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คุณภาพ
โปร่งใส

รับผิดชอบสังคม





คุ ณ ภ า พ
ทีโอที เรามุ่งมั่นพัฒนาบริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพทุกขั้นตอน

เพื่อตอบสนองให้บริการอย่างรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม 

โดยผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และผ่านการรับรองที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 

รวมถึงศูนย์บริการลูกค้าที่ได้ยกระดับมาตรฐาน
ทั้งในด้านของสถานที่ บุคลากร และกระบวนการท�างาน

และที่ส�าคัญเราได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาให้บริการลูกค้าแบบ End to End
เพื่อให้บริการในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างรวดเร็ว





โ ป ร่ ง ใ ส
ยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

โดยมีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ก�ากับการด�าเนินงานของ ทีโอที มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รวมถึงส่งเสริมความโปร่งใสและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านคอรัปชั่น



USO

สุขศาลาพระราชทาน

ครูตู้

ICT for Green

Green ICT

TOT Young Club



รั บ ผิ ด ช อ บ สั ง ค ม
มุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุด ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้สังคม

ภายใต้การด�าเนินงาน CSR ของ ทีโอที ใน 3 ด้าน
 ด้านบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างความเท่าเทียมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

 ด้านการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Knowledge Based Society)
 ด้านสิ่งแวดล้อม บริหารพัฒนาระบบสารสนเทศสร้างความยั่งยืน ให้เกิดองค์กรต้นแบบด้าน ICT

ที่ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์
ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น จะสามารถผลักดันให้ ทีโอที 

ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
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สารประธานกรรมการ

	 ปี	2558	เป็นช่วงเวลาที	่บรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)	เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัในหลายๆ	ด้าน	ประการแรก	ได้แก่	การสิน้สดุ

สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	Cellular	900	MHz	ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของ	ทีโอที	ประกอบกับสภาพการ

แข่งขันธุรกิจโทรคมนาคมที่รุนแรงยิ่งขึ้น	ท�าให้	ทีโอที	ต้องเร่งด�าเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ	เป้าหมายส�าคัญของแผนพลิกฟื้นองค์กร	คือ	การปรับรูปแบบการด�าเนินงานของ	ทีโอที	ให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น	ทั้งการปรับ

โครงสร้างองค์กรเป็นกลุม่ธรุกจิ	การลดต้นทนุ	การลดค่าใช้จ่าย	และการแก้ไขปัญหาข้อพพิาทซึง่เป็นปัญหาสะสมมายาวนานและส่งผลกระทบ							

ต่อการด�าเนินงานของ	ทีโอที	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2558	ทีโอที	ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมการปรับรูปแบบไปสู่โครงสร้างแบบ					

กลุ่มธุรกิจในระยะต่อไป

	 คณะกรรมการบรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ได้มุง่มัน่ก�ากบัดแูลการพลกิฟ้ืนองค์กรของ	ทโีอท	ีให้กลบัมาเข้มแขง็และสามารถแข่งขนัได้

โดยให้ความส�าคญักบัการลดค่าใช้จ่ายเพือ่ลดต้นทนุการด�าเนนิธรุกจิ	การน�าทรพัย์สนิทีม่อียูม่าบรหิารจดัการเพือ่หารายได้เพิม่	การเลอืกลงทนุ

เฉพาะแผนงาน/โครงการทีม่ัน่ใจว่าจะได้รบัผลตอบแทนการลงทนุทีคุ่ม้ค่า	การแสวงหาพนัธมติรเพือ่ร่วมกนัเสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางธรุกจิ	

การให้ความส�าคัญกับการน�าระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน	และการปลูกฝังการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอันจะเป็นรากฐาน

ส�าคัญส�าหรับความยั่งยืนของ	ทีโอที	แม้ผลประกอบการของ	ทีโอที	ในปี	2558	อาจยังมิได้แสดงผลส�าเร็จในการพลิกฟื้น	ทีโอที	อย่างสมบูรณ์	

แต่มแีนวโน้มในทศิทางทีด่	ี	โดย	ทโีอท	ีจะมธีรุกจิใหม่ทีส่ามารถหารายได้เพิม่ให้องค์กร	ทัง้บรกิารบรอดแบนด์ด้วยเทคโนโลยเีคเบลิใยแก้วน�าแสง	

การน�าทรัพย์สินที่ได้รับมอบหลังสิ้นสุดสัญญาฯ	มาหารายได้	โดยเฉพาะธุรกิจเสาโทรคมนาคม		ธุรกิจท่อร้อยสายโทรคมนาคม	ซึ่ง	ทีโอที	ได้รับ

ความไว้วางใจให้เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการให้บรกิาร	และธรุกจิการให้เช่าวงจรระหว่างประเทศเมือ่โครงการระบบเคเบลิใต้น�้าระหว่างประเทศ	

AAE-1	ด�าเนนิการแล้วเสรจ็	ธรุกจิเหล่านีจ้ะเป็นส่วนส�าคญัในการพลกิฟ้ืน	ทโีอท	ีให้กลบัมาเป็นรฐัวสิาหกจิชัน้น�าทีม่ภีารกจิส�าคญัในการหารายได้	

และเป็นสถาบันที่ตอบสนองนโยบายของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน	โดยเฉพาะการรองรับนโยบาย						

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	(Digital	Economy)	และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล	รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต														

ของประชาชนทั่วไป

	 ผมขอขอบคุณลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	พันธมิตรทางธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

การพลิกฟื้น	ทีโอท	ีมีความคืบหน้าตามเป้าหมายที่วางไว	้ผมเชื่อมั่นว่าความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและผู้บริหาร	และนโยบายของ

คณะกรรมการบรษิทัทีย่ดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล	ต่อต้านการคอร์รปัชัน่	จะสามารถผลกัดนัให้	ทโีอท	ีก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมัน่คงเพือ่ประโยชน์

ของพนักงาน	องค์กร	สังคม	และประเทศชาติ		

พลเอก

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

ทีโอที จะกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรหลักที่จะน�าพาประเทศชาติ
ประชาชนก้าวไปสู่อนาคต อย่างมั่นคงภายใต้ความมุ่งมั่น ทุ่มเท 

และรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว
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สารกรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายมนต์ชัย หนูสง)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 แม้ว่าปี	2558	มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจของ	ทีโอที	อาทิ	การสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้ด�าเนิน

กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	900	MHz	การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมที่รุนแรงยิ่งขึ้น	แต่	ทีโอที	ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินงานเพื่อพลิกฟื้นองค์กร

ให้กลบัมาเตบิโตอย่างแขง็แกร่งและยัง่ยนืตามแผนงานการแก้ไขปัญหาองค์กรทีค่ณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(คนร.)	มอบหมายให้บรรลุ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด	ทั้งการลดค่าใช้จ่ายและการหารายได้เพิ่ม	ผลประกอบการป	ี2558	สะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จในระดับที่	

น่าพอใจ	โดยเฉพาะการปรบัลดค่าใช้จ่ายต่างๆ	สามารถลดได้ร้อยละ	26	จากเป้าหมายร้อยละ	10	จากงบอนมุตั	ิส�าหรบัแนวทางด้านอืน่ๆ	ในเรือ่ง

การแก้ไขข้อพิพาท	ได้เจรจากับบริษัทคู่สัญญาเพื่อยุติข้อพิพาทในเรื่องเสาโทรคมนาคมและการเช่าที่ดินที่ตั้งสถานีฐาน	การใช้สินทรัพย์ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ	ได้สรรหาพนัธมติรเพือ่ใช้ทรพัย์สนิบนโครงข่าย	3G	ซึง่แสดงถงึแนวโน้มในทางบวกต่อการด�าเนนิธรุกจิของ	ทโีอท	ีในระยะต่อไป

	 ส�าหรับโครงการส�าคัญๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ด�าเนินงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร	และเพื่อตอบสนองนโยบาย

เศรษฐกจิดจิทิลัของรฐับาล	ฝ่ายบรหิารและผูท้ีเ่กีย่วข้องได้ระดมก�าลงัเพือ่ผลกัดนั	ให้เกดิผลเป็นรปูธรรมโดยเรว็	ได้แก่	แผนการน�าคลืน่	2300	MHz	

มาใช้งานเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่	 โครงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคมท่อร้อยสายใต้ดนิซึง่	ทโีอท	ีจะสามารถน�าทรพัย์สนิท่อร้อยสายใต้ดนิมาสร้างมลูค่าในระยะยาว	โครงการขยายบรกิารโทรคมนาคม

เพือ่รองรบัการให้บรกิารในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษที่	ทโีอท	ีมคีวามพร้อมให้บรกิารโทรคมนาคมรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	แผนการขยาย

บริการ	FTTx	ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการเพิ่มมากขึ้น	โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง	2	ล้านพอร์ท	โครงการระบบเคเบิลใต้น�้า	AAE-1	ที่จะ									

เชือ่มโลกฝ่ังตะวนัตกกบัฝ่ังตะวนัออกเข้าด้วยกนัโดยผ่านประเทศไทย	โดยโครงการนีจ้ะเป็นปัจจยัหลกัทีเ่สรมิสร้างศกัยภาพของไทยในการเป็น		

Telecom	Hub	ของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

	 ในการด�าเนินธุรกิจ	ทีโอที	ตระหนักถึงความส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า	พันธมิตร	และคู่ค้า	จึงได้ก�าหนดนโยบาย																		

ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท�าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์โปร่งใส	โดย	ทีโอที	ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาถึงป	ี2558	

และจะคงยึดมั่นต่อไป

	 ผมมีความเชื่อมั่นว่า	ทีโอที	จะสามารถกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรหลักที่จะน�าพาประเทศชาติประชาชนก้าวไปสู่อนาคต											

ข้างหน้าอย่างมัน่คงภายใต้ความมุง่มัน่	ทุม่เท	และรวมใจกนัเป็นหนึง่เดยีวของทกุๆ	คน	ผมขอขอบคณุคณะกรรมการบรษิทั	ผูบ้รหิารและพนกังาน	

รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้ด้วยครับ
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายองค์กร

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
-	ภาพรวม	 เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการด�าเนินงาน

	 	 ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

-	สาขาสื่อสาร	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บุคลากร	และการประกอบธุรกิจที่ต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

		 	 และการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ	เน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้าง

		 	 มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร	และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศให้ทั่วถึง	

-	ทีโอที	 เร่งรัดการวางกลยุทธ์เพื่อปรับความสามารถขององค์กรให้ด�าเนินกิจการในธุรกิจโทรคมนาคม						

	 	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้ทรัพยากรร่วมกับรัฐวิสาหกิจอื่น	เพื่อลดการลงทุนซ�้าซ้อน	และสร้าง

		 	 พันธมิตรผู้ประกอบการอื่น

วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นน�าของประเทศ”

พันธกิจ
•	ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการด�าเนินธุรกิจ

•	ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ	

•	สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน

ค่านิยม
•	ลูกค้าส�าคัญที่สุด

•	คุณภาพบริการสู่ระดับสากล

•	ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ

•	ความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์	และโปร่งใส

•	ความสามัคคีและการท�างานร่วมกันเพื่อองค์กร

•	ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายองค์กร
1.	 สร้างรายได้จากการให้บริการแบบครบวงจรของ	ทีโอที	ประกอบด้วย	บริการโทรศัพท์ประจ�าที่	บริการโทรศัพท์ 

	 เคลื่อนที่ยุคที่	3	(3G)	บริการบรอดแบนด์	บริการมัลติมีเดีย	บริการ	ICT	Solution	และบริการโครงสร้างพื้นฐาน

2.	 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเอกชนได้

3.	 ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ	สร้างภาพลักษณ์องค์กร	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

4.	 เพิ่มการครอบคลุมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ	เศรษฐกิจดิจิทัล

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)012



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ทีโอที ได้ดำ�เนินก�รในฐ�นะองค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นเวล�ถึง 48 ปี 
ก่อนแปลงสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัดเมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม 2545 ภ�ยใต้
พระร�ชบัญญัติทุนรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2542 โดยรับโอนกิจก�ร สิทธิ หน้ี คว�มรับผิด 
สินทรัพย์ และพนักง�นทั้งหมดจ�กองค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทีโอที 
ยังคงสถ�นภ�พเป็นรัฐวิส�หกิจที่มีกระทรวงก�รคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจก�รค้�และให้บริก�รสื่อส�รโทรคมน�คม           
ทุกชนิดทุกประเภท โครงข่�ยโทรคมน�คม วิทยุคมน�คม และบริก�รส่งหรือ         
แพร่ภ�พและเสียงท�งวิทยุโทรทัศน์ กระจ�ยเสียงท�งวิทยุ รวมทั้งธุรกิจอื่น                
ทีต่อ่เนือ่งกบักจิก�รดงักล�่วและใกลเ้คยีงกนัทัง้ในประเทศ ระหว่�งประเทศ และ
นอกประเทศ

ชื่อย่อในรายงานประจำาป	ี ทีโอที	หรือ	บริษัท
เลขทะเบียน ทีโอท ี 0107545000161
ประเภทธุรกิจ	 ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง	 โดยดำาเนินการเองและ/หรือร่วมกับบุคคลอื่น	นอกจากนี้
	 	 ยังดำาเนินการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ 89/2	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210
ที่ตั้งสำานักงานสำานักขาย	 นครหลวงที่	1	 977	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	
และบริการลูกค้า	 	 เว็บไซต์	www.tot.co.th/
นครหลวง	 นครหลวงที่	2	 175	ซอยรามคำาแหง	149	แขวงสะพานสูง	เขตสะพานสูง	กรุงเทพมหานคร	10240
	 	 	 เว็บไซต์	www.tot.co.th/
	 	 นครหลวงที่	3	 90	หมู่	6	ถนนพระราม	2	แขวงบางมด	เขตจอมทอง	กรุงเทพมหานคร	10150
										 	 เว็บไซต์	www.tot.co.th/
	 	 นครหลวงที่	4	 89/2	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210
										 	 เว็บไซต์	www.tot.co.th/
ที่ตั้งสำานักงานสำานักขาย	 ภูมิภาคที่	1	 22/2	ถนนราเมศวร	ตำาบลประตชูยั	อำาเภอพระนครศรอียธุยา	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	13000
และบริการลูกค้าภูมิภาค 					 	 เว็บไซต์	www.tot.co.th/central
	 	 ภูมิภาคที่	2	 293/3	หมู่	13	ถนนหน้าเมือง	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000		
							 	 	 เว็บไซต์	www.tot.co.th/northeast
	 	 ภูมิภาคที่	3	 128	หมู่	1	ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง	ตำาบลสารภี	อำาเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม่	50140	
	 	 	 เว็บไซต์	www.tot.co.th/northern
	 	 ภูมิภาคที่	4	 2112	หมู่	4	ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์	ตำาบลควนลัง	อำาเภอหาดใหญ่	
	 	 	 จังหวัดสงขลา	90110
	 	 	 เว็บไซต์	www.tot.co.th/southern
	 	 ภูมิภาคที่	5	 77/5	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลศรีราชา	อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110
	 	 	 เว็บไซต์	www.tot.co.th/eastern	
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ	์ เลขหมายโทรศัพท์	1100
	 	 เลขหมายโทรศัพท์สำาหรับโทรเข้าจากต่างประเทศ		+662	240	0701
เว็บไซต	์	 www.tot.co.th
ทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว	 6,000	ล้านบาท	(หกพันล้านบาทถ้วน)
ชนิดหุ้น 	 เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น	จำานวน	600	ล้านหุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น) 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว	้ 10	บาทต่อหุ้น	(สิบบาทถ้วน)	
บุคคลอ้างอิง	 ผู้สอบบัญชี		 	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
	 	 ที่ตั้ง	 	 ถนนพระรามที่	6	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400
	 	 โทรศัพท์	 	 0	2271	8000
	 	 โทรสาร	 	 0	2618	5769
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สถานภาพบริการสำาคัญ

1. โทรศัพท์ประจำาที่ 
	 จ�ำนวนเลขหมำยทีเ่ปิดใช้	(หน่วย	:	เลขหมำย)	 4,944,962	 5,291,848	 5,629,105	 (6.56)

 - ทโีอท ี(นครหลวงและภมูภิ�ค) 3,150,267 3,326,198 3,489,647 (5.29)

 - ทร ูคอร์ปอเรชัน่ (นครหลวง) 1/ 1,376,382 1,471,807 1,555,603 (6.48)

 - ททีแีอนด์ท ี(ภมูภิ�ค) 1/ 418,313 493,843 583,855 (15.29)

	 จ�ำนวนหมำยเลขทีเ่ปิดใช้	ต่อ	ประชำกร	100	คน	2/	 7.60	 8.13	 8.69	 (6.48)

 - นครหลวง  29.71 31.42 33.07 (5.42)

 - ภมูภิ�ค   3.95 4.29 4.69 (7.90)

2. โทรศัพท์สาธารณะ
	 จ�ำนวนหมำยเลขทีเ่ปิดใช้	(หน่วย	:	เลขหมำย)	 187,139	 202,598	 216,629	 (7.63)

 - ทโีอท ี(นครหลวงและภมูภิ�ค) 136,139 151,598 165,629 (10.20)

 - ทร ูคอร์ปอเรชัน่ (นครหลวง) 1/ 26,000 26,000 26,000 0.00

 - ททีแีอนด์ท ี(ภมูภิ�ค) 1/ 25,000 25,000 25,000 0.00

	 จ�ำนวนหมำยเลขทีเ่ปิดใช้	ต่อ	ประชำกร	1,000	คน	2/	 2.89	 3.11	 3.34	 (7.18)

 - นครหลวง  5.86 6.54 6.94 (10.34)

 - ภมูภิ�ค   2.40 2.55 2.75 (6.05)

3. โทรศัพท์เคลื่อนที่
	 จ�ำนวนหมำยเลขทีเ่ปิดใช้	(หน่วย	:	เลขหมำย)	 3,065,778	 4,141,378	 24,994,146	 (25.97)

 - ทโีอท ี : ระบบ 470 MHz 1,408 1,579 1,657 (10.83)

   : 3G 652,912 594,806 517,147 9.77

 - แอดว�นซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ (ระบบ 900 MHz) 1/, 3/ 2,411,458 3,544,993 24,475,342 (31.98)

4. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4/

	 จ�ำนวนพอร์ททีเ่ปิดใช้	(หน่วย	:	พอร์ท)	 1,409,195	 1,490,924	 1,528,864	 (5.48)

5. คู่สายเช่า/วงจรเช่า
	 จ�ำนวนคูส่ำยเช่ำ/วงจรเช่ำ	ทีเ่ปิดใช้	(หน่วย	:	วงจร)	 5,816	 9,270	 9,347	 (37.26)

 - ระบบ Analog  3,775 5,431 5,594 (30.49)

 - ระบบ Digital  2,041 3,839 3,753 (46.84)

