง
บ้านผู้ใช้บริการ รวมถึงระบบเครือข่ายทางสายและไร้สายที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ
ตลอดจนระบบและอุปกรณ์ที่รองรับการให้บริการมัลติมีเดีย และการให้บริการ
ครบวงจรสำ�หรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น การให้บริการตรวจแก้/บำ�รุงรักษา
การให้บริการเสริมจากพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
ธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร

มีแผนการดำ�เนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล หรือสารสนเทศ
และการสือ่ สารแบบครบวงจรทีต่ อบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการ
ที่เหนือความคาดหมายอย่างมีคุณค่า พร้อมให้บริการและแข่งขันกับคู่แข่ง
ในตลาด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และสร้างรายได้ให้กับ
ทีโอที รวมถึงร่วมผลักดันนโยบายโครงการภาครัฐ ด้วยการขยายงานเชื่อมโยง
โครงข่ายภาครัฐให้เข้าถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่นมากขึ้น ตลอดจนสรรหาคู่ค้า
พันธมิตร รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มลูกค้าองค์กร
ธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี ใ ห้
หลากหลาย และยกระดับคุณภาพบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2562
และแนวโน้มในปี 2563

ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2562 มีแนวโน้มที่ชะลอตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศเศรษฐกิจหลัก           
ซึ่งเข้าสู่การขยายตัวต่ำ�สุดในรอบหลายไตรมาส โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจจีน ท่ามกลางแรงกดดันจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศกำ�ลังพัฒนาที่สำ�คัญอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ โดยในปี 2562 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยยังคงมีแนวโน้ม
การขยายตั วในเกณฑ์ที่ไ ม่สูงมาก กลุ่ม ผู้ป ระกอบการทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนยั งต้ องเผชิ ญ กั บความท้ าทาย
ด้านการแข่งขันในรูปแบบใหม่ที่รุนแรง การบริหารต้นทุนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่สามารถ          
ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะความนิยมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น
โทรศัพท์มือถือ ไอแพด นาฬิกา ส่งผลให้รายได้จากบริการประเภทข้อมูลมีบทบาทหลักแทนรายได้จากบริการเสียง            
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อีกทั้งโอกาสในการขยายฐานลูกค้าต่างจังหวัดของผู้ประกอบการ ด้วยการเร่งขยายโครงข่ายบริการ 3G/4G ให้ครอบคลุม
ประชากรในพื้นที่ห่างไกล ทำ�ให้ประสิทธิภาพและความเร็วเฉลี่ยของเครือข่ายโมบายบรอดแบนด์ปรับดีขึ้นมาก จึงช่วย
กระตุน้ การใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ และรองรับความต้องการใช้งานของผูใ้ ช้บริการในพืน้ ทีใ่ หม่ๆ กอปรกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่พัฒนารวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลผ่านการใช้แอปพลิเคชัน               
เป็นแพลตฟอร์มทางการขายและการตลาด (e-Commerce) รวมทัง้ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเริม่ คุน้ ชินกับการใช้บริการออนไลน์
โดยแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยม อาทิ บริการด้านการเงินซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ บันเทิง โซเชียลมีเดีย การเดินทาง
และสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งนับว่ามีความสำ�คัญต่อการเติบโตของธุรกิจระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะที่ Internet of Things
(IoT) จะถูกนำ�มาใช้ในภาคธุรกิจเกือบทุกอุตสาหกรรม โดย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำ�กัด คาดว่า
ปี 2558 - 2563 การใช้งานเทคโนโลยี IoT ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.2 ต่อปี ขณะที่ปี 2562
ประชากรไทยใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี IoT เฉลี่ย 2.2 เครื่องต่อคน ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการระบบโทรศัพท์
เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐที่จะมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการดิจิทัล เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ การติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ไม่คิดค่าใช้บริการ (Free-WiFi) 1 หมื่นจุด
รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน 600 แห่ง ตลอดจนนโยบายอื่นๆ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) จะเพิ่มความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่จากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย เป็นต้น
แนวโน้มในปี 2563 คาดว่าตลาดบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband) จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ เป็นผลมาจากจำ�นวนผูใ้ ช้บรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ตทีม่ จี �ำ นวนกว่า 9.18 ล้านราย ในขณะทีจ่ �ำ นวนครัวเรือนมีอยูป่ ระมาณ
26.2 ล้านครัวเรือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยังมีอยู่อีกมาก จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ให้บริการ
รายใหญ่ทั้งกลุ่มทรู, กลุ่มเอไอเอส, กลุ่มจัสมิน และ ทีโอที ต่างแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อหากลยุทธ์ดึงดูดฐานลูกค้า
สำ�หรับตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่การแข่งขันด้านราคาเพื่อขยายฐานลูกค้าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
ตลาดจากรายได้ค่าบริการ ดังนั้น แม้จะมีจำ�นวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น แต่รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย หรือ
ARPU อาจทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นไม่มาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมีภาระอื่นๆ อาทิ การลงทุนพัฒนาโครงข่ายอย่าง       
ต่อเนื่อง และภาระค่าใช้จ่ายจากการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมา และในระยะต่อไป เป็นต้น นับเป็นปัจจัยกดดัน             
ผลประกอบการของธุรกิจ อีกทั้งในช่วงปี 2563 - 2564 คาดว่าเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบ
การดำ�เนินชีวิตและการทำ�ธุรกิจมากขึ้น โดยเทคโนโลยี 5G จะมีความสามารถรับ-ส่งข้อมูลต่อครั้งในปริมาณมาก
รวมถึงอุปกรณ์จะสามารถเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลถึงกัน (Internet of Thing) อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์อัจฉริยะ
รวมถึงบ้านและอาคารอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมต่อ
ซึ่งน่าจะมีส่วนสำ�คัญในการผลักดันการใช้งานโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้เพิ่มสูงขึ้นอีกมาก และเป็นจุดเปลี่ยน
ที่ทำ�ให้ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ

1
2

ฐานข้อมูล Internet Market Report ของสำ�นักงาน กสทช.
ฐานข้อมูลรายงานสถิติจำ�นวนประชากรและบ้านประจำ�ปี พ.ศ. 2561 ของกรมการปกครอง
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

ในปี 2562 ทีโอที ต้องเผชิญกับการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งเป็นโอกาส          
และความท้าทายอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานและสถานะของ ทีโอที ได้แก่
1. การเร่งผลักดันให้ทุกภาคส่วนของรัฐร่วมกันพัฒนาประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561
- 2580) ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน         
(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม            
(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ถือเป็นปัจจัยบวกกับ ทีโอที โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของโครงข่าย
สื่อสารหลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
2. นโยบายคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในการแก้ไขปัญหาความซ้ำ�ซ้อนในการลงทุนและการดำ�เนิน
ธุรกิจของ ทีโอที และ กสท โดยการนำ�ธุรกิจที่ซ้ำ�ซ้อนของทั้งสองหน่วยงาน ไปจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์           
แห่งชาติ และบริษทั โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต ซึง่ ต่อมาได้ปรับเปลีย่ นแนวทางเป็นการควบรวม
กิจการ ทีโอที และ กสท เพื่อจัดตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงใน          
การดำ�เนินธุรกิจของ ทีโอที
3. การเกิด Digital Disruption อย่างรวดเร็วใน 2 - 3 ปีที่ผ่านมา สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งด้านการพัฒนาของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ซึ่งใน
อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลจะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานและตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของ
มนุษย์ อาทิ การสร้างข้อมูลด้วย Datafication การส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 5G และ Internet of Things (IoT) การประมวล
ผลข้อมูลด้วย Artificial Intelligence (AI) และการสร้างความไว้วางใจด้วย Blockchain เป็นต้น ทีโอที จึงต้องเร่งปรับ
รูปแบบการทำ�งานและบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างโอกาสในการดำ�เนินธุรกิจต่อไป
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การบริหารจัดการองค์กร
•
•
•
•

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหารระดับสูง
อัตราก�ำลัง
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำ�นักตรวจสอบ

สายงานบริการ
โทรคมนาคม
โดยทั่วถึงและ
อินเทอร์เน็ต
ภาครัฐ

สายงานพัฒนา
โครงการพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ

สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงาน
เทคโนโลยี
ล้ำ�สมัย

สำ�นักปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล

หน่วยธุรกิจ
โครงสร้าง
พื้นฐาน

หน่วยธุรกิจ
สื่อสารไร้สาย

สายงานพัฒนา
องค์กร
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หน่วยธุรกิจ
คลาวด์และ
ดิจิทัล

สายงาน
การเงิน

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจ
หน่วยธุรกิจ
หน่วยธุรกิจ ขายและบริการ ขายและบริการ
หน่วยธุรกิจ
ขายและบริการ
ลูกค้า
ลูกค้า
ขายและบริการ
ลูกค้า
ภาคเหนือและ
ภาคกลาง
ลูกค้าองค์กร
นครหลวง
ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ
เฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
สายงานการตลาด
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัท
ในรอบปี 2562 มีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
รายนาม

พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นางศิริพร เหลืองนวล
รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
นายพิพัฒน์ ขันทอง
รศ. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
นายมนต์ชัย หนูสง
พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน พล.อ. สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์)

วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

วันที่พ้นจากตำ�แหน่ง

6 ส.ค. 2557***
20 ก.ย. 2560
23 ก.ค. 2562
6 ส.ค. 2557**
6 ส.ค. 2557*
6 ส.ค. 2557*
6 ส.ค. 2557*
11 ส.ค. 2558**
17 พ.ย. 2559**
24 ต.ค. 2560**
22 พ.ค. 2561*
22 พ.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
25 ก.ย. 2561
16 พ.ย. 2558*
24 ธ.ค. 2562

7 พ.ค. 2562
1 ต.ค. 2562

15 พ.ย. 2562

* เป็นกรรมการอีกวาระ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562
** เป็นกรรมการอีกวาระ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561
*** เป็นกรรมการอีกวาระ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560
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หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำ�คัญของคณะกรรมการบริษัท

1. กำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท และกำ�กับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามที่
กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำ�คัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่างๆ ของบริษัท
3. ควบคุมการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
4. กำ�หนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง       
ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ
ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ช่วยดำ�เนินกิจการในด้านต่างๆ
ของบริษัทหลายคณะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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คณะกรรมการตามกฎหมาย

• คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
• คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการตามข้อบังคับ

• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตามระเบียบคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) พ.ศ. 2558

• คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

•
•
•
•
•

คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกฎหมาย
คณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตามกฎหมาย

คณะกรรมการตามข้อบังคับ

คณะกรรมการตามระเบียบ
คณะกรรการ บมจ. ทีโอที
พ.ศ. 2558

คกก. กิจการสัมพันธ์

คกก. ตรวจสอบ

คกก. สรรหา รจญ. และ ชจญ.
ของ บมจ. ทีโอที

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
รจญ.อ. รจญ.ง. รจญ.ม
รจญ.น. รจญ.ภน. รจญภก.
ชจญ.ก.
ผจก.บญ. ผจก.กก.
ผู้แทนฝ่ายพนักงาน (9 คน)
ผส.งกก. เลขานุการ
น.ส.สกาวรัตน์ พัฒนเจริญ

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขาฯ

คกก. สรรหาผู้บริหารสูงสุด
ของ บมจ. ทีโอที
นายพิพัฒน์ ขันทอง
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
พลตรีสมเกียรติ สัมพันธ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ตำ�แหน่ง กจญ.
นายพิพัฒน์ ขันทอง
ประธานคณะอนุฯ
รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
อนุกรรมการ
นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา อนุกรรมการ
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นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ประธานฯ
รศ. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

คกก. สรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/
เลขานุการ

คณะกรรมการตามนโยบาย

คกก. บริหารและขับเคลื่อน
กลยุทธ์องค์กร
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
นายพิพัฒน์ ขันทอง
พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์
นางศิริพร เหลืองนวล

ประธานฯ
รองประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คกก. กฎหมาย
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
นายพงษ์สิทธิ์ ขัยฉัตรพรสุข
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์
พล.อ.ต. ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร
นายอภิวัฒน์ คงชาตรี
นายสมศักดิ์ ชินอรุณชัย

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คกก. บริหารความเสี่ยง
รศ. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
รศ. ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คกก. ประเมินผลการ
ดำ�เนินงานของ กจญ.
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ

คกก. กำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(CG & CSR)
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นายพิพัฒน์ ขันทอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการตามกฎหมาย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
3. พิจารณา ปรับปรุง ระเบียบคำ�สั่ง ในการทำ�งานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำ�ร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์
ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

อำ�นาจหน้าที่
ดำ�เนินการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ ทีโอที ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาเสนอผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. เจรจาค่าตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. จัดทำ�ร่างสัญญาจ้างบริหารตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการตามข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบ

อำ�นาจหน้าที่
1. จั ด ทำ � กฎบั ต ร ว่ า ด้ ว ย การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขอบเขต                    
ความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำ�เนินงานของ ทีโอที ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท
5. สอบทานให้ ทีโอที มีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
7. เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง และ               
พ้นจากตำ�แหน่ง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจำ�เป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท  
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงาน
ในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำ�เป็นรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดและ     
กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
10. ประเมิ น ผลการดำ� เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ยปี บั ญ ชี
การเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุง การดำ�เนินงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท และหรือต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
2. พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับบริษัท โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และ
หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
บุคคลอืน่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้ปฏิบตั ติ ามอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการตามระเบียบคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) พ.ศ. 2558
คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาสรรหารองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
บริษัท ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ. 2558
2. รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำ�เสนอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำ�เนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำ�งานขึ้นดำ�เนินการเป็นการเฉพาะ
2. กำ�หนดแผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการดำ�เนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน โครงสร้าง
การลงทุน และการก่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพื่อดำ�เนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมและ
การสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำ�หนดเป้าหมายและทิศทางการดำ�เนินงานของ
บริษัท และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแผนงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. เสนอแนะแนวทางกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และ
แผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามผลการดำ�เนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร รวมถึงโครงการ
ต่างๆ ที่สำ�คัญ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรให้รองรับแผนยุทธศาสตร์
5. มีอำ�นาจเกี่ยวกับการพัสดุในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ตามที่ได้รับมอบอำ�นาจจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยอนุมัติหลักการ และอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่าทุกวิธี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือ
ใบสั่งซื้อ จ้าง เช่าทุกวิธี กรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและใบสั่งซื้อ จ้าง เช่าทุกวิธีโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่เกิน
วงเงินดังนี้
5.1 การซื้อ จ้าง และเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
5.2 การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
การอนุมัติจัดหาในข้อ 5 หากคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรพิจารณาเห็นสมควร ให้นำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก็ได้
6. อนุมัติการดำ�เนินการตามระเบียบบริษัท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 คำ�สั่งบริษัทที่ รพ. 14/2547 เรื่อง การพัสดุ
รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
หรื อ ข้ อ ตกลงที่ ไ ด้ ดำ� เนิ น การประกาศในระบบสารสนเทศหรื อ เชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ และการตรวจรับ และการจ่ายเงิน
ยังไม่แล้วเสร็จ กรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
6.1 การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
6.2 การซื้อ และการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
6.3 การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำ�นาจหน้าที่
1. ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. พิจารณาให้การสนับสนุนการดำ�เนินการแก่หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการกฎหมาย

อำ�นาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ และสัญญาที่มีผลกระทบ     
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะประเด็นปัญหาด้านคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจหรือ
มีความเสี่ยง
3. พิจารณาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อพิพาท     
เกี่ยวกับภาษี
4. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานเกี่ยวกับสัญญา
การอนุญาตให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย       
ที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. ตรวจสอบ กำ�กับดูแล และติดตามการดำ�เนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษทั กำ�หนด และดำ�เนินการอืน่ ใดเกีย่ วกับสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย
คณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

อำ�นาจหน้าที่
พิจารณากำ�หนดตัวชีว้ ดั และทำ�การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั ให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนด
ไว้ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดและทบทวนหลักการการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ให้มนี โยบายเป้าหมายด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีที่ชัดเจน กำ�หนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท สำ�หรับใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินการของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำ�หนดไว้
2. กำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่บริษัท และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
กำ�กับดูแลกำ�หนดขึ้น โดยให้มีผลในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
3. กำ�หนดแนวทางและวางนโยบายการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและเหมาะสมกับธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
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การกำ�หนดกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำ�หนดว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน
15 คน ซึ่งในจำ�นวนนี้จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
การกำ�หนดคุณสมบัติและอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ ทีโอที ได้ดำ�เนินการตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา การเป็นกรรมการอิสระทีส่ อดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยสรุปดังนี้
1. เป็นกรรมการที่มิได้มาจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท และไม่ได้เป็นกรรมการที่มาจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงเจ้าสังกัด เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีส่วนได้เสีย
โดยตรงและมีอำ�นาจกำ�กับดูแล สามารถให้คุณให้โทษกรรมการดังกล่าวได้
2. เป็นกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เป็นกรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร
4. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำ�นาญทางด้านบัญชีหรือการเงิน ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบต้องมาจากกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในการสรรหากรรมการเพื่อมาทดแทนกรรมการที่ว่างลง ทีโอที มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัตมิ าตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้อบังคับของบริษทั เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการ
ทีย่ งั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตำ�แหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัท กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ จี บั สลากออก ส่วนในปีทสี่ ามและปีหลังๆ       
ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง กรรมการทีอ่ อกจากตำ�แหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ามา
ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้
ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งกำ�หนดให้นำ�
สมรรถนะหลัก (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการรัฐวิสาหกิจ และระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการกำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 รวมทั้งแนวทางที่กระทรวงการคลังกำ�หนดในเรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool)
ในส่วนของการสรรหาผู้บริหารตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่ตำ�แหน่งว่างลงคณะกรรมการบริษัทจะ
ดำ�เนินการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ทดแทน โดยให้มีขั้นตอนการดำ�เนินงาน ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับบริษัท และนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
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นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

ในการกำ�หนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณา
เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ และ
ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สำ�หรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กำ�หนดตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้โดยกระทรวงการคลัง สำ�หรับ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง การจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของ ทีโอที และผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านที่ได้มีการทำ�ข้อตกลงผลงานไว้ (รายละเอียดปรากฏในหน้า 113)
รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535

(ส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ ทีโอที ทำ�ขึ้นระหว่างปี)
ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ ทีโอที ทำ�ขึ้นระหว่างปี
ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจาก ทีโอที พร้อมกับระบุชื่อ
กรรมการซึ่งเป็นผู้ ได้รับนั้น

ไม่มีกรรมการท่านใดได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นจาก ทีโอที
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำ�คัญที่กรรมการถือครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

ไม่มีกรรมการท่านใดถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ ทีโอที
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียรายการที่เกี่ยวโยงกันในระหว่างปีบัญชี 2562
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ทีโอที ได้ดำ�เนินการให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง ประจำ�ปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจที่สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำ�หนด โดยรัฐวิสาหกิจควร
จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความเหมาะสมกับองค์กร ซึ่ง ทีโอที กำ�หนดให้มี
การประเมินตนเองของคณะกรรมการใน 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) การประเมินทั้งคณะ
ประกอบด้วย 6 หมวดหมู่ 43 ข้อคำ�ถาม
(2) การประเมินไขว้รายบุคคล
ประกอบด้วย 3 หมวดหมู่ 10 ข้อคำ�ถาม
(3) การประเมินตนเอง
ประกอบด้วย 7 ข้อคำ�ถาม และคำ�ถามปลายเปิด
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2562 สรุปได้ดังนี้
(1) ผลการประเมินทั้งคณะ
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (ระดับคะแนน 4.64)
(2) ผลการประเมินไขว้รายบุคคล
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (ระดับคะแนน 4.69 - 4.88)
(3) ผลการประเมินตนเอง
อยู่ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม (ระดับคะแนน 3.71 - 5.00)
ทั้งนี้ ทีโอที ได้นำ�ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2562
ไปดำ�เนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรต่อไป
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2562
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1/1
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7/8
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7/9
2/2
1/2

6/6
9/10
5/5
2/2
10/10

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนตำ�แหน่ง CEO

คณะกรรมการสรรหา
ผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่
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3/5
2/2
5/5

4/5
2/5

10/10
15/18
2/4
3/4

3/5

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน

3/3
3/3

คณะกรรมการสรรหารอง
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

18/18
11/13
15/18

คณะกรรมการ CG&CSR

3/4
16/16
11/11
13/16
11/16
16/16
12/16
13/16
10/16
15/16
15/16
13/16
14/16
14/15

คณะกรรมการกฎหมาย /2

พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นางศิริพร เหลืองนวล
รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
นายพิพัฒน์ ขันทอง
รศ. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
นายมนต์ชัย หนูสง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

รายนาม
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร /1

จำ�นวนการเข้าประชุม

2/2
2/2

1/1

1/2

7/7
3/3

9/9

หมายเหตุ: ตัวเลขในตาราง หมายถึง จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง
/1
เดิมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกำ�กับธุรกิจองค์กร ต่อมาเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 ปรับเป็นคณะกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร
/2
			
เดิมแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและสัญญา คณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์คำ�สั่งลงโทษ รวมทั้งคณะทำ�งานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง บมจ. ทีโอที
ต่อมาเมื่อ 24 มิถุนายน 2562 ปรับเป็นคณะกรรมการกฎหมาย
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปี 2562
หน่วย : บาท
		 รายชื่อคณะกรรมการ
			
			

พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
นางศิริพร เหลืองนวล
รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
นายพิพัฒน์ ขันทอง
รศ. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
นายมนต์ชัย หนูสง
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ค่าเบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง

เงินโบนัส
ประจำ�ปี 2561
ที่จ่ายเงินในปี 2562

รวม

121,500.02
345,000.00
230,000.00
320,000.00
280,000.00
320,000.00
280,000.00
310,000.00
300,000.00
320,000.00
320,000.00
320,000.00
290,000.00
180,000.00

0.00
275,000.00
187,500.00
190,000.00
372,500.00
232,500.00
255,000.00
190,000.00
140,000.00
192,500.00
312,500.00
315,000.00
177,500.00
160,500.00

56,250.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
27,459.67
27,459.67
18,870.97
12,000.00
45,000.00

177,750.02
665,000.00
462,500.00
555,000.00
697,500.00
597,500.00
580,000.00
545,000.00
485,000.00
539,959.67
659,959.67
653,870.97
479,500.00
385,500.00
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คณะกรรมการบริษัท

01

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
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02

รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการ
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03

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
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04

พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ

05

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ

06

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ

07

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
กรรมการ
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08

นายพิพัฒน์ ขันทอง
กรรมการ

80

09

10

รศ. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ
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กรรมการ

11

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
กรรมการ

12

13

พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
กรรมการ

นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

01

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
อายุ 59 ปี

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การอบรม
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 45/2019)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำ�นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5
กรมบัญชีกลาง
• หลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5
สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำ�นักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตร โฆษกกระทรวง : นักบริหารสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2
กรมประชาสัมพันธ์
• โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
• หลักสูตร นักบริหาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประสบการณ์ในอดีต
• รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ผู้อำ�นวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ...
• อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
• ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตามคำ�สั่งคณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

02

รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการ
อายุ 58 ปี

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Carnegie Mellon University
สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Carnegie Mellon University
สหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• ประกาศนียบัตรวิศวกรรมละเอียด มหาวิทยาลัยเกียวโต
• ประกาศนียบัตรการจัดการเทคโนโลยี Massachusetts Institute of
Technology
การอบรม
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 15/2013) สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (รุ่นที่ 3/2010) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2011)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Internal Audit Function (MIA 7/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Financial Reporting (MFR 9/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตร Monitoring the System of Internal and Risk
Management (MIR 7/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 29/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Roles of Chairman Program (RCP 19/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 93/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statement
(UFS 11/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 38/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
• ที่ปรึกษาสำ�นักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(สกรศ.)
ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์
• ผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่าง Massachusetts Institute of
Technology และประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
อายุ 55 ปี

การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

การอบรม
• หลักสูตร การต่อต้านอาชญากรรมเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2
สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ
• หลักสูตร Advanced Strategic Management (IMD : International
Institute for Management Development), Switzerland
• หลักสูตร Ethical Leadership Ptogram (ELP 11/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการตรวจสอบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• ประธานคณะทำ�งานสมาคมธนาคารไทย
• อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ สามพราน
และวิทยาลัยการตำ�รวจ หลักสูตรผู้กำ�กับการ และหลักสูตรบริหาร
งานตำ�รวจชั้นสูง
• กรรมาธิการวิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายบัตรอิเล็กทรอนิกส์
• ทำ�งานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
(ธนาคารซิตี้แบงก์)

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
อายุ 57 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
• 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
• หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
กองบัญชาการกองทัพไทย
• หลักสูตร หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 79 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตร ชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่ โรงเรียนทหารปืนใหญ่
จังหวัดลพบุรี

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อำ�นวยการกองนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อำ�นวยการกองแผนและงบประมาณโครงการ กรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม
• ผู้อำ�นวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ กรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม
• รองผู้อำ�นวยการกองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ สำ�นักงานวิจัย
และพัฒนาการทหารกลาโหม
• อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ
อายุ 55 ปี

การศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 7
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สำ�นักงาน ป.ป.ช.
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5
สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
(มหานคร รุ่นที่ 1) กรุงเทพมหานคร
• หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 129/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ในอดีต
• อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ� 
• อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการองค์การสวนยาง
• กรรมการบริษัท เอ ซี ที โมบาย จำ�กัด
• กรรมการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

06

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ
อายุ 60 ปี

การศึกษา
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
• กรรมการตรวจสอบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
• ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• กรรมการตรวจสอบสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การอบรม
• หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 5
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 251/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 35/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 17/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 42/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
• ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
• ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
• คลังจังหวัดสระบุรี กรมบัญชีกลาง
• คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมบัญชีกลาง
• คลังจังหวัดหนองบัวลำ�ภู กรมบัญชีกลาง
• คลังจังหวัดมหาสารคาม กรมบัญชีกลาง

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
กรรมการ
อายุ 54 ปี

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 18/2019)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 67
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร Global e-Government Leadership Program
ประเทศเกาหลีใต้
• หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 27
สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
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ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
ประสบการณ์ในอดีต
• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
• ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
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นายพิพัฒน์ ขันทอง
กรรมการ
อายุ 62 ปี

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
(ปศส.) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำ�นักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)*
• กรรมการบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด

ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
• สรรพากรภาค สำ�นักงานสรรพากรภาค 5 (กำ�กับดูแลงานสรรพากร
ในท้องที่ตะวันออก)
• สรรพากรภาค สำ�นักงานสรรพากรภาค 9 (กำ�กับดูแลงานสรรพากร
ในท้องที่อีสานใต้)
• นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ 9 สำ�นักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กรมสรรพากร
• นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ 9 สำ�นักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
กรมสรรพากร
• สรรพากรจังหวัด สำ�นักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ * ดำ�รงตำ�แหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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รศ. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ
อายุ 64 ปี

การศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี) New York University สหรัฐอเมริกา
• บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• IFRS Certificate, Institute of Chartered Accountant in England
and Wales (ICAEW)
• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance
(ITG 6/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 72/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP 46/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Managemen (MFM 1/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR 6/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 20/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 2/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 18/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 4/2007) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.)

90

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงบริษัท ซีโอแอล จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด
(มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริหารความเสี่ยงกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
• กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ด้านการเปิดเผยสารสนเทศและมาตรฐานการบัญชี 		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและกำ�กับบริษัทจดทะเบียน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์			
ประสบการณ์ในอดีต
• รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• คณะทำ�งานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
• ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแล กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
• อนุกรรมการการบัญชีการเงิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
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นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ
อายุ 60 ปี

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University
สหรัฐอเมริกา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการการค้า
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร NIDA-Wharton Executive Leadership Program รุ่นที่ 6
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Advance Marketing จาก Japan Cooperation Center
Petroleum : JCCP ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 111/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 6/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
(SFE 13/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program
(ITG 8/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข
• กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการบริษัท บางจากกรีนเนท จำ�กัด
• กรรมการบริษัท บางจากรีเทล จำ�กัด
• กรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
• กรรมการคณะกรรมการ Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการคณะกรรมการพัฒนาสังคมหอการค้าไทย
• ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานด้านธุรกิจการตลาด
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
กรรมการ
อายุ 59 ปี

การศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การอบรม
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 63
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำ�นักงาน ป.ป.ช.

ประสบการณ์ในอดีต
• กรรมการร่างกฎหมายประจำ� สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมายปกครอง สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
กรรมการ
อายุ 60 ปี

การศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารยุติธรรมและสังคม)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 117/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (รุ่นที่ 4/2010) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 23/2012 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17/2012
สำ�นักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 18/2014) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.)
• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2017
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• รองผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
• ผู้อำ�นวยการงานปราบปรามการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับน้ำ�มันเชื้อเพลิง 		
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระ พ.ศ. 2560 - 2564
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
องค์การเภสัชกรรม
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
• ผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 1 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
• ผู้บัญชาการตำ�รวจสันติบาล สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
• รองผู้บัญชาการตำ�รวจสอบสวนกลาง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 58 ปี

การศึกษา
• Docteur de l’Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications (Informatique et Réseaux)
(Telecom Paris, France)

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ในอดีต
• คณะกรรมการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การอบรม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• หลักสูตร กฎหมายปกครองสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สำ�นักงานศาลปกครอง
• กรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร • กรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
• กรรมการบริษัท เทรดสยาม จำ�กัด
• หลักสูตร วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 41 สถาบันวิชาการทหารอากาศ • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
ชั้นสูง กองทัพอากาศ
คลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
• หลักสูตร ปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำ�นวยการ รุ่นที่ 90
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ......
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กองบัญชาการทหารสูงสุด
• ที่ปรึกษาด้าน ICT ของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 8/2010)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 134/2010)
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทด้านโครงข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์
• หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 19
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
• หลักสูตร ผู้บริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 สำ�นักงานบริหาร
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหารระดับสูง

01

นายมรกต เธียรมนตรี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาองค์กร

02

นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ

03

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน และรักษาการ
สายงานการตลาดและเทคโนโลยี
แทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สารสนเทศ
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้า
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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04

05

นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมาย

96

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

06

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล

07

นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้า
องค์กร

08

นายอนุรุต อุทัยรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้า
นครหลวง

09

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้า
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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10

11

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม นายศุภชัย ตั้งวรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริการโทรคมนาคมโดยทัว่ ถึง สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่
และอินเทอร์เน็ตภาครัฐ และรักษาการ เศรษฐกิจพิเศษ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเทคโนโลยีล้ำ�สมัย
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ประวัติผู้บริหาร

01

นายมรกต เธียรมนตรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาองค์กร

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

02

นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน และรักษาการแทนรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้า
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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
• หลักสูตร Digital Transformation Strategy
• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประสบการณ์ในอดีต
ระดับสูง (นยปส.) สำ�นักงาน ป.ป.ช.
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร
• หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักคุณภาพและระบบงาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักกลยุทธ์
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Digital Transformation Strategy
• หลักสูตร ผู้นำ�การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2 		
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
• หลักสูตร Enterprise Risk Management
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03

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Digital Transformation Strategy
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารการตลาด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่

04

นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมาย

การศึกษา
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร กฎหมายปกครองสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง-กปส.
(สำ�นักงานศาลปกครอง) ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Digital Transformation Strategy
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจเสาโทรคมนาคม
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและบริหารผลประโยชน์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักพัสดุและกฎหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักกฎหมาย
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05

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย

06

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล

การศึกษา
การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Master of Science Information Management
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การบริหารจัดการโทรคมนาคมสมัยใหม่
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
• หลักสูตร IPTV Asia Forum2005:Delivery On Demand ประเทศฮ่องกง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร IPTV World Forum ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตร เสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
• หลักสูตร ผู้นำ�การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1
• หลักสูตร การพัฒนาผู้นำ�องค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
• หลักสูตร Digital Transformation Strategy
• หลักสูตร Enterprise Risk Management
• หลักสูตร Enterprise Risk Management
ประสบการณ์ในอดีต
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจไอดีซี และคลาวด์
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ ทีโอที เอาทซอร์สซิ่ง เซอร์วิส
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย
และบริการเพื่อสังคม
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3
รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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07

นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์
• หลักสูตร Public Relations & Corporate communications
• หลักสูตร Performance Measurement for Corporate สิงคโปร์
• หลักสูตร PR @ Corporate communications
• หลักสูตร Digital Transformation Strategy
ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขายภาครัฐ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขายและบริการลูกค้าองค์กร
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08

นายอนุรุต อุทัยรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจภาครัฐ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4

09

นายสมศักดิ์ มหาวิริโย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้า
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก

10

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง
และอินเทอร์เน็ตภาครัฐ และรักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีล้ำ�สมัย

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
• ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูนครปฐม

การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

การอบรม
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• หลักสูตร Digital Transformation Strategy

การอบรม
• หลักสูตร กฎหมายปกครองสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ในอดีต
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 2

ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีล้ำ�สมัย
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กรระยะยาว
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจด้าน IT, IDC และ Cloud
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักคุณภาพและระบบงาน

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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11

นายศุภชัย ตั้งวรชัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

การศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ สำ�นักงาน กสทช.
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประสบการณ์ในอดีต
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจในเครือ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์
และเคเบิลใต้น้ำ�ระหว่างประเทศ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงข่าย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำ�นักวิศวกรรม
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

01

นางสาวนุชศจี ไชยวงษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักตรวจสอบ

02

นางศิริรุ่ง สุขศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

03

นางมารีย์ โอภาสเสถียร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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04

นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักทรัพยากรบุคคล

106

05

นางสาวกิตติมา ดั่งหั่นซิ้น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักบัญชีการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

06

นายวันชัย ศศิมหศักดิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักการคลังและพัสดุ

07

นางวนิดา โรจจวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักบริหารการตลาด

08

นางช่อทิพย์ รื่นนาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักที่ปรึกษาและสัญญา

09

นางจุรีรัตน์ สงวนงาม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักคดีและข้อพิพาท

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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10

นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม

108

11

นายทินกร นาทองลาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักโครงข่ายบรอดแบนด์
และโทรศัพท์ประจำ�ที่

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

12

นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

13

นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักพัฒนาและปฏิบัติการ
สื่อสารไร้สาย

14

นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายภาครัฐ

15

นางดวงใจ ธรรมโชติโก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายภาคเอกชน

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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16

นายชนินทร์ สีหะโชติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักพัฒนาและบริการลูกค้า

110

17

นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้า
นครหลวงที่ 1

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

18

นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้า
นครหลวงที่ 2

19

นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้า
ภาคเหนือตอนล่าง และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

20

21

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุรชัย อนุตระกูลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ
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นายปรีชา มาลัยศิริรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้า
ภาคกลาง
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23

นางอภิรดี อาษาพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้า
ภาคใต้
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นายประยุตต์ บุญญาศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักขายและบริการลูกค้า
ภาคตะวันออก

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ทีโอที พิจารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริหารทุกระดับ โดยอิงกับหลักเกณฑ์ประเมินผลการดำ�เนินงาน และตัวชีว้ ดั ตามสัญญา
บริหารของผู้บริหารทุกระดับของสายงาน หน่วยธุรกิจ สำ�นัก ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนวิสาหกิจ
ตัวชี้วัดของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตัวชี้วัดของ ทีโอที
2562

2561

2560

37.89

27.99

29.41

หน่วย : ล้านบาท

อัตรากำ�ลัง
จำ�นวนพนักงาน
หน่วย : คน
กลุ่ม

กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มปฏิบัติการด้านเทคนิค
กลุ่มงานขาย บริการ และการตลาด
กลุ่มงานสนับสนุน
รวมทั้งหมด

2562

2561

2560

540
5,054
3,765
3,662
13,021

547
5,301
3,819
3,484
13,151

571
5,081
3,811
3,927
13,390

ค่าใช้จ่ายรวม
2562

2561

2560

13,435

11,456

12,650

หน่วย : ล้านบาท
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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นโยบายและแผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นการนำ�มาปรับให้เป็นรูปธรรม ควบคู่กับ
ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้การดำ�เนินธุรกิจเติบโตอย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะพนักงาน ภาคธุรกิจ และองค์กรของรัฐ              
ด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยอยูภ่ ายใต้การกำ�กับของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ทีโอที ได้ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีระบบบริหาร
ความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏในหน้า 117 ระบบควบคุมภายใน รายละเอียดปรากฏในหน้า 120 และระบบตรวจสอบ
ภายใน รายละเอียดปรากฏในหน้า 122 รวมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ดำ�เนินการตั้งแต่ระดับ
กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ ถึงระดับพนักงาน และมุ่งเน้นในกระบวนการจัดหา และการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยกำ�หนดให้ผู้เกี่ยวข้องทำ�การเปิดเผย และรับรองตนเองตามแบบแสดงความโปร่งใสมิได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในเรื่องที่จะพิจารณา รายละเอียดปรากฏในหน้า 126
สำ�หรับการบริหารบุคลากร มีการจัดทำ�คูม่ อื จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันรวมทัง้ นโยบาย
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) มีข้อปฏิบัติในการไม่ให้และไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก        
การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในทุกโอกาส เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ทีโอที
ยังให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ     
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทุกส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล และ          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
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แนวทางในการดำ�เนินนโยบาย แผนงานและกิจกรรม ในปี 2562 ยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐาน
สากล 8 ประการ แนวทางการจัดทำ�ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3               
(พ.ศ. 2560 - 2564) ของสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยุทธศาสตร์และ    
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560 - 2564 ของ ทีโอที ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) รวมถึงหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมในเรื่องเกณฑ์ประเมินผลด้านการกำ�กับดูแลที่ดีและการนำ�องค์กร         
สำ�หรับระบบประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กำ�หนด ดังนี้
1) นโยบายและแผนงานในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ของ ทีโอที ให้ความสำ�คัญต่อการถือปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 8 ประการ และเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส
และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
2) ระดับนโยบาย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ          
ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่อรับผิดชอบการกำ�หนดนโยบาย เป้าหมาย และกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน                 
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ทีโอที มีการจัดทำ�          
แผนแม่บทระยะยาวการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทีโอที พ.ศ. 2563 - 2567 ตามหลักการ และแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติ
ผลดำ�เนินงานที่สำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

แผนแม่บทการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2562 - 2564 และ “แผนปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประจำ�ปี 2562”
ผลดำ�เนินงานที่สำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
1. ทบทวน/ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ           
สิ่งแวดล้อม
2. จัดทำ�แผนแม่บทระยะยาวการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทีโอที พ.ศ. 2563 - 2567 และแผนปฏิบัติการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ทีโอที ประจำ�ปี 2563
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในงานวันครบรอบการ        
ก่อตั้งองค์กรปีที่ 65 โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานและฝ่ายบริหารเกิดการรับรู้ เข้าใจ โดยการตอบคำ�ถามเกี่ยวกับ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและแสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กร
4. เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน ทีโอที อย่างต่อเนื่อง ผ่านหลายช่องทาง อาทิ เสียงตามสาย เว็บไซต์ และหลักสูตรอบรมสำ�หรับ       
ฝ่ายบริหารและพนักงาน เป็นต้น
5. การจั ด อบรม/สั ม มนา หลั ก สู ต ร “การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น กั บ องค์ ก ร” โดย
คุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำ�นวยการสถาบันไทยพัฒน์ และการศึกษา/ดูงาน ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ขององค์กร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่ และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่
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การบริหารความเสี่ยง

ทีโอที ตระหนักและให้ความสำ�คัญเรื่องการบริหารความเสี่ยง และนำ�มาใช้ในการวางแผนการดำ�เนินงานโครงการ
ด้านต่างๆ ส่งผลให้การบริหารจัดการความเสีย่ งบรรลุผลสำ�เร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึง่ การบริหาร
ความเสีย่ งถือเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการองค์กร เป็นส่วนหนึง่ ของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) โดยมีการกำ�หนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน           
และดำ�เนินการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organization of Treadway
Commission-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
(Risk Management Committee : RMC) กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงาน          
ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ความสำ�คัญกับกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผลักดันให้ฝ่ายบริหารและพนักงาน          
ทุกคนในองค์กรให้ความสำ�คัญ ซึ่งถือเป็นหลักธรรมาภิบาลสำ�คัญที่ทำ�ให้องค์กรดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน       
รวมทั้งให้ความสำ�คัญในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เป็นสิง่ ทีบ่ คุ ลากรทุกระดับในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ งจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงสำ�คัญและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านธุรกิจโทรคมนาคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทีโอที จึงได้ดำ�เนินยุทธศาสตร์
โดยกำ�หนดทิศทางองค์กรในการเป็นผู้นำ�การให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ          
มีแผนงานและโครงการทีส่ �ำ คัญ เช่น โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz และแผนการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย 2300 MHz เป็นต้น เพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มและชดเชยรายได้ส่วนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการสิ้นสุดสัญญาร่วมการงาน โดยมีการจัดทำ�แผนบริหาร            
ความเสี่ยงควบคู่กับการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน (Operational Risk)

ปี 2562 เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ ง เช่น ภาวะการแข่งขันด้านธุรกิจ การตอบสนองนโยบายภาครัฐ และรายได้โทรศัพท์ประจำ�ที่ เป็นต้น การปรับปรุง
โครงข่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดทำ�แผนบริหารสินทรัพย์และแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล รวมทั้งค้นหาโอกาสในการทำ�ธุรกิจตามแผนพัฒนาองค์กรระยะยาว 10 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2570) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ         
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ มีการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสรรหาพันธมิตร            
ทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้ ทีโอที สามารถแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมได้ รักษามาตรฐานบริการและตอบสนอง               
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความเสี่ยงแผนงานการดำ�เนินงาน                  
ที่เหมาะสม เพื่อให้การดำ�เนินงานเกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ทีโอที ให้ความสำ�คัญในการกำ�หนดมาตรการทางการเงิน เพื่อรักษา
สภาพคล่องทางการเงินอันถือเป็นปัจจัยหลักในการดำ�เนินกิจการ โดยขอความ
ร่วมมือพนักงานทุกระดับในการเร่งสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น      
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง บริหารเงินสดให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำ�หนดตัวชี้วัด
ทางการเงินที่สำ�คัญเพื่อสะท้อนผลการดำ�เนินงาน เช่น กำ�ไรสุทธิ EBITDA และ
รายได้จากบริการ ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการดำ�เนินงาน ทีโอที            
ใช้ข้อมูลในการกำ�กับดูแลความเสี่ยงทางการเงิน วิเคราะห์ความสามารถใน      
การทำ�กำ�ไร และแสวงหาโอกาส ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน          
ในอนาคตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี แ ผนการจั ดการความเสี่ ย งด้ า นการรั ก ษา
สภาพคล่องทางการเงินอย่างรัดกุม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ทีโอที มีแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ          
ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการดำ�เนินงานในการปฏิบัติตาม         
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
จัดการข้อพิพาทและคดีความต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมาย       
และเลือกแนวทางที่องค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุด

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กั
รายงานประจำ�ปี
จำ�กัด (มหาชน)

119

การควบคุมภายใน

ทีโอที ตระหนักถึงความสำ�คัญและส่งเสริมให้เกิดระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ประกอบด้วย        
การควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance) โดยในส่วนของระบบการควบคุมภายในได้เน้นการบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยงและการถือปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ได้มากขึ้นครอบคลุมกิจกรรมที่สำ�คัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำ�เนินงาน ใช้ทรัพยากรและดูแล
รักษาทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย (Operation) จัดทำ�รายงานทางการเงินและรายงานผลดำ�เนินงานต่างๆ                 
ที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ (Reporting) รวมทั้งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีการกำ�กับดูแลผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อย และกำ�กับรายงานผลต่างๆ รวมทั้งตัวชี้วัดผลดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
โดยเป็นไปตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักสากล (COSO) ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ทีโอที ทบทวนสภาพแวดล้อมของการควบคุมและปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
และรองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ การปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายใน/การตรวจสอบ
ภายใน สำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ที่เริ่มใช้ประเมินผลในปี 2563 ตามที่สำ�นักงาน           
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำ�หนด เพื่อตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจการแข่งขัน การปรับปรุง
โครงสร้าง กระบวนการ และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและบริบท          
ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงนโยบายสำ�คัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการ       
ขับเคลื่อนประเทศด้วยความสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้
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2. การประเมินความเสี่ยง ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO - ERM โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลความเสีย่ งระดับองค์กร คณะทำ�งานบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของหน่วยธุรกิจและสายงาน
บริหารและติดตามผลการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง โดยใช้ตวั ชีว้ ดั ความเสีย่ งในการเตือนภัย
กำ�กับดูแลเหตุการณ์หรือรายการผิดปกติส�ำ คัญเพือ่ แก้ไขได้ทนั ท่วงที โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ อาทิ การบริหารสินทรัพย์และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล การสรรหาพันธมิตรเพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างโอกาสในการดำ�เนินธุรกิจ
โทรคมนาคมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
3. กิจกรรมการควบคุม เป็นเรื่องที่จำ�เป็นในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ใช้ควบคุม
กำ�กับให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีจ่ ดั วางไว้ ซึง่ มีทงั้ การควบคุมเชิงป้องกันและ
แก้ไขข้อผิดพลาด อาทิ การแบ่งแยกหน้าที่ การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การควบคุมการเข้าถึงและ
ใช้งานข้อมูลสารสนเทศตามสิทธิ รวมถึงการสอบทานผลดำ�เนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง ตามคู่มือ
การควบคุมภายใน ที่ ทีโอที กำ�หนด ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมที่สำ�คัญ อาทิ การปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้สามารถ      
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 การเผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บมจ. ทีโอที ทั้งพนักงานภายในและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นต้น
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร ทีโอที นำ�ระบบสารสนเทศมาใช้เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการจัดการงานทีส่ �ำ คัญ
มีการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี (IT Governance) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศใช้งานอย่างเพียงพอมีคุณภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา ส่งเสริมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือ
ระหว่างกันมากขึน้ ปรับปรุง เพิม่ เติมช่องทางการติดต่อสือ่ สารให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อลดต้นทุนดำ�เนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ สื่อสาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนและผลจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์  
ทีโอที และกรมบัญชีกลาง รวมทั้งข้อมูลราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้
5. การติดตามประเมินผล ทีโอที มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ         
ทั้งระหว่างการปฏิบัติงาน และรายครั้ง อาทิ การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) โดยสำ�นักตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อประเมินและ
รายงานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และให้คำ�แนะนำ�เพื่อปรับปรุง/แก้ไขได้ทันเวลาและ          
เหมาะสม รวมถึงการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน/รายงานผลจากส่วนงานภายนอก เพื่อปรับปรุง
ผลการดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น เกิดการเรียนรู้และปรับตัวได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทีโอที ดำ�เนินการจัดวางและปรับปรุงองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำ�คัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบทีจ่ ะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
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การตรวจสอบภายใน
สำ�นักตรวจสอบเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระทีข่ นึ้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้ความ
เชื่อมั่น (Assurance) และให้คําปรึกษา (Consulting) อย่างอิสระและเที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม               
ในด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีและการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมถึงความน่าเชื่อถือของระบบ
การควบคุมภายในด้านสารสนเทศ
สำ�นักตรวจสอบจัดทำ�แผนการตรวจสอบประจำ�ปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก         
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการจัดทำ�แผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน (Risk-based         
approach) ที่มุ่งเน้นความเสี่ยงสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่กรรมการ      
ผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของสำ�นักตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้การดำ�เนินงาน         
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดำ�เนินงานที่สำ�คัญของสำ�นักตรวจสอบ ได้แก่ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อตรวจพบที่สำ�คัญ เพื่อให้เป็น         
กรณีศึกษากับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง ให้คำ�ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
ISO / IEC 27001:2013 จัดให้มี Guest Auditor โดยขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัทที่มีความรู้ความชำ�นาญ
เฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในงานตรวจสอบและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในทำ�งาน และส่งเสริมพนักงาน          
เข้าสอบรับวุฒิบัตรตามตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และมาตรฐานวิชาชีพ การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งกำ�หนดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า
สำ�นักตรวจสอบมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กฎบัตรของสำ�นักตรวจสอบ และ
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์การทำ�งานด้านบัญชี การเงิน นิติศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ เป็นที่ยอมรับในการทำ�หน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน สอบทานการดำ�เนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
และข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้ สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทีร่ ดั กุมเหมาะสม โดยใน
ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2562
1. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
ประธานกรรมการ
2. นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ
3. รศ. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
4. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2562
1. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
ประธานกรรมการ
2. รศ. อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท       
เป็นประจำ�ทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมจำ�นวน 10 ครั้ง สรุปสาระสำ�คัญการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและ
สำ�นักตรวจสอบ เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญ รายการพิเศษ การประมาณการทางบัญชี และการใช้ดุลยพินิจ
ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำ�รายงานทางการเงินรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีความ        
เชื่อถือได้ โปร่งใส ถูกต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน
2. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2562 และพิจารณาความ
เหมาะสมของการจ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำ�ปี 2561 และปี 2562 รวมทั้งขั้นตอนการจัดหาบุคคลภายนอกเป็น      
ผู้สอบบัญชีบริษัทประจำ�ปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562
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3. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและ
ผูต้ รวจสอบภายในอย่างสม่�ำ เสมอ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ รายงานการควบคุมภายใน และการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้บริษัทพัฒนาระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความสำ�คัญการควบคุมภายในเรื่อง
IT Governance และ IT Security และสนับสนุนให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อหารือ
ประเด็นสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัท
4. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยง และให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง การรายงาน
ความผิดปกติของเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท (Incident Report) การประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) รวมทั้งรายงานการติดตามการดำ�เนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้บริษทั มัน่ ใจว่ามีกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ โี ดยเน้นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บมจ. ทีโอที ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)
6. กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาการทบทวนกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในทุกปีให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำ�ปี แผนการตรวจสอบ 5 ปี แผนการสรรหาทรัพยากร
บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�และติดตามการดำ�เนินการแก้ไขในประเด็นที่สำ�คัญ รวมทั้งมีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการเชิญ
พนักงานที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการเข้าร่วมตรวจสอบ (Guest Auditor) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบและสนับสนุนให้เผยแพร่ประเด็นข้อตรวจพบทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ กระบวนการสร้างหรือ
ขยายข่ายสาย กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย และกระบวนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในให้ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในและด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อยกระดับการตรวจสอบภายในทั้งด้านบุคลากรและกระบวนการ รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจสอบภายใน
7. การดำ � เนิ น งานตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดีข องคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวน/ปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี รายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบทุกไตรมาส เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท
รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) และประเมินไขว้
แบบทั้งคณะและประเมินผลเป็นรายบุคคล อีกทั้งให้สำ�นักตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการทำ�งานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายและเป็นไปตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความรู้ความสามารถ และยึดมั่นบนหลักการความถูกต้องและชอบธรรม ระมัดระวัง
รอบคอบ โปร่งใส และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
ต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารโดยมุ่งประโยชน์สูงสุดและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำ�คัญ

(นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2562
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้ดำ�เนินสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
โดยมีคณุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัตมิ าตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทข้อ 17 และดำ�เนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่         
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีการกำ�หนดสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำ�เป็น (Skill Matrix)              
ของกรรมการให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ ทีโอที ประกอบด้วย 1) ด้านการเงิน  2) ด้านบัญชี  
3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 6) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
7) ด้านบริหารจัดการ และ 8) ด้านการตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติ
หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนความหลากหลายทาง
ด้านอายุและเพศทีม่ คี วามจำ�เป็นต่อการกำ�หนดทิศทางและกำ�กับดูแลการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายของสำ�นักงาน      
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาเสนอคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณากำ�หนด
ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2562 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557  
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการใช้ข้อมูลภายใน
ทีโอที ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่ตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงกำ�หนดให้ถือเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรทุกระดับที่จะต้องดำ�เนินงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยจะไม่ใช้โอกาสในฐานะตำ�แหน่งหน้าที่           
การงานแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและครอบครัว และจะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับ         
การดำ�เนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท อันจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ในกรณีที่จะต้องทำ�รายการ      
เช่นนั้นหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทีโอที กำ�หนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ หรือพนักงาน ทำ�รายการนั้นๆ
อย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ทีโอที มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีสาระสำ�คัญที่กำ�หนดว่า การกระทำ�         
การละเว้นการกระทำ� หรือกรณีใดบ้างทีถ่ อื เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ทุกคน รวมทั้งพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำ�หน้าที่เป็น คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกผู้บริหารส่วนงาน คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอก คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย           
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดหาทุกวิธี และผู้แทนบริษัทเพื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารส่วนงาน และหรือผู้สังเกตการณ์            
ในบริษัทเอกชน ต้องลงนามในหนังสือรับรองการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องรายงานทันที
หากพบความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สำ�หรับการใช้ข้อมูลภายใน ทีโอที ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้ให้
สอดคล้องกับการใช้มาตรการตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการกำ�กับดูแล
ไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำ�ข้อมูลภายในของ ทีโอที ไปหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดูแลปกปิดข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับ
ทางธุรกิจมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบ           
ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น นอกจากนี้ ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูล ที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและทำ�ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ทีโอที เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลภายใน ทีโอที สู่สาธารณชนจะต้องเป็นไปตามกรอบที่กำ�หนด
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการและผู้บริหารจะต้องดำ�เนินกิจการและบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส       
และสอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. ทีโอที
ปี 2562 มีกฎหมายหลายฉบับทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ทีโอที ในฐานะผูน้ �ำ
การให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจทิ ลั ทีม่ งุ่ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติมงุ่ นำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีท่ นั สมัย
มาให้บริการ รวมทั้งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการ โดย ทีโอที ได้ให้ความสำ�คัญ
กั บ การกำ � หนดแนวทางการดำ � เนิ น งาน ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ คำ � สั่ ง ที โ อที ที่ มี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง                             
อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นต้น รวมทั้งเผยแพร่
ให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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นโยบาย แผนงาน และกิจกรรม
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ทีโอที เป็นองค์กรที่มุ่งดำ�เนินธุรกิจในการให้บริการโทรคมนาคมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งสาระสำ�คัญในการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มาใช้เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ได้ด�ำ เนินงานจนประสบผลสำ�เร็จร่วมกับภาครัฐ และการสนับสนุนชุมชน
ที่สร้างความสมบูรณ์เกี่ยวเนื่องไปสู่สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ นำ�ไปสู่การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงสู่แนวทางการกำ�หนดแผนงานโครงการความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล

ทีโอที ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมให้ทกุ คนได้รบั บริการโทรคมนาคมพืน้ ฐาน
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงโดยทั่วถึง ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสาระสำ�คัญในการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม โดยกำ�หนดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและให้บริการแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการ ได้แก่
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ทีโอที ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโครงการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมมานับตัง้ แต่ พ.ศ. 2538 โดยทูลเกล้าถวายเงินจำ�นวน 50 ล้านบาท
เพื่อพระราชทานเป็นทุนประเดิมในการก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม สนับสนุนโครงข่ายโทรคมนาคมและสื่อสัญญาณในการถ่ายทอด      
ความรู้ผ่านเคเบิลใยแก้วนำ�แสงความเร็วสูงเป็นเส้นทางหลัก โดยมีโครงข่าย
เคเบิลใต้น�้ำ เป็นโครงข่ายสำ�รองไปยังสถานีดาวเทียม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เพื่อออกอากาศการเรียนการสอนไปทั่วประเทศ ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ใน
ลักษณะสื่อผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning            
ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมด้วยสนับสนุนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
และอุปกรณ์บริการระบบ DLF e-Learning ในการถ่ายทอดสด (Live Broadcast)
ทำ�ให้ประเทศชาติมกี ารพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเกิดประโยชน์ในการศึกษา
แก่ เ ยาวชนและพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของครู ใ นวิ ช าขาดแคลนด้ ว ย
ระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ (Video conference)
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โดยในปี 2562 ทีโอที ได้สนับสนุนสถานที่และสิ่งอำ�นวยความสะดวก วงจรสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง
ผ่าน IP VPN 100 Mb รถสื่อสารดาวเทียม C-Band Internet Leased Line และรถ Generator ขนาด 100 KW.
ในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) และถ่ายทอด
สัญญาณออกอากาศให้ผู้อำ�นวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจได้รับชม
พร้อมกันทั่วประเทศ

โครงการสุขศาลาพระราชทาน  

ทีโอที สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดำ � เนิ น โครงการ “สุ ข ศาลาพระราชทาน” ที่ ท รงมุ่ ง หวั ง ให้ พ สกนิ ก รได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดีขึ้ น ในด้ า น
การสาธารณสุขโดยการเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงทางการแพทย์พนื้ ฐานของประชาชนและชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร
หรือในพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศ นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดย ทีโอที ได้สนับสนุนการติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม IP Star (KU-Band) เพื่อให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2/2 Mbps หรือระบบ
สื่อสารอื่นๆ ที่สามารถใช้งานในพื้นที่ได้เช่น ระบบ Wi-Net ที่มีความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ 10/512 Mbps. โทรศัพท์
จำ�นวน 1 เลขหมาย และอุปกรณ์แพร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi Access Point) เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
และประสานงานในการรักษาหรือส่งต่อผู้ป่วยจากสุขศาลาพระราชทานไปยังโรงพยาบาลที่ดีขึ้น ระบบการให้คำ�ปรึกษา
และรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพและเสียง Telemedicine (Web Conference) ผ่าน Multi
Conference Unit (MCU)
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2. ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ

ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการศึกษาของเยาวชนในโรงเรียนเขต/พืน้ ทีช่ นบท ให้สามารถนำ�ความรูม้ าต่อยอดและพัฒนา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา และส่งเสริมแนะนำ�การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพือ่ นำ�พา
เยาวชนไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ได้แก่

โครงการ TOT Young Club

ทีโอที ดำ�เนินการโครงการโดยมีเป้าหมายที่สำ�คัญ
คือ ชุมชนมีความรูส้ ามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของตนเองและชุมชน มีทกั ษะในการประกอบ
อาชี พ การซื้ อ ขายผ่ า นระบบออนไลน์ e-Commerce      
รูจ้ กั นำ� Digital มาทำ�สือ่ และเนือ้ หา เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
สินค้าชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน รวมทัง้ มุง่ พัฒนาเยาวชน
สู่การเป็น “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้า ประชารัฐ” โดยใช้ ICT
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จ จุ บั น โครงการฯ ได้ พั ฒ นาเยาวชนไปแล้ ว กว่ า 71 ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ แบ่ ง เป็ น ภาคเหนื อ 11 ชุ ม ชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ชุมชน ภาคตะวันออก 11 ชุ ม ชน ภาคกลางและกรุ ง เทพมหานคร 18 ชุ ม ชน
และภาคใต้ 15 ชุมชน ซึ่งโครงการฯ จะมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ สร้างชุมชนใหม่ อย่างน้อยปีละ 11 ชุมชน
การต่อยอดชุมชนเดิมด้วยการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และถ่ายทอดความสำ�เร็จระหว่างชุมชน และ
การ Showcase ซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้และเศรษฐกิจ
ให้กับชุมชน
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โครงการห้องเรียนดิจิทัล

ทีโอที ดำ�เนินงานโครงการจัดให้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำ�ปี ของ ทีโอที
เป็นประจำ�ทุกปีหมุนเวียนไปทุกภูมิภาค โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนด้านการศึกษา
เป็นการมอบชุดอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพืน้ ทีช่ นบทเพือ่ ให้เด็กนักเรียนในชนบท
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสามารถนำ�ความรู้มาพัฒนาตนเองและเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ
ในปี 2560 - 2562 ทีโอที ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมจากการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียน
เป็นการสนับสนุนงบประมาณจัดทำ�ห้องเรียนดิจทิ ลั โดยการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ พร้อมการตกแต่ง/ปรับปรุงห้องเรียน
ดิจิทัลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม/ โครงการห้องสมุดมีชีวิต by TOT

ที โ อที ได้ รั บ นโยบายจาก สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี โดย
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อดำ�เนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมหลักโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ยกระดับการศึกษา
ด้วยการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส การส่งเสริม
รวมถึงการยกระดับทางวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์      
เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ทีโอที ได้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี 2559
โดยในปี 2562 ทีโอที ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสให้กับโรงเรียนบ้านป่ากล้วย
อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
ให้ทันสมัย จัดหาคอมพิวเตอร์ใหม่ จำ�นวน 16 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ระบบอินเทอร์เน็ต และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการใช้ชีวิตของ
นักเรียน และ ทีโอที ได้ส่งมอบบริการอินเทอร์เน็ต บริการ Wi-Fi
ห้องสมุดมีชีวิต ห้องเรียน IT ให้แก่ โรงเรียนวัดเขาฝา อำ�เภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาด้านการเรียนการสอน
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โครงการต่อยอดการเรียนรู้ Digital Platform

ทีโอที นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับกระบวนการทำ�งานโดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม
การลงทุนอุตสาหกรรมของประเทศ สร้างความรู้ด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและบริการแพลตฟอร์ม (Platform) เชื่อมโยงบริการ
เชิงพาณิชย์ในชีวิตประจำ�วัน สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ให้นำ�ไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริการในรูปแบบดิจิทัลในชุมชม อาทิ ด้านการเงิน ด้านการขนส่ง Logistic ช่องทางการวางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
และพันธมิตร เป็นต้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของ ทีโอที และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ขยายตลาดซื้อขายออนไลน์ด้วยการต่อยอดความรู้ด้านดิจิทัลที่ทันสมัยสู่บริการ
แพลตฟอร์ม บริการด้านการพาณิชย์ต่างๆ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทีโอที มีการบริหารจัดการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมใน
ทุกกระบวนการทำ�งานและดำ�เนินกิจกรรมในองค์กรด้วย
ความตระหนั ก ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม การริ เ ริ่ ม จั ด
โครงการต่างๆ ดังนี้
โครงการ GREEN ICT

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทีโอที มุ่งเน้นและ
สนับสนุนการนำ�  ICT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ICT ด้วยจิตสำ�นึกของ
ผู้บริหารและพนักงานในเรื่องของการสร้างความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำ�องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นบทความ
ด้าน Green ICT ระหว่างสมาชิกการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายภายในอาคารสำ�นักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
ตลอดจนการบรรยายเรื่ อ งผลกระทบด้ า น ICT
ต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารระดับต้นและพนักงาน
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กิจกรรมเพื่อสังคมที่ส�ำคัญในรอบปี 2562
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำ�ปี 2562

ทีโอที ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้อญั เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมนำ�ไปถวายพระอารามหลวง
เป็ นประจำ � ปี อย่ างต่อ เนื่อ งทุกปีตั้งแต่ครั้งเป็น องค์ ก าร
โทรศั พ ท์ แ ห่ ง ประเทศไทย และในปี 2562 ได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญ
ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมนำ�ไปถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
อำ�เภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จ
พระราชกุศลสมทบองค์พระกฐินพระราชทานจำ�นวนเงิน
4,318,091.82 บาท

โครงการห้องเรียนดิจิทัล

ทีโอที มอบเงินจำ�นวน 300,000 บาท สำ�หรับจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำ�หรับห้องเรียนดิจิทัล จำ�นวน 20
เครื่อง พร้อมปรับปรุงสายไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่างให้
เป็นระเบียบ ให้กับ โรงเรียนปัว อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน
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โครงการ “ชุดนี้ ทีโอที จัดให้”

เนื่ อ งในโอกาสถวายผ้ า พระกฐิ น พระราชทาน
ประจำ�ปี 2562 ทีโอที มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน
พืน้ ทีภ่ าคเหนือ จำ�นวน 11 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท เพื่อนำ�ไปสนับสนุนพัฒนา
การศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป
ร่วมสนับสนุนโครงการบริจาคโลหิตของศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ทีโอที ได้จัดกิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการต่างๆ เพื่อเชิญชวน
เพื่อนพนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต โดยในปี 2562 ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ
“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพนักงานทั้งในสำ�นักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และสำ�นักงานเพลินจิต เข้าร่วม
บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 1,834 ยูนิต
ความร่วมมือของ ทีโอที กับเยาวชนในโครงการ
TOT Young Club จัดกิจกรรมด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

• ผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที พร้อมด้วยเยาวชน
ในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านเพรียง และชุมชน
บางน้ำ�ผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายประถม จัดกิจกรรมในโครงการ “ปลูกจิต
อาสา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ร่วมปลูกต้นโกงกาง
จำ�นวน 500 ต้น เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ ตามแนวความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• ผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที พร้อมด้วยเยาวชน
ในโครงการ TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
ร่วมกิจกรรม “ทะเลยิ้มได้..ปลูกปะการัง เติมหอยปูปลา..
สู่ท้องทะเล” ในการนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน
ในโครงการฯ ซึง่ มีผลงานด้านฟืน้ ฟูปะการัง และมอบถุงผ้า
รักษ์โลก เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกให้กับโรงเรียน
บ้านพลูตาหลวงวิทยาคม
รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

• มอบซิมการ์ด TOT mobile จำ�นวน 490 ซิมการ์ด และ Router บริการ TOT mobile พร้อมถุงยังชีพ
พลั ง น้ำ � ใจ ที โ อที และน้ำ � ดื่ ม ให้ กั บ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ดนครศรี ธ รรมราช เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นแก่
ผู้ประสบวาตภัยจากพายุปาบึก

• สนับสนุนความช่วยเหลือด้านระบบโทรคมนาคม
ในพื้นที่นำ้�ท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการติดต่อสื่อสาร อาทิ ติดตั้ง
ระบบโทรศัพท์/โทรสาร ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง           
และระบบ Wifi ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

• ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้
ให้กับ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน
“รวมน้ำ�ใจไทยช่วยวาตภัยใต้” จำ�นวน 100,000 บาท
พร้อมกันนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมรับโทรศัพท์จาก
ผู้บริจาคในรายการนี้ด้วย
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• มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้กับ พลเอกประยุทธ
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ร่วมใจ
พีน่ อ้ งไทย ช่วยภัยน้�ำ ท่วม” เพือ่ ร่วมสมทบกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสาธารณภัย สำ�นักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้
ทีโอที ยังได้เป็นสื่อกลางติดตั้งโทรศัพท์ 40 เลขหมาย
เพื่อรองรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

• ปล่อยขบวนพลังน้ำ�ใจ นำ�เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล มูลค่ากว่า
1 ล้านบาท โดยชุดแรกส่งมอบในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 500 ถุง และน้ำ�ดื่ม 1,000 โหล
และชุดที่สองส่งมอบในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำ�นวน 1,500 ถุง และน้ำ�ดื่ม 2,000 โหล รวมถึงการออกมาตรการเยียวยา
บรรเทาความเดือดร้อนด้านโทรคมนาคมให้กับลูกค้า ทีโอที ในพื้นที่ ประเภทบ้านพักอาศัย จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าใช้           
รายเดือน ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต ค่าแพคเกจเหมาจ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 1 รอบบิลประจำ�เดือนกันยายน
2562 และ ลูกค้า TOT Mobile ขยายระยะเวลาชำ�ระค่าบริการ ในระบบรายเดือนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
เพิ่มวันใช้งานฟรี 7 วัน สำ�หรับลูกค้าระบบเติมเงิน

• ปรั บ ปรุ ง ตรวจเช็ ค ระบบโทรศั พ ท์ ระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต และเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ให้ บ้ า นเรื อ น
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ
“คาจิกิ” กว่า 200 หลังคาเรือน
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การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ทีโอที ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำ�เนินการต่างๆ ของ ทีโอที และสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการให้บริการ ซึ่งมีส่วนสำ�คัญทำ�ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
โดยประชาชนผูม้ าติดต่อสามารถสอบถามและขอข้อมูลได้ทศี่ นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารประชาชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
และสื่อสารการตลาด อาคาร 5 ชั้น 3 สำ�นักงานใหญ่ ทีโอที เลขที่ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2505 1218 เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ      
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ สามารถสอบถามและดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.tot.co.th
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ทีโอที มีคำ�สั่ง บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ที่ รบ.4/2551 เรื่อง ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้กำ�หนดขอบเขต วิธีการ
ดำ�เนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ทีโอที ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 9 และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยกำ�หนดการดำ�เนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา และจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ประกอบด้วย
1. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
• ข้อมูลเกีย่ วกับประวัตขิ องบริษทั รายนามคณะกรรมการบริษทั รายนามผูบ้ ริหารบริษทั ตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และโครงสร้างส่วนงานของบริษัท
• ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
• แผนงาน โครงการ นโยบายการดำ�เนินกิจการ งบประมาณ และรายงานประจำ�ปีบริษัท
• เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของบริษัท
• คู่มือหรือคำ�สั่งหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาและมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
• สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน
• สำ�เนาสัญญาต่างๆ ที่มีการลงนามไปแล้ว และมีวงเงินดำ�เนินการตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
• ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป ตามระเบียบบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ว่าด้วย
การพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561 รวมถึงการประกาศเชิญชวน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้าง สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ทั้งนี้ ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับแต่วันประกาศ
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• ผลการพิจารณาหรือคำ�วินจิ ฉัยทีม่ ผี ลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ ความเห็นแย้ง และคำ�สัง่ หรือหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
• มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการทีแ่ ต่งตัง้ โดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำ�มาใช้ใน
การพิจารณาไว้ด้วย
• นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
• ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร หรือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำ�หนด
การดำ�เนินงานในรอบปี 2562

ทีโอที ดำ�เนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบ ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์ แผ่น CD สือ่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โทรศัพท์ รวมทั้งสื่อบุคคล เพื่อให้คำ�แนะนำ�ประจำ�ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน มีดัชนีของเอกสารและ CD
ให้ค้นหาได้สะดวก มีผู้มาใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 จำ�นวนทั้งสิ้น 18 ราย        
มีผู้สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ จำ�นวนทั้งสิ้น 15 ราย ข้อมูลที่ประชาชนสนใจค้นหามากที่สุดคือ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง      
รองลงมา คือ สัญญาร่วมการงานกับเอกชน สำ�หรับผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุดคือ บริษัทเอกชน รองลงมาคือ ประชาชน
ทั่วไป
การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีโอที ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนให้ความสนใจ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ทางเว็บไซต์ www.tot.co.th
หรือสอบถามผ่าน TOT Contact Center หมายเลข 1100 โดยประชาชนสามารถสืบค้นรายการเอกสารที่เผยแพร่
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน ได้จากเว็บไซต์ใน Section “บริการอื่นๆ” ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ำ�เสมอ อาทิ แผนงานประจำ�ปี เอกสารการประกวดราคาและผลการจัดหา สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมการงาน
และร่วมลงทุน สัญญาที่มีวงเงิน 50 ล้านบาทขึ้นไป เป็นต้น รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและลงประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง โดยเผยแพร่ข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 - 2 เดือน และจากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท
ปี 2562 มีผู้เข้ามาสืบค้นดูข้อมูลจำ�นวนทั้งสิ้น 11,042,980 ครั้ง
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งบการเงิน

ฐานะการเงิน
และรายงานทางการเงิน
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ภาพรวมทางการเงิน
ผลการดำ�เนินงาน
ล้านบาท
65,000
55,000
45,000
35,000
25,000
15,000
5,000
-5,000

58,419
46,622

45,682
35,295

33,522

26,100
12,160

11,796 11,393

9,195
1,744

2562
รายได้จากการดำ�เนินงาน

(4,261)

2561

2560

ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน

EBITDA

กำ�ไรสุทธิ

หมายเหตุ ปี 2562 คำ�นวณ EBITDA โดยไม่รวมรายการเงินชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายแรงงาน

ฐานะทางการเงิน

2562

2561

หน่วย : ล้านบาท
2560

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

140,349
28,996
111,353

142,095
42,979
99,116

147,300
49,247
98,053

อัตราส่วนทางการเงิน

25621/

2561

2560

3.70
0.26
20.19
1.53
0.89
1.56

2.05
0.43
26.62
3.67
1.77
2.91

1.69
0.50
26.05
(10.93)
(4.23)
(7.10)

   • อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) (เท่า)
   • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) (เท่า)    
   • อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (EBITDA Margin) (%)
   • อัตรากำ�ไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%)   
   • อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Rate of Return on Equity) (%)        
   • กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share) (บาท)       

หมายเหตุ 1/ ปี 2562 คำ�นวณอัตราส่วนทางการเงินโดยไม่รวมรายการเงินชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายแรงงานฯ และการกลับรายการเจ้าหนี้ฯ
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี 2562 เทียบกับปี 2561
รายการ

รายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (EBITDA)
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (EBITDA)
(ก่อนรายการเงินชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายแรงงาน)
ค่าเสื่อมราคา
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

2562

2561

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผลต่าง
%

58,419
48,879
33,394
15,485
9,540
11,796

45,682
33,522
19,629
13,893
12,160
12,160

12,737
15,358
13,765
1,592
(2,620)
(364)

28
46
70
11
(22)
(3)

10,169
13,103
107
974
11,393

12,008
1,782
167
23
1,744

(1,839)
11,321
(60)
951
9,649

(15)
635
(36)
4,133
553

ผลการดำ�เนินงาน

รายได้จากการดำ�เนินงาน บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรวมทั้งสิ้น 58,419 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 28 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการให้บริการพันธมิตร และรายได้จากการให้บริการของ             
ทีโอที ในกลุ่ม Digital service และรายได้บริการบรอดแบนด์
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานที่ไม่รวมเงินชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายแรงงาน         
(2,256.8 ล้านบาท) เป็นจำ�นวน 46,622 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 โดยส่วนใหญ่มาจากต้นทุน           
ในการให้บริการส่วนของพันธมิตร ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อรวมเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จะมี          
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานทั้งสิ้นเป็นจำ�นวน 48,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46
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ค่าเสื่อมราคา บริษัทมีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 10,169 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ 15
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์จากการเลิกใช้งาน
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น) บริษัทมีรายได้อื่นสุทธิ 13,103 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้น 11,321 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกลับรายการเจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้
ต้นทุนทางการเงิน จำ�นวน 107 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลง 60 ล้านบาท ร้อยละ 36 เนื่องจากมีการ
ชำ�ระคืนเงินกู้โครงการ 3G (Prepayment) ในเดือน พ.ย. 2562
กำ�ไร บริษัทมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน EBITDA ก่อนรายการเงินชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายแรงงานเป็นจำ�นวน
11,796 ล้ า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น ลดลงร้ อ ยละ 3 โดยเป็ น ผลมาจากรายได้ รั บ สุ ท ธิ จ ากการให้ บ ริ ก าร
ในส่วนของพันธมิตรลดลง เนื่องจากคู่สัญญายุติการเช่าอุปกรณ์ 2G ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2562 อย่างไรก็ตาม ในงวดนี้ได้มี
การทำ�สัญญาให้บริการพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมระยะยาว ทำ�ให้มีรายได้ต่อเนื่อง 10 ปี ทั้งนี้ EBITDA หากรวมรายการ
เงินชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายแรงงาน จะมีกำ�ไร 9,540 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ลดลงร้อยละ 22 กำ�ไรสุทธิ
เป็นจำ�นวน 11,393 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้อื่น
ฐานะทางการเงิน
รายการ