6. เกมออนไลน์
	 จ�ำนวนผูล้งทะเบยีน

 - ลกูค้�ทัว่ไป (หน่วย : ร�ย) 9,184,038 8,632,975 7,985,419 6.38

 - ลกูค้�ร้�นอนิเทอร์เนต็ (หน่วย : ร้�น) 42,222 41,752 39,200 1.13

7. IPTV
	 จ�ำนวนผูใ้ช้	(หน่วย	:	รำย)	 204,728	 184,740	 159,762	 10.82

ร้อยละ
เพ่ิม(ลด) 

2558/2557บริการ

หมำยเหต ุ 1/ เป็นบริษัทร่วมก�รง�นและร่วมลงทุน
 2/ รวมบริษัทร่วมก�รง�นและร่วมลงทุน
 3/ เป็นข้อมูลสิ้นสุด 30 กันย�ยน 2558 เนื่องจ�กสิ้นสุดสัญญ�อนุญ�ตให้ดำ�เนินกิจก�รบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่
 4/ ประกอบด้วย ADSL, VDSL, FTTx, Wi-Net และ IPStar
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 ในปี 2558 ก�รดำ�เนนิง�นของ ทโีอท ีอยูภ่�ยใต้ปัจจยัแวดล้อมธรุกจิทีท้่�ท�ย เพือ่เป็นก�รสร้�งร�ยได้ทดแทนร�ยได้ทีไ่ด้รบัจ�กสญัญ�

อนญุ�ตฯ พร้อมทัง้ทบทวนบทบ�ทในก�รดำ�เนนิธรุกจิให้มคีว�มชดัเจน ทโีอท ีได้ปรบัโครงสร้�งองค์กรและธรุกจิบรกิ�รใหม่ออกเป็นหน่วยธรุกจิ

รวม 6 กลุ่มธุรกิจเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รเป็นผู้ให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คม เส�โทรคมน�คม อินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิล

ใต้นำ้�ระหว่�งประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และบริก�รด้�น IT (IDC และ Cloud)  ในขณะเดียวกัน 

ทีโอที ได้เร่งพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รให้เป็นม�ตรฐ�นส�กล ปรับปรุงประสิทธิภ�พทั้งด้�นโครงข่�ย คุณภ�พ และก�รให้บริก�ร เพื่อสร้�ง           

ภ�พลกัษณ์องค์กร ให้เป็นทีย่อมรบั ส�ม�รถแข่งขนัได้ ในสภ�พเศรษฐกจิ สงัคม ตลอดจนสภ�วก�รณ์ด้�นอตุส�หกรรมโทรคมน�คมในปัจจบุนั

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจให้บริก�รสื่อส�รโทรคมน�คม 6 กลุ่มธุรกิจ คือ

 1. กลุ่มโครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คม (Telecommunications Infrastructure)

 2. กลุ่มเส�โทรคมน�คม (Tower Co.)

 3. กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้นำ้�ระหว่�งประเทศ (Internet Gateway and International Submarine Cable)

 4. กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile)

 5. กลุ่มโทรศัพท์ประจำ�ที่และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (Fixed Line and Broadband Internet)

 6. กลุ่มบริก�รด้�น IT  (IDC และ Cloud) (Information Technology Service (Internet Data Center and Cloud))

 โดยมีร�ยละเอียดในแต่ละกลุ่มธุรกิจบริก�ร  ดังนี้

 1.	 กลุ่มโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม	(Telecommunications	Infrastructure) มุ่งเน้นก�รเป็นผู้ให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�น

โทรคมน�คม ก�รให้บริก�รแก่ผู้ประกอบก�รโดยให้บริก�รเช่�โครงสร้�งพื้นฐ�น ทั้งแบบเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (Dark Fiber) ท่อร้อยส�ย บริก�ร

คว�มย�วคลื่น (Lambda) และวงจรสื่อสัญญ�ณมีก�รรับประกันคุณภ�พ (Quality) เสถียรภ�พ (Reliability) และคว�มมั่นคงปลอดภัย             

(Security) ต�มข้อตกลงก�รให้บริก�ร (Service Level Agreement: SLA) โดยส�ม�รถเชื่อมโยงได้ทุกระดับ ยกเว้นส่วนต่อปล�ยท�งลูกค้� 

(Last Mile) ได้แก่ อ�ค�รบ้�นพัก เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังมีบริก�รให้เช่�ที่ดิน อ�ค�ร สถ�นที่ และพื้นที่อ�ค�รชุมส�ยระดับจังหวัดและระดับภ�ค 

รวมถึงระบบสนับสนุนสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ อ�ทิ ระบบก�รกำ�ลัง และระบบปรับอ�ก�ศ

 2.	 กลุ่มเสำโทรคมนำคม	(Tower	Co.) มุ่งเน้นก�รเป็นผู้ให้บริก�รเช่�ใช้พื้นที่บนเส�โทรคมน�คม พื้นที่ใต้เส�และสิ่งอำ�นวยคว�ม

สะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณ (Antenna) จ�นรับส่งสัญญ�ณโทรคมน�คม พร้อมดำ�เนินก�รสรรห�พันธมิตรท�งธุรกิจเพื่อให้บริก�ร

ติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องบนเส�โทรคมน�คมที่เพิ่มขึ้น 
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 3.	 กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น�้ำระหวำ่งประเทศ	(Internet	Gateway	and	International	Submarine	Cable)         

ธรุกจิอนิเทอร์เนต็เกตเวย์ของ ทโีอท ี(บรกิ�ร TOT IIG) เป็นบรกิ�รเชือ่มต่อและแลกเปลีย่นข้อมลูอนิเทอร์เนต็ผ่�นอนิเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่�งประเทศ

จ�กประเทศไทยไปยงัศนูย์กล�งก�รแลกเปลีย่นข้อมลูอนิเทอร์เนต็ของโลก (Internet Hub) โดยผ่�นวงจรสือ่สญัญ�ณระบบเคเบลิใยแก้วนำ�แสง

ภ�คพืน้ดนิ (Terrestrial) และเคเบลิใต้นำ�้ (Submarine Cable) ทีม่ขีน�ดวงจรใหญ่เพยีงพอในก�รรองรบัก�รเตบิโตของบรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็

ทัง้ในและต่�งประเทศ ทำ�ให้ลกูค้�ส�ม�รถเชือ่มต่อกบัเครอืข่�ยอนิเทอร์เนต็ทัง้ในเอเชยี อเมรกิ� และยโุรป ได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ เหม�ะสำ�หรบั

ลูกค้�ที่เป็นผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริก�รโทรคมน�คม และองค์กรต�่งๆ ที่มีเครือข่�ยเป็นของตนเอง ลูกค�้ส�ม�รถขอใช้บริก�รได้ต�ม

คว�มต้องก�รใช้ง�นที่ Bandwidth ตั้งแต่ 2 Mbps เป็นต้นไป ทั้งในรูปแบบของ Committed/Fixed Bandwidth และ Burstable Bandwidth 

โครงก�รระบบเคเบิลใต้นำ้�รองรับบริก�รอินเทอร์เน็ตระหว่�งประเทศ เป็นก�รร่วมลงทุนจัดสร้�งระบบเคเบิลใต้นำ้�ระหว่�งประเทศ เพื่อให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของภูมิภ�ค สร้�งคว�มมั่นคงด้�นข้อมูลข่�วส�ร และก�รแข่งขันด้�น ICT ของประเทศ           

ทั้งยังทำ�ให้ต้นทุนบริก�รบรอดแบนด์ของ ทีโอที ลดลง และส�ม�รถสร้�งร�ยได้เพิ่มจ�กก�รให้บริก�รวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่�งประเทศแก่ผู้ให้

บริก�รโทรคมน�คมร�ยอื่น 

 4.	 กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่		(Mobile) เป็นก�รให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยีผสมผส�นบนคลื่นคว�มถี่  2100 MHz และ 

2300 MHz  เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัโทรศพัท์เคลือ่นที ่โดยดำ�เนนิก�รสรรห�พนัธมติรเพือ่ร่วมพฒัน�ก�รให้บรกิ�รโทรศพัท์เคลือ่นที่

บนคลื่นคว�มถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz แบบครบวงจร

 5.	 กลุม่โทรศพัท์ประจ�ำทีแ่ละบรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็	(Fixed	Line	and	Broadband	Internet) เป็นกลุม่ธรุกจิทีใ่ห้บรกิ�รสือ่ส�ร

โทรคมน�คมต�มภ�รกิจหลักขององค์กร ได้แก่ บริก�รโทรศัพท์ประจำ�ที่  บริก�รบรอดแบนด์  บริก�รข้อมูล เป็นต้น มุ่งเน้นก�รให้บริก�รสื่อส�ร

ท�งเสียง และบริก�รสื่อส�รข้อมูลผ่�นเทคโนโลยีเครือข�่ยท�งส�ยและไร้ส�ย ด้วยกลยุทธ์ก�รเปลี่ยนผ่�นเทคโนโลยีบรอดแบนด์จ�ก xDSL 

ไปสู่ FTTx และเพิ่มศักยภ�พก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงครอบคลุมทุกด้�น ทั้งด้�นผลิตภัณฑ์ บุคล�กร ก�รตล�ด ตลอดจนระบบ

สื่อส�รและเทคโนโลยีต่�งๆ เพื่อรองรับก�รให้บริก�รก่อนและหลังก�รข�ย 

 6.	 กลุ่มบริกำรด้ำน	IT		(IDC	และ	Cloud)	(Information	Technology	Service	(Internet	Data	Center	and	Cloud)) เป็นก�รดำ�เนิน

ธรุกจิโดยก�รให้บรกิ�รเทคโนโลยสี�รสนเทศบนอนิเทอร์เนต็เป็นหลกั ได้แก่  บรกิ�รศนูย์ข้อมลูอนิเทอร์เนต็ บรกิ�รจดัเกบ็ข้อมลูจร�จรคอมพวิเตอร์  

ก�รทำ�พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รเป็นผู้ให้บริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รแบบครบวงจร       

ด้วยกระบวนก�รออกแบบ ติดตั้ง และพัฒน�ระบบ ตลอดจนก�รบำ�รุงรักษ�หลังก�รข�ยที่มีประสิทธิภ�พ เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล
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โครงสร้างรายได้

2558

การตลาด การจัดจำาหน่าย และช่องทางการจำาหน่าย

กำรแบ่งส่วนตลำดของ	ทีโอที	แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลัก คือ

 1. แบ่งต�มพื้นที่ให้บริก�ร โดยแบ่งเป็นพื้นที่ให้บริก�รในเขตนครหลวง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) และพื้นที่ให้บริก�รในเขตภูมิภ�ค 

 2. แบ่งต�มประเภทผลิตภัณฑ์และบริก�รหลัก ได้แก่ 1) บริก�รด้�นอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง และสื่อส�รข้อมูล 2) บริก�รด้�นเสียง        

  3) บริก�รด้�นมัลติมีเดียและคอนเทนท์ 4) บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่

กำรจ�ำแนกกลุม่ลกูค้ำ	(Customer	Segment) แบ่งเป็น 4 กลุม่หลกั โดยมองถงึปัจจยัคว�มต้องก�รใช้บรกิ�ร พฤตกิรรมก�รใช้ รวมถงึลกัษณะ

ธุรกิจของลูกค้� ได้แก่

 1. ลูกค้�บ้�นพักอ�ศัย (Resident - R)

 2. ลูกค้�เอกชนร�ยใหญ่ (Business - B)

 3. ลูกค้�ร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ (Government - G)

 4. ลูกค้�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs)

 จ�กก�รสำ�รวจและวิจัยตล�ดเป็นประจำ�ทุกปี ในปี 2558 พบว่� คว�มต้องก�รที่สำ�คัญของลูกค้�ทุกกลุ่ม คือ คุณภ�พของผลิตภัณฑ์

และก�รบรกิ�ร คว�มสะดวกในก�รตดิต่อและขอใช้บรกิ�ร บรกิ�รหลงัก�รข�ยทีร่วดเรว็และเป็นไปต�มสญัญ�ก�รให้บรกิ�ร และอตัร�ค่�บรกิ�ร

ที่เหม�ะสมต�มกลุ่มลูกค้�และปริม�ณก�รใช้ง�น   

โครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คม

เส�โทรคมน�คม 

อินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้นำ้�ระหว่�งประเทศ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

โทรศัพท์ประจำ�ที่และอินเทอร์เน็ต  

IT (IDC และ Cloud) 

สนับสนุน 

ร่วมก�รง�น  

91% 88%

1.4% 1.4%

1.1% 1%
0.8% 0.1%

2%2%

3.3% 7%
0.4%

0.01%

0.2%
0.6%
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ช่องทำงในกำรติดต่อลูกค้ำและจัดจ�ำหน่ำย แบ่งออกเป็นช่องท�งหลักๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ

 1. ช่องท�ง Off-line ที่สำ�คัญ ประกอบด้วย

   ศูนย์บริก�รลูกค้� ทีโอที ในเขตนครหลวงและภูมิภ�ค มีจำ�นวน 432 แห่ง เป็นช่องท�งในก�รติดต่อสื่อส�รกับลูกค้�ทุกกลุ่ม 

   ผลิตภัณฑ์และบริก�ร และทุกกลุ่มลูกค้�

   พนกัง�นข�ยลกูค้�องค์กร (Key Account) เป็นช่องท�งก�รตดิต่อสือ่ส�รสำ�หรบัให้บรกิ�รลกูค้�องค์กร ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่ B และ G

   TOT Contact Center  ใช้ติดต่อกับลูกค้�ผ่�น Call Center 1100 

    ก�รจัดกิจกรรมท�งก�รตล�ด เช่น ก�รออกบูธข�ยต�มพื้นที่ต่�งๆ

 2.  ช่องท�ง On-line  ที่สำ�คัญ ประกอบด้วย

   Website ของ ทีโอที คือ www.tot.co.th ซึ่งเป็นช่องท�งที่ลูกค้�ส�ม�รถสืบค้นข้อมูลรวมถึงแจ้งปัญห�ก�รใช้ง�นได้ตลอด                  

   24 ชั่วโมง

   ให้บริก�รผ่�น Application เช่น TOT Easy life ซึ่งลูกค้�ส�ม�รถขอใช้บริก�รและแจ้งข้อมูลก�รใช้ง�น

   Social Media เป็นก�รรับฟังลูกค้�ผ่�นสื่อสังคมออนไลน์ต่�งๆ เช่น Facebook, Twitter และ เว็บบอร์ดอื่นๆ ส�ม�รถให้ข้อมูล  

   ประส�นง�น ตอบกระทู้ รวมถึงแก้ปัญห�ต่�งๆ ให้กับลูกค้�

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ก�รจดัห�ผลติภณัฑ์หรอืบรกิ�รเพือ่ให้บรกิ�รลกูค้�ของ ทโีอท ีเป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล และปฏบิตัติ�มระเบยีบ ทโีอท ี ว่�ด้วยก�รพสัดุ 

ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีและระเบียบอื่นของท�งร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนก�รจัดทำ� TOR ทีโอที ได้ยึดประก�ศ              

คณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติแห่งช�ต ิเรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิกี�รจดัทำ�และแสดงบญัชรี�ยก�รรบัจ่�ยของโครงก�รทีบ่คุคล

หรอืนติบิคุคลเป็นคูส่ญัญ�กบัหน่วยง�นของรฐั พ.ศ.2557 รวมทัง้ พ.ร.บ.ว่�ด้วยคว�มผดิเกีย่วกบัก�รเสนอร�ค�ต่อหน่วยง�นของรฐั พ.ศ.2542  

มีก�รกำ�หนดเงื่อนไขท�งด้�นพ�ณิชย์และเทคนิค เพื่อให้ผู้เสนอร�ค�ส�ม�รถเสนอได้อย่�งเท่�เทียม นอกจ�กนี้ ห�กเป็นก�รจัดซื้อจัดห�วัสดุ

สิ้นเปลืองหรือภ�วะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทีโอที ได้กำ�หนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องผ่�นก�รรับรองว่�ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต�มกฎหม�ย 

สำ�หรับก�รกำ�หนดร�ค�กล�งและก�รจัดทำ�ทะเบียนผู้ค้�ได้จัดให้มีส่วนง�นที่ดูแลเป็นก�รเฉพ�ะ อีกทั้งมีก�รบันทึกข้อมูลในระบบก�รจัดซื้อ

จัดจ้�งภ�ครัฐ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รจัดซื้อจัดห�จะต้องลงน�มรับรองในเรื่องคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ทุกครั้ง

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)018



บริการร่วมกับบริษัทเอกชน
 เพื่อขย�ยระบบก�รติดต่อสื่อส�รให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีและบริก�รที่ทันสมัย ทีโอที ได้เปิดโอก�สให้บริษัทเอกชน 

เข้�ร่วมให้บริก�ร 7 กลุ่มบริก�ร ดังนี้

1. กลุ่มโทรศัพท์ประจำาที่
 1.1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)  โทรศัพท์ประจำ�ที่ 2.6 ล้�นเลขหม�ยในเขตนครหลวง

 1.2 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำ�กัด (มห�ชน)      โทรศัพท์ประจำ�ที่ 1.5 ล้�นเลขหม�ยในเขตภูมิภ�ค

2. กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่
     บริษัท แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน) โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Cellular 900

 (สิ้นสุดสัญญ� วันที่ 30 กันย�ยน 2558)

 

3. กลุ่มสื่อสารข้อมูลผ่านโครงข่าย
 บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำ�กัด วงจรสื่อสัญญ�ณคว�มเร็วสูงผ่�นโครงข่�ยมัลติมีเดีย

4. กลุ่มเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
 บริษัท แอดว�นซ์ ด�ต้�เน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด สือ่ส�รขอ้มลูทกุประเภทโดยใชร้ะบบ Datakit Virtual Circuit Switch, 

   Frame Relay, ATM และ ADSL

 5. กลุ่มบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex)
 5.1 บริษัท ส�ม�รถ มัลติมีเดีย จำ�กัด บริก�รข้อมูลด้วยเสียงท�งโทรศัพท์ผ่�นเลขหม�ยพิเศษ 1900

 5.2 บริษัท ควอลิตี้ ดิจิตอล ไลน์ส จำ�กัด   บริก�รข้อมูลด้วยเสียงท�งโทรศัพท์ผ่�นเลขหม�ยพิเศษ 1900

 5.3 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) บริก�รข้อมูลด้วยเสียงท�งโทรศัพท์ผ่�นเลขหม�ยพิเศษ 1900

 5.4 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) บริก�รข้อมูลด้วยเสียงท�งโทรศัพท์ผ่�นเลขหม�ยพิเศษ 1900

 5.5 บริษัท ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท แมนเนทเม้นท์ จำ�กัด บริก�รข้อมูลด้วยเสียงท�งโทรศัพท์ผ่�นเลขหม�ยพิเศษ 1900

6. กลุ่มโทรศัพท์สาธารณะ 
 บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)  ธุรกิจโฆษณ�บนตู้โทรศัพท์ส�ธ�รณะ

7. กลุ่มบริการอื่น ๆ
   7.1 บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) ก�รเช่�ใช้ช่องสัญญ�ณด�วเทียมไอพีสต�ร์ (IPSTAR) 

   เป็นช่องท�งในก�รให้บริก�ร VoIP, Broadband และอื่นๆ

    โดย ทีโอที เป็นผู้ให้บริก�รหลักแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

 7.2 บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) บริก�รระบบเครือข่�ยสำ�หรับ EDC Network Pool 

   (Electronic Draft Capture)

 7.3 บริษัท เทรดสย�ม จำ�กัด บริก�รธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

   7.4 กิจก�รร่วมค้� Starcom ปรับปรุงโครงข่�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz

 บริษัทคู่สัญญา     ชื่อบริการ

รายงานประจ�าปี 2558 019



1. บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำากัด ให้เช่�ระบบ 7 สิงห�คม 2543 98.57
 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง    โทรศัพท์เคลื่อนที่  
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210 1900 MHz 

2. บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จำากัด บริก�รสื่อส�รข้อมูล 10 กันย�ยน 2542 49.00
 292 อ�ค�รเลนโซ่เฮ�ส์ ถนนศรีนครินทร์   
 แขวงหัวหม�ก เขตบ�งกะปิ กรุงเทพมห�นคร 10240
 
3. บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค  บริก�รสื่อส�รข้อมูล 25 กันย�ยน 2540 48.12
 คอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด
 408/157 ชั้น 38 อ�ค�รพหลโยธินเพลส
 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท 
 กรุงเทพมห�นคร 10400

4. บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จำากัด บริก�รเทคนิคและ 12 ธันว�คม 2540 30.00
 200 หมู่ 4 อ�ค�รจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ท�วเวอร์ ก�รตล�ดโครงข่�ย 
 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด อำ�เภอป�กเกร็ด โทรศัพท์เคลื่อนที่
 จังหวัดนนทบุรี 11120 NMT 470 
   
5. บริษัท เทลการ์ด จำากัด ผลิตบัตรโทรศัพท์  14 พฤศจิก�ยน 2543 26.00
 71/22 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตล�ดบ�งเขน 
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210

6. บริษัท ทีโอที สปอร์ต คลับ จำากัด บริห�รจัดก�รแข่งขัน 19 สิงห�คม 2554 25.00
 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กีฬ�ฟุตบอลและกีฬ�
 เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร 10210 ประเภทอื่นๆ รวมทั้ง
   รับจ้�งให้บริก�รเกี่ยวกับ
   ก�รเผยแพร่ โฆษณ�
   ประช�สัมพันธ์ 
   องค์กรธุรกิจ 
   และภ�พลักษณ์ 
   ในรูปแบบต่�ง ๆ

7. บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำากัด บริก�รด้�นแรงง�น 18 มกร�คม 2556 25.00 
 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
   กรุงเทพมห�นคร 10210

ชื่อบริษัทและ
สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ธุรกิจหลัก วันที่เข้าร่วม

ลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)

การถือหุ้นสามัญ ในบริษัทเอกชน 

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)020



8. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำากัด บริก�รระบบสำ�รอง 3 ธันว�คม 2542 20.00
 999/9 อ�ค�รดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์  ที่นั่งโดยส�รอ�ก�ศย�น 
 ยูนิตที่ 3406-3412 ชั้น 34 ถนนพระร�ม 1 แขวงปทุมวัน 
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330

9. บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำากัด บริก�รและดำ�เนินก�ร 1 กุมภ�พันธ์ 2553 20.00
 98 อ�ค�รส�ธร สแควร์ ออฟฟิศ ท�วเวอร์  เป็นศูนย์ให้บริก�ร
 ห้อง 403 ชั้น 4 ถนนส�ธรเหนือ แขวงสีลม ระบบส�รสนเทศ
 เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร 10500 และฐ�นข้อมูลกล�ง
   (Clearing House)

10. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน) บริก�รอินเทอร์เน็ต 13 พฤษภ�คม 2540 16.00
 1768 อ�ค�รไทยซัมมิท ท�วเวอร์ ชั้น 10-12
 และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบ�งกะปิ
 เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310

11. บริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด บริก�รโครงข่�ย 13 พฤษภ�คม 2539 10.00
  200 หมู่ 4 อ�ค�รจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ท�วเวอร์  เคเบิ้ลใต้นำ้�
 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลป�กเกร็ด
 อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

12. บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำากัด บริก�รวงจรสื่อสัญญ�ณ 13 กุมภ�พันธ์ 2540 8.92
 18 อ�ค�ร ทรู ท�วเวอร์ ถนนรัชด�ภิเษก แขวงห้วยขว�ง  คว�มเร็วสูง
 เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310 

13. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ 9 พฤศจิก�ยน 2538 5.58
 319 อ�ค�ร จัตุรัสจ�มจุรี ชั้น 24-41 ถนนพญ�ไท 
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330

14. บริษัท เทรดสยาม จำากัด บริก�รธุรกิจ 29 พฤษภ�คม 2540 3.50
 อ�ค�รศูนย์อีดีไอ กรมศุลก�กร ถนนสุนทรโกษ�  อิเล็กทรอนิกส์
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110

ชื่อบริษัทและ
สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ธุรกิจหลัก วันที่เข้าร่วม

ลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)
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กิจกรรมทางธุรกิจ

 กิจกรรมทางธุรกิจที่สำาคัญ

ทีโอที ขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยโครงข่ายใยแก้วนำาแสง (FTTx) รองรับระดับความเร็วสูงสุด 2.4/1.2 Gbps 
ครอบคลุมความต้องการใช้งานของประชาชน
 ทโีอท ีได้ดำ�เนนิแผนง�นเพือ่รองรบัก�รพฒัน�ประเทศไปสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั ลดคว�มเลือ่มลำ�้ในก�รเข้�ถงึข้อมลูข่�วส�ร (Digital Divide) 

สนับสนุนนโยบ�ย National Broadband และนโยบ�ย Lifelong Learning โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รขย�ยก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง

ด้วยโครงข่�ยใยแก้วนำ�แสง (FTTx) รองรับระดับคว�มเร็วสูงสุด 2.4/1.2 Gbps ครอบคลุมคว�มต้องก�รก�รใช้ง�นของประช�ชน มุ่งเน้นพื้นที่

ที่มีก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ และพื้นที่เชิงยุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน�ประเทศ โดยในปี 2558 ทีโอที มีลูกค้�ใช้บริก�ร จำ�นวน 344,385 พอร์ท                

รวมก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงทั้งท�งส�ยและไร้ส�ยทั้งสิ้น 1,391,067 พอร์ท ครอบคลุมพื้นที่ที่จำ�เป็นถึงระดับหมู่บ�้นและชุมชน

อย่�งแท้จริง

การให้บริการบนคลื่น 2300 MHz
 ทีโอที ได้ริเริ่มแผนง�นเพื่อเพิ่มโอก�สในก�รเข้�ถึงบริก�รอินเทอร์เน็ตสื่อส�รไร้ส�ยคว�มเร็วสูงให้แก่ผู้ใช้ง�นในประเทศทั้งในลักษณะ

เคลือ่นที ่(Mobile) และอยูก่บัที ่(Fixed) โดยได้รบัอนมุตัจิ�ก กสทช. ให้ปรบัปรงุเทคโนโลยทีีใ่ช้ง�นกบัคลืน่คว�มถี ่2300 MHz ทีถ่อืครองอยูเ่ดมิ     

ม�ปรับปรุงให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประช�ชนและประเทศช�ติ  บนพื้นฐ�นของก�รจัดก�รสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภ�พ          

ให้ส�ม�รถรองรบัก�รให้บรกิ�รโทรคมน�คมทัง้ท�งด้�นเสยีง (Voice) ข้อมลู (Data) และพหสุือ่ (Multimedia) ได้ทัว่ประเทศ ต�มม�ตรฐ�นส�กล 

เพือ่ให้ประช�ชนทัง้ในเขตชมุชนและพืน้ทีห่่�งไกล รวมถงึสถ�นพย�บ�ล โรงเรยีน ตลอดจนองค์ก�รบรหิ�รส่วนตำ�บล  และเทศบ�ลต่�ง ๆ  ส�ม�รถ

เข้�ถึงบริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงได้อย่�งไร้ข้อจำ�กัด ตลอดจนสนับสนุนนโยบ�ยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)                 

ของรัฐบ�ลในก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่คว�มเป็นดิจิทัล เป็นก�ร

แก้ปัญห�คว�มเหลือ่มลำ้�ในสงัคมทัง้ด้�นสขุภ�พ ก�รศกึษ� ชมุชน และผูด้้อยโอก�ส โดยคำ�นงึถงึคว�มสมดลุระหว่�งคว�มเป็นไปได้เชงิธรุกจิ

กับคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและก�รพัฒน�ประเทศ

ทีโอที ปรับกลยุทธ์การตลาดสู่ Digital Marketing ใช้สื่อออนไลน์เข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
 ทีโอที ได้ปรับกลยุทธ์ก�รตล�ดเป็นแบบ Digital Marketing ให้เข�้ถึงลูกค�้ยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมใช้ช่องท�งสื่อส�รออนไลน์ในก�รทำ�

ธุรกรรมต่�งๆ เพิ่มม�กขึ้น โดยได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ระบบ Digital Transformation เชื่อมโยงข้อมูลต่�งๆ เพื่อเพิ่มศักยภ�พด้�นก�รสื่อส�ร                 

ก�รตล�ดและก�รโฆษณ� ก�รข�ยและบริก�รหลังก�รข�ย ก�รเพิ่มมูลค่�ให้กับแบรนด์ รวมทั้งก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินธุรกิจแบบ

ครบวงจร โดยแบ่งเป็น Phase 1 จำ�ลองศูนย์บริก�รผ่�นมือถือ และ PC (Virtual Office) พร้อมจัดทำ�แคมเปญเพื่อให้ลูกค้�รับรู้ และเชื่อมโยง

ข่�วส�รผ่�นสื่อออนไลน์ อ�ทิ youtube, facebook, twitter และ line สำ�หรับ Phase 2 จะขย�ยคว�มส�ม�รถให้กับระบบ โดยเน้นก�รวิเคร�ะห์

ก�รใช้ง�น ก�รข�ยสินค้�และบริก�รให้ตรงกับลูกค้�กลุ่มเป้�หม�ย ก�รสร้�ง application บนมือถือเพื่อให้ลูกค้�เข้�ถึงข้อมูลได้ง่�ยขึ้น

ทีโอที จัดทำาโครงการ Branch Transformation เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์บริการลูกค้า 
 ทีโอที ได้จัดทำ� “โครงก�รพัฒน�ศูนย์บริก�รลูกค้� (Branch Transformation)” เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รที่มีคุณภ�พ              

ปรับภ�พลักษณ์ศูนย์บริก�รลูกค้�ซึ่งเป็น touch point สำ�คัญที่จะทำ�ให้ลูกค้�ประทับใจ ส�ม�รถตอบสนองกับพฤติกรรมในปัจจุบันของลูกค้�

และแข่งขันได้ โครงก�รนี้จะดำ�เนินก�รใน 3 ด้�น ได้แก่ 1) Place ปรับภ�พลักษณ์และสถ�นที่ตั้งศูนย์บริก�รลูกค้�ให้อยู่ในทำ�เลที่สะดวก          

ใกล้ชิดลกูค้� และเพิม่ช่องท�งข�ยให้สอดคล้องกบัคว�มต้องก�รของลกูค้� 2) People พฒัน�พนกัง�นให้มคีว�มพร้อมในก�รให้บรกิ�ร และ           

ก�รใช้ง�นระบบ IT เพื่อเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน 3) Process & System ปรับกระบวนก�รข�ยและบริก�รให้ตอบสนองลูกค้�ได้รวดเร็ว                   

พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อสนับสนุนก�รให้บริก�รทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก�รขอใช้บริก�ร ก�รติดตั้งและบริก�รหลังก�รข�ย                            

โดยเมื่อเดือนกรกฎ�คม 2558 มีก�รเปิดใช้ง�นระบบ SCOMS on Mobile ซึ่งเป็นระบบก�รรับแจ้งและแก้ไขเหตุเสียได้ทันที

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)022



ทีโอที จัดทำาโครงการ Customer Satisfaction Improvement
 ทีโอที มุ่งมั่นยกระดับคุณภ�พบริก�รเพื่อสร้�งคว�มพึงพอใจแก่ลูกค้� โดยปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นด้�นผลิตภัณฑ์และบริก�รให้

ส�ม�รถตอบสนองทุกคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ ยังได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศให้ส�ม�รถรองรับ

และสนับสนุนก�รให้บริก�รลูกค้�แบบ End to End อย่�งรวดเร็ว ใช้ง�นง่�ย ส�ม�รถติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละขั้นตอนได้อย่�ง               

ทนัท่วงท ีลดข้อผดิพล�ดทีส่่งผลกระทบต่อก�รให้บรกิ�ร ซึง่สอดคล้องกบันโยบ�ยกระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร เช่น ก�รพฒัน� 

Application “TOT easy life” ซึ่งจะสนับสนุนให้ลูกค้�ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมกับ ทีโอที ผ่�นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ ทุกเวล�

ทีโอที เสนอทางเลือกใหม่ของสื่อโฆษณาผ่าน TOT Greeting Call โทรศัพท์พื้นฐานส่ง SMS ได้ 
 ทีโอที เปิดให้บริก�รอัจฉริยะตัวใหม่ล่�สุด “TOT Greeting Call” สำ�หรับองค์กร สำ�นักง�น หรือร้�นค้� ที่ใช้โทรศัพท์พื้นฐ�น (Fixed 

Line) ของ ทีโอที เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รสื่อส�รกับลูกค้�ผ่�นท�ง SMS รวมทั้งต่อยอดหรือสร้�งคว�มได้เปรียบในก�รทำ�ธุรกิจได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ โดยลูกค้�กำ�หนดข้อคว�มต่�งๆ ได้ต�มคว�มเหม�ะสม เช่น เนื้อห�ของข้อคว�ม โปรโมชั่นร้�นค้� ช่วงเวล�ในก�รส่งข้อคว�ม 

เป็นต้น และแบ่งกลุ่มบุคคลที่โทรเข้�ม�ได้ เมื่อลูกค้�ที่ใช้โทรศัพท์มือถือจ�กทุกเครือข่�ยโทรเข้�ม�ที่เลขหม�ย Fixed Line ขององค์กรร้�นค้�

ที่สมัคร TOT Greeting Call ไว้ จะได้รับข้อคว�มตอบกลับไปทันทีไม่ว่�จะรับส�ยหรือไม่ ซึ่งส�ม�รถส่งได้หล�กหล�ยรูปแบบ ได้แก่ SMS,   

Flash SMS, Long SMS, หรือ MMS ปัจจุบันจำ�นวนผู้ใช้ง�นโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้น ก�รสื่อส�รและก�รโฆษณ�ผ่�นช่องท�งนี้  

จะทำ�ให้ส�ม�รถสื่อส�รกับลูกค้�ได้ทุกที่ ทุกเวล� และตรงกับกลุ่มเป้�หม�ย

ทีโอที จัดกิจกรรม TOT Big Surprise 2015
 ทีโอที จัดกิจกรรม “TOT Big Surprise 2015” ด้วยก�รออกบูธทั่วประเทศตลอดปี 2558 เพื่อขย�ยลูกค้� TOT Fiber 2U (FTTx) และ 

TOT Hi-speed Internet พร้อมกบัให้บรกิ�รลกูค้�ถงึทีอ่ยูอ่�ศยั ภ�ยใต้แนวคดิ “แรงทกุที ่บรกิ�รด ีไม่ต้องรอ” โดยนำ�ทมีข�ยและทมีช่�งทีพ่ร้อม

ให้บริก�รติดตั้งทันที รวมทั้งให้บริก�รตรวจเช็คคุณภ�พก�รใช้บริก�รด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับก�รปรับปรุงส�ยภ�ยในและอุปกรณ์

ปล�ยท�งของลูกค้�เพื่อให้ใช้ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

ทีโอที ให้บริการ TOT Wi-Fi กับหน่วยงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
 ทีโอที ได้ให้บริก�ร TOT Wi-Fi ซึ่งเป็นเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตไร้ส�ยที่ส�ม�รถให้บริก�รครอบคลุมพื้นที่ขน�ดใหญ่ม�อย่�งต่อเนื่อง            

โดยมีองค์กรสำ�คัญๆ ที่ไว้ว�งใจให้ ทีโอที ดำ�เนินก�ร เช่น มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์ไนท์ซ�ฟ�รี ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติเชียงใหม่ เป็นต้น 

สำ�หรับปี 2558 ทีโอที ได้ให้บริก�ร TOT Wi-Fi แก่ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค บ�งน� โดยเป็นก�รนำ�ศักยภ�พของ ทีโอที และ          

ศูนย์ฯ ไบเทค ม�พัฒน�สร้�งโมเดลใหม่ในก�รให้บริก�รโทรคมน�คมเพื่อรองรับคว�มต้องก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของทุกกลุ่มลูกค้�

ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ไบเทคได้ไว้ว�งใจให้ ทีโอที เป็นผู้ดำ�เนินก�รร�ยเดียวในก�รติดตั้งและให้บริก�รเครือข่�ย

ไร้ส�ยตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวล� 5 ปี 

รายงานประจ�าปี 2558 023



ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2558 และแนวโน้มในปี 2559

 ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี 2558

 เศรษฐกจิไทยในปี 2558  ขย�ยตวัเพิม่ขึน้กว่�ปี 2557 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจ�กก�รฟ้ืนตวัอย่�งช้�ๆ  ของภ�คก�รส่งออกต�มก�รฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกิจโลก ก�รฟื้นตัวของก�รลงทุนภ�คเอกชนและภ�คก�รท่องเที่ยว ก�รเร่งรัดก�รใช้จ่�ยและก�รดำ�เนินโครงก�รลงทุนที่สำ�คัญๆ         

ของภ�ครฐั รวมถงึก�รลดลงของร�ค�นำ�้มนั ในตล�ดโลก ซึง่ภ�คธรุกจิสือ่ส�รโทรคมน�คมจะได้รบัผลดจี�กสภ�พเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ของประเทศ 

โดยเฉพ�ะ ก�รประมูล 4G ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไตรม�สที่ 4 ของปี 2558 แต่ก�รฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจของประเทศที่ค่อนข้�งล่�ช้�ไม่สอดรับกับ