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2562

%

31 ธ.ค. 2561

%

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จำ�นวน ร้อยละ

140,349
28,996
111,353

100
21
79

142,095
42,979
99,116

100
30
70

(1,746)
(13,983)
12,237

(1)
(33)
12

• ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 140,349 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำ�นวน 142,095 ล้านบาท โดยลดลงจากเงินลงทุนชั่วคราว และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• หนี้สินรวม 28,996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งมีจำ�นวน 42,979 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 โดยลดลงจากเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะยาว
• ส่วนของผู้ถือหุ้น 111,353 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำ�นวน 99,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เป็นผลมาจากกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น
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อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

• อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
(Current Ratio)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
(Debt to Equity Ratio)
• อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
(EBITDA Margin)
• อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
(Net Profit Margin)
• อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
(Rate of Return on Equity)
• กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
(Earnings per share)

2562 1/

2561

3.70

2.05

0.26

0.43

20.19

26.62

1.53

3.67

0.89

1.77

1.56

2.91

หมายเหต 1/ ปี 2562 ไม่รวมรายการเงินชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายแรงงาน และการกลับรายการเจ้าหนี้ฯ

		 • อัตราส่วนสภาพคล่อง
สำ�หรับปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 3.70 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 สาเหตุหลักเป็นผล
มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
		 • อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2562 เป็น 0.26 เท่า ลดลงจากปี 2561 สาเหตุมาจากเจ้าหนี้
และเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
		 • อัตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไร
บริษัทในภาพรวมมีความสามารถในการทำ�กำ�ไรในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยปี 2562 อัตรากำ�ไรจาก
การดำ�เนินงาน (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ 20.19 ลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตราร้อยละ 26.62 อัตรากำ�ไรสุทธิเท่ากับ
ร้อยละ 1.53 ลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตราร้อยละ 3.67 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.89 ลดลงจาก
ปี 2561 ที่มีอัตราร้อยละ 1.77 กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.56 บาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีกำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 2.91 บาท
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รายงานสถานะหนี้เงินกู้ ณ สิ้นบัญชี 2560 - 2562
รายละเอียด

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

การค้ำ�ประกัน
ของรัฐบาล

สกุลเงิน

2560

2561

หน่วย : ล้าน
2562

รัฐบาลไม่ค้ำ�ประกัน

THB

6,506.87

4,647.76

-   

JPY
587.68
THB (หลัง Swap) 202.89
THB
6,709.76

-   
-   
4,647.76

-   
-   
-

รัฐบาลค้ำ�ประกัน

รวมทั้งสิ้น			

หมายเหตุ
1. เงินกู้ในประเทศ : 1/ สินเชื่อโครงการ 3G ได้ชำ�ระคืนเงินต้นก่อนกำ�หนด (Prepayment) ทั้งจำ�นวน เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2562
2. เงินกู้ต่างประเทศ : 2/ สัญญา JICA No.TXIII-7-2 ได้ทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap : FX Option with Contingent Payment)
โดยแปลงหนี้เงินกู้สกุลเยนให้เป็นสกุลเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.345248 บาทต่อ 1 เยน ตั้งแต่ปี 2549  ซึ่งได้ชำ�ระหนี้ครบแล้ว โดยชำ�ระหนี้
งวดสุดท้ายวันที่ 20 ก.พ. 2561
3. การแปลงค่าหนี้เงินกู้ต่างประเทศ : ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปีนั้นๆ โดยใช้อัตราอ้างอิงจาก ธปท. และคำ�นวณตามแนวทางที่ สคร. กำ�หนด ดังนี้

[ อัตราซื้อถัวเฉลี่ย (ทางโทรสาร/เงิ2 นโอน) + อัตราขายถัวเฉลี่ย ]
2560
0.285982
0.293630
0.289806

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

2561
0.289215
0.296963
0.293089

2562
0.272276
0.279603
0.275940

สถิติการจ่ายเงินปันผล
ปี

มูลค่าหุ้น

จำ�นวนเงิน

2559
2560
2561

600,000,000 หุ้น @ 0.00 บาท
600,000,000 หุ้น @ 0.00 บาท
600,000,000 หุ้น @ 0.00 บาท

-

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

143

1. รายการระหว่างกัน
				
				
		บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท
ลักษณะรายการ
				
				
				

กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 1. รายได้จากการให้บริการ
ผู้เดียวและเป็นผู้ถือหุ้น 1) รายได้จากการให้
ในลำ�ดับสูงสุดของ
บริการโทรคมนาคม
บริษัท
2) รายได้จากการให้
บริการโทรคมนาคมอื่น
2. การซื้อบริการ
3. ยอดค้างชำ�ระที่เกิดจาก
การซื้อและการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
โทรคมนาคม
2) ค่าเช่าที่ดินของราชพัสดุ
จ่ายล่วงหน้า
3) เจ้าหนี้การค้า
    
4) เจ้าหนี้อื่น
บริษัท กสท
โทรคมนาคม
จำ�กัด (มหาชน)

เป็นกิจการที่
เกี่ยวข้องกันโดยมี
รัฐบาลไทยเป็น
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

หน่วยงานราชการ เป็นกิจการที่
ของรัฐบาลไทย เกี่ยวข้องกันโดยมี
และรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลไทยเป็น
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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1. รายได้จากการให้บริการ
1) รายได้จากการให้บริการ
โทรคมนาคม
2) รายได้จากการให้บริการ
โทรคมนาคมอื่น
2. การซื้อบริการ
3. ยอดค้างชำ�ระที่เกิดจาก
การซื้อและการขายบริการ
1) ลูกหนี้กิจการ
โทรคมนาคม
2) เจ้าหนี้การค้า
3) เจ้าหนี้อื่น
4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- เงินประกันสัญญา

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุด
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
งบการเงิน
งบการ
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ เงินรวม เฉพาะกิจการ
รวม

22.57

22.57

28.78

28.78

18.09

18.09

17.46

17.46

98.92

98.92

105.73

105.73

3.74

3.74

4.17

4.17

119.41

119.41

141.66

141.66

7.47
1.86

7.47
1.86

5.62
1.77

5.62
1.77

1.27

1.27

3.19

3.19

43.92

43.92

45.20

45.20

153.22

153.22

407.90

407.90

594.02

594.02

591.27

591.27

0.51
113.51

0.51
113.51

50.50
263.07

50.50
263.07

0.47

0.47

-

-

1,682.83

1,546.82

1,546.82

2,087.76

2,067.30

2,067.30

1,053.41

1,247.63

1,247.63

1. รายได้จากการให้บริการ
1) รายได้จากการให้บริการ 1,682.83
โทรคมนาคม
2) รายได้จากการให้บริการ 2,087.76
โทรคมนาคมอื่น
2. ยอดค้างชำ�ระที่เกิดจากการ
ซื้อและการขายบริการ
- ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม 1,053.41
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เหตุผลและความ
จำ�เป็นของการทำ�
รายการ

รายการเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ

รายการเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ

				
				
		บริษัทที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท
ลักษณะรายการ
				
				
				

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
สำ�หรับปีสิ้นสุด
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
งบการเงิน
งบการ
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ เงินรวม เฉพาะกิจการ
รวม

บริษัทย่อย
บริษัท เอ ซี ที
โมบาย จำ�กัด

เป็นบริษัทย่อย
1. รายได้จากการให้บริการ
บริษัทถือหุ้นโดยตรง
- รายได้จากการให้บริการ
0.26
ร้อยละ 98.60
โทรคมนาคม
2. รายได้จากการให้บริการอื่น
5.91
บริษัท ทีโอที
เป็นบริษัทย่อย
3. รายได้อื่น
11.97
เอาท์ซอร์สซิ่ง
บริษัทถือหุ้นโดยตรง 4. การซื้อบริการ
1,085.79
เซอร์วิส จำ�กัด
ร้อยละ 25.00
5. ยอดค้างชำ�ระที่เกิดจาก
การซื้อและการขายบริการ
บริษัท เดอะ
เป็นบริษัทย่อย
1) ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
0.07
สปอร์ต คลับ จำ�กัด บริษัทถือหุ้นโดยตรง
2) เจ้าหนี้การค้า
839.37
ร้อยละ 25.00
3) เจ้าหนี้อื่น
203.71
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
51.70
บริษัท โครงข่าย เป็นบริษัทย่อย
7. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
24.00
บรอดแบนด์
บริษัทถือหุ้นโดยตรง 8. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
แห่งชาติ จำ�กัด ร้อยละ 99.9985
- เงินประกันสัญญา
4.29
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น
311.89
บริษัทร่วม
บริษัท เทลการ์ด
จำ�กัด

เป็นบริษัทร่วม
1. รายได้จากการให้บริการ
บริษัทถือหุ้นโดยตรง
- รายได้จากการให้บริการ
ร้อยละ 26
โทรคมนาคม
2. รายได้จากการให้บริการอื่น
บริษัท แอดวานซ์ เป็นบริษัทร่วม
3. ยอดค้างชำ�ระที่เกิดจาก
ดาต้าเน็ทเวอร์ค บริษัทถือหุ้นโดยตรง
การซื้อและการขายบริการ
คอมมิวนิเคชั่นส์ ร้อยละ 48.12
1) ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
จำ�กัด
2) เจ้าหนี้การค้า
4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
บริษัท
เป็นบริษัทร่วม
- เงินประกันสัญญา
เลนโซ่ดาต้าคอม บริษัทถือหุ้นโดยตรง
จำ�กัด
ร้อยละ 49

-

0.27

-

-

6.33
14.65
1,041.93

-

-

0.05
826.90
169.64
107.77
60.00

-

-

5.09

-

-

307.89

-

-

-

0.11

0.11

-

-

0.06

0.06

3.60
0.56

3.60
0.56

4.85
0.56

4.85
0.56

3.01

3.01

3.01

3.01

เหตุผลและความ
จำ�เป็นของการทำ�
รายการ

รายการเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ

รายการเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ

บริษัท โมไบล์
เป็นบริษัทร่วม
คอมมิวนิเคชั่น
บริษัทถือหุ้นโดยตรง
เซอร์วิสเสส จำ�กัด ร้อยละ 30
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ผู้บริหารสำ�คัญได้รับหรือพึงได้รับจากบริษัทและกลุ่มบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นใดที่ได้รับ
โดยผู้บริหารสำ�คัญ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญมีรายละเอียดดังนี้
      

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการ
		แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน
- โครงการค่าตอบแทนความชอบในการทำ�งานครบ 25 ปี
และ 36 ปี
รวม

59.05

44.97

56.51

40.45

23.56

0.67

23.56

0.67

0.02

0.16
-

0.02

0.16
-

82.63

45.80

80.09

41.28

3. ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผล เนือ่ งจากเป็นรายการดำ�เนินการทางธุรกิจตามปกติและรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขปกติการค้าทั่วไป และสามารถคำ�นวณผลตอบแทนได้จากสินทรัพย์หรือราคาอ้างอิง      
ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการกำ�หนดอำ�นาจของผูอ้ นุมตั ติ ามวงเงินทีก่ �ำ หนดไว้
และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท       
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขปกติ
ของธุรกิจ ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

บริษทั ได้มกี ารกำ�หนดนโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั แิ ละดำ�เนินรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
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แนวทางปฏิบัติ

1. การดำ � เนิ น ธุ ร กรรมที่ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า เป็ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
รวมทั้งผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
2. กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น
3. กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำ�นาจ
อนุมัติของฝ่ายบริหารให้ใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว
บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทจะมีการกำ�หนดอำ�นาจของผู้อนุมัติตามวงเงิน และผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการ
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ
5. นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำ�เนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไม่มีรายการใด
เป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบาย
การกำ�หนดราคาระหว่างบริษทั กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกำ�หนดจากราคาตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ �ำ หนดให้บคุ คล/
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำ�หรับราคาสินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยจะเป็นไปตามราคาจำ�หน่ายของบริษัทย่อยที่อ้างอิง      
จากราคาตลาด การเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
ซึ่งกำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน งบการเงิน และงบการเงินรวมของ บริษัท ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการอย่างสมเหตุผลในการจัดทำ� 
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงินอื่น
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัท และเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ และปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นาวาอากาศเอก
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(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)
ประธานกรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย          
(กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ          
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ             
ผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม
ของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ           
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน           
และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ          
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนด        
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และสำ�นักงาน                
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ      
การตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี          
ที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรือ่ ง การดำ�เนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างบริษทั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 43 เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ซึง่ อธิบายถึงเหตุการณ์ทค่ี ณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบในหลักการการควบรวมกิจการของบริษัท และบริษัท กสท โทรคมนาคม
จำ�กัด (มหาชน) (บมจ.กสท) เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำ�กัด (NT) และแนวทางการบริหารจัดการ บริษัท             
โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำ�กัด และ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำ�กัด ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ โดยให้บริษัท และ บมจ. กสท ดำ�เนินการควบกิจการให้แล้วเสร็จภายใน       
6 เดือน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการควบรวม
บริษัท และ บมจ. กสท เป็น NT โดยให้ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งอธิบายถึง บริษัท เอ ซี ที
โมบาย จำ�กัด (บริษัทย่อย) จำ�นวนเงินลงทุนตามราคาทุน-สุทธิ จำ�นวน 890.72 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560
บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ย่านความถี่ 2000 IMT (3G) กับบริษัทย่อย ขณะนี้
บริษทั พิจารณาเห็นชอบแผนธุรกิจในการดำ�เนินการร่วมกัน โดยแผนธุรกิจดังกล่าวจะมีการเปลีย่ นแปลงหรือไม่อยูร่ ะหว่าง
รอคณะกรรมการบริษัทย่อยชุดใหม่พิจารณาแผนธุรกิจว่าจะขับเคลื่อนแผนธุรกิจนี้ต่อไปหรือยุติแผนธุรกิจดังกล่าวและ       
จัดทำ�แผนธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ต่อไป อย่างไรก็ตามบริษทั ประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั เงินคืน
จากเงินลงทุนดังกล่าวแล้ว คาดว่าไม่ต่ำ�กว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เนื่องจากสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย              
ประกอบด้วย เงินสด และลูกหนี้การค้า ที่ไม่มีความเสี่ยง
3. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39.1 เรื่อง คดีข้อพิพาทและคดีความที่สำ�คัญ ซึ่งอธิบายถึงคดีพิพาทระหว่าง
บริษัทกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) (AIS) บริษัทเป็นโจทก์ฟ้อง AIS กรณีไม่ชำ�ระค่าผลประโยชน์
ตอบแทนรายได้จากการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม จำ�นวน 36,741.73 ล้านบาท กรณีดำ�เนินการโอนย้ายลูกค้า        
จากระบบ AIS 900 MHz ไปยังโครงข่าย 2100 MHz ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (บริษัทในเครือ)         
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตดำ�เนินการ จำ�นวน 41,116.31 ล้านบาท และกรณีแก้ไขสัญญาอนุญาต        
ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 จำ�นวน 62,773.95 ล้านบาท
4. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39.3 เรื่อง ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ซึ่งอธิบายถึงเหตุการณ์
ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ จำ�นวน 656.51 ล้านบาท
5. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39.4 เรื่อง การดำ�เนินงานตามสัญญาบริการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ ทีช่ ายขอบ หมูบ่ า้ นในพืน้ ทีช่ ายขอบ (Zone C+) ซึง่ อธิบายถึงเหตุการณ์
ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ยกเลิกสัญญาดังกล่าว
บางส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างดำ�เนินการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป
6. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 เรื่อง ข้อพิพาทกรณีการเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่บริษัท
มีข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) และปัจจุบัน       
ยังไม่มีข้อยุติ
ทั้งนี้ ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องเหล่านี้
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีแต่ไม่รวมถึง             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำ�ปีนั้น ซึ่งผู้บริหาร
จะจัดเตรียมรายงานประจำ�ปีให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่
และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน       
เฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน         
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น               
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจำ�ปี หากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่                
ในการกำ�กับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น      
สาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ            
กลุ่มบริษัทและของบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและเลิกบริษัท
หรือหยุดดำ�เนินการ หรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท       
และของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็ น ของสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ขั ดต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษัทและของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและของบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทหรือบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมรวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ �ำ ให้มกี ารนำ�เสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบ
ต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสุพร กลัดแพ)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(นายประวิทย์ ตันตราจินต์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 13

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
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บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7, 8

9,268,135,325

6,707,562,900

9,020,611,860

6,406,129,556

9

17,276,838,231

19,275,459,304

17,060,952,400

19,061,634,581

เงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้-สวนที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป 10

17,594,258,970

22,243,260,847

17,594,258,970

22,243,260,847

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

16,300,345,594

12,053,636,304

16,266,764,527

12,025,315,007

16

32,930,278

38,093,995

72,930,279

38,093,995

สินคาและพัสดุคงเหลือ

7, 12

947,007,791

1,043,739,438

946,969,766

1,043,701,414

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

7, 13

1,191,550,086

2,768,148,160

1,229,793,234

2,852,023,767

62,611,066,275

64,129,900,948

62,192,281,036

63,670,159,167

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินใหกูยืม - สวนที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป

7, 11

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

14

7,210,856,399

5,959,822,802

7,210,856,399

5,959,822,802

เงินลงทุนในบริษัทรวม

15

34,845,944

34,518,084

30,000,100

30,000,100

เงินลงทุนในบริษัทยอย

15

911,966,544

911,965,294

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

14

870,644,464

520,644,464

870,644,464

520,644,464

เงินใหกูยืมแกพนักงาน

16

139,294,107

175,179,017

139,294,107

175,179,017

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย

16

เงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้

10

8,474,134,389

3,276,097,593

8,474,134,389

3,276,097,593

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

17

396,061,025

396,204,653

396,061,025

396,204,653

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

18

57,221,638,660

64,174,707,240

57,220,680,922

64,173,920,338

สินทรัพยไมมีตวั ตน

19

1,753,706,339

2,048,052,617

1,753,374,069

2,047,665,469

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

20

1,539,936,268

1,273,896,225

1,535,393,408

1,269,672,461

96,510,032

105,577,109

96,510,032

105,577,109

77,737,627,627

77,964,699,804

78,638,915,459

78,926,749,300

140,348,693,902

142,094,600,752

140,831,196,495

142,596,908,467

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

-

-

-

-

-

60,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของผูถอื หุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

21

4,340,091,953

2,773,679,214

5,179,461,182

3,617,390,789

เจาหนี้ตามสัญญาสวนแบงรายได

7, 22

214,948,356

13,715,420,480

214,948,356

13,715,420,480

เงินกูยืมระยะยาว - สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

27.1

คาใชจายคางจาย

7, 23

เงินประกันการใชโทรศัพท

24

ภาษีเงินไดคางจาย
เงินรับ - โครงการของรัฐ รอการรับรู

8,493,182,467
192,015,349

1,859,104,629
7,155,062,172
287,164,795
-

8,612,169,984
-

1,859,104,629
7,216,561,949
287,164,795

193,994,717

-

7, 25

228,033,501

945,103,158

228,033,501

945,103,158

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 7, 28.1

316,584,904

299,722,288

316,584,904

299,722,288

2,953,774,967

2,994,816,403

2,875,747,762

2,918,447,836

16,738,631,497

30,030,073,139

17,620,940,406

30,858,915,924

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

7, 26

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว

27.1

-

2,788,656,943

-

2,788,656,943

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 28.2

9,526,307,792

6,944,746,124

9,498,747,650

6,919,109,321

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

2,730,823,949

3,215,370,557

2,730,823,949

3,215,370,557

12,257,131,741

12,948,773,624

12,229,571,599

12,923,136,821

28,995,763,238

42,978,846,763

29,850,512,005

43,782,052,745

รวมหนีส้ ินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

7, 27.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุงใหม)

2561
(ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 600,000,000 หุน มูลคาหุนละ 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

2,185,996,609

2,158,474,626

2,118,110,793

2,118,110,793

100,383,066,713

89,174,320,855

100,077,025,977

88,912,024,087

2,785,547,720

1,784,720,842

2,785,547,720

1,784,720,842

111,354,611,042

99,117,516,323

110,980,684,490

98,814,855,722

(1,680,378)

(1,762,334)

รวมสวนของผูถือหุน

111,352,930,664

99,115,753,989

110,980,684,490

98,814,855,722

รวมหนีส้ ินและสวนของผูถือหุน

140,348,693,902

142,094,600,752

140,831,196,495

142,596,908,467

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 600,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแลว

29

ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอืน่ ของสวนของผูถือหุน

30

รวมสวนของผูถือหุนบริษทั
สวนไดเสียทีไ่ มมีอํานาจควบคุม

31

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นาวาอากาศเอก

พลตรี
(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ)

(สมเกียรติ สัมพันธ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
รายได

รายไดจากการใหบริการโทรคมนาคม
รายไดจากการใหบริการอื่น
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

41
32

7
7
33
15
34

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอี่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
14, 34
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
34
รวมรายการที่อาจจัดประเภทรายการใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

งบการเงินรวม
2562
2561
(ปรับปรุงใหม)

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ปรับปรุงใหม)

57,307,192,037
1,111,645,850
15,502,022,616
73,920,860,503

44,251,296,121
1,430,187,673
1,887,175,606
47,568,659,400

57,307,200,110
1,117,409,307
15,509,252,700
73,933,862,117

44,251,566,929
1,436,726,591
1,888,935,132
47,577,228,652

41,278,210,489
1,561,668,232
16,246,275,613
2,361,057,672
107,180,600
61,554,392,606
327,860
12,366,795,757
(973,616,914)
11,393,178,843

31,059,476,266
1,379,910,358
13,084,821,532
111,083,013
166,707,829
45,801,998,998
329,824
1,766,990,226
(23,016,758)
1,743,973,468

41,265,355,376
1,589,576,801
16,333,326,011
2,357,541,666
114,440,159
61,660,240,013
12,273,622,104
(951,989,050)
11,321,633,054

30,710,696,328
1,405,882,230
13,115,630,538
112,678,027
185,752,469
45,530,639,592
2,046,589,060
2,046,589,060

1,251,033,597
(250,206,719)
1,000,826,878

(851,051,309)
170,210,262
(680,841,047)

1,251,033,597
(250,206,719)
1,000,826,878

(851,051,309)
170,210,262
(680,841,047)

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
34
(195,788,955)
โครงการผลประโยชนของพนักงาน
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
34
39,157,791
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (156,631,164)
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
844,195,714
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
12,237,374,557

(680,841,047)
1,063,132,421

39,157,791
(156,631,164)
844,195,714
12,165,828,768

(680,841,047)
1,365,748,013

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัท
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรสําหรับป

11,392,899,005
279,838
11,393,178,843

1,748,895,145
(4,921,677)
1,743,973,468

11,321,633,054
11,321,633,054

2,046,589,060
2,046,589,060

31

12,237,094,719
279,838
12,237,374,557

1,068,054,098
(4,921,677)
1,063,132,421

12,165,828,768
12,165,828,768

1,365,748,013
1,365,748,013

36

18.99

2.91

18.87

3.41

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัท
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุนสําหรับสวนที่เปนของบริษัท
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

36
31

-

(195,788,955)

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
สํารองบริษัทยอย
เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท
การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไรสําหรับป
31
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
30
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

(27,521,983)

(27,521,983)
-

89,174,320,855

11,392,899,005
(156,631,164)
11,236,267,841
2,185,996,609 100,383,066,713

27,521,983

6,000,000,000

27,521,983
-

2,158,474,626

-

6,000,000,000

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

1,000,826,878
1,000,826,878
2,785,547,720

-

-

1,784,720,842

-

-

99,117,516,323

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัท

11,392,899,005
1,000,826,878
844,195,714
1,000,826,878 12,237,094,719
2,785,547,720 111,354,611,042

-

-

1,784,720,842

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัท
กําไรสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
จัดสรรแลว
ยังไมจัดสรร
ผลกําไรจาก รวมองคประกอบ
การวัดมูลคา อี่นของสวนของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถือหุน

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(196,875)
(1,007)
(197,882)

99,115,753,989

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

5

279,838
11,393,178,843
844,195,714
279,838
12,237,374,557
(1,680,378) 111,352,930,664

(1,007)
(197,882)

(196,875)

(1,762,334)

สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

หนวย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามที่ปรับปรุงใหม
รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน
สํารองบริษัทยอย
เงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท
การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
โดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง
รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
31
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
30
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

(19,462,522)

(19,462,522)
-

1,748,895,145
1,748,895,145
2,158,474,626 89,174,320,855

19,462,522

6,000,000,000

19,462,522
-

2,139,012,104 87,444,888,232

-

6,000,000,000

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

(680,841,047)
(680,841,047)
1,784,720,842

-

-

2,465,561,889

(680,841,047)
(680,841,047)
1,784,720,842

-

-

2,465,561,889

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัท
กําไรสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
จัดสรรแลว
ยังไมจัดสรร ผลกําไร(ขาดทุน) รวมองคประกอบ
จากการวัดมูลคา อี่นของสวนของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถือหุน

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,748,895,145
(680,841,047)
1,068,054,098
99,117,516,323

-

-

98,049,462,225

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัท

(4,921,677)
(4,921,677)
(1,762,334)

(317,932)
(512,933)

(195,001)

3,672,276

สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

6

1,743,973,468
(680,841,047)
1,063,132,421
99,115,753,989

(317,932)
(512,933)

(195,001)

98,053,134,501

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

หนวย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
30

หมายเหตุ
2,118,110,793
2,118,110,793

6,000,000,000
6,000,000,000

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

11,321,633,054
(156,631,164)
11,165,001,890
100,077,025,977

88,912,024,087

1,000,826,878
1,000,826,878
2,785,547,720

1,784,720,842

1,000,826,878
1,000,826,878
2,785,547,720

1,784,720,842

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
จัดสรรแลว
ยังไมจัดสรร
ผลกําไรจาก รวมองคประกอบ
การวัดมูลคา อี่นของสวนของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถือหุน

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

7

11,321,633,054
844,195,714
12,165,828,768
110,980,684,490

98,814,855,722

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

หนวย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตามที่ปรับปรุงใหม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไรสําหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
30

หมายเหตุ
2,118,110,793
2,118,110,793

6,000,000,000
6,000,000,000

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชําระแลว

2,046,589,060
2,046,589,060
88,912,024,087

86,865,435,027

(680,841,047)
(680,841,047)
1,784,720,842

2,465,561,889

(680,841,047)
(680,841,047)
1,784,720,842

2,465,561,889

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
จัดสรรแลว
ยังไมจัดสรร ผลกําไร(ขาดทุน) รวมองคประกอบ
จากการวัดมูลคา อี่นของสวนของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถือหุน

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

8

2,046,589,060
(680,841,047)
1,365,748,013
98,814,855,722

97,449,107,709

รวม
สวนของ
ผูถือหุน

หนวย : บาท

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2562

งบการเงินรวม

2561

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
12,366,795,757
1,766,990,226
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดสําหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
35
10,169,505,653 12,008,489,834
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
35
170,075,722
153,984,518
ขาดทุนจากการเสื่อมคาของสินคาคงเหลือ
17,636,351
2,606,831
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
15
(327,860)
(329,824)
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอุปกรณ
73,000,000
235,433,089
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
7,813,043
1,247,866
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
2,149,534,411
(1,402,862)
รายไดจากการรับบริจาคสินทรัพย
(8,500)
(21,260)
รายไดจากการไดรับบริจาคสินทรัพยรวมการงาน
(587,539,102)
(2,016,724)
รายไดดอกเบี้ย
(1,083,673,449)
(787,616,138)
รายไดเงินปนผล
(199,892,015)
(190,500,562)
ตนทุนทางการเงิน
33
107,180,600
166,707,829
คาใชจายประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
2,798,721,429
488,462,673
กลับรายการหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเปนรายได
(484,546,608)
กลับรายการเงินประกันการใชโทรศัพทเปนรายได
(265,578,066)
กลับรายการเจาหนี้จากการรวมการงานเปนรายได
(12,715,042,518)
ประมาณการหนี้สิน
152,693,246
อื่นๆ
15,740,175
(51,507,309)
12,692,088,269 13,790,528,187
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(4,678,248,987) (3,715,406,168)
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
41,048,627
47,469,819
สินคาและพัสดุคงเหลือ
(242,592,728) 1,003,129,187
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(36,445,952)
(476,569,794)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
1,655,881,116
2,403,596,477
เจาหนี้ตามสัญญาสวนแบงรายได
(334,152,478)
(319,878,726)
คาใชจายคางจาย
1,549,944,659 (1,133,901,806)
เงินประกันการใชโทรศัพท
(21,586,728)
(146,542,460)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
66,214,879
260,722,942
เงินรับกระทรวงดิจิทัลรอรับรู
(717,069,657) (5,271,733,688)
กระแสเงินสดไดมาจากการดําเนินงาน
9,975,081,020
6,441,413,970
เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน
(396,086,100)
(228,138,993)
เงินสดจายภาษีเงินได
(1,278,223,159)
(884,531,330)
เงินสดรับภาษีเงินได
1,244,209,234
10,601,159
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
9,544,980,995 5,339,344,806

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(ปรับปรุงใหม)

12,273,622,104

2,046,589,060

10,169,238,443
170,075,722
17,636,351
73,000,000
7,813,043
2,149,534,411
(8,500)
(587,539,102)
(1,075,221,979)
(199,892,015)
114,440,158
2,796,671,801
(484,546,608)
(265,578,066)
(12,715,042,518)
152,693,246
15,650,557
12,612,547,048

11,829,314,683
153,984,518
2,606,831
73,083,273
1,247,866
(1,402,862)
(21,260)
(2,016,724)
(765,997,900)
(190,500,562)
185,752,469
481,435,839
(50,994,377)
13,763,080,854

(4,676,490,461)
41,048,627
(242,592,728)
1,196,461

(3,688,383,930)
47,469,819
1,003,129,187
(497,637,488)

1,651,538,771
(334,152,478)
1,600,172,840
(21,586,728)
62,470,872
(717,069,657)
9,977,082,567
(395,959,810)
(1,238,774,445)
1,234,192,933
9,576,541,245

2,376,530,385
(319,878,726)
(1,121,568,034)
(146,542,460)
219,626,310
(5,271,733,688)
6,364,092,229
(228,138,993)
(848,052,441)
10,417,564
5,298,318,359

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนวย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปนผล
เงินสดจายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายเพื่อเงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้
เงินสดรับจากเงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับ(จาย)เพื่อใหกูยืมแกบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

9
9
10
10

8

2562

งบการเงินรวม

2561

(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(ปรับปรุงใหม)

1,047,565,181
763,552,883
199,892,015
190,500,562
(21,716,412,362) (26,427,191,334)
23,695,339,736 22,317,352,673
(31,280,140,989) (22,626,410,124)
30,731,260,015 22,159,534,606
(350,000,000)
(100)
35,564,456
39,088,559
(4,527,609,751) (3,629,379,891)
(48,450,416)
(52,238,501)
(2,212,992,115) (7,265,190,667)

1,047,471,785
199,892,015
(21,714,351,255)
23,695,339,736
(31,280,140,989)
30,731,260,015
(350,000,000)
20,000,000
35,564,456
(4,527,241,022)
(48,435,977)
(2,190,641,236)

743,269,986
190,500,562
(26,422,494,665)
22,276,480,727
(22,626,410,124)
22,159,534,606
(60,000,000)
(100)
39,088,559
(3,629,214,498)
(52,238,501)
(7,381,483,448)

(118,406,535)
(175,682,342)
(4,647,761,572) (2,061,999,283)
(4,766,168,107) (2,237,681,625)

(1,250)
(118,406,535)
(4,647,761,572)
(4,766,169,357)

(326,250)
(175,682,342)
(2,061,999,283)
(2,238,007,875)

2,565,820,773
6,707,562,900
(5,248,348)
9,268,135,325

2,619,730,652
6,406,129,556
(5,248,348)
9,020,611,860

(4,321,172,964)
10,730,371,490
(3,068,970)
6,406,129,556

(4,163,527,486)
10,874,159,356
(3,068,970)
6,707,562,900

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
รายการที่มิใชเงินสด

หนวย : ลานบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาจากการบริจาค
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดรับโอนจากสัมปทาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาแตยังไมไดชําระเงิน

18
18

0.01
587.54
648.22

0.02
2.02
672.83

0.01
587.54
648.22

0.02
2.02
672.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หนวย : ลานบาท ยกเวนตามที่ไดระบุ)
1

ขอมูลทั่วไป

1.1

การจัดตั้งบริษัท
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้
89/2 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนเพียงผูเดียวและเปนผูถือหุนในลําดับสูงสุดของบริษัท
เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวา “กลุมบริษัท”
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการโทรคมนาคม รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุนรอยละ
2562

2561

98.60
25.00
25.00

98.60
25.00
25.00

99.9985

99.9985

บริษัทยอยทางตรง
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จํากัด
บริษัท ทีโอที เอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส จํากัด
บริษัท เดอะ สปอรต คลับ จํากัด

โทรคมนาคม
ไทย
ใหบริการรับจางเหมาทัว่ ไป ไทย
ประกอบกิจการบริหารจัดการ- ไทย

ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน
บริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด โทรคมนาคม
1.2

ไทย

การประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ประกอบธุรกิจหลักในดานโทรคมนาคมทุกประเภท อันไดแก การใหบริการโทรศัพทประจําที่
บริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต บริการโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม บริการดิจิทัล บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ บริการสื่อสารไรสาย
บริการสื่อสารขอมูลทางสาย และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ ระหวางประเทศ
บริษัทไดรับสิทธิและหนาที่ในการถือครองและการใชคลื่นความถี่ 1900 MHz และโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 (IMT-2000) โดยบริษัท
ขายสงบริการ ในยานความถี่ 1965 - 1980 MHz คูกับ 2155 - 2170 MHz ซึ่งการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทจะเนน
การดํ าเนิ น ธุ ร กิ จในฐานะผู ใ ห บริ การโครงข า ย (Mobile Network Operator (MNO)) โดยการขายตอ บริ การแก Wholesale
11
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Customers ที่เรียกวา Mobile Virtual Network Operator (MVNO) ซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไมมีสิทธิในคลื่นความถี่
และไมมีโครงขายเปนของตนเองในการใหบริการและดําเนินธุรกิจดวยการซื้อ ทราฟฟค (Traffic) ของ MNO เพื่อใหบริการแกลูกคาปลีก
โดย MVNO จะมีชองทางการจําหนายและการทําตลาดภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง
บริษัทไดมีการลงนามในสัญญาเชาเครื่องและอุปกรณเพื่อใหบริการโทรคมนาคม กับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) (AIS) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G
บริษัทไดลงนามสัญญาธุรกิจไรสายคลื่นความถี่ 2300 MHz กับกลุมบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
เพื่อใหบริการดานเสียง ขอมูล และพหุสื่อ ดวยเทคโนโลยี LTE ไดทั่วประเทศ รวมถึงบริการประเภท Fixed Wireless Broadband
และ Mobile Broadband
บริษัทไดลงนามสัญญาระงับขอพิพาทและใหบริการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมกับ AIS และ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
(AWN) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยบริษัทตกลงใหบริการเสาโทรคมนาคม แก AWN และ AWN ตกลงใหบริการพื้นที่เพื่อติดตั้ง
เสาโทรคมนาคม และใหบริการบํารุงรักษาเสาโทรคมนาคมที่ใหบริการแกบริษัท โดยสัญญามีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2571
บริษัทได ลงนามสัญญาการเชื่ อมต อโครงขายโทรคมนาคมกั บ AWN บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (DTN) บริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (TUC) และ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด (TICC) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องการใชและเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคม พ.ศ.2556 โดยสัญญาฯ ไดจัดทําขึ้นครอบคลุมการดําเนินการทางเทคนิคและทางพาณิชย เพื่อการเชื่อมตอระหวาง
โครงขายโทรคมนาคมระหวางกัน สัญญาฯ มีผลบังคับใชนับแตวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีผลใชบังคับจนถึงวันที่ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสิ้นสุดลงโดยการยกเลิก การระงับ การเปลี่ยนแปลงแกไข การทบทวนสัญญา
เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไดใหบริษัทเอกชนเขารวมการงานและรวมลงทุน ดังนี้
1.2.1 บริษัทเอกชนที่ตองโอนสินทรัพยภายใตสัญญารวมการงานและรวมลงทุนใหแกบริษัท
บริษัทเอกชน
ประเภทของบริการ
บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอมมิวนิเคชั่นส บริการสื่อสารขอมูลทุกประเภทโดยใชระบบ
จํากัด
Datakit Virtual Circuit Switch ระบบ
Frame Ralay ระบบ ATM Switch, ADSL

ระยะเวลาของสัญญา
25 ป นับจาก 25 กันยายน
2540 (สิ้นสุดสัญญา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ตามขอตกลงยกเลิกสัญญา)
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1.2.2 บริษัทเอกชนที่ไมตองโอนสินทรัพยภายใตสัญญารวมการงานและรวมลงทุนใหแกบริษัท
บริษัทเอกชน
1. บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จํากัด
2.

บริษัท โมโนเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

3.

บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จํากัด (มหาชน)

ประเภทของบริการ
บริการขอมูลทางโทรศัพทผานเลขหมายพิเศษ
1900
บริการขอมูลทางโทรศัพทผานเลขหมายพิเศษ
1900
บริการขอมูลทางโทรศัพทผานเลขหมายพิเศษ
1900

ระยะเวลาของสัญญา
10 ป นับจาก
29 ตุลาคม 2557
15 ป นับจาก
11 กันยายน 2546
15 ป นับจาก
29 กันยายน 2547

1.2.3 การไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน
บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนจํานวน 9 ฉบับ ประกอบดวย
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ซึ่งอนุญาตใหบริษัทเปนผูประกอบการใหบริการออดิโอเท็กซ (Audiotex Service)
บริการบัตรโทรศัพท และบริการขายตอบริการโทรคมนาคมผานดาวเทียม IPSTAR
- รายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวนเงิน 2.93 ลานบาท
(ป 2561 : 5.03 ลานบาท)
2. ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง ซึ่งอนุญาตใหบริษัทเปนผูประกอบการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบ xDSL บริการ
อินเทอรเน็ตแบบสายเชา บริการอินเทอรเน็ตแบบ WIFI บริการอินเทอรเน็ตแบบใหบริการผานโครงขายคลื่นความถี่ บริการเสียง
ผานการใหบริการอินเทอรเน็ตและบริการอื่นๆ ไดแก Web Hosting, Dedicated Server, Co-Location และ Backup Server
- รายไดจากการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวนเงิน 1,597.71 ลานบาท
(ป 2561 : 2,552.51 ลานบาท)
3. ใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมแบบที่ ส อง ที่มีโครงขา ยเป น ของตนเอง ซึ่งอนุญาตใหบริ ษัทเป น ผู ประกอบการ
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เฉพาะกลุมระบบ CBR (Common Base Radiotelephone)
- รายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงขายเปนของตนเอง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไมมีรายได (ป 2561 : ไมมีรายได)
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไมมีโครงขายเปนของตนเอง ซึ่งอนุญาตใหบริษัทเป นผูประกอบการ
ใหบริการระบบสื่อสารเพื่อบริการธุรกิจผานดาวเทียม (Integrated Satellite Business Network : ISBN)
- รายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไมมีโครงขายเปนของตนเอง สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ไมมีรายได (ป 2561 : 0.23 ลานบาท)
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ซึ่งอนุญาตใหบริษัทเปนผูประกอบการใหบริการโครงขายหลัก บริการ
โครงขายในสวนการเขาถึงผูใชบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหบริการโทรคมนาคม ไดแก บริการอาคารสถานีเคเบิลใตน้ํา
ระหวางประเทศ บริการโครงสรางพื้นฐานเบื้องตน บริการคูสายเชา และ/หรือ วงจรเชาภายในประเทศ บริการวงจรเชา
ระหวางประเทศ บริการโทรศัพทประจําที่ บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ บริการโทรศัพททางไกลภายในประเทศ บริการโทรศัพท
ระหวางประเทศ บริการสื่อสารขอมูล บริการเสริม บริการอินเทอรเน็ตผานโครงขายใยแกวนําแสง (FTTx) และบริการเขาถึง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
- รายไดจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวนเงิน 46,947.95 ลานบาท
(ป 2561 : 32,909.13 ลานบาท)
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6. ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ และบริการชุมสายอินเทอรเน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงขายเปนของตนเอง
- รายไดจากการให บริ การอินเทอรเน็ ตแบบที่ สอง สําหรับป สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวนเงิน 17.74 ลานบาท
(ป 2561 : 17.30 ลานบาท)
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนเพื่อใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่
ระดับชาติ
- รายไดจากการใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ระดับชาติ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จํานวนเงิน 148.31 ลานบาท (ป 2561 : 192.24 ลานบาท)
8. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศนเพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนชองรายการ TOT Channel
- รายไดจากการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนชองรายการ TOT Channel สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไมมรี ายได (ป 2561 : ไมมีรายได)
9. ใบอนุญาตประกอบกิ จการกระจายเสียงหรื อโทรทั ศน เพื่อให บริการสิ่งอํ านวยความสะดวกด านกระจายเสียงหรือโทรทั ศน
ระดับชาติ
- รายไดจากการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงหรือโทรทัศน ระดับชาติ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จํานวนเงิน 28.77 ลานบาท (ป 2561 : 32.00 ลานบาท)
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ชําระเปนรายป ภายใน 150 วันนับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อัตราคาธรรมเนียมเปนไปตามประกาศ
การที่บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตเหลานี้
2

เกณฑการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี
เกณฑการจัดทํางบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังตอไปนี้

2.1

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิ บัติทางการบัญชีที่ประกาศใช โดยสภาวิชาชีพ บั ญชี
ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี
กฎ ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน เรื่องที่อธิบายในนโยบาย
การบัญชีไวขางลางนี้
รายการที่มีสาระสําคัญซึ่งเกิดขึ้นระหวางบริษัท บริษัทยอย ไดถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
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2.2

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทและกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิ บั ติ
โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ยกเวนมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากอสราง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
เรื่อง รายได และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกฉบับ
ยกเวนสัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานฉบับอื่น ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กําหนดวิธีปฏิบัติในชว งการ
เปลี่ยนแปลงโดยใหใชวิธีปรับยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด หรือรับรูผลกระทบสะสมยอนหลั งจากการปรับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้เปนรายการ
ปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดของงวดปจจุบัน
หลักการสําคัญของมาตรฐานฉบับนี้ คือการรับรูรายไดที่เกิดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดเพื่อแสดงการสงมอบ
สินคาหรือบริการที่สัญญาใหลูกคาในจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคา
หรือบริการที่ใหลูกคา โดยไดกําหนดหลักการสําคัญ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายได ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ระบุสัญญาที่ทํากับลูกคา
ขั้นตอนที่ 2 : ระบุภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา
ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดราคาของรายการ
ขั้นตอนที่ 4 : ปนสวนราคาของรายการใหกับภาระที่ตองปฏิบัติที่รวมอยูในสัญญา
ขั้นตอนที่ 5 : รับรูรายไดเมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว บริษัทและกลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบที่มีตองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในปที่เริ่มใชแลว พบวาไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอบริษัทและกลุมบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชี ไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ฝายบริหารของบริษัทและกลุมบริษัทเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคตจะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังตอไปนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
ดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน โดยใชแนวคิด
ของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผย
ขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดหลักการสําหรับการระบุสัญญาเชาและวิธีปฏิบัติในงบการเงินทั้งทางดานผูเ ช า
และผูใหเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องสัญญาเชาเมื่อมีผลบังคับใช
ไดแก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจ
ที่ใหแกผูเชา การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
สําหรับการบัญชีทางดานผูเชา มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ โดยยกเลิกการแยก
ประเภทระหวางสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และกําหนดใหผูเชารับรูรายการ
สินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเช า ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมี ผลสํ าหรับสัญญาเชาทั้งหมด ยกเวนสัญญาเชาระยะสั้ น
และสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา อยางไรก็ตาม การบัญชีสําหรับผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชา
ดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน โดยใชหลักการเชนเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
บริษัทและกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใชครั้งแรก
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2.3

สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมบริษัทถูกวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัท
ดําเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงิน
ที่ใชนําเสนองบการเงินของบริษัท
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือวันที่
ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ
และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศ ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของรายการกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวย

2.4

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสียของกลุมบริษัทใน
บริษัทรวม
2.4.1 การรวมธุรกิจ
บริษัทและกลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือดวยมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซึ่งบริษัทและกลุมบริษัทตองรับผิดชอบตั้งแตวันที่ไดบริษัทยอยมา สินทรัพย
และหนี้สินที่ระบุได ซึ่งไดจากการซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษัทยอยนั้นที่มูลคายุติธรรม โดยไมคํานึงถึงสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามู ลคายุติธรรมของสว นแบ งของสินทรัพยสุทธิของบริ ษัทยอยที่ บริ ษัทและกลุ มบริ ษัทจะได รั บ
จะบันทึกเปนคาความนิยม
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่ต่ํากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
2.4.2 บริษัทยอย
บริษัทยอย หมายถึง กิจการที่บริษัทและกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุม บริษัทและกลุมบริษัทควบคุมกิจการเมื่อบริษัท และกลุมบริษัท
มีการเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรั บการลงทุน และมีความสามารถทําใหเ กิดผลกระทบ
ตอผลตอบแทนจากการใชอํานาจเหนือผูไดรับการควบคุม บริษัทและกลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวม
ตั้งแตวันที่บริษัทและกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย และจะไมนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมไวในงบการเงินรวม
นับจากวันที่บริษัทและกลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุม
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บริษัทและกลุมบริ ษัท จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริ ษัทยอยในกรณีที่จําเปนเพื่อให สอดคล องกับนโยบายการบั ญชี
ของบริษัทและกลุมบริษัท
ผลขาดทุนในบริษัทยอยจะตองถูกปนสวนไปยังสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมแมวาการปนสวนดังกลาวจะทําใหสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
การตัดรายการในงบการเงินรวม
รายการบัญชียอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง ซึ่งมีผลจากรายการระหวางกันของกิจการ
ที่อยูในบริษัทและกลุมบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งบริษัทและกลุมบริษัทพิจารณาแลววา
มีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา
การสูญเสียอํานาจควบคุม
เมื่อมีการสูญเสียอํานาจควบคุมบริษัทและกลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินในบริษัทยอย สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
และสวนประกอบอื่นในสวนของผูถือหุนที่เ กี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เ กิดขึ้นจากการสูญเสีย อํานาจควบคุม
ในบริษัทยอยรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่
สูญเสียอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียหรือเปนสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยูกับระดับ
ของอิทธิพลที่คงเหลืออยู
รายชื่อบริษัทยอยหลักของบริษัทและกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15
2.4.3 บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่บริษัทและกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่บริษัทและ
กลุมบริษัทถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใช
วิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตวิธีสวนไดเ สีย บริษัทและกลุมบริษัทรับรูเ งินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ไดมาดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวน
ที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู เงินลงทุนในบริษัทรวมของกลุมบริษัทรวมถึงคาความนิยมที่ระบุได ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมนั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ บริษัทตองจัดประเภทรายการที่เคยรับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของที่ลดลง
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรหรือขาดทุน และสวนแบงในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมา
ดังกลาวขางตน จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือ
เกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น บริษัทและกลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแตบริษัท
และกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม
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บริษัทและกลุมบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดการดอยคาหรือไม
หากมีขอบงชี้เกิดขึ้นบริษัทและกลุมบริษัทจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคา
ตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการกํ า ไรที่ยั งไม ไ ดเ กิ ดขึ้ น จริ งระหว า งกลุ มบริ ษั ทกั บ บริ ษั ทรว มจะตั ด บั ญชีเ ท าที่ก ลุ มบริษั ท มี สว นไดเ สี ยในบริ ษัท ร ว มนั้ น
รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีใ นทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวา งกัน
เกิดการดอยคา
บริษัทรวมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท กําไรและขาดทุนจากการลด
สัดสวนในบริษัทรวมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวม จะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอน
การเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เ กิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการได มา
ของเงินลงทุนนี้
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวมไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15
2.5

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่น
ที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา

2.6

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
นับจากวันที่ไดมา รวมถึงพันธบัตรและหุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

2.7

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น รับรูเ ริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจ งหนี้และจะแสดงมูลคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ดวยจํานวนหนี้ที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบั ญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของคาใชจายในการบริหาร

2.8

สินคาและพัสดุคงเหลือ
สินคาและพัสดุคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาและพัสดุคํานวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ราคาทุนของสินคาและพัสดุคงเหลือ หมายถึง ตนทุนในการซื้อซึ่งประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจาย
ทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคาหรือพัสดุนั้น เชน คาภาษีอากร คาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา
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หรือพัสดุ สวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้น
สําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย ในระหวางปบริษัทและกลุมบริษัทไดทําการตั้งคาเผื่อลดมูลคาสําหรับสินคาหรือพัสดุที่เกา ลาสมัย
หรือเสื่อมคุณภาพ
2.9

เงินลงทุนที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใหดําเนินกิจการตามสัญญารวมลงทุน
เงินลงทุนที่ไดจากบริษัทเอกชนเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับการใหสิทธิแกบริษัทเอกชนในการดําเนินกิจการตามสัญญารวมลงทุน
บันทึกเปนเงินลงทุนดวยมูลคายุติธรรม และรับรูเปนรายไดทันที ในกรณีที่บริษัทและกลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันในการชําระตนทุน
ใหแกบริษัทคูสัญญาในอนาคต หรือในกรณีที่ไมไดเปนการรับหุนเพื่อชําระคาบริการสําหรับบริการที่จะไดรับจากบริษัทและกลุมบริษัท
ลวงหนา โดยบริษัทและกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใหดําเนินกิจการตามสัญญารวมลงทุน
รวมอยูในเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือเงินลงทุนระยะยาวอื่น แลวแตกรณี

2.10 เงินลงทุนระยะยาว
บริษัทและกลุมบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด ซึ่งผูบริหารของบริษัทไมสามารถระบุชวงเวลาที่แนนอนที่อาจ
ตัดสินใจขายเพื่อเสริมสภาพคลอง หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน โดยจะแสดงรายการเปนเงินลงทุน
เผื่อขาย เวนแตกรณีที่ผูบริหารจะแสดงเจตจํานงที่จะถือหลักทรัพยไวนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่ในรายงาน หรือผูบริหารตองการขาย
เพื่อเพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการ จึงจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน ผูบริหารจะกําหนดการจัดประเภทเงินลงทุนเมื่อซื้อ
และประเมินจุดประสงคใหมอยางสม่ําเสมอ
บริษัทและกลุมบริษัทมีการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งประกอบดวยเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีตลาดรองรับ เงินลงทุน
เผื่อขายที่มีตลาดซื้ อขายคล องรองรั บ โดยจะวัดมูลคายุติธรรมดวยการอ างอิ งราคาเสนอซื้ อของตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย
หรือตลาดหลัก ทรัพ ยของประเทศอื่น ที่ห ลักทรัพ ยดังกลา วจดทะเบีย นอยู รายการกําไรหรือ ขาดทุน ที่ยังไมเ กิด ขึ ้น จริง จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะแสดงรวมไวในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลา ซึ่งผูบริหารตั้งใจแนวแนและมีความสามารถถือไวจนครบกําหนด ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
โดยแสดงรายการเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่นในชื่อเงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด เวนแตเปนเงินลงทุนที่จะครบกําหนดภายใน 12 เดือน
นับแตวันที่ในรายงานจึงจะแสดงไวในสินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน โดยแสดงรายการเปนเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นในชื่อเงินลงทุนทั่วไป และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
บริษัทและกลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทและกลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในการจําหนายเงิน ลงทุน ผลตางระหวา งเงิน สดสุทธิที่ไ ดรั บจากการจํ าหนายกั บราคาตามบัญชี ของเงิน ลงทุ นนั้นจะบั นทึ กใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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กรณีที่เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จํา หนาย
คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด
2.11 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยาง
ทั้งนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใชในการผลิต หรือจัดหาสินคา หรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงาน รวมถึงที่ดิน
ที่บริษัทและกลุมบริษัทถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังไมไดระบุวัตถุประสงคของการใชไวชัดเจน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา
ราคาทุนของอสั งหาริมทรัพยคือตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพื่อให ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเ พื่อการลงทุน ตนทุนการกอสร า ง
ที่กิจการกอสรางเองรวมถึงตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรง ตนทุนทางตรงอื่น (เพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพ
พรอมใชงาน) และตนทุนการกูยืม
การจัดประเภทใหมเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จนทําใหตองจัดประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ จะไมมี
การเปลี่ยนแปลงราคาตามบัญชีและราคาทุน ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม
2.12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณทุกประเภท ยกเวนที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทและกลุมบริษัท แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน
หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง รวมถึง
ตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอม
จะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับ
เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟแวรดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของอุปกรณและแสดงเปนสวนหนึ่งในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใหประโยชนไมเทากัน บริษัทจะบันทึกแตละสวนประกอบ
ที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถามีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทและกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน
ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตั ดจําหนายดวยมู ลคาตามบัญชี สําหรับตนทุนที่เ กิดขึ้นจาก
การซอมบํารุงรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ
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คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือตนทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
จํานวนป
3 - 10
2 - 35
2 - 35
2 - 15
2-7
5-8

สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสรางอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในอาคาร
อุปกรณโครงขาย
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยานพาหนะ
บริษัทและกลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง

บริษัทและกลุมบริษัทจะทบทวนวิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือทุกสิ้นรอบปบัญชี
เปนอยางนอย
บริษัทและกลุมบริษัทบันทึกสินทรัพยท่ีไดรับจากการบริจาคดวยราคาทุน เปนรายไดอื่นทั้งจํานวนในปที่ไดรับบริจาค หากการ
บริจาคดังกลาวไมระบุวัตถุประสงคในการใช
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทและกลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีลงใหเทากับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนทันที
ในกรณีที่บริษัทจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จะบันทึกรายการกําไรขาดทุนจากการจําหนายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีในงวดที่เกิดรายการ
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณหรือเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค
ไดบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง
ภาษีที่เกี่ยวของ อัตราการตั้งขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของ
ยอดเงินกูในระหวางปในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้น โดยเฉพาะเพื่อซื้อ กอสราง หรือผลิตสินทรัพย
2.13 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนหรือยังไมพรอมใชงาน (เชน คาความนิยม) ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบ
การดอยคาเปนประจําทุกปในชวงเวลาเดียวกัน สินทรัพยอ่ืนที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือ
สถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชี
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ของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกั บ
มูลคาจากการใชสินทรั พยซึ่งจะถู กจั ดเป นหนวยที่เล็ กที่ สุดที่ สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการด อยค า
สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพย ทางการเงินนอกเหนื อจากคาความนิยมซึ่ งรั บรูร ายการขาดทุน จากการดอยคา ไปแลว จะถูกประเมิ น
ความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในรายงาน
2.14 สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ลิ ขสิ ท ธิ์ โปรแกรมคอมพิ ว เตอรที่ไ ด มาบัน ทึ กเป น สิ น ทรัพ ยต ามตน ทุน ที่ เ กิ ดขึ้ น เพื่ อการได มาและการดํา เนิน การให โปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานได โดยจะตัดจําหนายตามอายุการใหประโยชนที่ประมาณการขึ้น 3 ถึง 7 ป
คาสิทธิ - ระบบจัดการเรียนการสอน
คาสิทธิ - ระบบจัดการเรียนการสอน เปนคาสิทธิที่เกิดจากบริษัทและกลุมบริษัทไดทําสัญญารวมดําเนินการใหบริการซอฟทแวร
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยตกลงใหสิทธิในระบบดังกลาวแกบริษัทและกลุมบริษัทแตเพียงผูเ ดียว
เพื่อนําไปใหบริการหรือจําหนายแกกลุมลูกคาทั่วประเทศเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป บริษัทและกลุมบริษัทจะตัดจํา หนาย
คาสิทธิดังกลาวตามอายุสัญญา
สิทธิในการถือครองคลื่นความถี่
สิทธิใ นการถือ ครองคลื่ นความถี่ เปนสิทธิในการถื อครองและใช ค ลื่น ความถี่ร ะบบ 1900 MHz และโทรศั พทเ คลื่ อนที่ รุน ที่ 3
(IMT 2000) ซึ่งไดรับมาจากบันทึกขอตกลงการโอนสิทธิและหนาที่ในคลื่นความถี่ การเลิกสัญญากิจการรว มคาและการจั ดการ
ทรัพยสินโครงการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ระหวางบริษัทและกลุมบริษัท และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(บมจ.กสท) โดยจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 17 ป (ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2568)
ตามอายุที่เหลืออยูของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่บริษัทและกลุมบริษัทไดรับ
สิทธิการใชวงจรเคเบิลใตน้ํา (Indefeasible Rights of Use : IRU)
บริษัทไดทําสัญญาเพื่อขอใชสิทธิการใชเคเบิลใตน้ําระหวางประเทศบางเสนทาง บริษัทสามารถใชบริการเพื่อกอใหเกิดประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตตามระยะเวลาที่ไดสิทธิ โดยบริษัทไดบันทึกจํานวนเงินที่จาย เปนสินทรัพยไมมีตัว ตนดวยราคาทุน และ
ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญา หรือตามอายุการใหประโยชนแลวแตอายุใดจะต่ํากวา
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ
คาตัดจําหนายรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนในอนาคต
จากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน
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วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนและมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชีและปรับปรุ ง
ตามความเหมาะสม
2.15 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว
การจําแนกประเภทสัญญาเชา
ณ วันที่เ ริ่มต น ข อตกลง บริ ษัท และกลุ มบริ ษั ทจะพิ จารณาว าข อ ตกลงดั ง กล าวประกอบด ว ยสั ญญาเช า หรื อมี สั ญญาเช าเป น
สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับการใชสินทรัพยที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนั้นจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ทําใหบริษัทและกลุมบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช
สินทรัพย
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม บริษัทและกลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนที่เปน
องคประกอบอื่นโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากบริษัทและกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไมสามารถ
แบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหนี้สินในจํานวนที่เทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จาย และตนทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรูโดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของบริษัทและกลุมบริษัท
กรณีที่บริษัทและกลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหแกบริษัทถือเปนสัญญาเชา
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงิน
ที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน
เพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงิน
จะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตาม
สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สั ญญาเช าสิ นทรั พ ย โดยที่ค วามเสี่ย งและผลตอบแทนของความเป น เจ าของส ว นใหญ ตกอยูกั บผู ใ ห เ ช า จะจัดเป น สั ญญาเช า
ดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
กรณีที่บริษัทและกลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สัญญาเชาดําเนินงาน
สินทรัพยที่ใหเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานแสดงรวมอยูในที่ดิน อาคารและอุปกรณในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยเชนเดียวกับสินทรัพยของบริษัทที่มีลักษณะเหมือนกัน รายไดคาเชารับรูโดยวิธีเสนตรงตาม
ระยะเวลาการใหเชา
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2.16 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน
2.17 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อบริษัทและกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอันเปนผล
มาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว
และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการหนี้สิ น
พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานวณภาษีเงินได เพื่อใหสะทอน
จํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
เวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน
2.18 การรับรูรายได
-

-

-

รายไดคาบริการการใชโทรศัพทพื้นฐานภายในประเทศ โทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศ และคาบริการโทรศัพททางไกล
ระหวางประเทศ รับรูตามระยะเวลาที่ใหบริการในอัตราคาบริการที่บริษัทและกลุมบริษัทกําหนด โดยบริษัทและกลุมบริษัท
จะประมาณรายไดคาบริการที่ยังไมมีการออกใบแจงหนี้จากประวัติการใชโทรศัพทของลูกคา และแสดงเปนรายไดคางรับใน
หมวดลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รายไดจากการใหบริการติดตั้งโทรศัพทพื้นฐานจะรับรูเมื่อไดใหบริการติดตั้งแลวเสร็จ
รายไดจากการใหบริการโทรศัพทสาธารณะรับรูจากจํานวนเงินที่จัดเก็บได (ไขเหรียญ)
รายไดจากการไดรับเงินลงทุนจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใหดําเนินกิจการตามสัญญารวมลงทุน ไดอธิบายไวในหมายเหตุ 2.9
รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายเริ่มแรก
ที่เกิดขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชานั้นเกิดขึ้น
เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทและกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและคํานึงถึง
จํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของบริษัทและกลุมบริษัท เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ

รายไดทุกประเภทตามที่กลาวขางตนแสดงสุทธิจากภาษีมูลคาเพิ่มและสวนลด
2.19 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทและกลุมบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย
บริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุนบริษัทยอย
และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุน
ที่มีสิทธิออกเสีย งไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสํ าคัญกับบริษัทและกลุม บริษัท ผูบริหารสําคัญที่เ ป น
กรรมการหรือพนักงานของบริษทั และกลุมบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับ
บุคคลเหลานั้น
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ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทและกลุมบริษัทแตละรายการ บริษัทและกลุมบริษัท
จะคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
2.20 ผลประโยชนพนักงาน
2.20.1 โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเปนโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจายสมทบเปนจํานวนเงินที่แนนอนไปอีกกิจการ
หนึ่งแยกตางหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) และจะไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายสมทบ
เพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเขา โครงการสมทบเงินจะถูกรั บรูเ ปนค าใชจายพนักงานในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ โครงการสมทบเงินของบริษัทและกลุมบริษัท ไดแก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแลว
บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นในภายหลังใชชื่อวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพผูปฏิบัติงานองคการโทรศัพทแห ง
ประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 เมื่อบริษัทแปลงสภาพเปนบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแลว” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และไดเปลี่ยนชื่อเปน “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแลว” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 โดยกําหนดใหพนักงานที่เขาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2540
เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ทุกคน สวนพนักงานที่ปฏิบัติงานกอนวันที่ 29 กันยายน 2540 ใหเปนไปตามความสมัครใจได
โดยสามารถเลือกเขากองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงานหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ โดยบริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพฯ เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือน/คาจาง สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีอายุการทํางานเกิน 20 ป และจายสมทบ
ในอัตรารอยละ 9 ของเงินเดือน/คาจาง สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีอายุการทํางานไมเกิน 20 ป และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549
บริษัทไดเปลี่ย นอัตราสมทบเปนอัตรารอยละ 13 และ 12 สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีอายุการทํา งานเกิน 20 ป และไมเกิน 20 ป
ตามลําดับ บริษัทรับรูเงินจายสมทบเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดรายการ โดยสินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ
ไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ
2.20.2 โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของ
บริษัทและกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน
ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและในงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให
เปนมูลคาปจจุบัน การคํานวณนั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาต
บริษัทและกลุมบริษัทรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวของบริษัทและกลุมบริษัท มีดังนี้
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2.20.2.1 โครงการคาตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ
บริษัทและกลุมบริษัทมีนโยบายกําหนดใหพนักงานที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณเ กษียณอายุเมื่อสิ้นป งบประมาณ โดยพนักงานที่
เกษียณอายุ จะได รับ คา ตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรั ฐวิ สาหกิจ สั มพั นธ และผลประโยชน อื่ น เมื่ อ
เกษียณอายุสําหรับพนักงานที่ทํางานติดตอกันครบ 5 ป แตไมถึง 15 ป และที่ทํางานครบ 15 ป แตไมถึง 20 ป และที่ทํางานครบ
20 ปดวยอัตราคาตอบแทนเปนจํานวน 180 วัน 300 วัน และ 400 วัน ของฐานเงินเดือน เดือนสุดทายกอนเกษียณอายุ ตามลําดับ
2.20.2.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน หรือกองทุนบําเหน็จเดิม ตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2497 เพื่อจายสงเคราะหเปนเงินบําเหน็จใหแกพนักงานเมื่อตองออกจากงาน และเพื่อใหพนักงานกูยืมเงินโดยมีหลักทรัพย
หรือบุคคลเปนประกัน โดยบริษัทจายเงินสมทบเพื่อกองทุนสวัสดิการฯ เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10 ของอัตราเงิน เดือน
พนักงานและจายสมทบเพิ่มใหเทากับภาระผูกพันที่พึงจาย ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คํานวณโดยใช
เงินเดือน ณ วันสิ้นงวดคูณดวยอายุงาน ตามหลักเกณฑเดิมที่กําหนดในขอบังคับของกองทุนสวัสดิการฯ และตอมาเมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2548 บริษัทไดมีการแกไ ขระเบีย บกองทุนสวัสดิ การสงเคราะหพนักงาน โดยใหเ ปนไปตามมติคณะกรรมการบริ ษัท
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จะคํานวณเปน 2 ชว ง
โดยชวงแรกใชเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คูณดวยอายุงานตั้งแตวันเริ่มทํางานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และชวงที่ 2
ใชเงินเดือน ณ วันสิ้นงวดคูณดวยอายุงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และใชหลักเกณฑตามระเบียบ
ที่ แ ก ไ ขใหม นี้ จ นถึ ง ป จ จุ บั น ในการคํ า นวณสิ น ทรั พ ย ข องกองทุ น สวั ส ดิ ก ารฯ ซึ่ ง รวมอยู ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท
ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินใหพนักงานกูยืม และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ
2.20.3 ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทและกลุมบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
เปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปจจุบันและงวดกอน ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให
เปนมูลค าป จจุ บัน การคํานวณนั้น จั ดทํา โดยนักคณิ ตศาสตร ประกัน ภั ยที่ไ ด รับอนุญ าต โดยคํานวณตามวิธี คิ ดลดแต ละหน วย
ที่ประมาณการไว กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยรับรูในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้นผลประโยชน
ระยะยาวอื่นของบริษัทและกลุมบริษัท มีดังนี้
โครงการคาตอบแทนความชอบในการทํางานครบ 25 ป และ 36 ป
บริษัทและกลุมบริษัทไดใหรางวัลตอบแทนความชอบจากการทํางานระยะยาวแกพนักงานที่มีอายุการทํางานครบ 25 ป และ 36 ป
2.20.4 ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
บริษัทและกลุมบริษัทรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจางเปนคาใชจาย เมื่อบริษัทและกลุมบริษัทมีคําสั่งอนุมัติใหพนักงานลาออกโดยมีการ
ยกเลิกการจางพนักงานกอนวันเกษียณตามปกติ หรือใหผลประโยชนเมื่อเลิกจาง โดยใหขอเสนอเพื่อสนับสนุนใหมีการออกจากงาน
โดยสมัครใจ
บริษัทและกลุมบริษัทจะมีการคิดลดกระแสเงินสด หากระยะเวลาการจายผลประโยชนเมื่อเลิกจางเกินกวา 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน
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2.20.5 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานวัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให
หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชําระสําหรับการจายโบนัสเปนเงินสดระยะสั้นหรือการปนสวนกําไร หากบริษัทและกลุมบริษัท
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผู กพันโดยอนุ มานที่จะต องจายอันเปน ผลมาจากการที่พนักงานไดทํางานใหในอดี ตและ
ภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล
2.20.6 การจายตอบแทนพนักงานเปนหุนสามัญ
บริษัทไดกําหนดใหจัดสรรหุนใหพนักงานจากการแปลงสภาพ ทศท เปนบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเดือ น
กรกฎาคม 2545 โดยใหพนักงานไดสิทธิซื้อหุนในราคาพาร จํานวน 6 เทาของเงินเดือน และไดรับหุนใหเปลา (คํานวณในราคาพาร)
จํานวน 2 เทาของเงินเดือน โดยพนักงานสามารถใชสิทธิดังกลาวเมื่อบริษัทเสนอขายหุนตอพนักงานและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้
สัดสวนการถือหุนของพนักงานในรูปของหุนสามัญของบริษัทดังกลาวรวมกันแลวจะตองไมเกินกวารอยละ 6.5 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทเมื่อขายหุนตอพนักงานและประชาชนทั่วไป บริษัทไมไดบันทึกคาตอบแทนดังกลาว จนกวาไดมีการออกหุนสามัญภายใต
โครงการนี้
2.21 คาวิจัยและพัฒนา
รายจายในขั้นตอนการวิจัย ไดแก การสํารวจตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจใหมทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค
รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวของกับแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑและกระบวนการใหมหรือปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม รายจายที่
เกิดจากการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยไดก็ตอเมื่อสามารถวัดมูลคาของรายการตนทุนการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ ผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการนั้นมีความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการคา ซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ บริษัทและกลุมบริษัทมีความตั้งใจ
และมีทรัพยากรเพีย งพอที่จะนํา มาใชเ พื่อทําใหการพัฒนาเสร็ จสิ้น สมบูรณ และนําสินทรัพยมาใช ประโยชน หรือนํ า มาขายได
รายจายในการพัฒนารับรูเ ปนสินทรัพยรวมถึงตนทุนสําหรับวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงในการจัดเตรีย ม
สินทรัพยเพื่อให สามารถนํ ามาใช ประโยชนต ามประสงคและต นทุน การกูยื มสามารถนํา มารวมเป นสวนหนึ่งของราคาทุ น ของ
สินทรัพยสวนรายจายในการพัฒนาอื่นรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ รายจายในการพัฒนาที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอน
ไมสามารถรับรูเปนสินทรัพยในงวดถัดไป
รายจายในการพัฒนาที่บันทึกเปนสินทรัพยจะเริ่มตัดจําหนายเมื่อเริ่มผลิตหรือใชในเชิงพาณิชย โดยตัดจําหนายดวยวิธีเสน ตรง
ตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนของการพัฒนานั้น
2.22 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยกเวนในสว นที่เกี่ยวของกับรายการที่รั บรูโดยตรงไปยั งสว นของผูถือหุน หรือกํ าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ อื่ น
ซึ่งเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีไดกําหนดไว
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ภาษีเงินไดงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือสามารถขอคืนได โดยคํานวณจากกําไรขาดทุนประจําปที่ตองเสียภาษี
โดยใชอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลา
ที่รายงานในประเทศที่บริษัทยอยและบริษัทรวมของกลุมบริษัทไดดําเนินงานและเกิดรายไดทางภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ โดยคํานึงถึงสถานการณที่สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซ่ึงขึ้นอยูกับการตีความ
และจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีอากรหากคาดวาจะตองจายชําระคาใชจายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตั้งเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการ
สินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทาง
บัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมี ผล
บังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของ
ไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวน
ผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน กลุมบริษัทไดตั้งภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตางชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทรวม
และสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่ตองเสียภาษีเวนแตกลุมบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราวและ
การกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
นําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บ
เปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
2.23 การจายเงินปนผล
เงินปนผลที่จายไปยังผูถือหุนของบริษัทจะรับรูในดานหนี้สินในงบการเงินของกลุมบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ
บริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล
2.24 กําไรตอหุน
บริษัทและกลุมบริษัท แสดงกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับหุนสามัญ กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับป ที่เปน
ของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป
3

การดําเนินงานตามแผนการปรับโครงสรางบริษัท
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบใหบริษัทจัดตั้ง บริษัทโครงขายบรอดแบนด แหงชาติ (National
Broadband network : NBN Co) และ บมจ.กสท จัดตั้ง บริษัทโครงขายระหวางประเทศและศูนยขอมูลอินเทอรเน็ต จํากัด (Neutral
Gateway & Data Center : NGDC Co) ตามที่ กระทรวงดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม (ดศ.) เสนอ บริ ษั ท จึ งได ดํ า เนิ น การ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกลาวตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จํานวน 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมทุน
29
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จดทะเบียน 20.00 ลานบาท เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.9985 ตอมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
ครม.มีมติเห็นชอบกับแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรของบริษัท และ บมจ.กสท ที่ลาออกไปทํางาน NBN Co และ NGDC Co
ใหกลับมาทํางานในหนวยงานตนสังกัดเดิม บริษัทจึงมีคําสั่งรับพนักงาน NBN Co ซึ่งเปนอดีตพนักงานของบริษัทกลับเขาปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
4

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริษัทและกลุมบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก ความเสี่ยงดานตลาดการเงิน (ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลุมบริษัทจึงมุงเนนสิ่งที่คาดการณไมไดของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบเชิงลบตอผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทและกลุมบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได โดยเฉพาะผลกระทบ
จากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ย บริษัทและกลุมบริษัทจึงใชเครื่องมืออนุพันธทางการเงิน
ตัวอยางเชน สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap) เพื่อกระจายความเสี่ยงจากสกุลเงินหนึ่งไปยังอีก
สกุลเงินหนึ่ง และการชําระหนี้คืนกอนกําหนด (Prepayment) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดภาระหนี้เ งินกู
ตางประเทศ การจัดการความเสี่ยงดําเนินการโดยสายงานการเงิน ตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว

4.1

ความเสี่ยงดานตลาดการเงิน
(1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทและกลุมบริษัทมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ประกอบดวย เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ในสกุลดอลลารสหรัฐฯ
และเยนญี่ปุน ดังนั้น บริษัทและกลุมบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จากสกุลดอลลารสหรัฐฯ และ
เยนญี่ปุนสําหรับสินทรัพย บริษัทและกลุมบริษัทมีเงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศสกุลดอลลารสหรัฐฯ กับธนาคารในประเทศ
ซึ่งมีไวเพื่อจายชําระหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันเกิดจาก
รายการทางการคา และการรับรูสินทรัพยและหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
เพื่อเปนการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและกลุมบริษัทไดดําเนินการสะสมเงินฝาก
ที่เปนเงินตราตางประเทศ เพื่อจายชําระหนี้เงินตราตางประเทศ (Natural Hedging)
รายการทางการคาอื่น เชน การซื้ออุปกรณโครงขายและการจายชําระเจาหนี้การคา บริษัทและกลุมบริษัทยังไมไดดําเนินการปองกัน
ความเสี่ยงสําหรับรายการเหลานี้
(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและกลุมบริษัทไดรับดอกเบี้ยจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งเปลี่ยนแปลงงายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทและกลุมบริษัทจัดการกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยจัดใหมีเงินฝากที่มีอายุครบกําหนดหลายชวงเวลา
และอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดและเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต นอกจากนี้บริษัทและกลุมบริษัท
ยังมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดเปนอัตราคงที่ ณ วันเริ่มตนสําหรับสัญญาเชาทางการเงินที่บริษัทและกลุมบริษัทเปนผูเชา
เงินลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตั๋วสัญญาใชเงิน และหุนกู
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4.2

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทและกลุมบริษัทมีเงินฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ และธนาคารพาณิชยตางๆ (หมายเหตุ 8 9 และ 10) โดยเลือกธนาคาร
ในประเทศและธนาคารตางประเทศที่มีสาขาในประเทศที่มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือในระดับสูง สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้
บริษัทและกลุมบริษัทจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา ซึ่งประกอบดวยตราสารหนี้ภาครัฐ และหุนกูที่มีการจัดอั นดับ
ความนาเชื่อถือที่ระดับ A ขึ้นไป บริษัทและกลุมบริษัทมีนโยบายที่จะทําใหแนใจไดวาการขายสินคาและการใหบริการไปยังลูกคา
ที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับที่มีความเหมาะสม

4.3

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทและกลุมบริษัทจัดการความเสี่ยงของสภาพคลองโดยดํารงเงินสดอยางเพียงพอและมีหลักทรัพยที่มีตลาดรองรับ

5

ประมาณการและการใชวิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณการและขอสมมติ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน รายได
และคาใชจาย โดยผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทํางบการเงิ นจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ

5.1

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
บริษัทและกลุมบริษัทมีลักษณะธุรกิจที่ตองลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณเปนจํานวนมาก ทําใหมีคาเสื่อมราคาของสินทรัพย
ที่ใชในการดําเนินงานเปนสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตนทุนของ อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนทั้งที่ไดมาจาก
การซื้อ สัญญาเชาทางการเงิน และการรวมธุรกิจจะคํานวณคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจากการประมาณการอายุการใหประโยชน
และมูลคาซาก โดยใชวิธีเสนตรง อายุการใหประโยชนถูกประมาณการตั้งแตวันที่ไดรับสินทรัพยมา โดยจะใชประสบการณในอดีต
จากสินทรัพยที่คลายคลึงกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทและกลุมบริษัท
จะทบทวนอายุการใชงาน วิธีการคิดคาเสื่อมราคาและมูลคาคงเหลือ ทุกสิ้นรอบปบัญชี หรือเมื่อมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพ
หรือไมได ใชงานโดยการขายหรือเลิกใช หรือมีการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการแขงขัน อายุการใหประโยชน
งานจริงอาจแตกตางจากที่ไดประมาณการไว ซึ่งการทบทวนในอนาคตนั้นอาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอายุการใหประโยชน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสวนใหญประกอบดวย อุปกรณโครงขายโทรคมนาคมสําหรับโทรศัพทประจําที่ โทรศัพทเคลื่อนที่ เคเบิลใตน้ํา
และโครงขายระหวางประเทศ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนสวนใหญ คือ สิทธิในการถือครองและใชคลื่นความถี่ระบบ 1900 MHz
และโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 (IMT2000) การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและการใชงานจะสงผลใหอายุการใหประโยชนและมูลคา
ของสินทรัพยที่ไดประเมินไวเปลี่ยนไป ณ วันที่ในงบการเงินบริษัทและกลุมบริษัทจะประเมินวาที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพย
ไมมีตัวตนมีขอบงชี้ถึงการดอยคาหรือไม หากพบวามีขอบงชี้ที่ทําใหเชื่อวาอาจเกิดการดอยคา บริษัทและกลุมบริษัทจะทดสอบ
การดอยคาโดยประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากสินทรัพย และคํานึงถึงธุรกิจ ตลาด และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ที่เปนขอบงชี้
วาอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน
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ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย ซึ่งจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุด
ที่สามารถแยกออกมาได มูลคาจากการใชประมาณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง
ซึ่งจะตองใชขอสมมติ หลายประการ เชน อัตราการเติบโตของตลาดโทรคมนาคม แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเลขหมาย
ขอกําหนดของกฎหมาย และการใชอัตราการคิดลดที่เหมาะสม
5.2

การดอยคาของลูกหนี้การคา
บริษัทและกลุมบริษัทไดกําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหนี้การคาซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการ
ผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนผลมาจากการที่บริษัทและกลุมบริษัท
ไดประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยูบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณในอดีตของการติดตามทวงถาม
ความมีชื่อเสียง และการผิดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด

5.3

สัญญาเชาทางการเงินกรณีที่บริษัทและกลุมบริษัทเปนผูเชา
บริษัทและกลุ มบริษัททํ า สัญญาหลายสั ญญากับคูสัญญาซึ่ งเปน บุค คลที่สาม เพื่อเชาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมมาให บริ ก าร
เงื่อนไขการจายเงินใหกับคูสัญญาขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัย เชน การใชงานจริงที่เกิดขึ้น จํานวนของผูใชบริการ ซึ่งจากการพิจารณา
นิยามและเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาเหลานี้ หากบริษัทและกลุมบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเนื้อหาของสัญญามีการโอนความเสี่ย ง
และผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญมาใหบริษัทและกลุมบริษัท บริษัทและกลุมบริษัทจะบันทึกสินทรัพยเหลานี้อยูใน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทและกลุมบริษัท

5.4

การวัดมูลคาของภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชนขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่ใชในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
โดยมีขอสมมติหลายตัว เชน อัตราเงินเฟอ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน อัตรามรณะ รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด
การเปลี่ยนแปลงของขอสมมติเหลานี้จะสงผลกระทบตอมูลคาของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน กลุมบริษัทไดพิจารณาอัตรา
คิดลดที่เหมาะสม ซึ่งไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใชในการกําหนดมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจาย
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน โดยใชอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจายภาระผูกพันให แก
พนักงาน และวันครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระภาระผูกพัน
ขอสมมติหลักสําหรับภาระผูกพันโครงการผลประโยชนซึ่งอางอิงกับสถานการณปจจุบันในตลาดไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 28

6

การจัดการความเสี่ยงในสวนทุน
วัตถุประสงคของบริษัทและกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้น เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ของบริษัทและกลุมบริษัท เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
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7

การจัดประเภทรายการใหม
ตัวเลขที่นํามาเปรียบเทียบไดมีการจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดบัญชี
ปจจุบัน ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จัดประเภทรายงานใหม (หมายเหตุ 8)

5,773.21
934.35

5,471.78
934.35

6,707.56

6,406.13

เงินฝากธนาคาร – โครงการของรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
เงินฝากธนาคาร – โครงการของรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561ตามที่จัดประเภทรายงานใหม

934.35
(934.35)

934.35
(934.35)

-

-

10,789.22
1,264.42

10,791.02
1,234.29

12,053.64

12,025.31

966.62
77.12

966.58
77.12

1,043.74

1,043.70

77.12

77.12

(77.12)

(77.12)

-

-

4,032.57
(1,264.42)

4,086.32
(1,234.29)

2,768.15

2,852.03

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จัดประเภทรายงานใหม (หมายเหตุ 11)
สินคาและพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
สินคาและพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่จัดประเภทรายงานใหม
(หมายเหตุ 12)
ปรับมูลคางานและหักลางเงิน ดศ. - โครงการของรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
ปรับมูลคางานและหักลางเงิน ดศ. - โครงการของรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จัดประเภทรายการใหม
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่จัดประเภทรายการใหม
(หมายเหตุ 13)
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งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
เจาหนี้การคา – โครงการของรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
เจาหนี้การคา – โครงการของรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จัดประเภทรายงานใหม

169.99
(169.99)

169.99
(169.99)

-

-

เจาหนี้ตามสัญญาสวนแบงรายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
เจาหนี้ตามสัญญาสวนแบงรายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จัดประเภทรายงานใหม (หมายเหตุ 22)

14,045.43
(330.01)

14,045.43
(330.01)

13,715.42

13,715.42

8,103.57
(948.51)

8,165.07
(948.51)

7,155.06

7,216.56

775.11
169.99

775.11
169.99

945.10

945.10

299.72

299.72

299.72

299.72

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่จัดประเภทรายการใหม
(หมายเหตุ 26)

3,294.54
(299.72)

3,218.17
(299.72)

2,994.82

2,918.45

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จัดประเภทรายงานใหม (หมายเหตุ 27.2)

1,936.85
1,278.52

1,936.85
1,278.52

3,215.37

3,215.37

คาใชจายคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
คาใชจายคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จัดประเภทรายงานใหม (หมายเหตุ 23)
เงินรับ – โครงการของรัฐ รอการรับรู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
เงินรับ – โครงการของรัฐ รอการรับรู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จัดประเภทรายงานใหม (หมายเหตุ 25)
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่จัดประเภทรายงานใหม (หมายเหตุ 28.1)
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนการใหบริการ - ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
ตนทุนการใหบริการ - ตามที่จัดประเภทรายการใหม

30,821.80
237.68
31,059.48

30,473.02
237.68
30,710.70

คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหาร - ตามที่รายงานไวเดิม
จัดประเภทรายการใหม
คาใชจายในการบริหาร - ตามที่จัดประเภทรายการใหม

13,322.50
(237.68)
13,084.82

13,353.31
(237.68)
13,115.63

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากประจํา
เงินฝากธนาคาร – โครงการของรัฐ
รวม

6.96
8,792.10
243.26
9,042.32
225.81
9,268.13

7.39
4,955.36
810.46
5,773.21
934.35
6,707.56

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
6.90
8,562.60
225.30
8,794.80
225.81
9,020.61

7.32
4,659.16
805.30
5,471.78
934.35
6,406.13

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและประเภทฝากประจํา มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แทจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รอยละ 0.73 ตอป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : รอยละ 0.54 ตอป)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย และ
ประเภทฝากประจํา 3 เดือน ของกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน จํานวน 51.90 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
67.55 ลานบาท) รวมเงินฝากสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ จํานวน 83.24 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 218.90 ลานบาท)
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจายชําระหนี้ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ และไดรวมเงินฝากธนาคาร
– โครงการของรัฐ (เงินที่บริษัทรับจากสํานักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) เพื่อใหบริษัทซึ่งเปนตัวแทน
ของกระทรวงดํ า เนิ น โครงการแทนกระทรวง โดยให บริ ษัทเป น ผู เ บิกจ ายจากงบประมาณกระทรวง ในลั กษณะการเบิ กจ าย
เงินงบประมาณแทนกัน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด) จํานวน 225.81 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
: 934.35 ลานบาท) (หมายเหตุ 25)
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เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา มากกวา 3 เดือน - 12 เดือน
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

17,276.84
-

19,145.46
130.00

17,060.95 18,931.63
130.00

17,276.84

19,275.46

17,060.95 19,061.63

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา มากกวา 3 เดือน - 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 17,276.84
ลานบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 17,060.95 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 19,145.46 ลานบาท และ
18,931.63 ลานบาท ตามลําดั บ) ไดรวมเงินฝากประจํา ของกองทุนสวัส ดิ การสงเคราะหพนัก งาน จํานวน 245.00 ลานบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 215.00 ลานบาท)
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราว มีดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รับโอนจากเงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 14)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

19,275.46 15,035.62
21,716.41 26,427.19
(23,695.34) (22,317.35)
(19.69)
130.00
17,276.84 19,275.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
19,061.63
21,714.35
(23,695.34)
(19.69)
17,060.95

14,785.62
26,422.49
(22,276.48)
130.00
19,061.63

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แทจริง รอยละ 1.72 ตอป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
รอยละ 1.54 ตอป)
10

เงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม

เงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้ - ภายในหนึ่งป
เงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้ - เกินหนึ่งป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

17,594.26
8,474.13

22,243.26
3,276.10

17,594.26 22,243.26
8,474.13 3,276.10

26,068.39

25,519.36

26,068.39 25,519.36
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้ มีดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ตัดจําหนายสวนเกินกวามูลคาตราสารหนี้
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

25,519.36
31,280.14
(30,731.26)
0.15
26,068.39

25,049.34
22,626.41
(22,159.53)
3.14
25,519.36

25,519.36
31,280.14
(30,731.26)
0.15
26,068.39

เงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้ - ภายในหนึ่งป
เงินฝากธนาคาร
ตราสารหนี้

17,189.10
405.16

21,968.22
275.04

17,189.10 21,968.22
405.16
275.04

17,594.26

22,243.26

17,594.26 22,243.26

700.00
7,774.13

3,276.10

700.00
7,774.13

3,276.10

8,474.13

3,276.10

8,474.13

3,276.10

26,068.39

25,519.36

เงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้ - เกินหนึ่งป
เงินฝากธนาคาร
ตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้ทั้งสิ้น

25,049.34
22,626.41
(22,159.53)
3.14
25,519.36

26,068.39 25,519.36

เงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวย เงินที่ฝากไวกับธนาคารตางๆ เปนประเภทเงินฝากที่มี
ระยะเวลากําหนดไมเกิน 24 เดือน ซึ่งไดรวมถึง พันธบัตร และหุนกู โดยบริษัทจะพิจารณาสมทบในแตละปเพื่อนําไปชําระหนี้
ไดตามความจําเปน ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติหลักการจากผูบริหารที่รับผิดชอบงานดานการเงินตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป
โดยตองรายงานตอกรรมการผูจัดการใหญทราบ ทั้งนี้เงินลงทุนเพื่อสํารองชําระหนี้ขางตนมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่แทจริง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 รอยละ 2.06 ตอป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : รอยละ 1.84 ตอป)
11

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การคากิจการโทรคมนาคม (หมายเหตุ 11.1)
ลูกหนี้การคาผูใชบริการจากการรวมการงานและรวมลงทุน
(หมายเหตุ 11.2)
รวมลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

15,287.83

10,561.83

15,287.87

10,563.63

6.16
15,293.99
1,006.36
16,300.35

108.36
10,670.19
1,383.45
12,053.64

6.16
15,294.03
972.73
16,266.76

108.36
10,671.99
1,353.32
12,025.31
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11.1 ลูกหนี้การคากิจการโทรคมนาคม
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ลูกหนี้การคาที่ออกใบแจงหนี้แลว
บุคคลภายนอก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคาที่ออกใบแจงหนี้แลว

8,881.71
982.42
9,864.13

6,622.39
1,144.97
7,767.36

8,881.69
982.48
9,864.17

6,623.83
1,145.02
7,768.85

รายไดคางรับ
บุคคลภายนอก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมรายไดคางรับ
รวมลูกหนี้การคากิจการโทรคมนาคม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคากิจการโทรคมนาคม

8,445.05
562.45
9,007.50
18,871.63
(3,583.80)
15,287.83

5,857.43
562.45
6,419.88
14,187.24
(3,625.41)
10,561.83

8,445.05
562.45
9,007.50
18,871.67
(3,583.80)
15,287.87

5,857.74
562.45
6,420.19
14,189.04
(3,625.41)
10,563.63

ลูกหนี้การคากิจการโทรคมนาคม ประกอบดวย ลูกหนี้ผูใชบริการจากโครงขายของบริษัท เชน จากการใชบริการโทรศัพทพื้นฐาน
คาเชาทอรอยสายเคเบิล คาเชาวงจร คาเชื่อมโยง (Access Charge)
ลูกหนี้การคาที่ออกใบแจงหนี้แลวไดรวมลูกหนี้ที่เปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 978.81
ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 1,140.13 ลานบาท)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 บมจ.กสท มีหนังสือแจงขอยกเลิกขอตกลงการแบงรายไดทางไกลตางประเทศ โดยจะขอชําระเปน
คาเชื่อมตอโครงขาย (IC) ตามอัตราที่เสนอตอ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช). แทน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป ตอมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 บริษัทยื่นฟอง บมจ.กสท ตอศาลปกครองกลาง
เพื่อใหชําระคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของทุนทรัพย จํานวน 4,348.22 ลานบาท และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
ศาลปกครองกลางไดพิ พากษายกฟ องคํ า ฟอ งของบริ ษัท อย า งไรก็ ตามเมื่ อวั น ที่ 7 กุ มภาพั น ธ 2561 บริ ษัท ได ยื่ น อุท ธรณ ต อ
ศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 บริษัทไดยื่นฟอง บมจ.กสท และคูสัญญาของ บมจ.กสท ทั้ง 3 ราย คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) บริษัท ทรู มูฟ จํากัด (TRUE Move) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (DPC) ตอศาลปกครองกลาง
เนื่องจากไมชําระคาเชื่อมโยงโครงขา ย (Access Charge) ตามบันทึกขอตกลงเรื่องการเชื่อมโยงโครงขายโทรศัพทเคลื่ อ นที่
ตอมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษายกฟอง โดยบริษัทไมยื่นอุทธรณเนื่องจากศาลปกครองกลาง
วินิจฉัยวาบันทึกขอตกลงการเชื่อมโยงโครงขาย (Access Charge) ยังคงมีผลสมบูรณที่คูสัญญาจะตองปฏิบัติตาม และใหคูสัญญา
ไปดําเนินการเกี่ยวกับการคิดคํานวณคาตอบแทนการเชื่อมตอกันใหม ตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทอยูระหวาง
การดําเนินการเจรจาเพื่อใหเปนไปตามคําพิพากษา ซึ่งผูบริหารของบริษัทคาดวาผลจากการเจรจาจะเปนประโยชนตอบริษัท
บริษัทไมมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยสําคัญ เนื่องจากบริษัทมีลูกคาจํานวนมากราย ซึ่งไดแก ผูใชบริการโทรศัพท
ทั้งภาคธุรกิจ สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และผูใชรายยอยทั่วไป การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไดครอบคลุมถึงลูกคาที่จะเก็บเงินไมได
ตามประสบการณการชําระเงินในอดีต ดวยเหตุผลเหลานี้ ทําใหฝายบริหารเชื่อวาไมมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเกินกวาจํานวนเงินที่ไดรับรู
ในรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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11.2 ลูกหนี้การคาผูใชบริการจากการรวมการงานและรวมลงทุน
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การคาผูใ ชบริการจากการรวมการงานและรวมลงทุนที่ออกใบแจงหนี้แลว
บุคคลภายนอก
3,784.14
กิจการที่เกี่ยวของกัน
109.90
รวมลูกหนี้การคาผูใชบริการจากการรวมการงานและรวมลงทุน
3,894.04
ที่ออกใบแจงหนี้แลว
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(3,887.88)
รวมลูกหนี้การคาผูใชบริการจากการรวมการงานและรวมลงทุน

6.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3,951.23
140.50
4,091.73

3,784.14
109.90
3,894.04

3,951.23
140.50
4,091.73

(3,983.37)

(3,887.88)

(3,983.37)

108.36

6.16

108.36

ลูกหนี้การคาผูใชบริการจากการรวมการงานและรวมลงทุน เปนลูกหนี้ผูใชบริการโทรศัพทพื้นฐานในสวนที่ใหบริการโดยบริษัท ทรู
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ทรู) และ ทีทีแอนดที โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการออกใบแจงหนี้และเรียกเก็บเงิน โดยเมื่อไดรับ
ชําระจากลูกหนี้แลวจึงจายสวนแบงใหบริษัทดังกลาวขางตนในอัตราสวนแบงรายไดตามที่กําหนดไวในสัญญาที่เกี่ยวของ ตอมา
ทีทีแอนดที ไดประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551
วันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งศาลตามกฎหมายพิทักษทรัพยลูกหนี้เด็ดขาด วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 เจาพนักงาน
พิทักษทรัพยไดมีหมายนัดแจงบริษัทวา ทีทีแอนดที จะหยุดประกอบกิจการตามสัญญารวมการงานฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
และใหบริษัทดําเนินการใหบริการสําหรับผูใชบริการที่เหลืออยูตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2560 เปนตนไป และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ศาลลมละลายกลางไดมีคําพิพากษาให ทีทีแอนดที ลมละลาย สําหรับในสวนที่ใหบริการโดย ทรู บริษัทไดดําเนินการตอเนื่องจาก
ทรู หมดสัญญาฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560
ณ วั นที่ 31 ธัน วาคม 2562 ลู กหนี้ การค าผูใชบริ การจากการรวมการงานและร วมลงทุ นดั งกลาวรวมลู กหนี้ ที่ เป นส วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 109.90 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 140.50 ลานบาท)
11.3 การวิเคราะหอายุหนี้ที่คางชําระ
ลูกหนี้การคากิจการโทรคมนาคม และลูกหนี้การคาผูใชบริการจากการรวมการงานและรวมลงทุน ที่ออกใบแจงหนี้แลว สามารถแยก
ตามอายุหนี้ที่คางชําระได ดังนี้

รายการ
คางชําระไมเกิน 6 เดือน
คางชําระเกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คางชําระเกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป
คางชําระเกินกวา 2 ป

งบการเงินรวม
ลูกหนี้ผูใชบริการจากการ
ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
รวมการงานและรวมลงทุน
2562
2561
2562
2561
6,579.77
4,004.72
(0.20)
123.24
610.24
0.01
71.38
125.45
39.02
3,089.74
3,026.95
3,894.04
4,052.90
9,864.13
7,767.36
3,894.04
4,091.73
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รายการ
คางชําระไมเกิน 6 เดือน
คางชําระเกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
คางชําระเกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป
คางชําระเกินกวา 2 ป

12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้ผูใชบริการจากการ
ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
รวมการงานและรวมลงทุน
2562
2561
2562
2561
6,579.81
4,006.21
(0.20)
123.24
610.24
0.01
71.38
125.45
39.02
3,089.74
3,026.95
3,894.04
4,052.90
9,864.17
7,768.85
3,894.04
4,091.73

สินคาและพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
สินคาสําเร็จรูป
พัสดุในการใหบริการ ขยายงานและซอมแซมบํารุงรักษาโทรศัพท
พัสดุสํานักงาน
หัก คาเผื่อสินคาพัสดุลาสมัยและเสื่อมสภาพ
บัญชีปรับปรุงมูลคางานและหักลางเงิน ดศ.
สินคาและพัสดุคงเหลือ

277.56
989.58
4.23
1,271.37
(324.36)
947.01
947.01

230.41
1,038.41
4.53
1,273.35
(306.73)
966.62
77.12
1,043.74

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
277.52
989.58
4.23
1,271.33
(324.36)
946.97
946.97

230.37
1,038.41
4.53
1,273.31
(306.73)
966.58
77.12
1,043.70

สินคาและพัสดุคงเหลือไดรวมบัญชีปรั บมูลคางานและหักลา งเงิน ดศ. ซึ่งเปนงานในโครงการของรัฐที่ดํ าเนินการเสร็จสิ้นแล ว
แตอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและการตรวจรับงาน รวมถึงอยูระหวางการจัดทํารายงานประกอบการเบิกจาย
คางานดังกลาวกับ ดศ. (หมายเหตุ 25)
13

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ดอกเบี้ยคางรับ
เงินจายลวงหนา
ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

115.19
221.52
491.18
363.66
1,191.55

89.51
188.97
1,175.14
1,314.53
2,768.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
117.64
266.16
491.18
354.81
1,229.79

90.05
291.53
1,175.14
1,295.31
2,852.03

บริษัทไดปรับลดภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ เนื่องจากปรับปรุงหนี้คางที่เกี่ยวของ (หมายเหตุ 22)
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14

เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

เงินลงทุนเผื่อขาย
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 30,34)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

5,959.82
1,251.03
7,210.85

6,810.87
(851.05)
5,959.82

5,959.82
1,251.03
7,210.85

6,810.87
(851.05)
5,959.82

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
โอนเงินลงทุนระยะยาวเปนเงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 9)
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
รวมราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

520.65
350.00
870.65
8,081.50

650.65
(130.00)
520.65
6,480.47

520.65
350.00
870.65
8,081.50

650.65
(130.00)
520.65
6,480.47

เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
หลักทรัพยเผื่อขาย ถือจนครบกําหนด เงินลงทุนทั่วไป
รวม
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
350.00
ตราสารทุน
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต เอเชีย จํากัด
บริษัท เทรดสยาม จํากัด
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท ศูนยใหบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท จํากัด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 3,567.92 3,567.92 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
160.00 160.00 กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
1.00
1.00 3,728.92 3,728.92 หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บวก รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 3,481.93 2,230.90 รวมตราสารทุน
7,210.85 5,959.82 รวม
7,210.85 5,959.82 350.00

-

-

-

350.00

-

30.90 30.90 30.90 30.90
3.00 3.00 3.00 3.00
1.75 1.75 1.75 1.75
585.25 585.25 585.25 585.25
0.40 0.40 0.40 0.40
- 3,567.92 3,567.92
160.00 160.00
1.00 1.00
621.30 621.30 4,350.22 4,350.22
(100.65) (100.65) (100.65) (100.65)
- 3,481.93 2,230.90
520.65 520.65 7,731.50 6,480.47
520.65 520.65 8,081.50 6,480.47

41

194

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพยเผื่อขาย ถือจนครบกําหนด เงินลงทุนทั่วไป
รวม
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ตราสารทุน
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต เอเชีย จํากัด
บริษัท เทรดสยาม จํากัด
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท ศูนยใหบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท จํากัด
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บวก รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย
รวมตราสารทุน
รวม

3,567.92
160.00
1.00
3,728.92
3,481.93
7,210.85
7,210.85

-

350.00

-

-

-

350.00

-

3,567.92 160.00 1.00 3,728.92 2,230.90 5,959.82 5,959.82 350.00

-

30.90
3.00
1.75
585.25
0.40
621.30
(100.65)
520.65
520.65

30.90
3.00
1.75
585.25
0.40
621.30
(100.65)
520.65
520.65

30.90
3.00
1.75
585.25
0.40
3,567.92
160.00
1.00
4,350.22
(100.65)
3,481.93
7,731.50
8,081.50

30.90
3.00
1.75
585.25
0.40
3,567.92
160.00
1.00
4,350.22
(100.65)
2,230.90
6,480.47
6,480.47

มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย มีดังนี้
มูลคาตามบัญชี
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย

7,210.85

ระดับที่ 1
7,210.85

มูลคาตามบัญชี
ระดับที่ 1

งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
-

-

งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ระดับที่ 2 ระดับที่ 3

รวม
7,210.85

รวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย

5,959.82

5,959.82

-

-

5,959.82

ลําดับของมูลคายุติธรรม
ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจําสําหรับสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภท
อยูในระดับของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคานิยามของระดับตางๆ ดังนี้
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- ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันและกิจการ
สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
- ขอมูลระดับที่ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตได ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคา
เสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
- ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
บริษัทและกลุมบริษัท พิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 1 สําหรับตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย ดวยราคาที่มีการเสนอซื้อขาย
(ไมปรับปรุง) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและราคาตามประกาศของหลักทรัพยจัดการกองทุน
15

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

133.67
(98.82)
34.85

133.34
(98.82)
34.52

612.05
(582.05)
30.00

612.05
(582.05)
30.00

34.85

34.52

1,078.02
(166.05)
911.97
941.97

1,078.01
(166.05)
911.96
941.96

การเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

บริษัทรวม
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

34.52
0.33
34.85

34.19
0.33
34.52

30.00
30.00

30.00
30.00

บริษัทยอย
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
รวม

34.85

34.52

911.96
0.01
911.97
941.97

911.64
0.32
911.96
941.96
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เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 บริษัทไดถือหุนใน บริษัท ทีโอที เอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส จํากัด (TOT OS) จํานวน 12,500 หุน ในราคา
หุนละ 100.00 บาท รวมจํานวน 1.25 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญทั้งหมด คิดเปนรอยละ 25.00 ของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ์
ที่จดทะเบียน จํานวนทั้งสิ้น 5.00 ลานบาท บริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการซึ่งมีสิทธิออกเสียงมากกวารอยละ 50.00 ของคะแนนเสียง
ทั้งหมด บริษัทจึงมีอํานาจในการควบคุมบริษัทดังกลาว
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติให บริษัทจายเงินคาหุนบริษัท เดอะ สปอรต คลับ จํากัด (TSC) จํานวน
5,000 หุน ในราคาหุนละ 128.11 บาท รวมจํานวน 0.64 ลานบาท โดยเปนหุนสามัญทั้งหมด คิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวนหุน
จดทะเบียนทั้งสิ้น 20,000 หุน มีมูลคาตามการจดทะเบียนจํานวน 2.00 ลานบาท บริษัทมีตัวแทนในคณะกรรมการซึ่งมีสิทธิออก
เสียงมากกวารอยละ 50.00 ของคะแนนเสียงทั้งหมด บริษัทจึงมีอํานาจในการควบคุมบริษัทดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน TSC มีมติใหเลิกกิจการ และไดดําเนินการจดเลิกกิจการกั บกระทรวงพาณิชย แลวเสร็จ เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2560 ขณะนี้อยูระหวางการชําระบัญชี
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการใหบริษัทจัดตั้ง NBN Co และ บมจ.กสท จัดตั้ง NGDC Co
ตามที่ ดศ. เสนอ บริษัทจึงไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกลาวตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จํานวน
200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมทุนจดทะเบียน 20.00 ลานบาท เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยบริษัท ถือหุ น
รอยละ 99.9985
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ไทย
ไทย

ใหบริการสื่อสารขอมูลผาน
สายโทรศัพท

ดูแลโครงขายและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงขาย

บริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด

บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

เซอรวสิ เสส จํากัด

คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด

ไทย

ใหบริการสื่อสารขอมูลผาน
สายโทรศัพท

บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค

ไทย

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เทลการด จํากัด

บริษัทรวม

บริษัท

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

100.00

136.47

957.52

50.00

ลักษณะ
ความสัมพันธ ทุนที่ชําระแลว

งบการเงินรวม

30.00

49.00

48.12

26.00

สัดสวนของ
การถือหุน
(รอยละ)

612.05

30.00

108.29

460.76

13.00

เงินลงทุน
ตามราคาทุน

(478.38)

4.85

(57.93)

(412.30)

(13.00)

ผลสะสมของ
สวนแบงผล
กําไร(ขาดทุน)

(98.82)

-

(50.36)

(48.46)

-

คาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุน
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34.85

34.85

-

-

-

เงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย - สุทธิ
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ไทย
ไทย

ใหบริการสื่อสารขอมูลผาน
สายโทรศัพท

ดูแลโครงขายและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงขาย

บริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด

บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

100.00

136.47

957.52

50.00

ลักษณะ
ความสัมพันธ ทุนที่ชําระแลว

งบการเงินรวม

30.00

49.00

48.12

26.00

สัดสวนของ
การถือหุน
(รอยละ)

612.05

30.00

108.29

460.76

13.00

เงินลงทุน
ตามราคาทุน

(478.71)

4.52

(57.93)

(412.30)

(13.00)

ผลสะสมของ
สวนแบงผล
กําไร(ขาดทุน)

ทุนที่ออกไดมีการชําระเต็มมูลคาแลว ยกเวนบริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด มีทุนจดทะเบียนมูลคา 221.00 ลานบาท ชําระมูลคาแลวจํานวน 136.47 ลานบาท

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

เซอรวสิ เสส จํากัด

คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด

ไทย

ใหบริการสื่อสารขอมูลผาน
สายโทรศัพท

บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค

ไทย

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เทลการด จํากัด

บริษัทรวม

บริษัท

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

(98.82)

-

(50.36)

(48.46)

-

คาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุน
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34.52

34.52

-

-

-

เงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย - สุทธิ
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ใหบริการรับจางเหมาทั่วไป

ประกอบกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิ
ประโยชนของกิจการ (อยูระหวางการชําระบัญชี)
โทรคมนาคม

บริษัท ทีโอที เอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส จํากัด

บริษัท เดอะ สปอรต คลับ จํากัด

99.9985

25.00

25.00

98.60

30.00

20.00

0.64

1.25

(748.10)

(166.05)

-

(0.64)

-

(165.41)

(582.05)

612.05

1,056.13

-

(108.29)

(460.76)

(13.00)

30.00

108.29

460.76

13.00

1,690.07

20.00

2.00

4.81

1,200.00

100.00

49.00

48.12

26.00

เงินลงทุน คาเผื่อการดอยคา
ตามราคาทุน
ของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

136.47

957.52

50.00

สัดสวนของ
การถือหุน
(รอยละ)

1,078.02

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ลักษณะ
ความสัมพันธ ทุนที่ชําระแลว

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด

โทรคมนาคม

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จํากัด

บริษัทยอย

ดูแลโครงขายและดําเนินกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงขาย

ไทย

ใหบริการสื่อสารขอมูลผานสายโทรศัพท

บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น
เซอรวิสเสส จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

ไทย

ใหบริการสื่อสารขอมูลผานสายโทรศัพท

บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค
คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด

ไทย

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เทลการด จํากัด

บริษัทรวม

บริษัท

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

47

941.97

911.97

20.00

-

1.25

890.72

30.00

30.00

-

-

-

เงินลงทุน
ตามราคาทุน-สุทธิ
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ผูถือหุน
ผูถือหุน

ไทย
ไทย

49.00
30.00

136.47
100.00

1,690.06

20.00

0.64

1.25

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย

99.9985

25.00

25.00

1,056.12

612.05

30.00

108.29

460.76

13.00

(748.10)

(166.05)

-

(0.64)

-

(165.41)

(582.05)

-

(108.29)

(460.76)

(13.00)

เงินลงทุน คาเผื่อการดอยคา
ตามราคาทุน
ของเงินลงทุน

1,078.01

20.00

2.00

4.81

98.60

48.12

957.52

1,200.00

26.00

50.00

สัดสวนของ
การถือหุน
(รอยละ)

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

ประกอบกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิ
ประโยชนของกิจการ (อยูระหวางการชําระบัญชี)
บริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด โทรคมนาคม

บริษัท เดอะ สปอรต คลับ จํากัด

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ไทย

ไทย

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ผูถือหุน

ลักษณะ
ความสัมพันธ ทุนที่ชําระแลว

บริษัท ทีโอที เอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส จํากัด ใหบริการรับจางเหมาทั่วไป

บริษัท เอ ซี ที โมบาย จํากัด

บริษัทยอย

โทรคมนาคม

ดูแลโครงขายและดําเนินกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงขาย

บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น
เซอรวิสเสส จํากัด

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

ไทย

ใหบริการสื่อสารขอมูลผานสายโทรศัพท
ไทย

ไทย

ใหบริการสื่อสารขอมูลผานสายโทรศัพท

บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค
คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด

ไทย

ผลิตบัตรพลาสติกแบบ Chip Card

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เทลการด จํากัด

บริษัทรวม

บริษัท

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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941.96

911.96

20.00

-

1.25

890.71

30.00

30.00

-

-

-

เงินลงทุน
ตามราคาทุน-สุทธิ

รายละเอียดของสินทรัพย หนี้สิน รายได และกําไรขาดทุนของบริษัทรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย(หนี้สิน)สุทธิ

บริษัท เทลการด บริษัท แอดวานซ
จํากัด
ดาตาเน็ทเวอรค
คอมมิวนิเคชั่นส
จํากัด
2562 2561 2562 2561
5.42 5.23 101.43 102.55
11.04 11.04 12.83 12.33
74.66 71.24 13.36 14.08
0.05 0.05
(58.20) (54.97) 100.85 100.75

บริษัท เลนโซ บริษัท โมไบล
ดาตาคอม จํากัด คอมมิวนิเคชั่น
เซอรวิสเสส
จํากัด
2562 2561 2562 2561
15.29 14.54 16.53 15.40
28.47 30.07 100.06 100.05
0.04 0.08 0.44 0.39
43.72 44.53 116.15 115.06

รวม

2562
138.67
152.40
88.50
0.05
202.52

2561
137.72
153.49
85.79
0.05
205.37

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เทลการด บริษัท แอดวานซ บริษัท เลนโซ
จํากัด
ดาตาเน็ทเวอรค ดาตาคอม จํากัด
คอมมิวนิเคชั่นส
จํากัด
2562 2561 2562 2561 2562 2561
0.16 0.16 0.90 3.10 0.66 0.54

รายได
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

(3.23)
(3.23)

(3.26)
(3.26)

0.10
0.10

0.03 (0.81) (0.60)
0.03 (0.81) (0.60)

บริษัท โมไบล
รวม
คอมมิวนิเคชั่น
เซอรวิสเสส
จํากัด
2562 2561 2562 2561
1.88 1.88 3.60 5.68
1.09
1.09

1.10 (2.85) (2.73)
1.10 (2.85) (2.73)

กระทบยอดรายการขอมูลทางการเงิน มีดังนี้

สินทรัพยตนป - สุทธิ
กําไรระหวางป
สินทรัพยปลายป - สุทธิ

บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น
เซอรวิสเสส จํากัด
2562
2561
115.06
113.96
1.09
1.10
116.15
115.06

สวนไดเสียในบริษัทรวม (รอยละ)

30.00

30.00

มูลคาตามบัญชี

34.85

34.52
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เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 บริษัทไดยกเลิกสัญญาเชาสินทรัพยโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 ยานความถี่ 2000 IMT (3G)
กับบริษัทยอย ขณะนี้บริษัทพิจารณาเห็นชอบแผนธุรกิจในการดําเนินการรวมกัน โดยแผนธุรกิจดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม อยูระหวางรอคณะกรรมการ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จํากัด (ACT) ชุดใหมพิจารณาแผนธุรกิจ อยางไรก็ตามบริษัทประเมิน
มูลคาที่คาดวาไดรับคืนจากเงินลงทุนดังกลาวแลว คาดวาไมต่ํากวาราคาตามบั ญชีของเงินลงทุน เนื่องจากสินทรัพยสุทธิของ ACT
ประกอบดวย เงินสด และลูกหนี้การคา ที่ไมมีความเสี่ยง บริษัทจึงไมไดบันทึกการดอยคาเงินลงทุนใน ACT เพิ่มเติม
16

เงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

เงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

139.29
139.29

175.18
175.18

139.29
139.29

175.18
60.00
235.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
เงินใหกูยืมแกพนักงาน

2562

2561

2562

2561

เงินใหกูยืมแกพนักงาน
หัก เงินใหกูยืมแกพนักงาน - สวนที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป

183.39
(32.93)

224.88
(38.09)

183.39
(32.93)

224.88
(38.09)

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

150.46
(11.17)

186.79
(11.61)

150.46
(11.17)

186.79
(11.61)

139.29

175.18

139.29

175.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินใหกูยืมขางตนประกอบดว ยลูกหนี้กองทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ จํานวนเงิน 63.79 ลานบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 71.49 ลานบาท) (ซึ่งรวมเปนสวนหนึ่งของงบการเงินบริษัทตามที่อธิบายในหมายเหตุ 2.20.2.2)
และลูกหนี้บริษัท จํานวนเงิน 119.60 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 153.39 ลานบาท) ทั้งนี้เงินใหพนักงานกูยืมคิดอัตรา
ดอกเบี้ยไมนอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยประเภทฝากประจํา 12 เดือน โดยมีหลักทรัพยและ/หรือบุคคลค้ําประกัน
เต็มจํานวน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเภทของเงินกู โดยบริษัทจะหักชําระเงินกูจากเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน ตามมติคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ไดอนุมัติใหบริษัทรับโอนลูกหนี้พนักงานที่กูยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ กรณีที่พนักงาน
โอนยายไปเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนลูกหนี้ของบริษัทแทน
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งบการเงินรวม
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
หัก เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย - สวนที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

-

-

40.00
(40.00)

60.00
-

-

-

-

60.00

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 NBN Co ทําสัญญากูยืมเงิน จากบริ ษัท จํานวน 200.00 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุน หมุนเวี ยนและ
เสริมสภาพคลอง ระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ยใชอัตราคาเฉลี่ยดอกเบี้ย MLR-1 ของ 4 ธนาคารใหญ โดยทําการเบิกถอนไปแลว
2 งวด รวมเปนเงิน 60.00 ลานบาท และในไตรมาส 4/2562 NBN Co ไดชําระเงินตนใหบริษัท จํานวน 20.00 ลานบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 คงเหลือเงินตนคางชําระ 40.00 ลานบาท
17

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนยาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
โอนยาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

526.26
44.77
571.03
(0.14)
570.89

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(174.83)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562

(174.83)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(174.83)

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

351.43
396.20
396.06

มูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

653.76
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
โอนยาย

526.26
44.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
โอนยาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

571.03
(0.14)
570.89

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

(174.83)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562

(174.83)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(174.83)

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

351.43
396.20
396.06

มูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

653.76

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนที่ดิ นที่ยังไมระบุวัตถุ ประสงค บางสวนใชราคาประเมิ นโดยบริ ษัท จัสติส พร็อพเพอรตี้ แอนด
แอพไพรซัล จํากัด (จัสติสฯ) ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด และบางสวนใชราคาประเมินโดยบริษัท
ซึ่งใชหลักการเดียวกับจัสติสฯ เปนขอมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไมมีการรับรูคาเผื่อ
จากการดอยคาเพิ่ม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไมมีการรับรูคาเผื่อจากการดอยคา)
รายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

18

ราคาทุน
ราคาทุน ณ 1 มกราคม 2561
ราคาทุ
น
จัดประเภทใหม
ราคาทุ
น
ซื้อสินทรัพณย 1 มกราคม 2561
จัรับดโอน(โอน)สิ
ประเภทใหมนทรัพย
ซืจากการบริ
้อสินทรัพยจาค
รัจํบาหน
โอน(โอน)สิ
ายสินทรันพทรั
ย พย
จากการบริจาค
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
จําหนายสินทรัพย
จัดประเภทใหม
ณ
ซื้อวัสินนทีทรั่ 31
พยธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
จัรับดโอน(โอน)สิ
ประเภทใหมนทรัพย
ซืจากการบริ
้อสินทรัพยจาค/สัมปทาน
รัจํบาหน
โอน(โอน)สิ
ายสินทรันพทรั
ย พย
จากการบริ
มปทาน
ณ วันที่ 31จธัาค/สั
นวาคม
2562
จําหนายสินทรัพย
ณ
วัน่อทีมราคาสะสมและขาดทุ
่ 31 ธันวาคม 2562 นจากการดอยคา
คาเสื
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คปรัาเสื
่อมราคาสะสมและขาดทุ
บปรุ
ง/จัดประเภทใหม นจากการดอยคา
ณ
วั
น
ที
่ 1 มกราคม
คาเสื่อมราคาสํ
าหรับ2561
ป (หมายเหตุ 35)
ปรั
บ
ปรุ
ง
/จั
ด
ประเภทใหม
ขาดทุนจากการดอยคา (หมายเหตุ 35)
คาเสื่อบมราคาสํ
หรัพบยป (หมายเหตุ 35)
โอน(รั
โอน)สินาทรั
ขาดทุ
น
จากการด
จําหนายสินทรัพยอยคา (หมายเหตุ 35)
โอน(รั
ทรัพย2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันทีบ่โอน)สิ
31 ธันนวาคม
จําหนายสินทรัพย
ปรับปรุง/จัดประเภทใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป (หมายเหตุ 35)
ปรั
บปรุนงจากการด
/จัดประเภทใหม
ขาดทุ
อยคา (หมายเหตุ 35)
คจําาหน
เสื่อามราคาสํ
ยสินทรัพาหรั
ย บป (หมายเหตุ 35)
ขาดทุ
อยค2562
า (หมายเหตุ 35)
ณ วันนทีจากการด
่ 31 ธันวาคม
จําหนายสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

18

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน
ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน
6,685.96
(122.91)
6,685.96(122.91)
0.08
2.010.08
(0.01)
2.01
6,565.13
(0.01)
0.14
6,565.130.14
17.84
4.2417.84
(0.20)
4.24
6,587.15
(0.20)
6,587.15
(1,601.46)
0.13
(1,601.46)
(14.88)
0.13
0.66
(14.88)0.66
0.02
(1,615.53)
0.02
(1,615.53)
(4.73)
-(4.73)
0.20
(1,620.06)
0.20
(1,620.06)

งบการเงินรวม
อาคารสิ่งปลูกสราง และ
อุปกรณ
อุปกรณอํานวยความ
อาคารสิ่งปลูกสราสะดวก
ง และ
โครงขาย
อุปกรณ
อุปกรณอํานวยความ
โครงขาย
สะดวก
22,694.24
494,155.10
139.29
(60.02)
22,694.24494,155.10
150.93
139.29
(60.02)
40.76
4,483.03
150.93
0.363.30
40.76
4,483.03
(30.85)
(5,026.23)
0.36
3.30
22,843.80
493,706.11
(30.85)
(5,026.23)
98.72
(118.82)
22,843.80
493,706.11
0.06
119.35
98.72
(118.82)
209.61
3,657.74
0.06
119.35
4.28
578.71
209.61
3,657.74
(46.87)
(98,172.17)
4.28
578.71
23,109.60
399,770.92
(46.87)
(98,172.17)
23,109.60
399,770.92
(17,365.80)
(435,318.43)
(84.59)
59.16
(17,365.80)
(435,318.43)
(628.71)
(10,716.99)
(84.59)
59.16
21.63
(233.19)
(628.71)(10,716.99)
(3.29)
21.63
(233.19)
30.76
4,965.53
(3.29)
(18,026.71)
(441,247.21)
30.76
4,965.53
(99.04)
(617.14)
(18,026.71)
(441,247.21)
(551.96)
(9,013.04)
(99.04)(617.14)
953.00
(551.96)
(9,013.04)
44.90
95,375.04
953.00
(18,632.81)
(354,549.35)
44.90
95,375.04
(18,632.81)
(354,549.35)

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตงและ
เครื่อง
เครื่องใชสํานักงาน คอมพิวเตอรและ
และ
่อง
เครื่อเครื
งมื่อองตกแต
และอุปงกรณ
อุปเครื
กรณ
เครื่องใชสํานักงาน คอมพิวเตอรและ
เครื่องมือและอุปกรณ
อุปกรณ
5,586.95
10,813.78
(1.13)
5,586.95
10,813.78
90.53
40.36
(1.13)
5.34
103.4090.53
40.36
0.01
0.02
5.34
103.40
(75.52)
(170.71)
0.01
0.02
5,606.18
10,786.85
(75.52)
(170.71)
20.08
0.02
5,606.18
10,786.85
140.03
29.23
20.08
0.02
7.19
14.00
140.03
29.23
0.01
7.19
14.00
(534.52)
(136.60)
0.01
5,238.97
10,693.50
(534.52)
(136.60)
5,238.97
10,693.50
(5,207.76)
(10,552.57)
1.31
(5,207.76)
(10,552.57)
(163.80)
(140.54)
1.31
(1.46)
(0.19)(163.80)
(140.54)
(0.09)
(1.46)
(0.19)
75.03
170.61
(0.09)
(5,296.77)
(10,522.69)
75.03
170.61
(20.18)
(5,296.77)
(10,522.69)
(142.98)
(110.11)
(20.18)
-0.01
(142.98)
(110.11)
534.26
136.58
0.01
(4,925.66)
(10,496.22)
534.26
136.58
(4,925.66)
(10,496.22)
ยานพาหนะ
580.48
580.48
10.74
-10.74(0.54)590.68
(0.54)
590.68
(0.30)
-(0.30)
0.31
-0.31
590.69
590.69
(572.04)
(572.04)
(5.84)
-(5.84)0.54(577.34)
0.54
(577.34)
(3.89)
-(3.89)
0.01
(581.22)
0.01
(581.22)

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวาง
สินาทรั
พย
กอสร
งและ
ระหว
ติดตัา้งง
กอสรางและ
ติดตั้ง
2,597.02
2,597.02
3,397.71
(4,632.52)3,397.71(4,632.52)1,362.21
1,362.21
4,580.30
(3,906.38)4,580.30(3,906.38)2,036.13
2,036.13
--------

53

53

รวม
543,113.53
(44.77)
543,113.53
3,690.27
(44.77)
0.09
3,690.27
5.70
0.09
(5,303.86)
5.70
541,460.96
(5,303.86)
0.14
541,460.96
4,868.67
0.144,868.67
587.55
(98,890.36)587.55
448,026.96
(98,890.36)
448,026.96
(470,618.06)
(23.99)
(470,618.06)
(11,670.76)
(23.99)
(212.55)
(11,670.76)
(3.38)
(212.55)
5,242.49
(3.38)
(477,286.25)
5,242.49
(736.36)
(477,286.25)
(9,826.71)
(736.36)
953.01
(9,826.71)
96,090.99
953.01
(390,805.32)
96,090.99
(390,805.32)

รวม
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5,084.50

4,949.60

4,967.09

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

4,476.79

4,817.09

5,328.44

อาคารสิ่งปลูกสราง และ
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก
อุปกรณ
โครงขาย

45,221.57

52,458.90

58,836.67

งบการเงินรวม

313.31

309.41

379.19

197.28

264.16

261.21

เครื่องตกแตงและ
เครื่อง
เครื่องใชสํานักงาน คอมพิวเตอรและ
เครื่องมือและอุปกรณ
อุปกรณ

9.47

13.34

8.44

ยานพาหนะ

2,036.13

1,362.21

2,597.02

สินทรัพย
ระหวาง
กอสรางและ
ติดตั้ง

54

57,221.64

64,174.71

72,495.47

รวม
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6,685.96
(122.91)
0.08
2.01
(0.01)
6,565.13
0.14
17.84
4.24
(0.20)
6,587.15
(1,601.46)
0.13
(14.88)
0.66
0.02
(1,615.53)
(4.73)
0.20
(1,620.06)

คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ปรับปรุง/จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคาสําหรับป (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการดอยคา (หมายเหตุ 35)
โอน(รับโอน)สินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ปรับปรุง/จัดประเภทใหม
คาเสื่อมราคาสําหรับป (หมายเหตุ 35)
ขาดทุนจากการดอยคา (หมายเหตุ 35)
จําหนายสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

ราคาทุน
ราคาทุน ณ 1 มกราคม 2561
จัดประเภทใหม
ซื้อสินทรัพย
รับโอน(โอน)สินทรัพย
จากการบริจาค
จําหนายสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
จัดประเภทใหม
ซื้อสินทรัพย
รับโอน(โอน)สินทรัพย
จากการบริจาค/สัมปทาน
จําหนายสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

(17,365.63)
(84.59)
(628.71)
21.63
30.76
(18,026.54)
(99.04)
(551.96)
44.90
(18,632.64)

22,693.74
139.29
40.76
0.36
(30.85)
22,843.30
98.72
0.06
209.61
4.28
(46.87)
23,109.10

อาคารสิ่งปลูกสราง และ
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก

(433,859.53)
59.16
(10,538.09)
(70.84)
(3.29)
4,965.53
(439,447.06)
(617.14)
(9,013.04)
953.00
95,375.04
(352,749.20)

492,354.95
(60.02)
150.93
4,483.03
3.30
(5,026.23)
491,905.96
(118.82)
119.35
3,657.74
578.71
(98,172.17)
397,970.77

อุปกรณ
โครงขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(5,205.77)
1.31
(163.60)
(1.46)
75.03
(5,294.49)
(20.18)
(142.78)
0.01
534.26
(4,923.18)

5,584.47
(1.13)
90.36
5.25
0.01
(75.52)
5,603.44
20.08
139.66
7.19
0.01
(534.52)
5,235.86
(10,552.57)
(140.54)
(0.19)
170.61
(10,522.69)
(110.11)
136.58
(10,496.22)

10,813.78
40.36
103.40
0.02
(170.71)
10,786.85
0.02
29.23
14.00
(136.60)
10,693.50

เครื่องตกแตงและ
เครื่อง
เครื่องใชสํานักงาน คอมพิวเตอรและ
เครื่องมือและอุปกรณ
อุปกรณ

(572.04)
(5.84)
0.54
(577.34)
(3.89)
0.01
(581.22)

580.48
10.74
(0.54)
590.68
(0.30)
0.31
590.69

ยานพาหนะ

-

2,597.02
3,397.71
(4,632.52)
1,362.21
4,580.30
(3,906.38)
2,036.13

สินทรัพย
ระหวาง
กอสรางและ
ติดตั้ง

55

(469,157.00)
(23.99)
(11,491.66)
(50.20)
(3.29)
5,242.49
(475,483.65)
(736.36)
(9,826.51)
953.01
96,090.99
(389,002.52)

541,310.40
(44.77)
3,690.10
5.70
(5,303.86)
539,657.57
0.14
4,868.30
587.55
(98,890.36)
446,223.20

รวม
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5,084.50
4,949.60

4,967.09

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

4,476.46

4,816.76

5,328.11

อาคารสิ่งปลูกสราง และ
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก

45,221.57

52,458.90

58,495.42

อุปกรณ
โครงขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

312.68

308.95

378.70

197.28

264.16

261.21

เครื่องตกแตงและ
เครื่อง
เครื่องใชสํานักงาน คอมพิวเตอรและ
เครื่องมือและอุปกรณ
อุปกรณ

9.47

13.34

8.44

ยานพาหนะ

2,036.13

1,362.21

2,597.02

สินทรัพย
ระหวาง
กอสรางและ
ติดตั้ง

56

57,220.68

64,173.92

72,153.40

รวม

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงราคาตามบัญชีจํานวน 57,220.68 ลานบาท
โดยรวมสินทรัพยโครงขาย 3G จํานวน 6,205.92 ลานบาท ที่สวนใหญแสดงในรายการสินทรัพยประเภทอุปกรณโครงขาย และฝายบริหาร
ของบริษัทไดพิจารณาแผนการใชสินทรัพยโครงขาย 3G เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 9,826.71 ลานบาท และ
9,826.51 ลานบาท ตามลําดับ (ป 2561 : 11,670.76 ลานบาท และ 11,491.66 ลานบาท ตามลําดับ)
19

สินทรัพยไมมีตัวตน
งบการเงินรวม
สิทธิ-ระบบ
จัดการเรียน
การสอน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายระหวางป (หมายเหตุ 35)
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
คาตัดจําหนายระหวางป (หมายเหตุ 35)
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาลิขสิทธิ์ สิทธิในการ
การใช ถือครองคลื่น
ซอฟทแวร
ความถี่

สิทธิการใช
เคเบิลใตน้ํา
ระหวาง
ประเทศ

รวม

8.74
(8.74)

2,310.81
52.24
(200.56)

4,187.21
-

591.20
-

7,097.96
52.24
(209.30)

-

2,162.49
48.45
(19.79)

4,187.21
-

591.20
-

6,940.90
48.45
(19.79)

-

2,191.15

4,187.21

591.20

6,969.56

(8.74)
8.74

(2,176.37)
(48.87)
200.56

(2,299.07)
(249.23)
-

(280.24)
(39.63)
-

(4,764.42)
(337.73)
209.30

-

(2,024.68)
(53.94)
19.80

(2,548.30)
(249.23)
-

(319.87)
(39.63)
-

(4,892.85)
(342.80)
19.80

-

(2,058.82)

(2,797.53)

(359.50)

(5,215.85)

-

134.44
137.81
132.33

1,888.14
1,638.91
1,389.68

310.96
271.33
231.70

2,333.54
2,048.05
1,753.71
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สินทรัพยไมมีตัวตน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิ-ระบบ
จัดการเรียน
การสอน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายระหวางป (หมายเหตุ 35)
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
คาตัดจําหนายระหวางป (หมายเหตุ 35)
ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาลิขสิทธิ์ สิทธิในการ
การใช ถือครองคลื่น
ซอฟทแวร
ความถี่

สิทธิการใช
เคเบิลใตน้ํา
ระหวาง
ประเทศ

รวม

8.74
(8.74)

2,310.00
52.24
(200.56)

4,187.21
-

591.20
-

7,097.15
52.24
(209.30)

-

2,161.68
48.44
(19.80)

4,187.21
-

591.20
-

6,940.09
48.44
(19.80)

-

2,190.32

4,187.21

591.20

6,968.73

(8.74)
8.74

(2,176.01)
(48.80)
200.56

(2,299.07)
(249.23)
-

(280.24)
(39.63)
-

(4,764.06)
(337.66)
209.30

-

(2,024.25)
(53.87)
19.80

(2,548.30)
(249.23)
-

(319.87)
(39.63)
-

(4,892.42)
(342.73)
19.80

-

(2,058.32)

(2,797.53)

(359.50)

(5,215.35)

-

133.99
137.43
132.00

1,888.14
1,638.91
1,389.68

310.96
271.33
231.70

2,333.09
2,047.67
1,753.38

การตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมจํานวน 342.80 ลานบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน
342.73 ลานบาท (ป 2561 : 337.73 ลานบาท และ 337.66 ลานบาท ตามลําดับ) ไดรวมอยูในตนทุนในการใหบริการในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ จํานวน 289.13 ลานบาท (ป 2561 : 289.13 ลานบาท) รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 53.67 ลานบาท และ 53.60 ลานบาท
ตามลําดับ (ป 2561 : 48.60 ลานบาท และ 48.53 ลานบาท ตามลําดับ)
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชนภายในหนึ่งป
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชนเกินกวาหนึ่งป

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะจายชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะจายชําระเกินกวาหนึ่งป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

119.01
3,531.01

78.90
4,100.78

119.01
3,525.50

78.90
4,095.65

3,650.02

4,179.68

3,644.51

4,174.55

(696.39)
(1,413.69)

(446.18)
(2,459.60)

(696.39)
(1,412.73)

(446.18)
(2,458.70)

(2,110.08)

(2,905.78)

(2,109.12)

(2,904.88)

1,539.94

1,273.90

1,535.39

1,269.67

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่ม(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 34)
เพิ่ม(ลด)ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 34)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

1,273.90
477.09
(211.05)

1,102.35
1.34
170.21

1,269.67
476.77
(211.05)

1,099.46
170.21

1,539.94

1,273.90

1,535.39

1,269.67
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สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 บันทึกเปน บันทึกเปน
รายได
รายได
มกราคม
2562 (รายจาย)ใน (รายจาย)ใน
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการดอยคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินวันลาพักรอนสะสม
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 34)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จากคาเสื่อมราคาสะสม
อื่นๆ
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

2,781.44
1,388.95
9.29
4,179.68

(1,045.97)
477.15
(568.82)

39.16
39.16

1,735.47
1,905.26
9.29
3,650.02

(446.18)
(2,458.70)
(0.90)
(2,905.78)
1,273.90

1,045.97
(0.06)
1,045.91
477.09

(250.21)
(250.21)
(211.05)

(696.39)
(1,412.73)
(0.96)
(2,110.08)
1,539.94

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 บันทึกเปน บันทึกเปน
มกราคม
รายได
รายได
2562 (รายจาย)ใน (รายจาย)ใน
กําไรหรือ กําไรขาดทุน
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการดอยคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินวันลาพักรอนสะสม
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2562

2,781.44
1,383.82
9.29

(1,045.97)
476.77
-

39.16
-

1,735.47
1,899.75
9.29

4,174.55

(569.20)

39.16

3,644.51

(446.18)
(2,458.70)

1,045.97

(250.21)
-

(696.39)
(1,412.73)

(2,904.88)

1,045.97

(250.21)

(2,109.12)

1,269.67

476.77

(211.05)

1,535.39
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เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

22

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

4,241.93
98.16

2,688.94
84.74

5,081.30
98.16

3,532.65
84.74

4,340.09

2,773.68

5,179.46

3,617.39

เจาหนี้ตามสัญญาสวนแบงรายได
เจาหนี้ตามสัญญาสวนแบงรายไดเปนเจาหนี้ที่บริษัทตองจายสวนแบงรายไดใหตามขอกําหนดในสัญญารวมการงานและรวมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
เจาหนี้สวนแบงรายไดที่บริษัทเปนผูรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงิน
แทนบริษัทเอกชนคูสัญญา
การใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน
การใหบริการโทรศัพทสาธารณะ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาสวนที่บริษัทเอกชนคูสัญญา
ตองรับผิดชอบ
เจาหนี้สวนแบงรายไดที่บริษัทเปนผูรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงิน
แทนบริษัทเอกชนคูสัญญาสุทธิ
การใหบริการเชื่อมโยงโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงตามเสนทางรถไฟ
การใหบริการขอมูลทางโทรศัพทผานเลขหมายพิเศษ 1900
อื่น ๆ
รวมเจาหนี้ตามสัญญาสวนแบงรายได (หมายเหตุ 7)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

3,247.77
31.17

3,415.24
14.48

3,247.77
31.17

3,415.24
14.48

3,278.94

3,429.72

3,278.94

3,429.72

(3,127.31) (3,275.11) (3,127.31)

(3,275.11)

151.63
154.61
- 13,497.13
50.83
51.06
12.49
12.62

151.63
50.83
12.49

154.61
13,497.13
51.06
12.62

214.95 13,715.42

214.95

13,715.42

วันที่ 24 มีนาคม 2563 สํานักงานอัยการสูงสุดไดแจงคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติขอพิพาทระหวาง
หนวยงานของรัฐและการดําเนินคดี เปนผลใหบริษัทไมตองชําระสวนแบงรายไดจากการใหบริการเชื่อมโยงโครงขายเคเบิลใยแกว
นํ าแสงตามเส นทางรถไฟ บริ ษัทจึ งกลั บรายการเจ าหนี้ ส วนแบ งรายได การให บริ การเชื่ อมโยงโครงข ายเคเบิ ลใยแก วนํ า แสง
ตามเสนทางรถไฟ คูกับรายไดอื่น และภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ (หมายเหตุ 13, 32)
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คาใชจายคางจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยเงินกูยืม
คาบริการรับแจงเหตุขัดของและซอมบํารุงเลขหมาย
โบนัสคางจาย
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
และภาษีสรรพสามิต
คาใชจายคางจายอื่น
รวมคาใชจายคางจาย (หมายเหตุ 7)
24

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

8.25
378.40
1,061.79

14.21
378.40
141.54

8.25
378.40
1,061.79

14.21
378.40
141.54

4,123.80
2,920.94

4,005.12
2,615.79

4,123.80
3,039.93

4,005.12
2,677.29

8,493.18

7,155.06

8,612.17

7,216.56

เงินประกันการใชโทรศัพท
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 เปนตนมาไดกําหนดวา
ผู ใ ห บ ริก ารโทรคมนาคมไม อ าจเรี ย กเก็ บ เงิ น ประกัน การใช โทรศั พ ท หรื อเงิ น อื่ น อั น มี ลั ก ษณะเป น การเรี ยกเก็ บเงิ น ล ว งหน า
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 มีมติเห็นชอบใหบริษัทยกเลิกการเรียกเก็บเงินประกันทุกประเภท
ทั้งบริการที่บริษัทดําเนินการเองและที่บริษัทไดใหบริษัทเอกชนคูสัญญารวมการงานและรวมลงทุนดําเนินการ โดยบริษัทไดกําหนด
การคืนเงินประกันที่เรียกเก็บจากผูใชบริการเปนหลายแนวทาง ซึ่งเริ่มดําเนินการคืนเงินประกันไดตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2545
บริษัทจึงจัดประเภทเงินประกันการใชโทรศัพทเปนหนี้สินหมุนเวียน บริษัทคงเหลือเงินประกันการใชโทรศัพทที่ไมสามารถติดตอผูรับ
เงินได และไมมีการเคลื่อนไหวนานเกิน 10 ป บริษัทจึงไดโอนเปนรายไดอื่นในไตรมาส 4/2560 จํานวน 1,208.20 ลานบาท ซึ่งบริษัท
ไดถือปฏิบัติตามหนังสือที่ กค. 0511/63591 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 เรื่อง การโอนเงินประกันตางๆ เขาเปนรายได ซึ่งระบุวา
“กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการใหบริษัทโอนเงินประกันตางๆ ที่มียอดคางนานเกิน 10 ป และไมสามารถติด ตอ
กับเจาของเงินไดแลว เขาเปนรายไดของบริษัท และหากภายหลังปรากฏวาผูมีสิทธิมาขอรับเงินคืน ใหบริษัทจายคืนเงินดังกลาว
โดยถือเปนรายจายของปนั้นๆ” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดโอนเงินประกันการใชโทรศัพทที่เหลือเปนรายไดอื่นทั้งจํานวน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 287.16 ลานบาท)
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เงินรับ - โครงการของรัฐ รอการรับรู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
เงินรับ - โครงการของรัฐ
โครงการเน็ตประชารัฐ ระยะที่ 1
โครงการขยายอินเทอรเน็ตความเร็ว สูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Big Rock)
โครงการสรางการรับรู
โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ
โครงการพัฒนาเว็บไซตฯ
เจาหนี้การคา – โครงการของรัฐ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

222.76

139.92
596.59

222.76

139.92
596.59

1.00
2.05

17.07
21.53
-

1.00
2.05

17.07
21.53
-

225.81
2.22

775.11
169.99

225.81
2.22

775.11
169.99

228.03

945.10

228.03

945.10

เงินรับ - โครงการของรัฐ รอการรับรู ไดรวมเจาหนี้การคา – โครงการของรัฐ (เจาหนี้ที่บริษัทไดจางใหดําเนินการในโครงการของรัฐ
ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว แตอยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและการตรวจรับงาน เพื่อประกอบการเบิกจาย)
โครงการเน็ตประชารัฐ ระยะที่ 1
บริ ษัทได รั บมอบหมายจาก ดศ. ให เ ปน ผู ดําเนิ น การในการขยายโครงข า ยอิ น เทอร เ น็ ตความเร็ ว สู ง ใหครอบคลุ มทั่ ว ประเทศ
โดยขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแกวนําแสง (FTTx) ใหครอบคลุมหมูบานเปาหมาย จํานวน
24,700 หมูบา น งบประมาณ 13,000.00 ล า นบาท ในลั กษณะการเบิ ก จ า ยงบประมาณแทนกัน ภายใตก รอบแนวทางของ
คณะกรรมการกํากับและติดตามการดําเนินงานโครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(โครงการเน็ตประชารัฐ) โครงการนี้จะยกระดับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทเริ่มดํ าเนิน
โครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 และไดทําการติดตั้งโครงขายในหมูบานเปาหมายไดครบทั้งหมดแลวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปดโครงการแลว (หมายเหตุ 8)
โครงการขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock)
บริษัทไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงขายอินเทอรเน็ตที่เปนเทคโนโลยี
แบบเกาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวยสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ภายในวงเงินงบประมาณ 596.88 ลานบาท ในลักษณะ
การเบิกจายงบประมาณแทนกัน โดยใหสรางโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงไปยังโรงเรียนที่ยังไมมีโครงขายฯ จํานวนไมนอยกวา 3,196 แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสุขศาลาพระราชทาน จํานวนไมนอยกวา 812 แหง ระยะเวลาดําเนินการโครงการตั้งแตวันที่
23 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 และเพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินโครงการไดบรรลุผลตามวัตถุประสงค กรมบัญชีกลางจึงอนุมัติ
ให สป.ดศ. ขยายเวลาการเก็บรักษาเงินงบประมาณไวใชจายตอไปจนถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2563 ตามหนังสื อที่
กค 0402.5/52073 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (หมายเหตุ 8)
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โครงการสรางการรับรู
บริษัทไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการสรางการรับรู เพื่อดําเนินการกิจกรรมยอยการสรางการรับรูในการใชประโยชนโครงขาย
และสงเสริมการใชงานแกประชาชน ภายในวงเงินงบประมาณ 68.09 ลานบาท ในลักษณะการเบิกจายงบประมาณแทนกัน โดยใหสราง
การรับรูการใชประโยชน และการรูเทาทันเทคโนโลยีดิจิทัล เชน จัดทําคูมือการสอน คูมือประชาชน และสื่อดิจิทัลตางๆ พรอมทั้งใหสราง
ผูนําการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับตําบล ดวยการพัฒนาวิทยากรแกนนําอยางนอย 100 คน อบรมพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับ
ชุมชนใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นและที่เกี่ยวของกับโครงการ จํานวน 8,400 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปดโครงการแลว
(หมายเหตุ 8)
โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ
บริษัทไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการเน็ตอาสาประชารัฐเพื่อสรางกลไกการทํางานในพื้นที่เน็ตประชารัฐ ภายในวงเงินงบประมาณ
23.65 ลานบาท ในลักษณะการเบิกจายงบประมาณแทนกัน โดยใหสรางเครือขายอาสาสมัคร “เน็ตอาสาประชารัฐ” ใหเปนเครือขาย
การทํางานระดับพื้นที่หมูบานเน็ตประชารัฐ ทําหนาที่รายงานขอมูลขาวสาร แจงเหตุ สื่อสารระหวางประชาชน กับหนวยงานของรัฐ
พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดั บหมู บาน ฯลฯ ซึ่งกําหนดเปาหมายไวอยางนอย 24,700 หมูบาน ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2561 – 28 มิถุนายน 2562 และเพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินโครงการ ไดบรรลุผลตามวัตถุประสงค
กรมบัญชีกลางจึงอนุมัติให สป.ดศ. ขยายเวลาการเก็บรักษาเงินงบประมาณไวใชจายตอไปจนถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2563
ตามหนังสือที่ กค 0402.5/52073 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (หมายเหตุ 8)
โครงการพัฒนาเว็บไซตสําหรับบูรณาการความรวมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตอการปองปรามขาวปลอมทางโลกดิ จิทั ล
เพื่อสรางประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
บริษัทไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการพัฒนาเว็บไซตสําหรับบูรณาการความรวมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตอการปองปรามขาว
ปลอมทางโลกดิจิทัล เพื่อสรางประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ภายในวงเงินงบประมาณ 2.05 ลานบาท ในลักษณะการ
เบิกจายงบประมาณแทนกัน เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล ขาวสาร และตรวจสอบขาวสาร หรือขอมูลอันเปนเท็จ ขอมูล
หรือขาวสารที่มีการตัดตอขอมูล เนื้อหา การนําเสนอขอมูลขาวสารโดยปราศจากขอเท็จจริง พรอมทั้งสนับสนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงานรวมกับภาคประชารัฐ สามารถตรวจสอบ สอบถาม และรวมมือในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด ตอการ
เผยแพรขาวสาร หรือขอมูลอันเปนเท็จ ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 28 มีนาคม 2563 (หมายเหตุ 8)
26

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
เงินรับลวงหนาคาบริการโทรศัพท
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
ภาษีขายสุทธิ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

45.95
839.84
92.61
1,975.37

328.96
708.75
21.61
1,935.50

45.95
839.84
92.61
1,897.35

328.96
708.75
21.61
1,859.13

2,953.77

2,994.82

2,875.75

2,918.45
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2727 หนีหนี
้สิน้สทีิน่มทีีภ่มาระดอกเบี
ีภาระดอกเบี
้ย ้ย
27.1
27.1 เงินเงิกูนยกูืมยณ
ืม ณวันวัทีน่ 31
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562และและ2561
2561มีรมีายละเอี
รายละเอี
ยดดัยดดั
งนีง้ นี้
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
2562
2562
ตาตงประเทศ
างประเทศในประเทศ
ในประเทศ

27

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เงินเงิกูนจกูากธนาคาร
จากธนาคาร
วกูนของเงิ
่ถึง่ถกํ2562
ึงากํหนด
าหนด
27.1 สเงิวสนนของเงิ
ยืม ณนกูวันยนกูืมทียระยะยาวที
่ ืม31ระยะยาวที
ธันวาคม
และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ชําชํระภายในหนึ
าระภายในหนึ
่งป่งป
- - เงินเงิกูนยกูืมยระยะยาว
ืมระยะยาว
- - รวมเงิ
รวมเงิ
นกูนยกูืมยืม
- - 2562- ตางประเทศ ในประเทศ
เงินกูจากธนาคาร
2562
2562
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ตาตงประเทศ
างประเทศในประเทศ
ในประเทศ
ชําระภายในหนึ่งป
ยจืมากธนาคาร
ระยะยาว
เงินเงิเงิกูนนจกูกูากธนาคาร
นกูนยกูืมนยกูืมยระยะยาวที
สวรวมเงิ
สนของเงิ
วนของเงิ
ืมระยะยาวที
่ถึง่ถกํึงากํหนด
าหนด
ชําชํระภายในหนึ
าระภายในหนึ
่งป่งป
- - เงินเงิกูนยกูืมยระยะยาว
ืมระยะยาว
- - รวมเงิ
รวมเงิ
นกูนยกูืมยืม
- - 2562 - -

2561
2561
รวมรวม ตาตงประเทศ
างประเทศในประเทศ
ในประเทศ

- - - 1,859.11
1,859.11
-งบการเงิ
2,788.65
นรวม - - 2,788.65
- - - 4,647.76
4,647.76
2561
รวม ตางประเทศ ในประเทศ
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
2561
2561
รวมรวม ตาตงประเทศ
างประเทศ ในประเทศ
ในประเทศ
- 1,859.11
- 2,788.65
- 4,647.76
- - - 1,859.11
1,859.11
- - นเฉพาะกิจการ- - 2,788.65
2,788.65
งบการเงิ
- - - 4,647.76
4,647.76
2561

รวมรวม

1,859.11
1,859.11
2,788.65
2,788.65
4,647.76
4,647.76
รวม

รวมรวม
1,859.11
2,788.65
4,647.76
1,859.11
1,859.11
2,788.65
2,788.65
4,647.76
4,647.76

ตางประเทศ ในประเทศ
รวม ตางประเทศ ในประเทศ
รวม
ความเสี
ความเสี
่ยงจากอั
่ยงจากอั
ตราดอกเบี
ตราดอกเบี
้ยของเงิ
้ยของเงิ
นกูนยกูืมยณืม ณวันวัทีน่ 31
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562และและ2561
2561มีรมีายละเอี
รายละเอี
ยดดัยดดั
งนีง้ นี้
เงินกูจากธนาคาร
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
ชําระภายในหนึ่งป
- 1,859.11
1,859.11
2562
2562
2561
2561
เงินกูยืมระยะยาว
-างประเทศ - ในประเทศ
- 2,788.65 ในประเทศ
2,788.65
ตาตงประเทศ
ในประเทศ
ตาตงประเทศ
างประเทศ
ในประเทศ
รวมเงินกูยืม
- 4,647.76
4,647.76
เงินเงิกูนยกูืมยทัืม้งทัสิ้นงสิ้น
อัตอัราลอยตั
ตราลอยตั
วว
- - - 4,647.76
4,647.76
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
งบการเงินรวม

2562
2562
2562
ตาตตงประเทศ
งประเทศ ในประเทศ
ในประเทศ
าางประเทศ
ในประเทศ
เงินเงิกูนยกูืมยทัืม้งทัสิ้นงสิ้น
ตราลอยตั
อัตอัราลอยตั
วว

- -

2561
2561
2561
ตาตตงประเทศ
งประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
าางประเทศ
ในประเทศ

- -

- -

4,647.76
4,647.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ตางประเทศ
ในประเทศ
เงินกูยืมทั้งสิ้น
อัตราลอยตัว

-

-

2561

6565

ตางประเทศ

ในประเทศ

-

4,647.76
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อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : รอยละ
งบการเงินรวม
2562
เงินกูยืมทั้งสิ้น
เงินกูจากธนาคาร

2561

ตางประเทศ

ในประเทศ

ตางประเทศ

ในประเทศ

-

-

-

2.75
หนวย : รอยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
เงินกูยืมทั้งสิ้น
เงินกูจากธนาคาร

2561

ตางประเทศ

ในประเทศ

ตางประเทศ

ในประเทศ

-

-

-

2.75

ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2562
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินกูจากธนาคาร
ในประเทศ

-

-

2561
ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

2,788.65

2,766.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินกูจากธนาคาร
ในประเทศ

-

-

2561
ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

2,788.65

2,766.50

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมที่บริษัท
คาดวาจะตองจาย ณ วันที่ในรายงาน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงิ นกับธนาคาร 2 แหง เปนจํานวนเงิน 14,707.39 ลานบาท เพื่อใช ลงทุน
ในโครงการสรางโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ระยะเวลา 10 ป อัตราดอกเบี้ยที่ใชคํานวณเปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยรายใหญ 4 ราย และบวกดวยอัตรารอยละ 1.53 ตอป เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทไดชําระคืนเงิ นกู
ครบถวนแลว
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27.2 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 7)

2,730.82

3,215.37

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,730.82

3,215.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน จํานวน 2,730.82 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 3,215.37 ลานบาท)
เปนหนี้สินที่อยูในระหวางขอพิพาทที่ยังไมไดขอยุติ ไดถูกจัดประเภทเปนหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ตามรายละเอียดที่กลาวในหมายเหตุ 7
28

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

28.1 ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน เปนหนี้สินผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน - วันลาพักผอนประจําป
ซึ่งใหสิทธิยกวันลาสะสมได ตามคําสั่งบริษัท เรื่อง การลาและการหยุดพักผอนประจําป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 316.58
ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 299.72 ลานบาท)
28.2 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
งบการเงินรวม
หนี้สินผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน
- โครงการคาตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน
- โครงการคาตอบแทนความชอบในการทํางานครบ 25 ป และ 36 ป
รวม

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
- โครงการคาตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสั มพันธและผลประโยชนอื่นเมื่ อเกษียณอายุ
(หมายเหตุ 35)
- โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน (หมายเหตุ 35)
- โครงการค าตอบแทนความชอบในการทํางานครบ 25 ป และ 36 ป
(หมายเหตุ 35)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