นโยบ�ยของภ�ครฐัในก�รกระตุน้เศรษฐกจิ กอปรกบัประช�ชนชะลอก�รใช้จ่�ยส่งผลทำ�ให้ผูป้ระกอบก�รธรุกจิไม่มคีว�มมัน่ใจทีจ่ะลงทนุเพิม่เตมิ 

ธุรกิจสื่อส�รโทรคมน�คมมีก�รแข่งขันที่รุนแรงในก�รให้บริก�รโทรศัพท์ประจำ�ที่  โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง ซึ่งผลก�ร  

สำ�รวจมูลค่�ตล�ดสื่อส�รของประเทศไทยประจำ�ปี 2557 และประม�ณก�รปี 2558 โดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(26 สงิห�คม 2558) สรปุว่�ตล�ดบรกิ�รโทรศพัท์ประจำ�ที ่ปี 2558 มแีนวโน้มลดลงร้อยละ 5.1 ต่อเนือ่งจ�กปี 2557 ทีล่ดลงร้อยละ 8.6 เนือ่งจ�ก

คว�มต้องก�รใช้ง�นโดยทั่วไปลดลง ผู้ใช้ง�นหลักเป็นกลุ่มผู้ใช้องค์กรธุรกิจเอกชนและร�ชก�ร ขณะที่ตล�ดบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2558         

มีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 13.4 ต่อเนื่องจ�กปี 2557 ที่เติบโตร้อยละ 11.3 โดยบริก�ร Non Voice เติบโตสูงม�กต�มก�รใช้ง�น Mobile Internet 

และ Social Media ผู้ใช้ง�นหลักเป็นกลุ่มครัวเรือนและธุรกิจครัวเรือนขน�ดเล็ก สำ�หรับตล�ดบริก�รอินเทอร์เน็ต ปี 2558 มีแนวโน้มเติบโต         

ที่ร้อยละ 11.4 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่เติบโตร้อยละ 14.3 โดยบริก�รอินเทอร์เน็ตเติบโตในกลุ่มผู้ใช้ครัวเรือน ขณะที่ผู้ใช้องค์กรต้องก�ร 

Bandwidth ที่เพิ่มขึ้นในร�ค�เท่�เดิม ประกอบกับจำ�นวนก�รจดทะเบียนธุรกิจน้อยลง ทำ�ให้ตล�ด Corporate Internet เติบโตได้ไม่ม�กนัก 

 อย่�งไรก็ดี ก�รเติบโตของตล�ด Smart Phone และ Smart Device ที่สอดคล้องกับอัตร�ก�รขย�ยตัวของ Mobile Internet ทำ�ให้ผู้ให้

บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ร�ยใหญ่ต่�งเร่งพัฒน�เครือข่�ย 3G และ 4G อย่�งต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริก�ร โดยปัจจัยหลักของก�ร

เติบโตม�จ�กพัฒน�ก�รของตล�ด Smart Phone และ Smart Device โดยมีก�รพัฒน� Device ใหม่ๆ ที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ

ลูกค้�ได้อย่�งหล�กหล�ย

 แนวโน้มการให้บริการโทรคมนาคมในปี 2559

 ปี 2559 เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่�งต่อเนื่องแม้จะเป็นไปในอัตร�ที่ชะลอตัวลงต�มสภ�วะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพ�ะ

เศรษฐกิจของกลุ่มยุโรป จีน และญี่ปุ่นที่ก�รฟื้นตัวมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้ง ก�รกระตุ้นจ�กภ�ครัฐโดยเฉพ�ะก�รเบิกจ่�ยงบลงทุนที่

ทำ�ได้น้อยกว่�ทีค่�ด ซึง่ส่งผลให้ก�รลงทนุภ�คเอกชนขย�ยตวัตำ�่ลงไปด้วยเนือ่งจ�กภ�คเอกชนรอคว�มชดัเจนของก�รลงทนุภ�ครฐั นอกจ�กนี้ 

ก�รตกตำ�่ของร�ยได้จ�กภ�คเกษตรกรรมยงัส่งผลให้ก�รฟ้ืนตวัช้�ไปด้วย อย่�งไรกด็ ีก�รใช้จ่�ยเพือ่ก�รบรโิภค ยงัคงมปัีจจยัสนบัสนนุจ�กร�ยได้

นอกภ�คเกษตรที่ทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งร�ค�นำ้�มันที่ลดตำ่�ลง ด้�นก�รส่งออกสินค้�ยังมีคว�มเสี่ยงจ�กเศรษฐกิจโลกที่มีคว�มไม่แน่นอน

สูงขึ้น ขณะที่ภ�คก�รท่องเที่ยวค�ดว่�จะปรับตัวดีขึ้น

 สำ�หรบัแนวโน้มก�รให้บรกิ�รโทรคมน�คมของไทยในปี 2559 นัน้ บรกิ�รโทรศพัท์ประจำ�ทีแ่ละบรกิ�รโทรศพัท์ส�ธ�รณะจะยงัคงมอีตัร�

ก�รเติบโตที่ลดลงอย่�งต่อเนื่องจ�กปี 2558 ในขณะที่บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริก�รบรอดแบนด์จะเป็นตัวหลักในก�รขับเคลื่อนตล�ด

โทรคมน�คมของประเทศให้เตบิโตอย่�งต่อเนือ่ง ผลจ�กกระแสคว�มนยิมในก�รใช้โครงข่�ยท�งสงัคม (Social Network) และก�รขย�ยตวัของ 

Smart Phone ตลอดจนคว�มต้องก�รใช้บริก�รอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ม�กขึ้น ทำ�ให้ผู้ให้บริก�รทุกร�ยต่�งปรับกลยุทธ์ โดยนำ�บริก�รโทรศัพท์

ประจำ�ทีม่�เสรมิรวมกบัสนิค้�และบรกิ�รอืน่เข้�ด้วยกนั (Bundling) โดยเฉพ�ะก�ร Bundling Voice, Broadband, TV และ Wireless เข้�ด้วยกนั 

เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�รได้อย่�งครบวงจร  เพิ่มร�ยได้ม�ชดเชยร�ยได้โทรศัพท์ประจำ�ที่ที่ถดถอยลง 

 สืบเนื่องม�จ�กคว�มต้องก�รใช้ง�นด้�นสื่อส�รข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่�จะเป็นก�รใช้ง�นผ่�น Mobile Data หรือผ่�น FTTx โดยที่ก�ร

ใช้ง�นส่วนใหญ่ยงัเน้นไปที ่Social Media  ก�รเล่นเกมส์ผ่�น Mobile ก�รฟังเพลงหรอืดวูดีโีอออนไลน์ ซึง่ผูใ้ห้บรกิ�รโทรคมน�คมไทยส่วนใหญ่

จะมกี�รลงทนุปรบัปรงุโครงข่�ยเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รให้บรกิ�รและรองรบัก�รให้บรกิ�ร 4G ในอน�คต สิง่เหล่�นีจ้ะเป็นปัจจยัสนบัสนนุ

ให้ประเทศไทยพร้อมเข้�สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะเป็นแหล่งสร้�งร�ยได้ใหม่ให้แก่ผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)024



ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อกิจการ

 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่งขนัร�ยอืน่ๆ ในตล�ดอตุส�หกรรมโทรคมน�คมปี 2558 เป็นปีที ่ทโีอท ีต้องเผชญิกบัคว�มท้�ท�ยในด้�นต่�งๆ 

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก ซึ่งส่งผลกระทบอย่�งชัดเจนต่อคว�มสำ�เร็จและต่อตำ�แหน่งในก�รแข่งขันของ ทีโอที ในอน�คต อันได้แก่

 1. ผลกระทบจากมาตรา 84 วรรค 3 แห่งพระร�ชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่คว�มถีแ่ละกำ�กบัก�รประกอบกจิก�รวทิยกุระจ�ยเสยีง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม พ.ศ. 2553 ทำ�ให้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันว�คม 2556 ทีโอที จะต้องนำ�ส่งร�ยได้ที่ได้จ�กสัญญ�อนุญ�ต              

ให้ดำ�เนินกิจก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่�ง ทีโอที กับ บมจ. แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) โดยหักค่�ใช้จ่�ยบ�งส่วนให้กับ กสทช.              

เพื่อนำ�ส่งเป็นร�ยได้แผ่นดินซึ่งส่งผลกระทบต่อสถ�นภ�พท�งก�รเงินของ ทีโอที โดยอ�จทำ�ให้ข�ดสภ�พคล่องได้ 

 2. การเรียกคืนคลื่น 900 MHz ไปจัดสรรใหม่ กสทช. มีก�รเรียกคืนคลื่น 900 MHz ไปประมูลเพื่อจัดสรรใหม่ ได้ส่งผลกระทบ

ต่อก�รนำ�ทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญ�อนุญ�ตให้ดำ�เนินกิจก�รบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 3. แนวโน้มผู้ให้บริการ 3G จะเข้ามาแข่งขันในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในปี 2555 สำ�นักง�น กสทช. ได้จัดให้มี

ก�รประมูลใบอนุญ�ตคลื่นคว�มถี่ย่�น 2100 MHz จำ�นวน 3 ใบ โดยผู้ประกอบก�รโทรคมน�คมร�ยใหญ่ในภ�คเอกชนจำ�นวน 3 บริษัทเป็น      

ผู้ชนะก�รประมูล โดยทั้ง 3 บริษัท ได้ทำ�ก�รติดตั้งและเปิดให้บริก�รด้วยเทคโนโลยี 3G-UMTS 2100 และ 4G-LTE ตั้งแต่ไตรม�สที่ 2 ของปี 

2556 โดยรปูแบบก�รนำ�เสนอบรกิ�รของผูป้ระกอบก�รทัง้ 3 บรษิทั ได้เปลีย่นจ�กก�รเน้นบรกิ�รท�งเสยีง (Voice) ม�สูก่�รให้บรกิ�รอนิเทอร์เนต็

คว�มเร็วสูงผ่�นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet) ซึ่งเป็นบริก�รที่สร้�งผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อบริก�รอินเทอร์เน็ตประจำ�ที่ (Fixed 

High Speed Internet) ของ ทโีอท ีเนือ่งจ�กผูใ้ช้บรกิ�รส�ม�รถใช้ง�นอนิเทอร์เนต็คว�มเรว็สงูผ่�นโทรศพัท์เคลือ่นทีบ่นระบบ 3G และ 4G-LTE 

แทนได้ อีกทั้งยังมีคว�มสะดวกและคล่องตัวม�กกว่�ก�รใช้บริก�รอินเทอร์เน็ตประจำ�ที่ เป็นเหตุให้ส่วนแบ่งร�ยได้และก�รตล�ดในบริก�ร

อินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงของ ทีโอที ลดน้อยลง

 4. การประมลู 4G บนคลืน่ความถี1่800  MHz และ 900  MHz  ปี 2558 ทโีอท ีได้จดัทำ�แผนง�นก�รใช้ประโยชน์จ�กทรพัย์สนิ

สัญญ�อนุญ�ตให้ดำ�เนินกิจก�รบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นคว�มถี่ย่�น 900 MHz เพื่อพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง

รองรับนโยบ�ย Digital Economy ของรัฐบ�ล ซึ่งแผนก�รดำ�เนินง�นของ ทีโอที จำ�เป็นต้องใช้ง�นคลื่นคว�มถี่ย่�น 900 MHz เพื่อรองรับ            

ก�รใช้ง�นกบัอปุกรณ์เครอืข่�ยโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ี ่ทโีอท ีมอียูแ่ล้ว แต่ปร�กฎว่�ภ�ยหลงัสิน้สดุสญัญ�อนญุ�ตให้ดำ�เนนิกจิก�รบรกิ�รโทรศพัท์

เคลื่อนที่ (วันที่ 30 กันย�ยน 2558) กสทช. ได้นำ�คลื่นคว�มถี่ย่�น 900 MHz  ที่อยู่ในคว�มครอบครองของ ทีโอที ไปประมูล ทำ�ให้ ทีโอที                

ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�มแผนที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ร�ยได้ของ ทีโอที ลดลงเป็นอย่�งม�ก และแนวโน้มในก�รแข่งขันในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

จะทวีคว�มรุนแรงม�กยิ่งขึ้น 

 5. ข้อพิพาทและคดีความต่างๆ โดย ทีโอที เป็นทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้อง 

 

 ทีโอที ได้นำ�ปัจจัยเชิงลบต่�งๆ ข้�งต้นม�พิจ�รณ�กำ�หนดแนวท�งดำ�เนินก�รแก้ไขหรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยแผนยุทธศ�สตร์

ซึ่งมีก�รทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี  และในปี 2557 ได้มีก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ ปี 2558-2561 (ดังแสดงในบทต่อไป) โดยมีก�รปรับเปลี่ยน

ยทุธศ�สตร์จ�กเดมิไปอย่�งม�ก เช่น แผนก�รบรหิ�รสนิทรพัย์สญัญ�ร่วมก�รง�น  แผนก�รจดัโครงสร้�งเป็น 6 กลุม่ธรุกจิ รองรบัยทุธศ�สตร์ที ่1 

(ปฏริปูองค์กรเพือ่ก�รเตบิโตอย่�งยัง่ยนื) แผนพนัธมติรธรุกจิโทรศพัท์เคลือ่นที ่รองรบัยทุธศ�สตร์ที ่5 (เพิม่คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัโทรศพัท์

เคลือ่นที)่ เป็นต้น เพือ่ให้ส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รปัจจยัเชงิลบทีเ่กดิขึน้ รวมถงึแสวงห�ผลประโยชน์จ�กโอก�สทีค่�ดว่�จะได้รบัจ�กปัจจยัเชงิบวก

ที่จะได้กล่�วต่อไป

รายงานประจ�าปี 2558 025



 ในปี 2558  ทีโอที มีโอก�สได้รับผลจ�กปัจจัยเชิงบวก ที่ทำ�ให้องค์กรเติบโตในระยะย�วด้วยเช่นกัน ได้แก่ นโยบ�ยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (Digital Economy) ของภ�ครัฐ และอัตร�ก�รเติบโตของธุรกิจบริก�รบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดยเฉพ�ะก�รขย�ยตัวของคว�ม

ต้องก�รใช้เคเบิลใยแก้วนำ�แสง (FTTx)

 1. นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
  ภ�ครัฐมีนโยบ�ยให้ก�รส่งเสริมภ�คเศรษฐกิจดิจิทัล และว�งร�กฐ�นของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่�งจริงจัง ซึ่งจะทำ�ให้         

ทุกภ�คเศรษฐกิจก้�วหน้�ไปได้ทันโลกและส�ม�รถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ โดยมีเป้�หม�ยส�มส่วน คือ

  ส่วนที่หนึ่ง คือ ก�รมีโครงสร้�งพื้นฐ�นดิจิทัลที่มีขน�ดเพียงพอ และค่�บริก�รไม่สูงกว่�ประเทศอื่นในภูมิภ�ค

  ส่วนทีส่อง คอื ภ�คประช�ชน โดยก�รยกระดบัคณุภ�พชวีติและก�รเข้�ถงึบรกิ�รส�ธ�รณะของประช�ชนทกุคน ทกุกลุม่ ทกุท้องถิน่ 

อย่�งทั่วถึงและเท่�เทียม

  ส่วนที่ส�ม คือ ภ�คธุรกิจ มุ่งเน้นก�รสร้�งผู้ประกอบก�รและธุรกิจดิจิทัล และสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ และ

ที่สำ�คัญคือ พัฒน�กำ�ลังคน ก�รวิจัย พัฒน� และนวัตกรรมรวมทั้งระบบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  ดังนั้น ก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นดิจิทัล (Hard Infrastructure)” ซึ่งมี

เป้�หม�ยที่จะเร่งพัฒน�โครงข่�ยก�รสื่อส�รให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระดับหมู่บ้�นมีขน�ดเพียงพอต่อก�รใช้ง�น มีเสถียรภ�พในร�ค�               

ที่เหม�ะสม จึงเป็นโอก�สของ ทีโอที ในก�รเป็นหน่วยง�นหลักที่ให้ก�รสนับสนุนนโยบ�ยเร่งด่วนดังกล่�ว เนื่องจ�กโครงข่�ยโทรคมน�คม 

(Telecommunications Network) ของ ทีโอที มีศักยภ�พและครอบคลุมในระดับหมู่บ้�นประม�ณร้อยละ 66 ของประเทศแล้ว

 2. อัตราการเติบโตของธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
  ทิศท�งก�รเติบโตของธุรกิจบริก�รบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ในปี 2558 มีผู้ใช้บริก�รบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น 34.6 - 36.0 ล้�นคน ขย�ยตัวกว่�ร้อยละ 19.3 - 24.1 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งทำ�ให้ยังเห็นโอก�สท�งธุรกิจอีกม�ก        

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รให้บริก�รบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่�นโครงข่�ยเคเบิลใยแก้วนำ�แสง หรือบริก�ร FTTx ซึ่งมีคว�มเสถียรและรองรับ

คว�มเร็วสูง ส�ม�รถให้บริก�รมัลติมีเดียและคอนเทนต์ที่หล�กหล�ย ดังนั้น จึงเป็นโอก�สให้บริก�รบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ ทีโอที เติบโต

อย่�งก้�วกระโดดโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ที่มีศักยภ�พ เพื่อให้พร้อมรองรับพฤติกรรมของลูกค้�ที่ต้องก�รบริก�ร                 

หล�กหล�ยรูปแบบและก�รรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและรวดเร็ว รวมทั้งก�รทำ�ตล�ดเชิงรุกผนวกรวมบริก�รต่�งๆ ที่มีอยู่หล�กหล�ยของ ทีโอที       

เพื่อจูงใจและรักษ�ลูกค้�ไว้ โดยเฉพ�ะลูกค้�กลุ่ม SMEs ซึ่งมีม�กกว่�ร้อยละ 90 ของธุรกิจทั้งประเทศ และภ�ครัฐมีนโยบ�ยให้ก�รสนับสนุน

ส่งเสริมแหล่งเงินทุน

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)026



แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำาปี 2558

 แผนยุทธศาสตร์ ทีโอที พ.ศ. 2558 – 2561

 ทีโอที กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นโดยคำ�นึงถึงปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอกสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในช่วงปี 2558 และ

นโยบ�ยของคณะกรรมก�รนโยบ�ยรฐัวสิ�หกจิ (คนร.) ทีใ่ห้ ทโีอท ีปรบัโครงสร้�งแบ่งออกเป็น 6 กลุม่ธรุกจิ ประกอบด้วย 1) กลุม่โครงสร้�งพืน้ฐ�น

โทรคมน�คม  2) กลุ่มเส�โทรคมน�คม  3) กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้นำ้�ระหว่�งประเทศ  4) กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่  5) กลุ่มโทรศัพท์

ประจำ�ที่และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ  6) กลุ่มบริก�รด้�น IT  (IDC และ Cloud) เพื่อกำ�หนดทิศท�งรูปแบบธุรกิจที่เหม�ะสมในแต่ละกลุ่ม

ให้รองรบักบัสภ�พก�รแข่งขนัอย่�งรนุแรงในอตุส�หกรรมโทรคมน�คม รวมถงึนโยบ�ยเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัของภ�ครฐั โดยเฉพ�ะในด้�น

โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งก�ยภ�พ (Hard Infrastructure) ภ�ยใต้แผน National Broadband 

 ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน พ.ศ. 2558 - 2561 ประกอบด้วย

 ยทุธศำสตร์ที	่1	ปฏริปูองค์กรเพือ่กำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื มุง่เน้นสร้�งองค์กรให้เข้มแขง็ โดยพจิ�รณ�ปรบัองค์กรทัง้ในระดบัโครงสร้�ง

และบทบ�ทในก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งยกระดับคุณภ�พและประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�รที่ได้ม�ตรฐ�น โดยมีแผนง�นที่สำ�คัญ คือ แผนก�ร

จัดโครงสร้�งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ แผนปรับกระบวนก�รทำ�ง�น แผนพัฒน�คุณภ�พบริก�ร แผนลดค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น แผนพัฒน�ระบบ ICT 

แผนบรหิ�รและพฒัน�ทรพัย�กรบคุคล แผนยกเลกิบรกิ�รทีด่ำ�เนนิก�รข�ดทนุ แผนบรหิ�รจดัก�รบรษิทัร่วมทนุ/ถอืหุน้ 14 บรษิทั และแผนก�ร

บริห�รสินทรัพย์สัมปท�น

 ยุทธศำสตร์ที่	2	เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงโทรคมนำคมพื้นฐำนของประเทศ	และสนับสนุนควำมมั่นคงของประเทศ มุ่งเน้น

ให้เป็นแกนนำ�หลักในก�รให้บริก�รโครงสร้�งโทรคมน�คมพื้นฐ�นของประเทศและสนับสนุนด้�นคว�มมั่นคงต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล โดยมี              

แผนง�นที่สำ�คัญ คือ แผนแสวงห�พันธมิตรเพื่อเป็นแนวท�งจัดตั้งองค์กรสำ�หรับดำ�เนินก�รต�มแผน National Broadband ภ�ยใต้นโยบ�ย

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 ยุทธศำสตร์ที่	3	เป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรบรอดแบนด์ของประเทศ มุ่งเน้นเฉพ�ะบริก�รที่มีคว�มถนัดเท่�นั้น จึงปรับยุทธศ�สตร์

จ�กเดิมที่ให้บริก�รครบวงจรลงเหลือบริก�รบรอดแบนด์ โดยมีแผนง�น/โครงก�รที่สำ�คัญ คือ โครงก�รบรอดแบนด์คว�มเร็วสูง 2 ล้�นพอร์ท 

แผนสร้�งภ�พลกัษณ์บรกิ�รและก�รตล�ดบรกิ�ร Fixed Broadband แผนเข้�ใจ เข้�ถงึและร่วมพฒัน�ระบบ ICT ของลกูค้�ภ�ครฐัและเอกชน 

แผนง�นดูแลบริก�รลูกค้�องค์กรและ SME อย่�งเต็มรูปแบบ 24x7 โครงก�รระบบเคเบิลใต้นำ้�ระหว่�งประเทศเพื่อรองรับบริก�รอินเทอร์เน็ต

ระหว่�งประเทศ และโครงก�ร International Gateway ท�งบก

 ยุทธศำสตร์ที่	4	ให้บริกำรโทรคมนำคมเพื่อสังคมอย่ำงทั่วถึงตอบสนองนโยบำยภำครัฐ	“Digital	Economy”	และรับผิดชอบ

ต่อสังคม ทีโอที ในฐ�นะที่เป็นรัฐวิส�หกิจ จึงมีบทบ�ทที่สำ�คัญในก�รทำ�หน้�ที่ตอบสนองนโยบ�ยรัฐ และให้บริก�รเพื่อสังคมอย่�งทั่วถึง แต่

ได้ปรับไปต�มนโยบ�ยภ�ครัฐที่เปลี่ยนไปจ�ก Smart Thailand ไปสู่ Digital Economy โดยมีแผนง�น/โครงก�รที่สำ�คัญ คือ โครงก�รรองรับ

แผน National Broadband ภ�ยใต้นโยบ�ยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงก�รนำ�ร่องศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนช�ยขอบ รวมทั้งแผนง�น         

คว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมในด้�น Tele-medicine เพื่อให้บริก�รปรึกษ�ด้�นสุขภ�พท�งไกลออนไลน์

 ยุทธศำสตร์ที่	5	เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโทรศัพท์เคลื่อนที่	มุ่งแก้ปัญห�ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประสบภ�วะข�ดทุน

อย่�งต่อเนื่อง โดยมีแผนง�น/โครงก�รที่สำ�คัญ คือ แผนสร้�งภ�พลักษณ์บริก�รและก�รตล�ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแผนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

รายงานประจ�าปี 2558 027



 แผนปฏิบัติการประจำาปี 2558

 ทีโอที ถ่�ยทอดยุทธศ�สตร์องค์กรสู่ก�รปฏิบัติ ผ่�นก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีภ�ยใต้กลุ่มธุรกิจ (BU) เพื่อบรรลุ             

เป้�หม�ยท�งธุรกิจ โดยในปี 2558 ทีโอที มีแผนก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

 BU1 : กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
 มุง่เน้นก�รเป็นผูใ้ห้บรกิ�รโครงสร้�งโทรคมน�คมพืน้ฐ�น โดยให้บรกิ�รเช่�โครงสร้�งพืน้ฐ�นทัง้แบบเคเบลิใยแก้วนำ�แสงและท่อร้อยส�ย           

ตลอดจนที่ดิน อ�ค�รชุมส�ย และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ อ�ทิ ระบบก�รกำ�ลัง ระบบปรับอ�ก�ศ

 BU2 : กลุ่มเสาโทรคมนาคม 
 มุ่งเน้นก�รเป็นผู้ให้บริก�รเช่�ใช้พื้นที่บนเส�โทรคมน�คม และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณ (Antenna)            

จ�นรับส่งสัญญ�ณโทรคมน�คม พร้อมดำ�เนินก�รสรรห�พันธมิตรท�งธุรกิจเพื่อให้บริก�รติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องบนเส�โทรคมน�คมที่           

เพิ่มขึ้นภ�ยหลังก�รสิ้นสุดสัญญ�อนุญ�ตให้ดำ�เนินกิจก�รบริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน)          

(เอไอเอส) 30 กันย�ยน 2558

 BU3 : กลุ่มอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้นำ้าระหว่างประเทศ  
 มุง่เน้นก�รให้บรกิ�รแบบครบวงจรทัง้บรกิ�รโทรคมน�คมภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ โดยก�รดำ�เนนิก�รในโครงข่�ยภ�คพืน้ดนิ

และโครงข่�ยเคเบิลใต้นำ้�ระหว่�งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รให้บริก�รวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่�งประเทศรองรับบริก�รบรอดแบนด์ 

คว�มเร็วสูงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและเสถียรภ�พ

 BU4 : กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่
 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยดำ�เนินก�รสรรห�พันธมิตรเพื่อร่วมพัฒน�ก�รให้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่        

บนคลื่นคว�มถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz แบบครบวงจร

 BU5 : กลุ่มโทรศัพท์ประจำาที่และบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
 มุ่งเน้นก�รให้บริก�รสื่อส�รท�งเสียง และบริก�รสื่อส�รข้อมูลผ่�นเทคโนโลยีเครือข่�ยท�งส�ยและไร้ส�ย ด้วยกลยุทธ์ก�รเปลี่ยนผ่�น

เทคโนโลยีบรอดแบนด์จ�ก xDSL ไปสู่ FTTx และเพิ่มศักยภ�พก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงครอบคลุมทุกด้�น ทั้งด้�นผลิตภัณฑ์ 

บุคล�กร ก�รตล�ด ตลอดจนระบบสื่อส�รและเทคโนโลยีต่�งๆ เพื่อรองรับก�รให้บริก�รก่อนและหลังก�รข�ย 

 BU6 : กลุ่ม IT (IDC และ Cloud)
 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รเป็นผู้ให้บริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รแบบครบวงจร ด้วยกระบวนก�รออกแบบ ติดตั้ง และ

พัฒน�ระบบ ตลอดจนก�รบำ�รุงรักษ�หลังก�รข�ยที่มีประสิทธิภ�พ เป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)028



 ในปี 2558-2561 ทีโอที มีเป้�หม�ยหลักที่สำ�คัญขององค์กรอีกประก�รหนึ่ง คือก�รดำ�เนินโครงก�รสำ�คัญ ภ�ยใต้นโยบ�ยภ�ครัฐด้�น

โทรคมน�คมและก�รสือ่ส�ร นบัตัง้แต่มกี�รปรบัเปลีย่นจ�ก “Smart Thailand” เป็น “Digital Economy” ตัง้แต่ปี 2557 ทำ�ให้ ทโีอท ีซึง่มพีนัธกจิ

เป็นผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมอย่�งมีคุณภ�พ ได้ทำ�ก�รทบทวนและมุ่งเน้นโครงก�รและแผนง�นสำ�คัญต่�งๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ย         

และยุทธศ�สตร์ของ ทีโอที ซึ่งมีผลก�รดำ�เนินง�นในรอบปี 2558 ดังนี้

 1. โครงก�รระบบเคเบิลใต้นำ้�ระหว่�งประเทศเพื่อรองรับบริก�รอินเทอร์เน็ตระหว่�งประเทศ (เฉพ�ะเส้นท�ง AAE-1) ก�รดำ�เนินง�น

โครงก�รมีคว�มคืบหน้�โดยลำ�ดับ ค�ดว่�จะส�ม�รถเปิดให้บริก�รได้ประม�ณเดือนมีน�คม 2560 ทั้งนี้เมื่อเปิดใช้ง�นโครงข่�ยจะมีคว�มจุ

สูงสุด 7,000 Gbps หรือ 7 Tbps 

 2. โครงก�รบรกิ�รบรอดแบนด์คว�มเรว็สงู 2 ล้�นพอร์ท ทโีอท ีได้ทบทวนโครงก�รให้สอดคล้องกบัคว�มต้องก�รของตล�ดและเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค�ดว่�จะส�ม�รถนำ�เสนอขออนุมัติโครงก�รได้ภ�ยในกล�งปี 2559 และเริ่มทยอยเปิดให้บริก�รได้ในปล�ยปี 2559

 3. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ คณะกรรมก�รบริษัทมีมติเห็นชอบก�รเป็นพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz กับ           

บริษัท แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน) (เอไอเอส) และบริษัทในเครือ ปัจจุบันอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รจัดทำ�สัญญ� 

(MOU) นอกจ�กนี้ได้ริเริ่มโครงก�รใหม่ 2 โครงก�ร คือ โครงก�รกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คมง�นท่อร้อยส�ยใต้ดิน และแผนก�ร

ให้บริก�รบรอดแบนด์ไร้ส�ยบนคลื่น 2300 MHz

 โครงการสำาคัญ

โครงการระบบเคเบิลใต้นำ้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
 โครงก�รระบบเคเบิลใต้นำ้�ระหว่�งประเทศเพื่อรองรับบริก�รอินเทอร์เน็ตระหว่�งประเทศของ ทีโอที เป็นก�รร่วมลงทุนจัดสร้�งระบบ

เคเบลิใต้นำ�้ระหว่�งประเทศร่วมกบัผูใ้ห้บรกิ�รโทรคมน�คมร�ยหลกัในประเทศอืน่ๆ เพือ่ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กล�งก�รเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็

ของภูมิภ�ค สร้�งคว�มมั่นคงด้�นข้อมูลข่�วส�รและก�รแข่งขันด้�น ICT ของประเทศ และส�ม�รถสร้�งร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�กก�รให้บริก�รวงจร

อินเทอร์เน็ตระหว่�งประเทศแก่ผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมร�ยอื่น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง คว�มต้องก�รใช้ง�นวงจรอินเทอร์เน็ตต่�งประเทศของไทย 

มีอัตร�ก�รเติบโตสูงอย่�งต่อเนื่อง ต�มก�รเติบโตของก�รใช้บริก�รบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของประเทศ ซึ่งค�ดว่�ปี 2567 จะมีคว�มต้องก�ร

ไม่ตำ่�กว่� 30,000 Gbps 

 โครงก�รนี้จะช่วยให้ ทีโอที มีต้นทุนบริก�รบรอดแบนด์ลดลง ส�ม�รถใช้ง�นวงจรอินเทอร์เน็ตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและมีเสถียรภ�พ 

มกี�รเชือ่มต่อทีม่ ีprotection ไปยงัประเทศทีเ่ป็นศนูย์กล�งก�รเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ทีส่ำ�คญัทัง้ในเอเชยีและยโุรป กอปรด้วยก�รลงทนุในระบบ

เคเบลิใต้นำ�้ระหว่�งประเทศฝ่ังตะวนัออกเพือ่เชือ่มต่อกบัระบบ SJC (Southeast Asia–Japan Cable System) และก�รลงทนุระบบเคเบลิใต้นำ�้

ระหว่�งประเทศฝั่งตะวันตก ได้แก่ ก�รลงทุนในระบบเคเบิลใต้นำ้� AAE-1 (Asia-Africa-Europe-1) โครงก�รนี้จะทำ�ให้ ทีโอที มี Capacity            

ใช้ง�นได้รวมสูงสุด 12,400 Gbps โดยเป็น Protected Capacity ไม่ตำ่�กว่� 3,400 Gbps เพียงพอต่อคว�มต้องก�รใช้ง�นของ ทีโอที ในระยะ 

10 ปี นอกจ�กนีย้งัรวมถงึก�รลงทนุพฒัน�โครงสร้�งพืน้ฐ�นและขย�ยโครงข่�ยภ�ยในประเทศเพือ่รองรบัก�รเชือ่มต่อกบัระบบเคเบลิใต้นำ้�ด้วย 

รายงานวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน และโครงการสำาคัญ

รายงานประจ�าปี 2558 029



โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ท
 โครงก�รบรอดแบนด์คว�มเร็วสูง 2 ล้�นพอร์ทเป็นแผนง�นโครงก�รเพื่อสร้�งร�ยได้ชดเชยจ�กบริก�รเดิมที่ลดลง และตอบสนอง

ยุทธศ�สตร์ประเทศ (Country Strategy) ต�มที่รัฐบ�ลได้มอบนโยบ�ยสำ�หรับก�รขับเคลื่อนประเทศเมื่อวันที่ 22 มกร�คม 2556 และรองรับ

ยุทธศ�สตร์กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร พ.ศ. 2559-2562 ในก�รพัฒน�และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยก�รมุ่งเน้นพัฒน�

และบริห�รจัดก�รโครงข่�ยสื่อส�รโทรคมน�คมของประเทศไปสู่ประช�ชนอย่�งทั่วถึงและมีประสิทธิภ�พ อันจะเป็นก�รสร้�งร�กฐ�นสำ�คัญ

ของก�รพัฒน�ประเทศ เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน และเตรียมคว�มพร้อมประเทศไทยในก�รก้�วเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมอ�เซียน

 ภ�ยใต้ก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รนี ้ทโีอท ีมเีป้�หม�ยจะขย�ยอนิเทอร์เนต็ด้วยเทคโนโลยเีคเบลิใยแก้วนำ�แสงให้ครอบคลมุพืน้ทีใ่นระดบั

ตำ�บลทั่วประเทศที่มีถึง 7,255 ตำ�บล ซึ่งจะส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รของลูกค้�ในระดับคว�มเร็ว 100 - 1,000 Mbps ทั้งกลุ่มบ้�นพักอ�ศัย 

ธุรกิจ สถ�นพย�บ�ล สถ�นศึกษ� และหน่วยง�นร�ชก�ร โดยมีระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 5 ปี  

โครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมงานท่อร้อยสายใต้ดิน
 ในช่วงปล�ยปี 2558 ทีโอที ได้รับมอบนโยบ�ยจ�กภ�ครัฐให้เป็นผู้ให้บริก�รท่อร้อยส�ยโทรคมน�คมใต้ดิน เพื่อให้เกิดก�รใช้ประโยชน์

ร่วมกนัอย่�งคุม้ค่� ลดก�รลงทนุทีซ่ำ�้ซ้อนของผูป้ระกอบก�ร และมกี�รบรหิ�รจดัก�รทีเ่กดิประสทิธภิ�พสงูสดุ ทโีอท ีจงึดำ�เนนิโครงก�รก�รจดัตัง้

กองทนุรวมโครงสร้�งพืน้ฐ�นโทรคมน�คมง�นท่อร้อยส�ยใต้ดนิ ซึง่จะต้องเร่งรดัดำ�เนนิก�รให้ปร�กฏผลสำ�เรจ็อย่�งเป็นรปูธรรม เพือ่ขบัเคลือ่น

นโยบ�ยเศรษฐกิจดิจิทัลของภ�ครัฐ โดย ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมน�คม จะประส�นก�รดำ�เนินง�นร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง                        

อ�ท ิก�รไฟฟ้�นครหลวง ก�รไฟฟ้�ส่วนภมูภิ�ค ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลติแห่งประเทศไทย เป็นต้น ปัจจบุนั ทโีอท ีมสีดัส่วนท่อร้อยส�ยใต้ดนิประม�ณ

ร้อยละ 96 ก�รจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้�งพืน้ฐ�นโทรคมน�คมง�นท่อร้อยส�ยใต้ดนิจะช่วยให้ ทโีอท ีมเีงนิลงทนุในก�รนำ�ส�ยเคเบลิโทรคมน�คม

ลงใต้ดิน ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้เงินลงทุนจำ�นวนม�กและจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐ�นะก�รเงินของ ทีโอที อีกทั้งส�ม�รถนำ�ทรัพย์สินท่อร้อยส�ยใต้ดิน

ม�สร้�งมลูค่�ให้เกดิประโยชน์ ช่วยเพิม่โอก�สในก�รระดมทนุในระยะย�ว โดยในช่วงแรก ทโีอท ีจะดำ�เนนิก�รไปพร้อมกบัก�รไฟฟ้�นครหลวง 

เนื่องจ�กคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนง�นเปลี่ยนระบบส�ยไฟฟ้�อ�ก�ศเป็นส�ยไฟฟ้�ใต้ดินของก�รไฟฟ้�นครหลวง วงเงินลงทุน                           

1.4 แสนล้�นบ�ท  ระยะท�งรวมทัง้สิน้ 261 กโิลเมตรแล้ว ซึง่ภ�ยหลงัจ�กก�รจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้�งพืน้ฐ�นโทรคมน�คมง�นท่อร้อยส�ยใต้ดนิ

แล้วเสร็จ ทีโอที มีแผนก�รลงทุนเพิ่มเติมในอน�คต ได้แก่ ก�รลงทุนในส่วนของก�รขย�ยท่อร้อยส�ยใต้ดินในเส้นท�ง 261 กิโลเมตรดังกล่�ว 

ก�รลงทุนส่วนขย�ยท่อร้อยส�ยใต้ดินในเส้นท�งวิกฤติ รวมทั้งก�รลงทุนในโครงก�รอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ทีโอที ในอน�คตด้วย

แผนการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายบนคลื่น 2300 MHz
 วนัที ่29 ตลุ�คม 2558 ทโีอท ีได้รบัอนมุตัใิห้นำ�คลืน่ 2300 MHz จำ�นวน 60 MHz ม�เปิดให้บรกิ�รบรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็บนเทคโนโลยี 

LTE เพือ่ให้ประช�ชนทัง้เขตชมุชนและพืน้ทีห่่�งไกลส�ม�รถเข้�ถงึบรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็ได้อย่�งรวดเรว็และไม่มข้ีอจำ�กดั ช่วยเสรมิศกัยภ�พ

ก�รขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล อันเป็นก�รตอบสนองต่อนโยบ�ยเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐ คลื่นดังกล่�วเป็นคลื่นที่ ทีโอที ถือครองอยู่เดิมและ

มีสิทธิบริห�รเต็มตัว ทั้งนี้ เทคโนโลยีใหม่ LTE ส�ม�รถให้บริก�รด้วยคว�มเร็วสูง ทำ�ให้รองรับจำ�นวนลูกค้�ได้ม�กกว่�เมื่อเทียบคว�มเร็ว              

ต่อผู้ใช้ที่เท่�กัน เป็นก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น ICT ให้ส�ม�รถขับเคลื่อนประเทศเข้�สู่คว�มเป็นดิจิทัลต�มนโยบ�ยเศรษฐกิจดิจิทัล    

ของรัฐบ�ล 

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)030



ผลการดำาเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร

 คณะกรรมก�รนโบบ�ยรฐัวสิ�หกจิ (คนร.) เหน็ชอบแผนก�รแก้ไขปัญห�องค์กรของ ทโีอท ีเมือ่วนัที ่2 เมษ�ยน 2558 ทัง้นี ้ต�มมต ิคนร. 