9,156.42

6,580.89

9,128.86

6,555.25

336.25
33.64
9,526.31

342.59
21.27
6,944.75

336.25
33.64
9,498.75

342.59
21.27
6,919.11

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,717.18
22.67

454.28
22.55

2,715.13
22.67

447.25
22.55

16.50
2,756.35

1.51
478.34

16.50
2,754.30

1.51
471.31
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28.2.1 โครงการคาตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ
บริษัทและกลุมบริ ษัท มีนโยบายกําหนดใหพนักงานที่ มีอายุครบ 60 ปบริบูรณเ กษียณอายุเมื่อสิ้น ป งบประมาณ โดยพนักงานที่
เกษียณอายุจะไดรับคาตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ
สําหรับพนักงานที่ทํางานติดตอกันครบ 5 ป แตไมถึง 15 ป และที่ทํางานครบ 15 ป ดวยอัตราคาตอบแทนเปนจํานวน 180 วัน และ
300 วัน ของฐานเงินเดือน เดือนสุดทายกอนเกษียณอายุ ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ํา
ของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ เพิ่มอัตราคาชดเชยกรณีเลิกจางใหกับลูกจางที่ทํางานครบ 20 ปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 400 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 400 วันสุดทาย ซึ่งใหมีผลใชบังคับแกลูกจางที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามขอบั งคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2562 เปนตนไป การเปลี่ยนแปลง
ดั งกล าวถื อเป นการแก ไขโครงการสํ าหรั บโครงการผลประโยชน หลั งออกจากงาน มี ผลกระทบให บริ ษั ทและกลุ มบริ ษัท มี หนี้ สิ น
ผลประโยชนของพนักงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทและกลุมบริษัทไดบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยรับรูตนทุนบริการ
ในอดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จํานวน 2,256.84 ลานบาท ในงวดป 2562
หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

9,156.42

6,580.89

9,128.86

6,555.25

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของหนี้สินของโครงการฯ ประกอบดวย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หนี้สินของโครงการฯ ตนป
ผลประโยชนจายในระหวางป
โอนเปนคาใชจายคางจายในหมวดหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรูคูกับคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หนี้สินของโครงการฯ ปลายป

2562

2561

2562

2561

6,580.89
(343.57)
(8.29)
2,717.18
210.21

6,329.49
(196.39)
(6.49)
454.28
-

6,555.25
(343.44)
(8.29)
2,715.13
210.21

6,310.88
(196.39)
(6.49)
447.25
-

9,156.42

6,580.89

9,128.86

6,555.25
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คาใชจายที่รับรูเปนคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย
งบการเงินรวม

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีตที่รับรูในป
ดอกเบี้ย
รวม (หมายเหตุ 28.2)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

267.14
2,256.84
193.20

267.44
186.84

265.09
2,256.84
193.20

260.41
186.84

2,717.18

454.28

2,715.13

447.25

28.2.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน หรือกองทุนบําเหน็จเดิมตามพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2497 เพื่อจายสงเคราะหเปนเงินบําเหน็จใหแกพนักงานเมื่อตองออกจากงาน โดยบริษัทจะจายใหพนักงานดวยจํานวนเงินเดือน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 คูณดวยอายุงานตั้งแตวันเริ่มทํางานถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 และจํานวนเงินเดือน ณ วันที่ออกจาก
กองทุนฯ คูณดวยอายุงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 จนถึงวันที่ออกจากกองทุนฯ
หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

2562

2561

2562

2561

336.25

342.59

336.25

342.59

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของหนี้สินของโครงการฯ ประกอบดวย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หนี้สินของโครงการฯ ตนป
ผลประโยชนจายในระหวางป
หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรูคูกับคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หนี้สินของโครงการฯ ปลายป

2562

2561

2562

2561

342.59
(14.59)
22.67
(14.42)

332.25
(12.21)
22.55
-

342.59
(14.59)
22.67
(14.42)

332.25
(12.21)
22.55
-

336.25

342.59

336.25

342.59
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คาใชจายที่รับรูเปนคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ย
รวม (หมายเหตุ 28.2)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

12.48
10.19

12.59
9.96

12.48
10.19

12.59
9.96

22.67

22.55

22.67

22.55

บริษัทจายเงินสมทบเพื่อกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงานที่เปน
สมาชิกฯ และจายสมทบเพิ่มใหเทากับภาระผูกพันที่พึงจาย ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมาชิกของกองทุนสวัสดิการฯ มีจํานวน 214 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 226 คน)
28.2.3 โครงการคาตอบแทนความชอบในการทํางานครบ 25 ป และ 36 ป
บริษัทไดใหรางวัลตอบแทนความชอบจากการทํางานระยะยาวแกพนักงานที่มีอายุการทํางานครบ 25 ป และ 36 ป
หนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
2562
2561

หนี้สินผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

33.64

21.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
33.64

21.27

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของหนี้สินโครงการฯ ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2562
2561
หนี้สินของโครงการฯ ตนป
ผลประโยชนจายในระหวางป
หนี้สินของโครงการฯ ที่รับรูคูกับคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนี้สินของโครงการฯ ปลายป

21.27
(4.13)
16.50
33.64

23.42
(3.66)
1.51
21.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
21.27
(4.13)
16.50
33.64

23.42
(3.66)
1.51
21.27
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คาใชจายที่รับรูเปนคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุน ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2562
2561
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ย
รวม (หมายเหตุ 28.2)

15.96
0.54
16.50

0.89
0.62
1.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
15.96
0.54
16.50

0.89
0.62
1.51

ขอสมมติหลักที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักรอยละ 3.0 - 6.0 ตอป แยกตามชวงอายุของพนักงาน
ขอสมมติดานประชากรศาสตร
1) ขอสมมติอัตรามรณะ
ขอสมมติที่เกี่ยวของกับอัตรามรณะในอนาคตไดมาจากตารางอัตรามรณะไทยป 2560 สําหรับเพศชายและหญิง โดยมีการปรับปรุง
อัตราการเสียชีวิตรอยละ 3.0 ตอป
2) ขอสมมติอัตราการเขา - ออกของพนักงาน
อัตราการเขา - ออกของพนักงานใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการลาออกรอยละ 0.2 - 6.0 ตอป แยกตามชวงอายุของพนักงาน
3) ขอสมมติทางการเงิน
อัตราคิดลดสําหรับประเทศไทยใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมาเปนเกณฑในการกําหนด โดยใชอัตรารอยละ 1.18 – 2.42 ตอป
(เทากับรอยละ 1.5646 ตอป)
28.2.4 ความออนไหวของขอสมมติหลัก
28.2.4.1 โครงการคาตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในขอสมมติ
ของภาระผูกพัน
ของภาระผูกพัน
(รอยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

1.00 ลดลง
1.00 เพิ่มขึ้น
20.00 ลดลง
1.00 เพิม่ ขึ้น

754.27
802.55
32.15
22.17

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

670.80
724.89
31.88
24.07

71

224

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในขอสมมติ
ของภาระผูกพัน
ของภาระผูกพัน
(รอยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

1.00 ลดลง
1.00 เพิ่มขึ้น
20.00 ลดลง
1.00 เพิม่ ขึ้น

541.82
718.75
16.92
31.61

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

481.82
640.35
16.74
34.82

การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ไมมีการคิดลดระหวางป 2562 - 2573 มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

สวนที่ไมเกิน 1 ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

รวม

523.78

2,556.72

11,340.10

14,420.60

283.96

1,769.27

10,142.52

12,195.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระหวาง 1-3 ป สวนที่เกิน 3 ป

รวม

สวนที่ไมเกิน 1 ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

งบการเงินรวม
ระหวาง 1-3 ป สวนที่เกิน 3 ป

523.78

2,556.72

11,340.10

14,420.60

283.96

1,769.27

10,142.52

12,195.75

28.2.4.2 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในขอสมมติ
ของภาระผูกพัน
ของภาระผูกพัน
(รอยละ)
1.00
1.00
20.00
1.00

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

26.32
25.47
0.15
0.06

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

23.68
23.20
0.15
0.06
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ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในขอสมมติ
ของภาระผูกพัน
ของภาระผูกพัน
(รอยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

1.00
1.00
20.00
1.00

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

27.50
32.98
0.33
0.30

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

24.77
29.58
0.33
0.31

การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ไมมีการคิดลดระหวางป 2562 - 2573 มีดังนี้

สวนที่ไมเกิน 1 ป

งบการเงินรวม
ระหวาง 1-3 ป สวนที่เกิน 3 ป

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

35.32

76.56

374.03

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

15.39

84.04

491.69

591.12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระหวาง 1-3 ป สวนที่เกิน 3 ป

รวม

สวนที่ไมเกิน 1 ป

485.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

35.32

76.56

374.03

485.91

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

15.39

84.04

491.69

591.12

28.2.4.3 โครงการคาตอบแทนความชอบในการทํางานครบ 25 ป และ 36 ป
ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในขอสมมติ
ของภาระผูกพัน
ของภาระผูกพัน
(รอยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

1.00 ลดลง
20.00 ลดลง
1.00 เพิ่มขึ้น

1.73
0.09
0.04

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง

1.55
0.09
0.04
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ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในขอสมมติ
ของภาระผูกพัน
ของภาระผูกพัน
(รอยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต

1.00 ลดลง
20.00 ลดลง
1.00 เพิ่มขึ้น

1.03
0.05
0.06

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง

0.92
0.05
0.05

การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ไมมีการคิดลดระหวางป 2562 - 2573 มีดังนี้

สวนที่ไมเกิน 1 ป

งบการเงินรวม
ระหวาง 1-3 ป สวนที่เกิน 3 ป

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

9.16

9.69

28.40

47.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

4.08

11.28

17.14

32.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สวนที่ไมเกิน 1 ป

ระหวาง 1-3 ป

สวนที่เกิน 3 ป

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

9.16

9.69

28.40

47.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

4.08

11.28

17.14

32.50

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ ขณะที่ใหขอสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณดังกลาว
ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหวของภาระผูกผัน
ผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเดียวกับการคํานวณผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
ที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน (วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Project Unit credit Method))
29

กําไรสะสมสวนที่จัดสรรแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
สํารองเพื่อการขยายงาน
สํารองตามกฎหมาย
รวม

1,577.88
608.12
2,186.00

1,550.35
608.12
2,158.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,518.11
600.00
2,118.11

1,518.11
600.00
2,118.11
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สํารองเพื่อการขยายงาน
บริษัทจัดสรรสํารองเพื่อการขยายงานในกิจการโทรศัพทในอัตรารอยละของกําไรสุทธิของปกอน โดยการจัดสรรแตละครั้งจะตองไดรับ
การอนุมัติจากกระทรวงการคลัง สํารองดังกลาวไมมีขอจํากัดทางกฎหมาย
สํารองตามกฎหมาย
ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งบริษัทได
สํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแลว สํารองตามกฎหมายไมสามารถนํามาจายปนผลได
30

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ประกอบดวยเงินลงทุนเผื่อขายและภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ยอดยกมาตนป
การเปลี่ยนแปลงระหวางป
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 14, 34)
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ34)
ยอดคงเหลือปลายป
31

2562

2561

2562

2561

1,784.72

2,465.56

1,784.72

2,465.56

1,251.03
(250.21)

(851.05)
170.21

1,251.03
(250.21)

(851.05)
170.21

1,000.82

(680.84)

1,000.82

(680.84)

2,785.54

1,784.72

2,785.54

1,784.72

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ยอดยกมาตนป
การโอนหุน
ปนผลรับจากบริษัทยอย
สวนแบงขาดทุนสุทธิในบริษัทยอย
ยอดคงเหลือปลายป

(1.76)
(0.20)
0.28
(1.68)

3.67
(0.32)
(0.19)
(4.92)
(1.76)
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รายไดอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผล
กลับรายการเจาหนี้สวนแบงรายไดการใหบริการเชื่อมโยงโครงขาย
เคเบิลใยแกวนําแสงตามเสนทางการรถไฟ
อื่นๆ
รวมรายไดอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

1,070.50
199.89

763.88
190.50

1,069.31
199.89

761.30
190.50

12,715.04
1,516.59

932.80

12,715.04
1,525.01

937.13

15,502.02

1,887.18

15,509.25

1,888.93

คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐและการดําเนินคดี ไดมีคําชี้ขาด เปนผลใหบริษัทไมตองชําระหนี้
บริษัทจึงกลับรายการเจาหนี้สวนแบงรายไดการใหบริการเชื่อมโยงโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงตามเสนทางการรถไฟเปนรายไดอื่น
(หมายเหตุ 22)
33

ตนทุนทางการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยจาย - เงินกูยืม
ตนทุนทางการเงินอื่น
รวมตนทุนทางการเงิน
34

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

106.48
0.70

166.01
0.70

113.74
0.70

185.05
0.70

107.18

166.71

114.44

185.75

ภาษีเงินได สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ภาษีเงินไดปปจจุบัน :
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
รายการที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราว (หมายเหตุ 20)
รวมคาใชจายภาษีเงินได

2562

2561

2562

2561

1,450.71

24.36

1,428.76

-

1,450.71

24.36

1,428.76

-

(477.09)

(1.34)

(476.77)

-

973.62

23.02

951.99

-
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ภาษีเ งินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีของกลุมบริษัท มียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกั บอัตราภาษี
ของประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

กําไรกอนภาษี

2562

2561

2562

2561

12,366.80

1,766.99

12,273.62

2,046.59

2,473.36

353.40

2,454.73

409.32

(20.11)
(0.06)
(1,119.57)
(533.57)
243.74
(70.17)

(19.18)
(0.07)
(407.94)
(474.84)
642.26
(70.61)

(20.11)
(1,119.57)
(514.75)
221.86
(70.17)

(19.18)
(407.94)
(396.17)
484.58
(70.61)

973.62

23.02

951.99

-

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษี
รอยละ 20
ผลกระทบ
เงินปนผลที่ไดรับสิทธิยกเวนภาษี
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวทางภาษีที่ไมใช
ขาดทุนสะสมใชไป
คาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักภาษีได
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดที่ (ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวของกับองคประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดังนี้
งบการเงินรวม
2562
กอนภาษี
กําไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 14, 30) 1,251.03
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
(195.79)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 20) 1,055.24

ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

2561
หลังภาษี

กอนภาษี

ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

หลังภาษี

(250.21) 1,000.82

(851.05)

170.21

(680.84)

39.16

(156.63)

-

-

-

(211.05)

844.19

(851.05)

170.21

(680.84)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
กอนภาษี
กําไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย(หมายเหตุ 14, 30) 1,251.03
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
(195.79)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 20) 1,055.24

2561

ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

หลังภาษี

กอนภาษี

ภาษี
(ลด)/เพิ่ม

หลังภาษี

(250.21)

1,000.82

(851.05)

170.21

(680.84)

39.16

(156.63)

-

-

-

(211.05)

844.19

(851.05)

170.21

(680.84)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2559” กําหนดใหจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป
35

คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
1) คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 18)
การตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 19)
รวม
2) รายการขาดทุน(กลับรายการขาดทุน)จากการด อยค าของที่ ดิ น
อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 18)
3) ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
4) คาสอบบัญชี
5) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
6) คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน
เครื่องจักร อุปกรณ และยานพาหนะ
ที่ดิน และอาคาร
รวม

9,826.71
342.80
10,169.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

11,670.76 9,826.51
337.73
342.73
12,008.49 10,169.24

11,491.66
337.66
11,829.32

(953.01)

212.55

(953.01)

50.20

12.85

(2.41)

12.85

(2.41)

3.35

6.56

3.00

5.30

170.08

153.98

170.08

153.98

8,775.51 17,422.99
189.25
198.37
8,964.76 17,621.36

8,775.20
189.25
8,964.45

17,423.30
198.37
17,621.67
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งบการเงินรวม
2562
2561
7) คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
เงินเดือน คาจาง และโบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
คาตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธและผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ
(หมายเหตุ 28.2)
เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน (หมายเหตุ 28.2)
คาตอบแทนความชอบในการทํางานครบ 25 ป และ 36 ป (หมายเหตุ 28.2)
ผลประโยชนระยะสั้น - วันลาพักรอน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

11,580.50
1,172.78

10,217.22
1,121.41

10,650.62
1,169.62

9,348.77
1,114.11

2,717.18
22.67
16.50
42.37
15,552.00

454.28
22.55
1.51
10.12
11,827.09

2,715.13
22.67
16.50
42.37
14,616.91

447.25
22.55
1.51
10.12
10,944.31

สวนแบงรายได นําสงตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
ในมาตรา 84 วรรคสาม ระบุวา เมื่อพนกําหนดระยะเวลาสามป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหรัฐวิสากิจนํารายไดจากผลประกอบการ
ในสวนที่ไดรับในการใหอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคสองที่รัฐวิสาหกิจไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ ทั้งนี้ไมวาจะไดดําเนินการทั้งหมดหรือบางสวน โดยใหหักคาใชจายตามที่กฎหมายกําหนด
เหลือเทาใดใหสง กสทช. เพื่อให กสทช. นําสงเงินจํานวนดังกลาวเปนรายไดแผนดินตอไป
ตาม พรบ. กสทช. มาตรา 84 วรรคสาม มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2556 - วันที่ 30 กันยายน 2558 ใหบริษัทนําสงสวนแบงรายได
จากการดําเนินการตามการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาหลังหักคาใชจายใหกับ กสทช. คาใชจายที่สามารถนํามาหักลดหยอน กอนนําสงให
กสทช. ประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเฉพาะในสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจากการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(2) คาใชจายเพื่อสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และตาม
มาตรา 50 เฉพาะสวนที่คิดจากฐานรายไดที่เกิดจากอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
(3) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 กระทรวงการคลังแจงหลักเกณฑในการหักคาใชจายตามมาตรา 84 วรรคสาม และวิธีปฏิบัติในการนําสง
สวนแบงรายไดฯ บริษัทไดคํานวณเงินที่ตองนําสงสํานักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑใหม โดยป 2556 (12 วัน) ไมมีรายไดที่ตองนําสง
และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 บริษัทนําสงสวนแบงรายไดป 2557 จํานวน 572.50 ลานบาท สําหรับป 2558 ไมมีสวนแบงรายได
ที่ตองนําสง ทั้งนี้ไดหักลดหยอนในสวนของคาใชจายที่เกิดจากการใหบริการเพื่อสังคมตามนโยบายรัฐบาล จํานวนเงิน 2,705.54
ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ ดศ.

79

232

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

36

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูใน
ระหวางป สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

กําไรสวนที่เปนของบริษัท
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป (หนวย : ลานหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

11,392.90
600.00
18.99

1,748.90
600.00
2.91

11,321.63
600.00
18.87

2,046.59
600.00
3.41

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดในระหวางป 2562 และ 2561
37

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทถูกควบคุมโดยกระทรวงการคลังซึ่งเปนผูถือหุนเพียงผูเดียวและเปนผูถือหุนในลําดับสูงสุดของบริษัท บริษัทไดดําเนินธุรกิจกับ
หนวยงานราชการของรัฐบาลไทยและรั ฐวิ สาหกิ จ ซึ่งรัฐบาลไทยเป นผู ถือหุนหรื อรั ฐบาลไทยเป นผู ควบคุมทั้งทางตรงและทางอ อม
(รวมเรียกวา หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเปนลูกคารายสําคัญของบริษัท โดยรายการทางธุรกิจ
กับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเหลานี้เปนไปตามปกติทางธุรกิจ บริษัทไดแสดงยอดรายไดและยอดลูกหนี้กับหนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจเปนยอดรวม ยกเวนรายการกับ บมจ.กสท แสดงเปนรายการแยกตางหาก เนื่องจากอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
และดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท
ความสัมพันธที่บริษัทมีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีการควบคุมรวมกัน หรือเปนกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท รายการกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเฉพาะรายการที่บริษัทเปนผูใหบริการผานโครงขายของบริษัท มีดังนี้
บริษัท
กระทรวงการคลัง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
หนวยงานราชการของรัฐบาลไทยและรัฐวิสาหกิจ
บริษัท เอ ซี ที โมบาย จํากัด
บริษัท ทีโอที เอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส จํากัด
บริษัท เดอะ สปอรต คลับ จํากัด
บริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด
บริษัท เทลการด จํากัด
บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท เลนโซดาตาคอม จํากัด
บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิสเสส จํากัด
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
เปนผูถือหุนของบริษัทผูเดียวและเปนผูถือหุนในลําดับสูงสุดของบริษัท
เปนกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรอยละ 100
เปนกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลไทย
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง รอยละ 98.60
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง รอยละ 25
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง รอยละ 25
เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนโดยตรง รอยละ 99.9985
เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนโดยตรง รอยละ 26
เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนโดยตรง รอยละ 48.12
เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนโดยตรง รอยละ 49
เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนโดยตรง รอยละ 30
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทถือหุนไมเกินรอยละ 20
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บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการกับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อาทิเชน ไฟฟา น้ําประปา การเดินทาง (ทางอากาศ รถไฟ
รถประจําทาง) เชื้อเพลิง ไปรษณีย การเชาอาคารและที่ดิน เปนตน ซึ่งเปนรายการที่มีเงื่อนไขตามปกติท างธุรกิจ นอกจากนั้น
บริษัทยังมีหนาที่เก็บภาษี ซึ่งรวมถึงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จาย แทนรัฐบาลไทย โดยบริษัทไมไดรับ
คาตอบแทนจากรัฐบาลไทยในการทําหนาที่จัดเก็บภาษีดังกลาว รายละเอียดคาสินคาและบริการขางลางนี้ที่เกี่ยวกับหนวยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ไดเปดเผยเฉพาะรายการที่เกิดกับ บมจ.กสท เทานั้น เนื่องจากไมสามารถจัดเก็บขอมูลคาใชจายและเจาหนี้กับหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นทั้งหมดได จึงไมเปดเผยขอมูลคาใชจายและเจาหนี้กับหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นในงบการเงินนี้
บริ ษัทไม ไดเ ป ดเผยรายการกั บพนั กงาน ผู บริ หาร หรื อสมาชิ กในครอบครัว ที่ ใ กลชิ ดกั บบุ คคลดั งกล าว ของหน ว ยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจเปนรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากบริษัทไมสามารถหายอดรวมของรายการดั งกลาวที่มีจํานวนมาก
และหลากหลาย อยางไรก็ตาม รายการดังกลาวมีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
บริษัทเชื่อวาการเปดเผยรายการที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ไดแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณาอยาง
พอเพียงแลว
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เฉพาะรายการที่บริษัทเปนผูใหบริการผานโครงขายของบริษัท
37.1 รายไดจากการใหบริการ
งบการเงินรวม
2562
2561
รายไดจากการใหบริการโทรคมนาคม
กระทรวงการคลัง
บริษัทยอย
บริษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
บมจ.กสท
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

รายไดจากบริการโทรคมนาคมอื่น
กระทรวงการคลัง
กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
บมจ.กสท
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

22.57
-

28.78
0.11

22.57
0.26
-

28.78
0.27
0.11

1.27
1,682.83
1,706.67

3.19
1,546.82
1,578.90

1.27
1,682.83
1,706.93

3.19
1,546.82
1,579.17

18.09

17.46

18.09

17.46

43.92
2,087.76
2,149.77

45.20
2,067.30
2,129.96

43.92
2,087.76
2,149.77

45.20
2,067.30
2,129.96

81

234

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

37.2 รายไดจากการใหบริการอื่น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
บริษัทยอย
บริษัทรวม

2562
-

2561
0.06

2562
5.91
-

2561
6.33
0.06

-

0.06

5.91

6.39

37.3 รายไดอื่น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

บริษัทยอย

2562

2561

2562

2561

-

-

11.97

14.65

37.4 การซื้อบริการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
คาบริการโทรคมนาคม
กระทรวงการคลัง
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
บมจ.กสท

2562

2561

2562

2561

98.92
-

105.73
-

98.92
1,085.79

105.73
1,041.93

153.22

407.90

153.22

407.90

252.14

513.63

1,337.93

1,555.56

37.5 ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการโทรคมนาคม
กระทรวงการคลัง
บริษัทยอย
บริษัทรวม

3.74
3.60

4.17
4.85

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3.74
0.07
3.60

4.17
0.05
4.85
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งบการเงินรวม
2562
2561
กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
บมจ.กสท
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

คาเชาที่ดินของราชพัสดุจายลวงหนา
กระทรวงการคลัง
เจาหนี้การคา
กระทรวงการคลัง
บริษัทยอย
บริษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
บมจ.กสท

เจาหนี้อื่น
กระทรวงการคลัง
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
บมจ.กสท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

594.02
1,053.41
1,654.77
(3.60)
1,651.17

591.27
1,247.63
1,847.92
(4.85)
1,843.07

594.02
1,053.41
1,654.84
(3.63)
1,651.21

591.27
1,247.63
1,847.97
(5.01)
1,842.96

119.41

141.66

119.41

141.66

7.47
0.56

5.62
0.56

7.47
839.37
0.56

5.62
826.90
0.56

0.51
8.54

50.50
56.68

0.51
847.91

50.50
883.58

1.86
-

1.77
-

1.86
203.71

1.77
169.64

113.51
115.37

263.07
264.84

113.51
319.08

263.07
434.48

37.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
บริษัทยอย

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
51.70

107.77

37.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
บริษัทยอย

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
24.00

60.00
83
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37.8 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
เงินประกันสัญญา
บริษัทยอย
บริษัทรวม
กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
บมจ.กสท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

3.01

3.01

4.29
3.01

5.09
3.01

0.47

-

0.47

-

3.48

3.01

7.77

8.10

37.9 คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 16,246.28 ลานบาท และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จํานวน 16,333.33 ลานบาท ไดรวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ ซึ่งเปนคาตอบแทนที่ผูบริหารสําคัญไดรับหรือพึงไดรับ
จากบริษัทและกลุมบริษัท ซึ่งประกอบดวยผลประโยชนระยะสั้น เชน เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม และผลประโยชนระยะยาวอื่นใด
ที่ไดรับโดยผูบริหารสําคัญ หมายถึง คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ และรองกรรมการผูจัดการใหญ
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
โครงการคาตอบแทนความชอบตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธและผลประโยชนอื่นเมื่อเกษียณอายุ
โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะหพนักงาน
โครงการคาตอบแทนความชอบในการทํางานครบ 25 ป และ 36 ป
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

59.05

44.97

56.51

40.45

23.56
0.02

0.67
0.16
-

23.56
0.02

0.67
0.16
-

82.63

45.80

80.09

41.28

คาใชจายบริหารอื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
บริษัทยอย

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
311.89

307.89
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38

ภาระผูกพัน

38.1 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
รายจายฝายทุนที่ถือเปนภาระผูกพัน ณ วันที่ใ นงบแสดงฐานะการเงิน แตยังไมเ ขาเงื่อนไขรับรูเ ปนหนี้สินในงบการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

2562

2561

2562

2561

1,685.90

1,350.05

1,685.90

1,350.05

38.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนิน งานที่ไมส ามารถยกเลิก ได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2562
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป

39

2561

2562

2561

43,267.51 34,423.00
105,415.16 105,430.70
15,489.85 41,843.05

43,267.51 34,423.00
105,415.16 105,430.70
15,489.85 41,843.05

164,172.52 181,696.75

164,172.52 181,696.75

เหตุการณ ขอพิพาทและคดีความ ที่สําคัญ

39.1 ขอพิพาทและคดีความที่สําคัญ
คดีพิพาทระหวางบริษัทและบริษัท ทรู จํากัด (มหาชน) (ทรู)
1) ขอพิพาทกรณีคาโทรศัพททางไกลตางประเทศ
วันที่ 28 มกราคม 2548 ทรู ยื่นฟองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรองคาเสียหายและคาสวนแบงรายไดคาโทรศัพททางไกล
ตางประเทศกรณีเรียกเขา (Incoming call) โดยอางวาบริษัทคํานวณไมถูกตอง จํานวน 8,407.68 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย เมื่อวันที่
18 มกราคม 2560 ทรู แกไขขอเรียกรองคาเสียหายเพิ่มเปน 8,699.49 ลานบาท วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุญาโตตุลาการ
มีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของ ทรู วันที่ 9 มีนาคม 2561 ทรู ยื่นคํารองขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ตอศาลปกครองกลาง คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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วันที่ 25 ธันวาคม 2550 ทรู ฟองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรองสวนแบงรายไดคาบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ
ที่บริษัทไดรับจาก บมจ.กสท โดยอางวาบริษัทนําหลักเกณฑและขอมูลที่ไมถูกตองมาใชในการคํานวณสวนแบงรายได ให ทรู
จํานวน 1,968.70 ลานบาท วันที่ 29 เมษายน 2551 บริษัทไดยื่นคําคัดคาน วันที่ 19 เมษายน 2562 ทรู แกไขทุนทรัพย เปน 616.44
ลานบาท วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 อนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของ ทรู
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทรู ยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรองสวนแบงรายไดทางไกลตางประเทศ
กรณีเรียกเขา (Incoming) โดยอางวาบริษัทใหผูประกอบการรายอื่นนําบริการโทรศัพททางไกลตางประเทศเรียกเขา (Incoming)
ผานโครงขายของ ทรู เมื่อบริษัทไดรับเงินรายได ทางไกลต างประเทศกรณีเรียกเขา (Incoming) แลว มิไดนํารายไดดังกล าว
คํานวณรวมเปนสวนแบงรายไดเพื่อนําสงให ทรู ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ทุนทรัพย 1,045.79 ลานบาท
วันที่ 27 มีนาคม 2562 พนักงานอัยการสงคําคัดคานตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
2) ขอพิพาทกรณีทรูพิมพชื่อ TA และลายน้ําตราสัญลักษณ TA ลงบนใบแจงหนี้/ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
วันที่ 13 ธันวาคม 2547 บริษัทไดย่ืนคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณี ทรู ไมปฏิบัติตามสัญญารวมการงานฯ
(เอกสารแนบทายสัญญา 7) ที่ ทรู พิมพชื่อ TA และลายน้ําตราสัญลักษณ TA ลงบนใบแจงหนี้ ใบกํากับภาษี ใบเสร็จรับเงินให ทรู
ชําระคาเสียหายเปนจํานวน 1,922.94 ลานบาท วันที่ 20 กันยายน 2556 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากชี้ขาดให ทรู ชําระ
คาเสียหายตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2545 - มีนาคม 2549 เปนเงินจํานวน 98.59 ลานบาท และใหชําระคาโฆษณาฉบับละ 40
สตางค จนกวาจะหยุดพิมพ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ทรู ยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดฯ ตอศาลปกครองกลาง วันที่ 14 ตุลาคม
2558 บริษัทยื่นคํารองขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ วันที่ 13 กันยายน 2562 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษา
ใหบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ทรู ยื่นอุทธรณ
3) ขอพิพาทกรณีคาโทรศัพททางไกลในประเทศ TA 1234
วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการกรณี ทรู ผิดสัญญารวมการงานฯ ขอ 33 ที่ ทรู
ใหบริการ TA 1234 โดยมิไดรับอนุญาต เรียกรองให ทรู ชําระคาเสียหาย จํานวน 15,804.18 ลานบาท วันที่ 23 กันยายน 2559
คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากชี้ขาดให ทรู ชําระเงินจํานวน 1,703.10 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.6875 ตอป
นับตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2548 จนกวาจะชําระเสร็จ และใหชําระคาเสียหายจากการที่บริษัทขาดรายไดจากการใหบริการ
โทรศัพทในโครงขายของ ทรู 27.17 ลานบาทตอเดือน พรอมดอกเบี้ยในอัตราเดียวกัน นับถัดจากวันเสนอขอพิพาทจนกวา ทรู
จะยุติการใหบริการโทรศัพททางไกลแบบประหยัด TA 1234 วันที่ 6 มกราคม 2560 ทรู ยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดฯ ตอศาล
ปกครองกลาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริษัทยื่นคํารองขอใหศาลบังคับตามคําชี้ขาดฯ วันที่ 30 กันยายน 2562 ศาลปกครองกลาง
มีคําพิพากษายกคํารองของ ทรู วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ทรู ยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด
4) ขอพิพาทกรณีนําอุปกรณในระบบไปใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL)
วันที่ 28 ตุลาคม 2548 บริษัทยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณี ทรู ไดนําอุปกรณในระบบและยินยอม
ใหผูอื่นนําอุปกรณในระบบไปให บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสู ง (ADSL) โดยไมไดรับอนุญาตจากบริ ษัท ถือวาเปนการปฏิ บัติ
ผิดสัญญาฯ รวมเปนทุนทรัพยแหงคดี จํานวน 86,206.29 ลานบาท และบริษัทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทเพิ่มเติมสําหรับงวดตั้ งแต
เดือนกันยายน 2558 เปนตนไปพรอมดอกเบี้ย จนกวา ทรู จะปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะอนุญาโตตุลาการ
เสียงขางมากชี้ขาดให ทรู ชําระเงินคาผิดสัญญาพรอมดอกเบี้ย รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 94,474.28 ลานบาท วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ทรู ยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลาง วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 บริษัทยื่นคําขอบังคับ
ตามคําชี้ขาดฯ ตอศาลปกครองกลาง คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