ทีโอที ได้เร่งดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รประเด็นสำ�คัญที่ส่งผลกระทบก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กรให้ครอบคลุมในเรื่อง (1) ก�รใช้สินทรัพย์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นและสอดคล้องกับแผนก�รดำ�เนินง�นในอน�คตของ ทีโอที (2) ก�รลดค่�ใช้จ่�ยที่มี

ประสิทธิภ�พ และ (3) ก�รแก้ไขข้อพิพ�ทซึ่งมุ่งเน้นก�รเจรจ�ยุติข้อพิพ�ทกับคู่สัญญ�เอกชน และห�แนวท�งสร้�งผลประโยชน์ร่วมกันในเชิง

พันธมิตรธุรกิจ ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนก�รแก้ไขปัญห�องค์กร มีผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญดังนี้

 1)  การประกอบการด้านการเงิน 

  ณ สิ้นปี 2558 ทีโอที มีผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวมดีกว่�เป้�หม�ยที่ คนร. กำ�หนด เนื่องจ�กค่�ใช้จ่�ยก�รดำ�เนินง�นลดลงกว่�          

ร้อยละ 20 (8,530 ล้�นบ�ท) 

 2) มาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย

  จ�กผลก�รดำ�เนินง�นทั้งปี 2558 ค่�ใช้จ่�ยก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวม (ไม่รวม Early retirement ) ลดลงจำ�นวน 10,045 ล้�นบ�ท 

ซึ่งตำ่�กว่�เป้�หม�ยร้อยละ 28 เป็นผลจ�กค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นที่ส�ม�รถบริห�รจัดก�รได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ ได้แก่ ต้นทุนบริก�ร ค่�ใช้จ่�ยข�ย

และบริห�ร ค่�ใช้จ่�ยพนักง�น และค่�ใช้จ่�ยบริก�รโทรคมน�คมต�มแผนง�น/โครงก�รสำ�คัญ

 3) การปรับโครงสร้างองค์กร
 
  ทโีอท ีดำ�เนนิก�รปรบัโครงสร้�งองค์กรแล้วเสรจ็ โดยปรบัลดจ�ก 12 ส�ยง�นเป็น 7 ส�ยง�นและแบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ (BU) และ      

เริ่มใช้โครงสร้�งใหม่เมื่อวันที่ 1 มกร�คม 2558 และปัจจุบันอยู่ในกระบวนก�รปรับปรุงโครงสร้�งองค์กรให้เป็นหน่วยธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ            

เพื่อให้ตอบสนองทิศท�งธุรกิจขององค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

 

 4) การจัดทำาข้อมูลทางการเงินตามกรอบโครงสร้าง 6 BU

  ทีโอที ได้เริ่มใช้อัตร�ต้นทุนร�ค�โอน (Transfer Pricing) ที่เกิดจ�กก�รให้บริก�รภ�ยในระหว่�งกลุ่มธุรกิจแล้วในไตรม�สที่ 1               

ปี 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รจ้�งที่ปรึกษ�เพื่อสอบท�นผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเงินในส่วนของ Transfer Pricing กรณีก�รแบ่ง/       

ตรวจสอบทรพัย์สนิ ทโีอท ีได้ดำ�เนนิก�รแบ่ง/ตรวจสอบทรพัย์สนิของ ทโีอท ีและทรพัย์สนิจ�กสญัญ�ร่วมก�รง�นเพือ่ใช้จดัทำ�ข้อมลูท�งก�รเงนิ

ต�มกรอบ 6 BU  ปัจจุบันดำ�เนินก�รตรวจนับและทดสอบคุณภ�พของเครื่องและอุปกรณ์ที่ส่งมอบจ�กเอไอเอสแล้วเสร็จครบทุกสถ�นีฐ�น        

ทั่วประเทศ 
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 5) การบริหารจัดการบริษัทร่วมทุนหรือถือหุ้น รวม 14 บริษัท   

  ทโีอท ีได้จดัทำ�กรอบแนวท�งบรหิ�รจดัก�รบรษิทัร่วมทนุหรอืถอืหุน้แล้วเสรจ็ โดยจดัแบ่งเป็นแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นในบรษิทัร่วมทนุ

ทีม่สีดัส่วนทนุเกินกว่�ร้อยละ 25 ขึ้นไป (จำ�นวน 5 บริษัท) และตำ่�กว่�ร้อยละ 25 (จำ�นวน 9 บริษัท) รวมจำ�นวน 14 บริษัท 

 6) การปรับลดจำานวนบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจใหม่  
 

  ในปี 2558 ได้จดัทำ�แผนโครงก�รเกษยีณอ�ยกุ่อนอ�ยคุรบ 60 ปีบรบิรูณ์ (Early Retirement) มเีป้�หม�ยผูเ้ข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน 

2,000 คน ผลก�รดำ�เนินง�นสิ้นสุดเดือนกันย�ยน 2558 มีจำ�นวนบุคล�กรลดลงทั้งสิ้น 1,177 คน (เป็นผู้เข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน 955 คน และ

ผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�รจำ�นวน 222 คน) ทั้งนี้ ในปี 2559 จะมีก�รทบทวนเป้�หม�ยจำ�นวนผู้เข้�ร่วมโครงก�ร Early Retirement อีกครั้งภ�ยหลัง

มีคว�มชัดเจนของก�รสรรห�พันธมิตร และมีก�รจัดทำ�โครงสร้�งองค์กรใหม่แล้ว

 7) การจัดทำาแผนบริหารข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติ    

  ทโีอท ีได้ดำ�เนนิก�รบรหิ�รจดัก�รข้อพพิ�ท โดยมุง่เน้นจดัก�รข้อพพิ�ทและผลของข้อพพิ�ททีเ่กีย่วกบัผลกระทบต่อก�รดำ�เนนิธรุกจิ

ของกลุ่มธุรกิจที่สำ�คัญ ได้แก่ BU2 : กลุ่มธุรกิจเส�โทรคมน�คมและ BU4 : กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพ�ะกรณีพิพ�ทกับบริษัทเอกชน

คู่สัญญ�ร่วมก�รง�น เพื่อห�แนวท�งที่ส�ม�รถสร้�งผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยเฉพ�ะในรูปแบบพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)032



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คำาสั่งลงโทษ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์
และกำากับธุรกิจองค์กร

คณะทำางานการปรับปรุงข้อบังคับ
ระเบียบและคำาสั่ง ทีโอที

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์

คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา

คณะกรรมการสรรหา
ผู้บริหารสูงสุด ทีโอที

คณะกรรมการประเมินผล
การดำาเนินงานของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนตำาแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะอนุกรรมการติดตาม
ผลการดำาเนินงานตามนโยบาย

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักตรวจสอบ

สำานักกฎหมายฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และธรรมาภิบาล

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม

ธุรกิจโทรศัพท์ประจำาที่
และอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์

ธุรกิจด้าน IT
(IDC และ Cloud)

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
เกตเวย์

และเคเบิลใต้นำ้า
ระหว่างประเทศ

ธุรกิจเสาโทรคมนาคม ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

สายงานพัฒนาองค์กรสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

สายงานปฏิบัติการ

สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน

สายงานขายและบริการลูกค้า

สายงานการตลาดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานการเงินและ
บริหารทรัพย์สิน

รายงานประจ�าปี 2558 033



คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่พ้น
จากตำาแหน่ง

	 ในรอบปี	2558	มีรายนามคณะกรรมการ	ทีโอที	ระหว่าง	มกราคม	-	ธันวาคม	มีรายนามดังนี้

 พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์    ประธ�นกรรมก�ร 6 ส.ค.57

 น�ยพิพัฒน์ ขันทอง     รองประธ�นกรรมก�ร 6 ส.ค.57

 น�ยสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�จร  กรรมก�ร 6 ส.ค.57 28 ก.ย.58

 น�ยกฤษฎ� บุณยสมิต     กรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ 6 ส.ค.57

 น�ยพงษ์สิทธิ์       ชัยฉัตรพรสุข    กรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ 6 ส.ค.57

 น�งศิริพร เหลืองนวล    กรรมก�ร 6 ส.ค.57

 น�ยธันว� เล�หศิริวงศ์  กรรมก�ร 6 ส.ค.57

 น�ยอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ  กรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ 6 ส.ค.57

 พ.อ. สมเกียรติ สัมพันธ์  กรรมก�ร 6 ส.ค.57

 รศ.ชิต เหล่�วัฒน�    กรรมก�ร 6 ส.ค.57

 น�ยณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์     กรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ  6 ส.ค.57 31 พ.ค.58

 น�ยวิษณุ วงศ์สินศิริกุล (แทน)* กรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ 11 ส.ค.58 15 ธ.ค.58

 น�ยวรพัฒน์ ทิวถนอม   กรรมก�ร   6 ส.ค.57 10 ส.ค.58

 น�ยจตุพร บุรุษพัฒน์ (แทน)* กรรมก�ร/กรรมก�รอิสระ 11 ส.ค.58

 น�งอุไร ร่มโพธิหยก   กรรมก�ร 6 ส.ค.57 28 ส.ค.57

 น�งส�วสุทธิรัตน์ รัตนโชติ (แทน)* กรรมก�ร 11 ส.ค.58

 น�ยมนตรี ศรไพศ�ล   กรรมก�ร 6 ส.ค.57 27 ส.ค.57

 น�ยณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (แทน)* กรรมก�ร 11 ส.ค.58 14 ก.ย.58

 น�ยมนต์ชัย หนูสง **  กรรมก�ร 16 พ.ย.58

หมายเหตุ	 :	 *	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำาแหน่งที่ว่าง	ตามประกาศกระทรวงการคลัง	เรื่อง	มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

	 	 	 ประจำาปี	2558	ของ	ทีโอที			

	 	 **	ได้รับการแต่งตั้ง	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2558	(ตามมติคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	13/2558	วันที่	20	ตุลาคม	2558)

หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัท
	 1.	 กำาหนดวสิยัทศัน	์ทศิทางและกลยทุธข์องบรษิทั	และกำากบัดแูลใหฝ้า่ยบรหิารดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล

	 2.	 กลั่นกรองนโยบายและกลยุทธ์ที่สำาคัญ	รวมถึงวัตถุประสงค์	เป้าหมายทางการเงิน	และแผนงานต่างๆ	ของบริษัท

	 3.	 ควบคุมการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดว้ยความซือ่สตัย	์และระมดัระวงัผลประโยชนข์องบรษิทั	และเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้	ตามแนวทางการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละเปน็การ

ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

	 4.	 กำาหนดใหม้กีารเปดิเผยสารสนเทศทีส่ำาคญั	ทัง้ทีเ่ปน็สารสนเทศทางการเงนิและมใิชท่างการเงนิ	อยา่งถกูตอ้ง	ครบถว้น	โปรง่ใส	และ

ทันเวลา	ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	มีความยุติธรรมและน่าเชื่อถือ

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)034



 ในก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รบริษัทมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องเพื่อช่วยดำ�เนินกิจก�รในด้�นต่�งๆ ของบริษัท            

หล�ยคณะด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปต�มข้อบังคับของ ทีโอที รวมทั้งเป็นไปต�มกฎหม�ยและต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัท ดังนี้

 คณะกรรมการตามข้อบังคับ

  คณะกรรมก�รตรวจสอบ

  คณะกรรมก�รสรรห�

  คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน

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

  คณะกรรมก�รกิจก�รสัมพันธ์

 คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมก�รบริห�ร 

  คณะกรรมก�รกฎหม�ยและสัญญ�

  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

  คณะกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ

  คณะกรรมก�รสรรห�ผู้บริห�รสูงสุด ทีโอที  

  คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

  คณะกรรมก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

  คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  คณะกรรมก�รด้�นยุทธศ�สตร์และกำ�กับธุรกิจองค์กร

  คณะกรรมก�รสรรห�รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ของ ทีโอที  

  คณะทำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและคำ�สั่ง ทีโอที

  คณะอนุกรรมก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย

 คณะกรรมการตามข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ ระหว่�ง มกร�คม – ธันว�คม 2558

 1. น�ยอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข กรรมก�ร

 3. น�ยกฤษฎ� บุณยสมิต กรรมก�ร

 4. น�ยณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมก�ร (ล�ออก 31 พฤษภ�คม 2558)

รายงานประจ�าปี 2558 035



อำานาจหน้าที่
 1. จดัทำ�กฎบตัรว่�ด้วยก�รตรวจสอบภ�ยในของคณะกรรมก�รตรวจสอบให้สอดคล้องกบัขอบเขตคว�มรบัผดิชอบในก�รดำ�เนนิง�น

ของบริษัท โดยต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และมีก�รสอบท�นคว�มเหม�ะสมของกฎบัตรดังกล่�วอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

 2. สอบท�นประสทิธภิ�พและประสทิธผิลของกระบวนก�รควบคมุภ�ยใน กระบวนก�รกำ�กบัดแูลทีด่ ีและกระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง

 3. สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและน่�เชื่อถือ

 4. สอบท�นก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติง�น มติคณะรัฐมนตรี ประก�ศ หรือ        

คำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 

 5. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รตรวจสอบภ�ยในที่ดี และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน

 6. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีโอก�ส เกิดก�รทุจริตที่อ�จมีผลกระทบ      

ต่อก�รปฏิบัติง�นของบริษัท

 7. เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมก�รบริษัทในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง ประเมินผลง�นของหัวหน้�หน่วย

ตรวจสอบภ�ยใน

 8. ประส�นง�นเกี่ยวกับผลก�รตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอ�จเสนอแนะให้สอบท�น หรือตรวจสอบร�ยก�รใดที่เห็นว่�จำ�เป็น           

รวมถึงเสนอค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมก�รบริษัท

 9. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นเกีย่วกบัก�รตรวจสอบภ�ยในของคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รบรษิทัอย่�งน้อยไตรม�สละ 

1 ครั้ง ภ�ยใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรม�ส ยกเว้นร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นในไตรม�สที่ 4 ให้จัดทำ�เป็นร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น

ประจำ�ปี พร้อมทัง้ส่งร�ยง�นดงักล่�ว ให้กระทรวงเจ้�สงักดัและกระทรวงก�รคลงัเพือ่ทร�บภ�ยใน 90 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชกี�รเงนิของบรษิทั

 10. ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยในของคณะกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย ปีบัญชีก�รเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้ง

ร�ยง�นผลก�รประเมิน ปัญห�และอุปสรรค ตลอดจนแผนก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บ

 11. เปิดเผยร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชีในร�ยง�นประจำ�ปีของ

บริษัท

 12. ปฏิบัติง�นอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดหรือคณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย 

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รสรรห� ระหว่�ง มกร�คม – ตุล�คม 2558

 1. น�ยพิพัฒน์ ขันทอง ประธ�นกรรมก�ร   

 2. น�ยวรพัฒน์ ทิวถนอม กรรมก�ร  

 3. น�ยสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�จร กรรมก�ร

 4. น�ยธันว� เล�หศิริวงศ์ กรรมก�ร

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รสรรห� ระหว่�ง พฤศจิก�ยน – ธันว�คม 2558

 1. น�ยจตุพร บุรษพัฒน์ ประธ�นกรรมก�ร   

 2. น�งส�วสุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมก�ร   

 3. น�ยธันว� เล�หศิริวงศ์ กรรมก�ร

อำานาจหน้าที่
 พิจ�รณ�เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมต่อคณะกรรมก�รบริษัทและหรือผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทให้เป็นไปต�ม

กฎหม�ยที่กำ�หนด

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน ระหว่�ง มกร�คม – กันย�ยน 2558

 1. น�ยวรพัฒน์ ทิวถนอม ประธ�นกรรมก�ร   

 2. น�ยกฤษฎ� บุณยสมิต กรรมก�ร    

 3. น�งศิริพร เหลืองนวล กรรมก�ร

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)036



 ร�ยน�มคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน ระหว่�ง ตุล�คม – ธันว�คม 2558

 1.  น�ยจตุพร  บุรุษพัฒน์ ประธ�นกรรมก�ร   

 2.  น�ยกฤษฎ� บุณยสมิต กรรมก�ร

 3.  น�งศิริพร เหลืองนวล กรรมก�ร

อำานาจหน้าที่
 1. พิจ�รณ�เสนอนโยบ�ย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่�ตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รสรรห� กรรมก�ร

กำ�หนดค่�ตอบแทน  และกรรมก�รตรวจสอบ ต�มข้อบังคับ ทีโอที โดยให้ปฏิบัติง�นต�มข้อบังคับของ ทีโอที และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง      

เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. พิจ�รณ�เสนอนโยบ�ย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่�ตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมก�ร อนุกรรมก�ร หรือบุคคลอื่นที่                   

คณะกรรมก�รบริษัท แต่งตั้งหรือมอบหม�ยให้ปฏิบัติก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมก�รบริษัท 

 คณะกรรมการตามกฎหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รกิจก�รสัมพันธ์ ระหว่�ง มกร�คม – กันย�ยน 2558

 1.  น�ยวรพัฒน์ ทิวถนอม ประธ�นกรรมก�ร  

 2.  ผู้แทนฝ่�ยบริห�ร  จำ�นวน 9 ท่�น กรรมก�ร

 3.  ผู้แทนฝ่�ยพนักง�น จำ�นวน 9 ท่�น กรรมก�ร

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รกิจก�รสัมพันธ์ ระหว่�ง ตุล�คม – ธันว�คม 2558

 1.  น�ยจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธ�นกรรมก�ร  

 2.  ผู้แทนฝ่�ยบริห�ร จำ�นวน 9 ท่�น กรรมก�ร

 3.  ผู้แทนฝ่�ยพนักง�น  จำ�นวน 9 ท่�น กรรมก�ร

อำานาจหน้าที่
 1. พจิ�รณ�ให้คว�มเหน็เกีย่วกบัก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิง�นของ ทโีอท ีตลอดจนส่งเสรมิและพฒัน�ก�รแรงง�นสมัพนัธ์

 2. ห�ท�งปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที 

 3. พิจ�รณ�ปรับปรุง ระเบียบ คำ�สั่ง ในก�รทำ�ง�นอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักง�น ลูกจ้�ง และ ทีโอที 

 4. ปรกึษ�ห�รอืเพือ่แก้ปัญห�ต�มคำ�ร้องทกุข์ของพนกัง�น ลกูจ้�ง หรอืสหภ�พแรงง�น รวมถงึก�รร้องทกุข์ทีเ่กีย่วกบัก�รลงโทษท�งวนิยั

 5. ปรึกษ�ห�รือเพื่อพิจ�รณ�ปรับปรุงสภ�พก�รจ้�ง

 คณะกรรมการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รบริห�ร ระหว่�ง มกร�คม – สิงห�คม 2558

 1.  น�ยพิพัฒน์ ขันทอง ประธ�นกรรมก�ร

 2.  รศ.ชิต เหล่�วัฒน� กรรมก�ร

 3.  น�ยธันว� เล�หศิริวงษ์ กรรมก�ร

 4.  พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

 5.  น�ยสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�จร กรรมก�ร

รายงานประจ�าปี 2558 037



 ร�ยน�มคณะกรรมก�รบริห�ร ระหว่�ง กันย�ยน – ธันว�คม 2558

 1.  น�ยพิพัฒน์ ขันทอง ประธ�นกรรมก�ร

 2.  รศ.ชิต  เหล่�วัฒน� กรรมก�ร

 3.  น�ยธันว� เล�หศิริวงษ์ กรรมก�ร

 4.  น�ยสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�จร กรรมก�ร  (ล�ออก 28 กันย�ยน 2558)

 5.  พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

 6.  น�งศิริพร  เหลืองนวล กรรมก�ร   

อำานาจหน้าที่
 1. พิจ�รณ�เสนอคว�มเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รบริษัท ในกิจก�รที่ฝ่�ยบริห�รนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท                         

เพื่อขอคว�มเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักก�รเพื่อไปดำ�เนินก�ร และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจ�กที่คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�ร            

ชดุย่อยหรือคณะทำ�ง�นขึ้นดำ�เนินก�รเป็นก�รเฉพ�ะ

 2. อนมุตัหิลกัก�รและอนมุตัสิัง่ซือ้ จ้�ง เช่� รวมทัง้ก�รเปลีย่นแปลงแก้ไขสญัญ�หรอืข้อตกลง กรณเีพิม่วงเงนิทัง้สญัญ�และข้อตกลง

แล้วไม่เกินดังนี้

  2.1 ก�รเช่�ทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่� 50 ล้�นบ�ท แต่ไม่เกิน 400 ล้�นบ�ท

  2.2 ก�รซื้อ หรือก�รจ้�งทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่� 200 ล้�นบ�ท แต่ไม่เกิน 400 ล้�นบ�ท 

  2.3 ก�รจ้�งที่ปรึกษ� ในวงเงินครั้งละเกินกว่� 20 ล้�นบ�ท แต่ไม่เกิน 40 ล้�นบ�ท

  ก�รอนุมัติจัดห�ต�มวรรคแรก ห�กคณะกรรมก�รบริห�รพิจ�รณ�เห็นสมควรให้นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติก็ได้

 3. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บเป็นประจำ�ทุกเดือน

คณะกรรมการกฎหมายและสัญญา ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รกฎหม�ยและสัญญ� ระหว่�ง มกร�คม - ธันว�คม 2558

 1.  น�ยกฤษฎ� บุณยสมิต ประธ�นกรรมก�ร

 2.  น�ยอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมก�ร

 3.  น�ยพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข กรรมก�ร

 4.  น�ยณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมก�ร (ล�ออก 31 พฤษภ�คม 2558)

อำานาจหน้าที่
 1. ให้คำ�ปรึกษ�ประเด็นปัญห�ข้อกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ และสัญญ�ที่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ต�มที่      

คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยหรือต�มที่เห็นสมควร

 2. ให้คำ�ปรึกษ�คดีหรือข้อพิพ�ทที่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจหรือมีคว�มเสี่ยง

 3. พิจ�รณ�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นท�งด้�นคดีและข้อพิพ�ทกับหน่วยง�นอื่นๆ ซึ่งรวมถึงก�รพิจ�รณ�ข้อพิพ�ทเกี่ยวกับภ�ษี

 4. ศึกษ� วิเคร�ะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับสัญญ�ก�รอนุญ�ตให้

เอกชนร่วมก�รง�นและร่วมลงทนุให้บรกิ�รในกจิก�รและก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปต�มกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้อง และเกดิประโยชน์สงูสดุ

 5. ตรวจสอบ กำ�กับดูแล และติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มสัญญ�ก�รอนุญ�ตหรือสัญญ�อื่นใดให้เป็นไปต�มที่คณะกรรมก�รบริษัท

กำ�หนด และดำ�เนินก�รอื่นใดเกี่ยวกับสัญญ�ก�รอนุญ�ตต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ระหว่�ง มกร�คม – ตุล�คม 2558

 1.  น�ยสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�จร ประธ�นกรรมก�ร

 2.  น�งศิริพร เหลืองนวล กรรมก�ร

 3.  พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

 4.  น�ยวิษณุ วงศ์สินศิริกุล กรรมก�ร    

 5.  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร    

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)038



 ร�ยน�มคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ระหว่�ง พฤศจิก�ยน – ธันว�คม 2558

 1.  น�งส�วสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�งศิริพร เหลืองนวล กรรมก�ร

 3. พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

 4. น�ยวิษณุ วงศ์สินศิริกุล กรรมก�ร (ล�ออก 15 ธันว�คม 2558)  

 5. กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร   

อำานาจหน้าที่
 1. ศึกษ� เสนอแนะนโยบ�ย และแผนก�รจัดก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ ทีโอที 

 2. กำ�กับดูแลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ ทีโอที 

 3. พิจ�รณ�ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รแก่หน่วยง�นที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภ�พและประสิทธิผลในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 4. ติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต่อคณะกรรมก�รบริษัททร�บเป็นระยะ

 5. ดำ�เนินก�รอื่นใดต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษ ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ ระหว่�ง มกร�คม – ธันว�คม 2558

 1.  น�ยพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ประธ�นกรรมก�ร

 2.  น�ยกฤษฎ� บุณยสมิต กรรมก�ร

 3.  น�ยพิพัฒน์ ขันทอง กรรมก�ร

 4.  น�ยอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมก�ร

อำานาจหน้าที่
 1. ทำ�ก�รแทนคณะกรรมก�รบรษิทัในก�รพจิ�รณ�อทุธรณ์ คำ�สัง่ลงโทษ ในอำ�น�จของคณะกรรมก�รบรษิทั เว้นแต่ในกรณดีงัต่อไปนี้  

ให้นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท

  1.1 เรื่องที่คณะกรรมก�รบริษัทส่งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษพิจ�รณ�

  1.2  เรื่องที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ เห็นสมควรนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท

 2. เรียกสำ�นวนก�รสอบสวน และเอกส�รที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�

 3. ร�ยง�นผลให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บ

คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ทีโอท ี ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รสรรห�ผู้บริห�รสูงสุด ทีโอที ระหว่�ง มกร�คม – กันย�ยน 2558

 1.  น�ยพิพัฒน์ ขันทอง ประธ�นกรรมก�ร

 2.  รศ.ชิต เหล่�วัฒน� กรรมก�ร

 3.  น�ยพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข กรรมก�ร

 4.  น�ยวรพัฒน์ ทิวถนอม กรรมก�ร  

 5.  น�งศิริพร เหลืองนวล กรรมก�ร

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รสรรห�ผู้บริห�รสูงสุด ทีโอที ระหว่�ง ตุล�คม – ธันว�คม 2558

 1.  น�ยพิพัฒน์ ขันทอง ประธ�นกรรมก�ร

 2.  รศ.ชิต เหล่�วัฒน� กรรมก�ร

 3.  น�ยพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข กรรมก�ร

 4.  น�งศิริพร เหลืองนวล กรรมก�ร

อำานาจหน้าที่
 ดำ�เนินก�รสรรห�ผู้บริห�รสูงสุดของ ทีโอที ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ต�มพระร�ชบัญญัติคุณสมบัติม�ตรฐ�น

สำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นรัฐวิส�หกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานประจ�าปี 2558 039



คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ระหว่�ง มกร�คม – กันย�ยน 2558

 1.  รศ.ชิต เหล่�วัฒน�    ประธ�นกรรมก�ร

 2.  น�ยวรพัฒน์ ทิวถนอม    อนุกรรมก�ร

 3.  น�ยพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข    อนุกรรมก�ร

 4.  ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโนบ�ยรัฐวิส�หกิจ  กระทรวงก�รคลัง อนุกรรมก�ร

 ร�ยน�มคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ระหว่�ง ตุล�คม – ธันว�คม 2558

 1.  รศ.ชิต เหล่�วัฒน�    ประธ�นกรรมก�ร

 2.  น�ยพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข    อนุกรรมก�ร

 3.  ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโนบ�ยรัฐวิส�หกิจ  กระทรวงก�รคลัง อนุกรรมก�ร

อำานาจหน้าที่
 1. พิจ�รณ�ผลตอบแทนตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ โดยให้เป็นไปต�มกฎหม�ย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 2. เจรจ�ค่�ตอบแทนกับผู้ที่ได้รับก�รเสนอชื่อจ�กคณะกรรมก�รสรรห�ผู้บริห�รสูงสุด ทีโอที 

 3. จัดทำ�ร่�งสัญญ�จ้�งบริห�รตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

 4.  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัททร�บ

คณะกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ ่ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ระหว่�ง มกร�คม - กันย�ยน 2558

 1.  น�งศิริพร เหลืองนวล ประธ�นกรรมก�ร

 2.  รศ.ชิต เหล่�วัฒน� กรรมก�ร

 3.  พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

 4.  น�ยสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�จร กรรมก�ร

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ระหว่�ง ตุล�คม - ธันว�คม 2558

 1.  น�งศิริพร เหลืองนวล ประธ�นกรรมก�ร

 2.  รศ.ชิต เหล่�วัฒน� กรรมก�ร

 3.  พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

 4.  น�ยวิษณุ วงศ์สินศิริกุล กรรมก�ร  (ล�ออก 15 ธันว�คม 2558)

อำานาจหน้าที่
 1. พิจ�รณ�กำ�หนดตัวชี้วัดและทำ�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ทีโอที ให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดไว้                   

ต�มสัญญ�จ้�งผู้บริห�ร

 2. เสนอผลก�รพิจ�รณ�พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) และ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ     
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Corporate Governance Committee) และคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ         

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ระหว่�ง มกร�คม - กันย�ยน 2558

 1.  น�ยวรพัฒน์ ทิวถนอม ประธ�นกรรมก�ร  

 2.  น�ยณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมก�ร (ล�ออก 31 พฤษภ�คม 2558)

 4.  น�ยธันว� เล�หศิริวงศ์ กรรมก�ร

 5.  พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)040



 ร�ยน�มคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Corporate Governance Committee) และคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ         

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ระหว่�ง ตุล�คม – ธันว�คม 2558

 1.  น�งส�วสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธ�นกรรมก�ร 

 2.  น�ยธันว� เล�หศิริวงศ์ กรรมก�ร

 3.  พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

 4.  น�ยวิษณุ  วงศ์สินศิริกุล กรรมก�ร  (ล�ออก 15 ธันว�คม 2558)

อำานาจหน้าที่
 1.  กำ�หนดและทบทวนให้มีหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ ทีโอที ให้มีนโยบ�ย และเป้�หม�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีที่ชัดเจน 

กำ�หนดรูปแบบก�รบริห�รและก�รควบคุมบริษัท สำ�หรับใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รของคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่อง 

และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริห�ร และพนักง�น เพื่อไปสู่เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

 2. กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินกิจก�รของ ทีโอที และก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องชุดต่�งๆ รวมถึง         

ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นให้เป็นไปต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ขีอง ทโีอท ีและหน่วยง�นร�ชก�รทีม่หีน้�ทีก่ำ�กบัดแูลกำ�หนดขึน้ โดยให้มผีล

ในท�งปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง เหม�ะสมกับธุรกิจของ ทีโอที และสอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล

 3. กำ�หนดแนวท�งและว�งนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของ ทีโอที ให้มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และเหม�ะสมกับธุรกิจ ทีโอที รวมทั้ง

สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีเป็นม�ตรฐ�นส�กล

 4. ร�ยง�นผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ ทีโอที พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�ต�มคว�มเหม�ะสมต่อคณะกรรรมก�รบริษัท               

รวมถึงกำ�กับดูแลก�รเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับก�รดูแลกิจที่ดีของ ทีโอที ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส�ธ�รณชน

 5. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รด้�นคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกำากับธุรกิจองค์กร ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รด้�นยุทธศ�สตร์และกำ�กับธุรกิจองค์กร ระหว่�ง มกร�คม - กันย�ยน 2558

 1.  รศ.ชิต   เหล่�วัฒน� ประธ�นกรรมก�ร

 2.  น�ยกฤษฎ� บุณยสมิต กรรมก�ร  

 3.  น�ยณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมก�ร 

 4.  น�ยธันว� เล�หศิริวงศ์ กรรมก�ร

 5.  น�ยวรพัฒน์ ทิวถนอม กรรมก�ร  

 6.  น�งศิริพร เหลืองนวล กรรมก�ร  

 7.  พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

 8.  น�ยสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�ธร กรรมก�ร

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รด้�นยุทธศ�สตร์และกำ�กับธุรกิจองค์กร ระหว่�ง ตุล�คม - ธันว�คม 2558

 1.  รศ.ชิต   เหล่�วัฒน� ประธ�นกรรมก�ร

 2.  น�ยธันว� เล�หศิริวงศ์ กรรมก�ร

 3.  พ.อ.สมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมก�ร

 4.  น�ยวิษณุ วงศ์สินศิริกุล กรรมก�ร  (ล�ออก 15 ธันว�คม 2558)

อำานาจหน้าที่
 1. กำ�หนดนโยบ�ยด้�นยทุธศ�สตร์ แผนแม่บท กลยทุธ์เกีย่วกบัก�รดำ�เนนิก�รด้�นก�รเงนิ ก�รบรหิ�รก�รลงทนุและทรพัย์สนิ โครงสร้�ง

ก�รลงทนุและก�รต่อหนีข้ององค์กร คว�มร่วมมอืในก�รใช้ทรพัย�กรเพือ่ดำ�เนนิก�รให้บรกิ�รด้�นโทรคมน�คมและก�รสือ่ส�รกบัผูป้ระกอบก�ร

ร�ยอื่น และแผนธุรกิจเกี่ยวข้อง รวมทั้งกำ�หนดเป้�หม�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของ ทีโอที และแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศและ            

ก�รสื่อส�ร แผนแม่บทคว�มมั่นคงปลอดภัยด้�นส�รสนเทศและแผนง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดก�รบูรณ�ก�รที่มีประสิทธิภ�พและ                   

ตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�รวมทั้งเกิดก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน

 2. เสนอแนะแนวท�งกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินธุรกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยด้�นยุทธศ�สตร์ แผนแม่บทและแผนง�นต่�งๆ        

ที่เกี่ยวข้อง

 3. เสนอแนะนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รปรับปรุงโครงสร้�งองค์กรและบุคคล�กรให้รองรับแผนยุทธศ�สตร์

 4. ร�ยง�นผลต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�ต่อไป

รายงานประจ�าปี 2558 041



คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ทีโอที ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะกรรมก�รสรรห�รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ของ ทีโอที เดือน ธันว�คม 2558

 1.  น�งส�วสุทธิรัตน์   รัตนโชติ ประธ�นกรรมก�ร

 2.  รศ.ชิต   เหล่�วัฒน� กรรมก�ร  

 3.  น�ยธันว� เล�หศิริวงศ์ กรรมก�ร

 4.  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กรรมก�รและเลข�นุก�ร

อำานาจหน้าที่
 1. ให้มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รพิจ�รณ�สรรห�รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ให้เป็นไปต�มระเบียบ          

คณะกรรมก�รบริษัท ว่�ด้วย ก�รแต่งตั้ง โยกย้�ยรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ พ.ศ.2558

 2. ร�ยง�นผลก�รสรรห�รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

คณะทำางานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและคำาสั่ง ของ ทีโอท ีประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะทำ�ง�นปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและคำ�สั่งของ ทีโอที ระหว่�ง สิงห�คม – ธันว�คม 2558

 1. น�ยกฤษฎ� บุณยสมิต   หัวหน้�คณะทำ�ง�น

 2. พ.อ. สมเกียรติ สัมพันธ์   รองหัวหน้�คณะทำ�ง�น

 3. น�ยกุศล  แย้มสอ�ด   คณะทำ�ง�น

 4. น�งส�วสมใจ เกษรศิริเจริญ   คณะทำ�ง�น

 5. น�ยเกรียงเดช ม�จำ�เนียร   คณะทำ�ง�น

 6. น�ยธีระ อยู่ในธรรม   คณะทำ�ง�น

 7. ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักกฎหม�ย  คณะทำ�ง�น

 8. ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักทรัพย�กรบุคคล คณะทำ�ง�น