86

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

239

5) ขอพิพาทกรณีสวนแบงรายไดตามสัญญารวมการงาน เรียกคืนสวนแบงรายได
วันที่ 22 มกราคม 2551 บริษัทยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณี ทรู ผิดสัญญารวมการงานฯ ขอ 17 บริษัท
เรียกคืนสวนแบงรายไดที่บริษัทไดนําสงให ทรู เกินไปจากจํานวนสวนแบงรายไดที่พึงมีสิทธิไดรับ จํานวน 1,479.62 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ย วันที่ 26 มิถุนายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากชี้ขาดให ทรู ชําระเงินจํานวน 1,217.51 ลานบาท ใหแก
บริษัท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2551 จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ทรู
ยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลาง วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทยื่นคํารอง ใหศาลบังคับ
ตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ วันที่ 26 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
และปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 บริษัทยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาล
ปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด วันที่ 25 กันยายน 2562 ทรู ยื่นคําแกอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
6) ขอพิพาทกรณีโฆษณาบนตูโทรศัพทสาธารณะ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 บริษัทยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ กรณี ทรู ผิดสัญญารวมการงานฯ ทําการโฆษณา
บนตู โทรศั พท สาธารณะและการให เ ติ มเงิ น บนตู โทรศั พท สาธารณะ จํ านวน 1,052.65 ล านบาท วั นที่ 24 เมษายน 2562
คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดให ทรู ชําระเงินให บริษัท จํานวน 302.57 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทรู ยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดฯ ตอศาลปกครองกลาง คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
คดีพิพาทระหวางบริษัทและ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนดที)
ทีทีแอนดที ฟองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรองคาเสียหาย และเรียกรองสวนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพททางไกล
ระหวางประเทศและคาดําเนินการการรับแจงเหตุขัดของและการซอมบํารุงรักษาตูพักปลายทางเพิ่ม โดยอางวาบริษัทผิดสัญญารวมการงาน
ผิดขอตกลงการทดสอบตลาดการใชโทรศัพททางไกลในประเทศ ผิดขอตกลงแนบทายสัญญาเรื่องบริการรับแจงเหตุขัดของและการซอม
บํารุงจากตูพักปลายทางถึ งราวกั นฟ า และตกลงกั บ บมจ.กสท ลดคาบริการโทรศั พท ทางไกลระหวางประเทศโดยไม ได ตกลงกั บ
ทีทีแอนดที ทําให ทีทีแอนดที เสียหายและไดรับรายไดไมครบถวน เดิมทุนทรัพยขณะฟอง จํานวน 753.48 ลานบาท ตอมา ทีทีแอนดที
แกไขทุนทรัพยเปน 2,598.19 ลานบาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากชี้ขาด ใหบริษัทชําระเงินให
ทีทีแอนดที จํานวน 2,553.71 ลานบาท วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ยื่นขอเพิกถอนคํา ชี้ขาดดั งกล าวต อ ศาลปกครองกลาง วันที่
29 ธันวาคม 2553 ทีทีแอนดที ยื่นคํารองขอบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองกลางไดมี
คําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ วันที่ 20 มกราคม 2560 ทีทีแอนดที ยื่นอุทธรณ ตอศาลปกครองสูงสุด วันที่
14 มิถุนายน 2560 บริษัทยื่นแกอุทธรณ คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
คดีพิพาทระหวางบริษัท กับ บริษัท ทารเกท เน็ตเวิรค จํากัด (ทารเกท) และบริษัท เทเลเมติคส จํากัด (เทเลเมติคส)
1) วันที่ 18 กันยายน 2551 ทารเกท ไดยื่นคําฟองบริษัทตอศาลปกครองกลาง กลาวหาวาบริษัทผิดสัญญาเชาเครื่องโทรศัพ ท
สาธารณะ โดยอางวาบริษัทไมกําหนดเลขหมายโทรศัพทให ทารเกท ติดตั้งเปดใหบริการ (กําหนด 10,000 เลขหมายในกําหนด
10 ป แตกําหนดใหเพี ยง 4,675 เลขหมาย เปดใหบริการ 4,675 เลขหมาย) ทุนทรัพยตามฟ อง จํานวน 766.55 ลานบาท
และแกไขทุนทรัพยในภายหลังเปน 1,974.11 ลานบาท ประกอบไปดวย คาเสียหาย คาขาดประโยชน คาเชาเครื่องโทรศัพ ท
สาธารณะ และ ดอกเบี้ย วันที่ 26 ธันวาคม 2551 บริษัทยื่นคําใหการแกคําฟอง และคําฟองแยงตอศาลปกครองกลาง กรณี ทารเกท
ไมนําสงรายไดใหบริษัท ทุนทรัพยตามฟอง 70.14 ลานบาท วันที่ 28 กันยายน 2559 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหยกฟอง
คําฟองของ ทารเกท วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ทารเกท ยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด วันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัทยื่นแกอุทธรณ
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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2) วันที่ 19 มกราคม 2553 เทเลเมติคส ไดยื่นฟองบริษัทตอศาลแพง กลาวหาวาบริษัทผิดสัญญาเชาระบบใบแจงหนี้และอุปกรณ
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ ทุนทรัพยตามฟอง จํานวน 3,269.68 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจํานวนเลขหมายเกิน 4 ลานเลขหมาย
คาบริหารและดําเนินการใชระบบใบแจงหนี้เปนเวลา 57 เดือน คาเสียหายจากการใชโปรแกรมของระบบใบแจงหนี้เพิ่ ม ขึ้น
เกินกวาที่กําหนดในสัญญา คาเสียหายในการใชระบบบรรจุซองเกินรอยละ 40 ตามสัญญา คาพัฒนาแกไขและปรับปรุงระบบ
ตลอดระยะเวลาที่เ ชา คาเสียหายทางธุรกิจ และคาเสียหายที่บริ ษัทไมสงมอบระบบใบแจ งหนี้คืนให เทเลเมติคส เมื่อวันที่
9 เมษายน 2553 บริษัทไดยื่นคําใหการตอสูคดี วันที่ 9 ธันวาคม 2553 ศาลแพงไดมีคําสั่งใหโอนคดีไปยังศาลปกครองกลาง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางไดพิพากษาให บริษัท ชดใชคาเสียหายเปนจํานวน 1,055.07 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ย อั ตราร อยละ 7.5 ต อป วัน ที่ 10 มิ ถุน ายน 2559 บริ ษัทได ยื่น อุท ธรณคั ดค า นคํ าพิ พ ากษาต อศาลปกครองสู ง สุ ด
ขอใหพิจารณาพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง โดยพิจารณายกฟองคดีดังกลาว คดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
คดีพิพาทระหวางบริษัท และ บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC)
1) วันที่ 31 มีนาคม 2554 DTAC ไดยื่นฟองบริษัท และ ทรู ตอศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกบริษัท และ ทรู ใหชําระคาตอบแทน
การเชื่อมตอโครงขายฯ ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเรียกเปนจํานวน 5,358.34 ลานบาท
ซึ่งพนักงานอัยการไดยื่นคําใหการเพื่อตอสูคดีแลวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองกลาง
ไดมีคําพิพากษาใหบริษัทชําระคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายฯ ตั้งแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553
จํานวน 702.48 ลานบาท และ ทรู ชําระคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายฯ จํานวน 1,832.29 ลานบาท วันที่ 24 มกราคม
2562 บริษัทไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด (หมายเหตุ 40)
2) วันที่ 29 ธันวาคม 2554 DTAC ไดยื่นฟองบริษัทตอศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกใหชําระคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายฯ ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เปนจํานวน 433.73 ลานบาท วันที่ 30 กันยายน 2562 ศาลปกครองกลางไดมีคํา
พิพากษาใหบริษัทชําระคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554
พรอมดอกเบี้ยให DTAC วันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด (หมายเหตุ 40)
3) วันที่ 27 ธันวาคม 2556 DTAC ไดยื่นฟองบริษัทตอศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกใหชําระคาตอบแทนการเชื่อมตอโครงข า ยฯ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เปนจํานวน 201.48 ลานบาท วันที่ 12 มิถุนายน 2557 บริษัท
ไดยื่นคําใหการตอศาลปกครองกลาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหบริษัทชําระคาตอบแทน
การเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 พรอมดอกเบี้ยให DTAC วันที่
25 กันยายน 2562 บริษัทยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด วันที่ 3 เมษายน 2563 DTAC ยื่นคําแกอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด
(หมายเหตุ 40)
คดีพิพาทระหวางบริษัทกับบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS)
1) ขอพิพาทกรณีคาสวนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศกับประเทศที่ไมมีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย
วันที่ 16 มกราคม 2556 AIS ไดยื่นฟองบริษัทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกใหชําระเงินสวนแบงรายไดจากการใหบริการ
โทรศัพทระหวางประเทศกับประเทศที่ไมมีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 จนถึงเดือนกันยายน 2555
โดยเรียกจากบริษัทเปนจํานวน 1,527.45 ลานบาท วันที่ 21 มิถุนายน 2556 พนักงานอัยการไดยื่นคําคัดคาน โดยใหเหตุผลในการ
ปฏิเสธการชําระเงิน เนื่องจาก บมจ.กสท ปฏิบัติผิดสัญญาโดยยุติการชําระสวนแบงรายไดฯ ซึ่งบริษัทจะจายชําระใหกับ AIS ได
ตอเมื่อไดรับเงินสวนแบงรายไดฯ ดังกลาวแลว วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดใหบริษัทชําระสวนแบ ง
รายไดฯ จํานวน 1,354.80 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยให AIS วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 พนักงานอัยการไดยื่นคํารอง ขอเพิกถอน
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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2) ขอพิพาทกรณีกรณีคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
กรณีผิดสัญญาอนุญาตฯ บริษัทเรียกรองให AIS ชําระคาผลประโยชนตอบแทนของรายไดจากการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
พรอมภาษีมูลคาเพิ่มของปดําเนินการที่ 17 - 25 ทุนทรัพย จํานวน 36,741.73 ลานบาท รวม 3 ขอพิพาท วันที่ 17 สิงหาคม 2561
คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดยกขอเรียกรองแยงของบริษัทของปดําเนินการที่ 17-20 (17,803.38 ลานบาท) และยกขอเรียกรอง
ของบริษัทของปดําเนินการที่ 21 - 22 (9,984.69 ลานบาท) ใหบริษัทคืนเงินสวนแบงรายไดคาเชื่อมตอโครงขาย วันที่ 7 พฤศจิกายน
2561 พนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของปดําเนินการที่ 21 - 22
และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ของปดําเนินการที่ 17 - 20 ปจจุบันคดีอยูในการพิจารณาของศาลปกครองกลาง วันที่ 30
เมษายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดให AIS จายเงินของปดําเนินการที่ 23-25 (8,953.65 ลานบาท) ใหบริษัทจํานวน
224.42 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริษัทยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลาง
3) กรณีการถายโอนลูกคาจากระบบ 900 MHz เปนโครงขาย 2100 MHz
วันที่ 25 กันยายน 2557 บริษัทไดยื่นคําเสนอขอเรียกรองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการขอใหคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด
ให AIS หยุดการดําเนิ นการถายโอนลูกค าจากระบบ 900 MHz เปนโครงข าย 2100 MHz (AWN) เปนการกระทําที่ไมเป น ไป
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายอนุญาตใหดําเนินการ พรอมทั้งเรียกรองให AIS จายคาเสียหายหรือชดใชเงิน จํานวน 9,126.02 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป รวมถึงชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ วันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัทยื่นขอแก ไข
คําเสนอขอพิพาทเปนจํานวน 41,116.31 ลานบาท วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอ
ขอพิพาทของบริษัท วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บริษัทยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลาง
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
4) กรณี AIS แกไขสัญญาอนุญาตฯ ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ใหบริษัทแจงให AIS จายสวนแบงรายไดจากการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบใชบัตรจายเงินลวงหนา (Prepaid card) และจาย
ส วนแบงรายไดจากการให บริ การโทรศัพท เ คลื่ อนที่ กรณี อนุญาตให ใช เครือข ายรว ม (Roaming) ระหว างผู ให บริ การรายอื่ น
ใหเปนไปตามสัญญาหลัก จํานวน 62,773.95 ลานบาท วันที่ 23 มกราคม 2563 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมากมีคําชี้ขาด
ให AIS ชําระเงินใหบริษัท จํานวน 31,076.03 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 บริษัทไดยื่นคํารองขอเพิกถอนคําวินิจฉัย
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการบางสวนแลว
5) กรณีสวนแบงรายไดเพิ่มเติมจากรายไดคาเชาระบบสื่อสัญญาณ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรองให AIS ชําระเงินอันเกิดจากการชําระ
สวนแบงรายไดจากระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงในสวนที่เหลือจากการใชงานลาชาไมครบถวนจํานวน 33.25 ลานบาท และวันที่ 12
มกราคม 2561 เรียกรองให AIS ชําระเงินสวนแบงรายไดจากระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงสวนที่เหลือจากการใชงานไมครบถวนตาม
สัญญาอนุญาต จํานวน 1,771.22 ลานบาท
6) กรณีสวนแบงรายไดเพิ่มเติมจากรายไดใหบริการเครือขายรวม (Roaming)
วันที่ 27 กันยายน 2561 บริษัทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ เรียกรองให AIS ชําระเงินผลประโยชนตอบแทน
เพิ่มเติมจากการใหบริการเครือขายรวม (Roaming) ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2556 – กันยายน 2558 ทุนทรัพยตามฟอง 23,654.93
ลานบาท วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขางมาก มีคําชี้ขาดใหยกคําเสนอขอพิพาทของบริษัท
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คดีพิพาทระหวางบริษัทกับบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (จัสมินฯ)
วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2534 บริ ษั ท ได ทํ า สั ญ ญาร ว มลงทุ น สร า งโครงข า ยเคเบิ ล ใต น้ํ า (Submarine Optical Fibre Cable Project)
กับ จัสมินฯ มีกําหนดระยะเวลา 20 ป จัสมินฯ จะไดรับสวนแบงรายไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขภายใตกรอบสัญญา วิธีการคํานวณ
รายไดตามที่กําหนดในสัญญามี 2 วิธี คือ ใชรายไดจริงที่เกิดจากการเปดบริการของบริษัท หรือใชสูตรในการคํานวณรายไดของบริษัท
ในขณะนั้น การหารายไดจริงจากการเปดใหบริการยังไมสามารถทําได บริษัทจึงเลือกวิธีการคํานวณรายไดตามสูตร โดยสงวนสิทธิในการ
เรียกคืนสวนที่แตกตาง หากสามารถตรวจสอบไดในโอกาสตอไปวารายไดที่เกิดขึ้นจริงนอยกวารายไดที่คํานวณตามสูตร ซึ่ง จัสมินฯ
ก็ไดมีหนังสือแจงยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญา และหากบริษัทสามารถตรวจสอบไดในโอกาสตอไปวา รายไดที่เกิดขึ้นจริงนอยกวา
รายไดที่เกิดจากการคํานวณ จัสมินฯ ยินยอมที่จะรับรายไดที่เกิดขึ้นจริง
วันที่ 10 กันยายน 2551 บริษัทไดประชุมรวมกับ จัสมินฯ และบริษัทไดแจงให จัสมินฯ ทราบวา บริษัทสามารถวัดทราฟฟคได แลว
และบริษัทจะใชวิธีการคํานวณรายไดจริงที่เกิดจากการเปดบริการจากการตรวจวัดทราฟฟค โดยใหมีผลตั้งแตเดือนกันยายน 2551
เปนตนไป จัสมินฯ เห็นดว ยวาการคํานวณสว นแบ งรายได จากการเป ดบริการจริ งโดยการวั ดทราฟฟคเป นแนวทางที่เ หมาะสม
โดยเริ่มวัดทราฟฟคตั้งแตงวดเดือนมกราคม 2552 เปนตนไป แตตอมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 จัสมินฯ ไดโตแยงวา การวัด
ทราฟฟ คไม สมบู รณ จึ งขอใหบริ ษัท คํ านวณส ว นแบ งรายได ต ามสู ต รการคํ านวณเช น เดิ ม แต บริ ษัท ยั งคงยื น ยัน วิ ธีก ารคํ า นวณ
สวนแบงรายไดที่เกิดจากการเปดบริการจริง และไดจายสวนแบงรายไดที่เกิดขึ้นจากการเปดใหบริการตั้งแตงวดกันยายน 2551 มิถุนายน 2554 แก จัสมินฯ แต จัสมินฯ ไมมารับชําระ และยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2557 ใหบริษัททําการชําระสวนแบงรายไดที่คํานวณตามสูตร ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 - 3 ตุลาคม 2554 รวมดอกเบี้ย เปนเงิน
ทั้งสิ้น 3,395.35 ลานบาท วันที่ 30 มกราคม 2558 บริษัทได สงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุดเป นผูดําเนินการเพื่อตอสูคดี แทน
โดยไดยื่นคําคัดคานไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 วันที่ 29 เมษายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด
ใหบริษัทชําระเงินให จัสมินฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดฯ ตอศาลปกครองกลาง คดีอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง ทั้งนี้ฝายกฎหมายของบริษัทเชื่อมั่นวาบริษัทไมมีภาระที่ตองชําระสวนแบงรายไดตามคํ าฟอง
แตอยางใด
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 บริษัทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสํานักอนุญาโตตุลาการ เรียกรองให จัสมินฯ ชําระสวนแบงรายไดที่ไดรับ
เกินไปคืนใหกับบริษัท พรอมกับใหชําระคาเสียหายที่ บริษัท ตอ งซอมอุปกรณเ องเนื่อ งจาก จัสมินฯ ไมดูแลซอมแซมบํารุ งรั ก ษา
โครงขายใหบริษัทใหอยูในสภาพใชงานไดดี และคาเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ พรอมดอกเบี้ย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,931.02
ลานบาท วันที่ 29 เมษายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดให จัสมินฯ จายชําระเงินใหบริษัท จํานวน 15.82 ลานบาท วันที่
26 กรกฎาคม 2562 บริษัทยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดฯ ตอศาลปกครองกลาง คดีอยูระหวางการพิจารณาของ ศาลปกครองกลาง
คดีพิพาทระหวางบริษัทกับบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จํากัด (ไอ-โมบาย)
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ไอ-โมบาย ไดยื่นฟองบริษัทตอศาลแพง ฐานผิดสัญญา เรียกคาเสียหาย เปนจํานวนเงิน 1,940.81 ลานบาท
เกี่ยวกับกรณีพิพาทที่เกิดจากการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G โดยอางวาหลังจากที่ใหบริการไดไมนานระบบสัญญาณ
โทรศัพทเริ่มไมดีและมีปญหาขัดของบอยครั้ง ไมมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ในพื้นที่ซึ่งกําหนดเปนพื้นที่ใหบริการ ลูกคาที่ใชบริการ
ได ท ยอยยกเลิก การให บริ ก ารและคื น เบอร เพื่ อไปใช บริ การโทรศัพ ท จ ากผู ใ ห บริ ก ารรายอื่ น ทํา ให ได รับผลกระทบในกิ จ การ
โดยประสบภาวะขาดทุนอยางตอเนื่องและไมสามารถประกอบกิจการตามที่ไดวางแผนธุรกิจไวได วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได
ขอความอนุเคราะหอัยการสูงสุดใหดําเนินคดีแทน
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นอกจากนี้ในการตอสูคดีอื่นๆ สํานักกฎหมายของบริษัทไดดําเนินการทั้งพยานบุคคล และพยานเอกสารอยางครบถวน มิไดมีการ
เสียเปรียบในรูปคดี ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นวาไมมีเหตุที่ตองชดใชคาเสียหายตามจํานวนที่ฟอง และไมไดบันทึกประมาณการหนี้สิน
ไวในงบการเงินนี้ แตทั้งนี้ผลของคดีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของศาลเปนสําคัญ
39.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทไมได บันทึกคาใชจายภาษีเงินไดซึ่งอาจเกิดจากรายไดคาเชื่อมโยง (Access Charge) ที่เปนกรณีพิพาทกับ บมจ.กสท และ
บริ ษัท เอกชนคู สัญญาของ บมจ.กสท ในส ว นที่ บริ ษัท ยั งไม ได บัน ทึ กเป น รายได ใ นงบการเงิ นนี้ อย า งไรก็ต าม บริ ษัทได รั บแจ ง
จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังวา กรมสรรพากร แจงวาหากบริษัทไดมีการใหบริการเชื่อมโยง
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่กับคูสัญญาตามสัญญาใหบริการเชื่อมโยงโครงขายดังกลาวแลว บริษัทยอมมีสิทธิเรียกรองในหนี้คาบริการที่
เกิ ด ขึ้ น แม ว า บริ ษั ท ยั ง ไม ไ ด รั บ รูรายไดคาเชื่อมโยงเนื่องจากยังเปนขอพิพาทกับคูสัญญาก็ตาม บริษัทตองนํารายได ค า เชื่ อ มโยง
ดังกลาวมาคํานวณเปนรายไดของบริษัทตามมาตรา 65 วรรค 2 แหงประมวลรัษฎากร ประกอบกับขอ 2 ของคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ทป.1/2528 เรื่อง การใชเกณฑสิทธิในการคํานวณรายไดและรายจายของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม
2528 ตอมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากรไดตอบขอหารือของบริษัทเกี่ยวกับภาษีเงินได
นิติบุคคลกรณีรายไดคาเชื่อมโยงโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ (Access Charge) ที่บริษัทไมไดรับรูรายไดขางตน สรุปไดวาหากบริษัท
มีขอมูลไมเพียงพอที่จะทําใหสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายไดไดอยางนาเชื่อถือ และไมอาจกําหนดจํานวนหนี้ที่แนนอนได บริษัทก็
ไม ตองนํ า ค าเชื่ อมโยงโครงขา ยดั งกลา วมารวมคํ านวณกํ าไรสุ ทธิ และขาดทุ น สุ ท ธิ เ พื่ อเสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุคคลตามมาตรา 65
แหงประมวลรัษฎากร
39.3 คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ
วันที่ 8 มกราคม 2553 สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงมายังบริษัทเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ และ
คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้นของเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่บริษัทจัดสรรใหรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จํานวน 137
เลขหมาย ระหวางเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2551 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 656.51 ลานบาท ซึ่งการเรียกเก็บดังกล าว
สํานักงาน กสทช. อางวาเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑในการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมชั่วคราว และหลักเกณฑใ นการจัดสรรและอนุญาตใหใ ชเ ลขหมายโทรคมนาคมพิเ ศษ อยางไรก็ตามผูบริหารของ
บริษัทมีความเห็นวาบริษัทไมตองจายชําระคาธรรมเนียมดังกลาว เนื่องจากบริษัทไดนําสงรายละเอียดขอมูลของผูใชบริการเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษทั้งหมดใหกับ สํานักงาน กสทช. ทราบแลว สํานักงาน กสทช. จึงควรเปนผูดําเนินการจัดการและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมแทนบริษัท รวมทั้งดําเนินการแจงและเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษโดยตรงจากผูใชเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ และบริษทั ไดทําหนังสือแจงตอบปฏิเสธการชําระเงินตอ สํานักงาน กสทช. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 บริษัทไดฟอง
กสทช. เพื่อเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ กสทช. บังคับใหบริษัทชําระเงินคาเลขหมายโทรคมนาคมดังกลาว วันที่ 29 ธันวาคม 2557
ศาลปกครองกลางได มี คํ าพิ พ ากษายกคํ า ฟ อ ง ของบริ ษัท บริษัท จึงได ยื่น อุ ท ธรณ คํ า พิ พ ากษาต อศาลปกครองสู ง สุ ด เมื่ อ วั น ที่
22 มกราคม 2558 ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุ ด วันที่ 19 สิงหาคม 2558 กสทช. ไดยื่นเรื่องดั งกล าว
ใหคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ (กยพ.) เปนผูพิจารณาเนื่องจาก
เป น คดี ร ะหวา งหน ว ยงานของรัฐ และ กยพ. ได มีหนั ง สื อ ถึ งบริ ษัท เมื่ อวั น ที่ 1 กัน ยายน 2558 ให เ ข าชี้ แจงและทํา คํ า ชี้ แ จง
เปนลายลักษณอักษร พรอมสงมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหพนักงานอัยการภายในวันที่ 22 กันยายน 2558 เพื่อขอตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและเอกสารใหไดขอยุติกอนทําคําวินิจฉัย ซึ่งตอมา กยพ. ไดสงเรื่องคืน กสทช. เนื่องจากขอพิพาทอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงไมไดบันทึกหนี้สินสําหรับคาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่ถูกเรียกเก็บดังกลาว
ไวในงบการเงินนี้
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39.4 การดําเนินงานตามสัญญาบริการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมูบาน
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)
วันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัทไดเขาทําสัญญาบริการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่
ชายขอบ หมูบานในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) (โครงการฯ) กับสํานักงาน กสทช. โดยกําหนดใหบริษัทเปนผูใหบริการโครงการฯ
โดยมีหนาที่ในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ และทําการสงมอบบริการโครงการตามระยะเวลา
ที่กําหนด
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ไดยกเลิกสัญญาบริการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในพื้นที่ชายขอบ หมูบานในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) บางสวน อยางไรก็ตาม บริษัทและสํานักงาน กสทช. อยูระหวางดําเนินการเจรจา
เพื่อใหไดขอยุติในการรับมอบบริการตอไป
39.5 คาธรรมเนียม USO ป 2554
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงมายังบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม USO ยอนหลังของป 2554
(1 มกราคม 2554 - 30 พฤษภาคม 2555) กรณีผูรับใบอนุญาตแบบที่ 2 ที่มีโครงขายเปนของตนเองและแบบที่ 3 มีหนาที่จัดใหมี
บริการ USO ตามที่กําหนดในอัตรารอยละ 4 ตอป บริษัทมีความเห็นวาในระยะเวลาดังกลาว สํานักงาน กสทช. ไมไดกําหนดแผนการ
จัดใหมีการบริการ USO รวมทั้งไมไดกําหนดอัตราที่ตองนําสงใหกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 บริษัทมีหนังสือถึงสํานักงาน กสทช. เพื่อขอยกเลิกการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมชวงดังกลาว วันที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษัทไดย่ืนฟองตอศาลปกครองกลางใหยกเลิกมติและคําสั่ง กสทช. กรณีใหบริษัท
นําสงรายไดคาธรรมเนียม USO
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงมายังบริษัทใหดําเนินการจายคา USO หากไมดําเนินการ สํานักงาน กสทช.
จะมีคําสั่งกําหนดใหบริษัทชําระคาปรับทางปกครองในอัตราวันละ 423,038.82 บาท เพื่อเปนการลดภาระเงินเพิ่มและเบี้ย ปรั บ
ทางปกครอง วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษั ท ได ว างเงิ น ค า USO ต อ สํ า นั ก งาน กสทช. เป น จํ า นวน 2,242.31 ล า นบาท
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนมติและคําสั่ง กสทช. เฉพาะสวนที่ใหบริษัทจัดสรร
เงินรายไดสุทธิจากการประกอบกิจการในสวนที่เ กินกวาอัตรารอยละ 3.75 ตอป โดยใหมีผลยอนหลังไปจนถึงวันที่ กสทช. มีมติ
ดังกลาว (2 ธันวาคม 2558) บริษัทรับรูรายการดังกลาว โดยการปรับงบการเงินยอนหลัง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมในการประชุมครั้งที่ 32/2558 เมื่อ 2 ธันวาคม 2558 ระเบียบวาระ
ที่ 4.8 และเพิกถอนคําสั่ง กสทช. ที่ สทช.5011/25580 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 กรณีใหบริษัทนําสงรายไดคาธรรมเนียม USO
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้การวางเงินดังกลาว บริษัทยังไมเห็นพองดวยกับความในหนังสือสํานักงาน กสทช. หรือมติที่ประชุมอื่นที่เกี่ยวของ โดยบริษัท
สงวนสิทธิที่จะเรียกคืนเงินทั้งหมดที่วางไวกับสํานักงาน กสทช. พรอมดอกเบี้ย หากศาลมีคําสั่งหรือพิพากษาเพิกถอนมติหรือคําสั่ง
หรือมติที่ประชุมอื่นที่เกี่ยวของ หรือศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาที่มีผลใหบริษัทมีสิทธิไดรับเงินที่วางเปนคา USO คืนจากสํานักงาน
กสทช.

92

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

245

40

ขอพิพาทกรณีการเชื่อมตอโครงขาย
วันที่ 18 มิถุนายน 2550 กสทช. มีคําชี้ขาดขอพิพาทการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกับ DTAC ที่ 1/2550 โดยใหบริษัทเขารวม
เจรจาเพื่อทําสัญญาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกับ DTAC ภายใน 7 วัน นับแตวันที่รับคําชี้ขาด และตองเจรจาทําสัญญาเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคมใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่เริ่มตนเจรจา หากบริษัทไมปฏิบัติตามคําชี้ขาดดังกลาว ยอมเปนการฝาฝน
มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 ซึ่ง กสทช. อาจมีคําสั่งบังคับทางปกครองตามมาตรา 66 แหง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ไดตอไป ซึ่งบริษัทไดดําเนินการตอสูทางกฎหมายมาโดยตลอดตาม
รายละเอียดที่กลาวไวในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 สํานักงาน
กสทช. ไดแจงใหบริษัทชําระคาปรับวันละ 60,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 จนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่งครบถวนโดยการ
เขารวมเจรจาเพื่อทําสัญญาเชื่อมตอโครงขายกับ DTAC ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทไดทําหนังสือแจงให DTAC เขาหารือ
เพื่อเจรจาทํา สัญ ญาเชื่ อมต อโครงข ายโทรคมนาคมกั บบริ ษัท และไดจ ายค าปรั บ ตั้ งแต วั น ที่ 1 กุมภาพันธ 2551 จนถึงวัน ที่ 7
พฤษภาคม 2551 ใหแกสํานักงาน กสทช. แลว อยางไรก็ตามบริษัทยังไมสามารถบรรลุขอตกลงในการเจรจากับ DTAC ได และเมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2551 DTAC ไดทําหนังสือถึงสํานักงาน กสทช. เพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดเงื่อนไขที่ตกลงไมไดดังกลาว โดยมีขอเรียกรองขอ
หนึ่ง ใหเลขาธิการ กสทช. พิจารณากําหนดคาปรับทางปกครองในอัตราวันละ 60,000 บาท ใหบริษัทชําระตอไปจนกวาจะปฏิบัติตาม
คําสั่งของ กสทช. (ถามี) ครบถว น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 กสทช. ชี้ขาดใหบริ ษั ททํ าสัญ ญาเชื่อ มต อโครงข ายกั บ DTAC
ใหครอบคลุมเลขหมายโทรคมนาคมทั้งหมดที่ DTAC มีสิทธิในการนําออกใหบริการโดยชอบดวยกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
บริษัทไดลงนามสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม กับ DTAC
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 เลขาธิการ กสทช. ไดมีหนังสือเตือนใหบริษัทดําเนินการตามคําชี้ขาดขอพิพาทการเชื่อมตอโครงขาย
โทรคมนาคมที่ 4/2551 ของ กสทช. โดยการเขาทําสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกับ DTAC ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือ หากพนกําหนดแลวหากไมปฏิบัติตามเลขาธิการ กสทช. จะใชอํานาจตามมาตรา 58 แหงพระราชบัญญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กําหนดใหบริษัทชําระคาปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท ตอมาเมื่อวันที่
9 เมษายน 2553 เลขาธิการ กสทช. มีหนังสือแจงมติ กสทช. ใหบริษัทเขารวมเจรจาเพื่อทําสัญญาเชื่อมตอโครงขายใหแลวเสร็จภายใน
30 วัน หากบริษัทจะโตแยงคําสั่งดังกลาวใหยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง ขณะนี้บริษัทไดยื่นฟองตอศาลปกครองกลางขอใหเพิกถอน
คําชี้ขาดดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ซึ่ง กสทช. ยื่นคําใหการและบริษัทยื่นคําคัดคานคําใหการแลว และเมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางไดพิพากษาใหยกคําฟองของบริษัท บริษัทจึงไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการของศาลปกครองสูงสุ ด เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 กสทช. ไดแจงให บริษัทปฏิบัติใหถูกตองเกี่ยวกั บการ
เชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกรณีไมเขาทําสัญญาการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมกับ DTAC โดยอางคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ขางตน และกําหนดคาปรับทางปกครองในอัตราวันละ 20,000 บาท จนกวาบริษัทจะเขาทําสัญญาแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 บริษัทไดอุทธรณคําสั่งทางปกครองดังกลาวตอ กสทช.วันที่ 18 สิงหาคม 2557 บริษัทไดยื่นคําร อง
ขอบรรเทาทุกขการบังคับตามคําสั่งหรือกําหนดมาตรการบรรเทาทุกขชั่วคราวในระหวางอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด อยางไรก็ตาม
DTAC ไดยื่ นฟ องบริ ษัท เพื่ อเรี ยกใหบริ ษัท ชํ า ระค าตอบแทนการเชื่ อมต อโครงขา ยตั้ งแต วั น ที่ 18 พฤศจิก ายน 2549 ถึ ง วันที่
31 กรกฎาคม 2556 รวม 3 คดี (หมายเหตุ 39.1)
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สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0545-1-00-1-0 จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ภายใตเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไว โดยบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนใน
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กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหวางประเทศภาคพื้นน้ํา บริษัทไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสําคัญ
ตามบัตรสงเสริมการลงทุนดังนี้
1) ไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเป นชางผีมือหรือผูชํานาญการคูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้
เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2) ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่
การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
3) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
4) ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100
ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
5) ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
6) คณะกรรมการอนุมัติใหการสงเสริมตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2562
รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ไดรับการ
กิจการที่ไมไดรับ
สงเสริม
การสงเสริม
รายไดจากการใหบริการโทรคมนาคม
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32.79

57,274.41

รวม
57,307.20

เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางป
1) กรณีไมดําเนินการจัดหาสถานที่และทําสัญญาเชาสถานที่เพื่อติดตั้งเสาและอุปกรณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อชี้ขาดให AIS ดําเนินการเชาสถานที่ที่ใช
เปนสถานที่ติดตั้งเสาและอุปกรณในการใหบริการตามสัญญาอนุญาตฯ ตอเนื่องไปอีก 2 ป หลังจากที่สัญญาอนุญาตฯ สิ้นสุดลง
หากไมสามารถปฏิบัติได ให AIS ชําระเงินคาเชาสถานที่พรอมคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลา 2 ปนับแตส้ินสุดสัญญาฯ
เปนจํานวนเงิน 1,910.84 ลานบาท ตอมาบริษัทไดพิจารณายุติขอพิพาท วันที่ 3 เมษายน 2562 บริษัทยื่นคํารองขอถอนคําเสนอ
ขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําสั่งอนุญาตใหบริษัทถอนคําเสนอ
ขอพิพาทจําหนายคดีออกจากสารบบความ คดีถือเปนอันยุติ
2) กรณีสัญญาระงับขอพิพาทและใหบริการเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2533 บริษัทไดทําสัญญาอนุญาตใหดําเนินกิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (สัญญาอนุญาตฯ) ให AIS ดําเนิน
กิจการบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ NMT 900 และ GSM มีกําหนด 25 ป นับแตวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
โดย AIS เปนผูลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ และจายเงินผลประโยชนตอบแทนใหบริษัทตามอัตราที่ตกลงกันตามขอ 30 ซึ่ง AIS
ไดสงมอบเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวใหเปนกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทแลว วันที่ 7 สิงหาคม 2556 AIS ไดมีหนังสือแจงยกเลิ ก
การสงมอบทรัพยสินในสวนของเสาสงสัญญาณ (Tower) ทั้งหมดจํานวน 13,198 ตน โดยตีความวา เสาสงสัญญาณไมใชเครื่องมื อ
และหรืออุปกรณตามที่ระบุในสัญญาอนุญาตฯ จึงไมตองชําระสวนแบงรายไดที่เกิดจากการนําเสาสงสัญญาณ ไปหาประโยชนใหบริษัท
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไดมีหนังสือโตแยงและปฏิเสธวากรรมสิทธิ์เสาสงสัญญาณตกเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทโดยทันที
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ที่ติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวตามสัญญาอนุญาตฯ ขอ 4 จึงมีประเด็นโตแยงกรรมสิทธิ์เสาสงสัญญาณและสวนแบงรายไดคารว มใช
เสาสงสัญญาณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 AIS ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อขอใหชี้ขาดเรื่องกรรมสิทธิ์
เสาสงสัญญาณ (Tower) และเรียกใหบริษัทจายคืนเงินสวนแบงรายไดคารวมใชเสาสงสัญญาณดังกลาวที่ไดรับจาก AIS ตั้งแตตน
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปนจํานวน 516.31 ลานบาท และวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทไดยื่นขอเรียกรองแยงและขอ
แกไขทุนทรัพยเ ปน 13,938.33 ลานบาท วันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัท ไดยื่นคําคัดคานและขอเรียกรองแย งต อสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 บริษัทไดยื่นคําคัดคานตอสถาบันอนุญาโตตุลาการขอใหชี้ขาดให AIS สงมอบเสาสงสัญญาณ
(Tower) ที่ AIS ยังไมนําสงอีก จํานวน 1,429 ตน โดย AIS อางวาเปนเสาสงสัญญาณ (Tower) ที่เชามาจากบริษัท แฟกซไลท จํากัด (FXL)
ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ AIS และสวนที่ยังไมสงมอบ ที่อาจพบภายหลัง โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นวา เมื่อคดีถึงที่สุดแลวเสาสงสัญญาณ
(Tower) ที่ AIS ใชในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 900 MHz เปนรายการอุปกรณที่ตองนําสงใหบริษัทตามสัญญาอนุญาตฯ
ขางตน ตอมาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัท AIS และ AWN ไดลงนามในสัญญาระงั บข อพิพาท และใหบริการเกี่ยวกั บ
เสาโทรคมนาคม โดยตกลงใหขอพิพาทเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคมพิพาททั้งหมดดังกลาวเปนอันยุติและสิ้นสุด ณ วันที่สัญญามีผลบังคับ
โดย AIS ยอมรับวาเสาโทรคมนาคมพิพาทเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทตามสัญญาใหดําเนินการฯ และ AIS ตกลงสงมอบการครอบครอง
เสาโทรคมนาคมพิพาทคืนใหบริษัท ตอมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 AIS ไดถอนคําเสนอขอพิพาท และบริษัทถอนขอเรียกรองแยง
วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคําสั่งอนุญาตให AIS ถอนคําเสนอขอพิพาท และใหบริษัทถอนขอเรียกรองแยงได
และมีคําสั่งจําหนายขอพิพาทนี้ออกจากสารบบความ คดีถือเปนอันยุติ
3) กรณี AWN ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ AIS ไมชําระเงินคาเชาเครื่องและอุปกรณโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทไดยื่นฟองตอศาลแพง เปนคดีหมายเลขดําที่ 454/2560 เรียกรองให AWN ชําระเงินคาเชา
เครื่องและอุปกรณโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 900 MHz (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559) ใหบริษัท
จํานวน 559.62 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตน นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศาลมีคําพิพากษาให AWN ชําระเงินใหบริษัท วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 AWN ยื่นอุทธรณคัดคาน
คําพิพากษาของศาลแพง วันที่ 3 ธันวาคม 2561 บริษัทขอความอนุเคราะหพนักงานอัยการสํานักงานคดีแพง ยื่นแกอุทธรณ
และยื่นคํารองขอทุเลาการบังคับคดี ตอมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทและ AWN ไดลงนามในสัญญาระงับขอพิพาทคาเชา
เครื่องและอุปกรณในระบบ 2G วันที่ 2 ตุลาคม 2562 AWN ยื่นคํารองขอถอนอุทธรณ และบริษัทยื่นคํารองไมคัดคานการถอน
อุทธรณ คดีถือเปนอันยุติ
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เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การควบรวมกิจการของบริษัท และ บมจ.กสท
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ครม.มีมติเห็นชอบใหมีการควบรวมกิจการของบริษัท และ บมจ.กสท เปนบริษัทโทรคมนาคมแห งชาติ
จํากัด (NT) โดยกระทรวงการคลัง (กค.) ถือหุน 100% โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ
พรอมใหยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กรณีใหจัดตั้ง NBN Co และ NGDC Co เปนบริษัทยอย และเพื่อเปนการสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของ NT ให ดศ. พิจารณานําเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาความเหมาะสมในประเด็น
การกําหนดให NT เปนผูสนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทําโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลและความมั่นคง รวมทั้งบริการเพื่อสังคม
อยางทั่วถึง และเทาเทียม โดยใหรัฐสนับสนุนคลื่นความถี่ที่เหมาะสมในการทําภารกิจดังกลาว และมีมติเห็นชอบใหเขารวมประมู ล
คลื่นความถี่สําหรับใหบริการ 5G และใหรับพนักงานที่ลาออกไปทํางานใน 2 บริษัทดังกลาวกลับเขาทํางานในหนวยงานตนสังกัดเดิม
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โครงการเกษียณกอนอายุครบ 60 ปบริบูรณ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหบริษัทดําเนินการโครงการเกษียณกอนอายุครบ 60 ปบริบูรณ ตามขอตกลง
ที่บริษัทกําหนดป 2563 ทั้งนี้บริษัทไดมีประกาศโครงการประจําป 2563 โดยพนักงานที่จะเขารวมโครงการฯ จะตองมีคุณ สมบั ติ
ตามที่โครงการฯ กําหนด บริษัทไดเปดรับสมัครผูเขารวมโครงการฯ ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม – 21 กุมภาพันธ 2563 มีผูเขารวมโครงการฯ
756 คน และใหพนักงานที่ไดรับอนุมัติตามโครงการฯ พนสภาพพนักงานตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2563
ขอพิพาทกรณี ทรู อางวาบริษัทนําบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนบริการพิเศษมาใชผานโครงขายโทรศัพทของ ทรู
วันที่ 12 มีนาคม 2563 ทรู ยื่นคําฟองตอศาลปกครองกลาง ใหบริษัทชําระสวนแบงรายไดหรือผลประโยชนตอบแทน จากการที่บริษัท
ไดทําสัญญาและขอตกลงในการนําบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนบริการพิเศษมาใชผานโครงขายโทรศัพทของ ทรู ตามสัญญา
รวมการงานและรวมลงทุน ซึ่งวิธีการคิดคํานวณผลประโยชนตอบแทนที่แตกตางกัน ทําใหไมสามารถเจรจาตกลงกันได ทุนทรัพยตามฟอง
118,812.76 ลานบาท ขณะนี้บริษัทอยูระหวางดําเนินการขอความอนุเคราะหอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการตอสูคดีแทนบริษัทตอไป
สวนแบงรายไดจากการใหบริการเชื่อมโยงโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงตามเสนทางรถไฟ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สํานักงานอัยการสูงสุดไดแจงคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติขอพิพาทระหวาง
หนวยงานของรัฐและการดําเนินคดี ระหวางบริษัทกับการรถไฟแหงประเทศไทย เปนผลใหบริษัทไมตองชําระหนี้สวนแบงรายไดการใช
บริการเชื่อมโยงโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสงตามเสนทางการรถไฟ
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การอนุมัติงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหออกงบการเงินในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

96

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

249

252

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