 9. ผู้จัดก�รฝ่�ยสัญญ�และนิติก�ร   เลข�นุก�ร

 10. ผู้จัดก�รส่วนระเบียบและคำ�สั่ง   ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

อำานาจหน้าที่
 1. วิเคร�ะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำ�สั่ง และประก�ศของ ทีโอที และแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถ�นะของ ทีโอที ในปัจจุบันและ

สภ�พก�รณ์ดำ�เนินง�นท�งธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�ต่อไป

 2. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ปัญห�อุปสรรค และแนวท�งในก�รแก้ไข ต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�ก่อนดำ�เนินก�รใน          

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำาเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วย

 ร�ยน�มคณะอนุกรรมก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย ระหว่�ง ตุล�คม - ธันว�คม 2558

 1. พล.อ. พัฒนพงศ์ องอ�จอิทธิชัย ประธ�นอนุกรรมก�ร

 2. พล.อ. ทศพร ศิลป�จ�รย์  อนุกรรมก�ร (รับหน้�ที่ 4 ธันว�คม 2558)

 3. พล.ท. นิรันดร   สมุทรส�คร อนุกรรมก�ร

 4. น�งจิร�ภรณ์ เล้�เจริญ อนุกรรมก�ร (รับหน้�ที่ 10 พฤศจิก�ยน 2558)

 5. พ.ท.หญิง พันทนิน   พิศ�ลสุพงศ์ อนุกรรมก�ร (รับหน้�ที่ 4 ธันว�คม 2558)

 6. น�ยช�ญชัย บูรณะบัญญัติ อนุกรรมก�ร/เลข�นุก�ร

อำานาจหน้าที่
 1. ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย และมติคณะกรรมก�รบริษัท ต�มแผนแก้ไขปัญห�องค์กร รวมถึงโครงก�รต่�งๆ ที่สำ�คัญ 

เพื่อให้เกิดก�รบูรณ�ก�รและผลักดันให้บรรลุเป้�หม�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ เกิดประสิทธิผลอย่�งเป็นรูปธรรม

 2. ศกึษ� และวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย และมตคิณะกรรมก�รบริษทั ต�มแผนแก้ไขปัญห�องคก์ร พร้อมข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นต่อประธ�นกรรมก�รบริษัท

 3. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ปัญห� อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อประธ�นกรรมก�ร หรือคณะกรรมก�รบริษัท

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)042



 การกำาหนดกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

 ข้อบังคับของ ทีโอที ข้อ 16 กำ�หนดว่� คณะกรรมก�รประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนไม่น้อยกว่� 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งในจำ�นวนนี้

จะต้องประกอบด้วยกรรมก�รอสิระจำ�นวนไม่น้อยกว่� 3 คน ทัง้นี ้คณุสมบตัแิละอำ�น�จหน้�ทีข่องกรรมก�รอสิระให้เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ ระเบยีบ 

ข้อบังคับ และ/หรือประก�ศตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ก�รเป็นกรรมก�รอิสระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของกระทรวงก�รคลัง โดยสรุปดังนี้

 1. เป็นกรรมก�รทีม่ไิด้ม�จ�กกระทรวงก�รคลงัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ร�ยเดยีวของบรษิทั และไม่ได้เป็นกรรมก�รทีม่�จ�กกระทรวงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�รหรือกระทรวงเจ้�สังกัด เพร�ะถือว่�เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีส่วนได้เสียโดยตรง และมีอำ�น�จกำ�กับดูแล 

ส�ม�รถให้คุณให้โทษกรรมก�รดังกล่�วได้

 2. เป็นกรรมก�รที่มิได้เป็นกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

 3. เปน็กรรมก�รทีม่ไิด้เปน็กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รตรวจสอบต้องม�จ�กกรรมก�รอสิระ คณะกรรมก�รตรวจสอบต้องประกอบด้วย

กรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 2 ใน 3

 4. กรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญท�งด้�นบัญชีหรือก�รเงิน 

 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 ในก�รสรรห�กรรมก�รเพื่อม�ทดแทนกรรมก�รที่ว่�งลง ทีโอที มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 1. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ คณะกรรมก�รบริษัท  โดยคณะกรรมก�รสรรห�      

จะเลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้�มต�มทีก่ำ�หนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัเข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชมุ

คณะกรรมก�รบริษัทคร�วถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมก�รที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่ว�ระของกรรมก�รจะเหลือ          

น้อยกว่� 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้�เป็นกรรมก�รแทนดังกล่�วจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมก�รได้เพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รที่ตนแทน

 2. ในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ปีของบรษิทั กรรมก�รจะต้องออกจ�กตำ�แหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมก�รทีจ่ะต้องออกจ�กตำ�แหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภ�ยหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสล�กออก ส่วนในปีที่ส�มและปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมก�รคนที่อยู่ในตำ�แหน่ง           

น�นที่สุดเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง กรรมก�รที่ออกจ�กตำ�แหน่งอ�จได้รับเลือกเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้

 ทั้งนี้ ในก�รแต่งตั้งกรรมก�รจะต้องปฏิบัติต�มแนวท�งที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนดในเรื่องก�รแต่งตั้งกรรมก�รจ�กบัญชีร�ยชื่อ              

คณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ (Directors’ Pool) ด้วย

 ในส่วนของก�รสรรห�ผู้บริห�รตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ในกรณีที่ตำ�แหน่งว่�งลงคณะกรรมก�รบริษัทจะดำ�เนินก�รสรรห�

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่คนใหม่ทดแทน โดยให้มีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคุณสมบัติม�ตรฐ�นสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�น

รัฐวิส�หกิจ ข้อบังคับบริษัท และนโยบ�ยค่�ตอบแทนของกรรมก�รและผู้บริห�ร

 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนให้กับกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนจะเป็นผู้พิจ�รณ�เสนอนโยบ�ยและหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมให้แก่กรรมก�รบริษัท กรรมก�รเฉพ�ะเรื่องชุดต่�งๆ และถือปฏิบัติต�มประก�ศกระทรวงก�รคลัง                              

เรื่องมติก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ของ ทีโอที ในฐ�นะผู้ถือหุ้นกำ�หนด

 ในส่วนค่�ตอบแทนของกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ได้กำ�หนดต�มหลกัเกณฑ์ทีว่�งไว้โดยกระทรวงก�รคลงัสำ�หรบัค่�ตอบแทนของผูบ้รหิ�ร

ระดับสูง ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนจะเป็นไปต�มบัญชีโครงสร้�งเงินเดือนของ ทีโอทีและผลก�รปฏิบัติง�นของผู ้บริห�รแต่ละท่�นที่ได้มี                                   

ก�รทำ�ข้อตกลงผลง�นไว้

รายงานประจ�าปี 2558 043



 รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตามมาตรา 88 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535

(ส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญ�ใดๆ ที่ ทีโอที ทำ�ขึ้นระหว่�งปี)

 - ไม่มีกรรมก�รท่�นใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญ�ใดๆ ที่ ทีโอที ทำ�ขึ้นระหว่�งปี

 ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจาก ทีโอที พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็น
 ผู้ได้รับนัน้

 - ไม่มีกรรมก�รท่�นใดได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่�งอื่นจ�ก ทีโอที

 รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำาคัญที่กรรมการถือครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ

 - ไม่มีกรรมก�รท่�นใดถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ ทีโอที

 รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 - ไม่มีกรรมก�รท่�นใดมีส่วนได้เสียร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันในระหว่�งปีบัญชี 2558 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

  ทโีอท ีได้ดำ�เนนิก�รให้กรรมก�รบรษิทัประเมนิผลก�รปฏบิตัหิน้�ทีด้่วยตนเอง ประจำ�ปี 2558 ใน 3 ลกัษณะ ประกอบด้วย ก�รประเมนิ

ทั้งคณะ ก�รประเมินไขว้ร�ยบุคคล และก�รประเมินตนเอง  โดยใช้เกณฑ์ก�รประเมิน 5 ระดับ คือ 

 ระดับคะแนน 1  ไม่เห็นด้วยอย่�งยิ่ง หรือ ไม่มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้น

 ระดับคะแนน 2  ไม่เห็นด้วย หรือ มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นเล็กน้อย 

 ระดับคะแนน 3  เห็นด้วย หรือ มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นพอสมควร

 ระดับคะแนน 4  เห็นด้วยค่อนข้�งม�ก หรือ มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นดี

 ระดับคะแนน 5  เห็นด้วยอย่�งม�ก หรือ มีก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้นอย่�งดีเยี่ยม 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำาปี 2558 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลก�รประเมินทั้งคณะ           อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม                (ระดับคะแนน 4.50)

 2. ผลก�รประเมินไขว้ร�ยบุคคล    อยู่ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม         (ระดับคะแนน 4.01 – 4.49)

 3. ผลก�รประเมินตนเอง             อยู่ในระดับ พอควร ถึง ดีเยี่ยม   (ระดับคะแนน 3.00 – 5.00)

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)044



 พล.อ. สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 17/17

 น�ยพิพัฒน์  ขันทอง 17/17  2/2

 น�ยสุรนันท์  วงศ์วิทยกำ�จร 12/12  2/2

 น�ยธันว�  เล�หศิริวงศ์ 13/17  2/2

 น�ยอนุพันธ์  กิจนิจชีวะ 16/17 11/11

 น�ยณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ 4/6 5/6

 น�งศิริพร  เหลืองนวล 10/17   3/3

 น�ยวรพัฒน์  ทิวถนอม 9/9  2/2 2/2 5/5

 รศ.ชิต  เหล่�วัฒน� 16/17

 น�ยพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข 15/17 11/11

 พ.อ.สมเกียรติ  สัมพันธ์ 16/17  1/1

 น�ยกฤษฎ�  บุณยสมิต 16/17 10/11  3/3

 น�งส�วสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  6/8  1/1

 น�ยจตุพร  บุรุษพัฒน์ 7/8  1/1 1/1 2/2

 น�ยณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ 0/2

 น�ยวิษณุ  วงศ์สินศิริกุล 4/7

 น�ยมนต์ชัย  หนูสง 2/2

หมำยเหต ุ ตัวเลขในต�ร�ง หม�ยถึง จำ�นวนครั้งที่ม�ประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีก�รประชุมระหว่�งที่กรรมก�รอยู่ในตำ�แหน่ง

จำานวนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2558)

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
กำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

รายงานประจ�าปี 2558 045



 น�ยพิพัฒน์  ขันทอง 22/22   3/4

 น�ยสุรนันท์  วงศ์วิทยกำ�จร 15/16  7/7

 น�ยธันว�  เล�หศิริวงศ์ 21/22

 น�ยอนุพันธ์  กิจนิจชีวะ  13/13  4/4

 น�ยณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์  5/6

 น�งศิริพร  เหลืองนวล 4/6  8/8

 รศ.ชิต  เหล่�วัฒน� 21/22

 น�ยพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข  11/13  4/4

 พ.อ.สมเกียรติ  สัมพันธ์ 19/22  8/8

 น�ยกฤษฎ�  บุณยสมิต  13/13  4/4

 น�งส�วสุทธิรัตน์  รัตนโชติ   1/1

 น�ยวิษณุ  วงศ์สินศิริกุล   1/1

 น�ยมนต์ชัย  หนูสง   0/1

หมำยเหตุ		 ตัวเลขในต�ร�ง หม�ยถึง จำ�นวนครั้งที่ม�ประชุม/จำ�นวนครั้งท่ีมีก�รประชุมระหว่�งที่กรรมก�รอยู่ในตำ�แหน่ง

จำานวนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ต่อ)  
(ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2558)

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
กฎหมาย

และสัญญา

คณะกรรมการ    
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

คำาสั่งลงโทษ

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)046



 น�ยพิพัฒน์  ขันทอง 6/6

 น�ยสุรนันท์  วงศ์วิทยกำ�จร     14/15

 น�ยธันว�  เล�หศิริวงศ์    6/7 19/21

 น�ยอนุพันธ์  กิจนิจชีวะ

 น�ยณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์    2/4 7/9

 น�งศิริพร  เหลืองนวล 6/6  1/1  11/15

 น�ยวรพัฒน์  ทิวถนอม 5/6 2/2  5/5 10/12

 รศ.ชิต  เหล่�วัฒน� 6/6 3/3 1/1  19/21

 น�ยพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข 6/6 3/3

 พ.อ.สมเกียรติ  สัมพันธ์   1/1 7/7 20/21

 น�ยกฤษฎ�  บุณยสมิต     9/15

 น�งส�วสุทธิรัตน์  รัตนโชติ    2/2

 น�ยวิษณุ  วงศ์สินศิริกุล   0/1 1/2 3/5

หมำยเหต ุ ตัวเลขในต�ร�ง หม�ยถึง จำ�นวนครั้งที่ม�ประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีก�รประชุมระหว่�งที่กรรมก�รอยู่ในตำ�แหน่ง

จำานวนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ต่อ) 
(ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2558)

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหา

ผู้บริหารสูงสุด 
ทีโอที

คณะ
อนุกรรมการ
พิจารณา

ผลตอบแทน
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
ประเมินผล

การดำาเนินงาน
ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
กำากับดูแล 
กิจการที่ดี 
และความ

รับผิดชอบ
ขององค์กร
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์
และกำากับธุรกิจ

องค์กร

รายงานประจ�าปี 2558 047



คณะกรรมกำรบริษัท	ระหว่ำงมกรำคม	–	ธันวำคม	2558

 พล.อ. สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ 390,000.00 0.00 34,022.18 424,022.18

 น�ยพิพัฒน์  ขันทอง 255,000.00 245,000.00 30,619.96 530,619.96

 น�ยสุรนันท์  วงศ์วิทยกำ�จร 180,000.00 175,000.00 27,217.74 382,217.74

 น�ยธันว�  เล�หศิริวงศ์ 200,000.00 230,000.00 27,217.74 457,217.74

 น�ยอนุพันธ์  กิจนิจชีวะ 240,000.00 310,000.00 27,217.74 577,217.74

 น�ยณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์ 90,000.00 160,000.00 27,217.74 277,217.74

 น�งศิริพร  เหลืองนวล 210,000.00 232,500.00 27,217.74 469,717.74

 น�ยวรพัฒน์  ทิวถนอม 133,225.80 157,500.00 27,217.74 317,943.54

 รศ.ชิต  เหล่�วัฒน� 230,000.00 270,000.00 27,217.74 527,217.74

 น�ยพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข 220,000.00 327,500.00 27,217.74 574,717.74

 พ.อ.สมเกียรติ  สัมพันธ์ 230,000.00 240,000.00 27,217.74 497,217.74

 น�ยกฤษฎ�  บุณยสมิต 240,000.00 400,000.00 27,217.74 667,217.74

 น�ยมนตรี  ศรไพศ�ล 0.00 0.00 3,991.94 3,991.94

 น�งอุไร  ร่มโพธิหยก 0.00 0.00 4,173.39 4,173.39

 น�งส�วสุทธิรัตน์  รัตนโชติ * 96,774.18 47,500.00 0.00 144,274.18

 น�ยจตุพร  บุรุษพัฒน์ * 86,774.18 45,00.00 0.00 131,774.18

 น�ยณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์ * 10,107.48 0.00 0.00 10,107.48

 น�ยวิษณุ  วงศ์สินศิริกุล * 81,440.80 40,000.00 0.00 121,440.80

 น�ยมนต์ชัย  หนูสง ** 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

ค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำาปี 2558

รายนามคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทน
รายเดือน

คณะกรรมการ 
บริษัท

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง

เงินโบนัส        
ประจำาปี 2557         

ที่จ่ายเงิน
ในปี 2558

รวม

หมำยเหต ุ * กรรมก�รได้รับก�รแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 สิงห�คม 2558   

 **  ได้รับก�รแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิก�ยน 2558

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)048



รายนามและประวัติคณะกรรมการ

การศึกษา
	 •	 ปริญญาโทการทหาร	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	สหรัฐอเมริกา
	 •	 หลักสูตรเสนาธิการทหารบก	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	
	 	 สหรัฐอเมริกา
	 •	 หลักสูตรหลักประจ�า	ชุดที่	68	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
	 •	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาฟิสิกส์	มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย	
	 	 สหรัฐอเมริกา
	 •	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาฟิสิกส์	วิทยาลัยการทหารเวอร์จิเนีย	
	 	 สหรัฐอเมริกา
	 •	 โรงเรียนเตรียมทหาร	รุ่นที่	15
การอบรม
	 •	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	
	 	 รุ่นที่	21	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 •	 Georgetown	Leadership	Seminar	สหรัฐอเมริกา
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
	 •	 เสนาธิการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย

ประสบการณ์ในอดีต
	 •	 รองเสนาธิการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย
	 •	 เจ้ากรมยุทธการทหาร
	 •	 เจ้ากรมข่าวทหาร
	 •	 ผู้อ�านวยการ	ส�านักนโยบายและแผน	กรมยุทธการทหาร
	 •	 ผู้อ�านวยการ	ส�านักวิเทศสัมพันธ์	กรมข่าวทหาร
	 •	 ผู้อ�านวยการกองข่าว	กรมข่าวทหารบก
	 •	 ผู้ช่วยทูตทหารไทย	ประจ�ากรุงวอชิงตัน	ดีซี

พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์
ประธานกรรมการ
อายุ  58  ปี

รายงานประจ�าปี 2558 049



การศึกษา
	 •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(การคลัง)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
	 •	 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปศส.)	
	 	 รุ่นที่	2	สถาบันพระปกเกล้า
	 •	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	48	
	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 •	 การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	(พตส.)	รุ่นที่	3	
	 	 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
	 •	 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ	กรมสรรพากร
	 •	 กรรมการบริษัท	ไทยสมายล์แอร์เวย์	จ�ากัด
	 •	 กรรมการธนาคารออมสิน
ประสบการณ์ในอดีต
	 •	 สรรพากรภาค	ส�านักงานสรรพากรภาค	5	
	 	 (ก�ากับดูแลงานสรรพากรในท้องที่ตะวันออก)
	 •	 สรรพากรภาค	ส�านักงานสรรพากรภาค	9	
	 	 (ก�ากับดูแลงานสรรพากรในท้องที่อีสานใต้)
	 •	 นักวิชาการภาษี	9	ชช.	ส�านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่	
	 	 กรมสรรพากร
	 •	 นักวิชาการภาษี	9	ชช.	ส�านักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี	
	 	 กรมสรรพากร
	 •	 สรรพากรจังหวัด	ส�านักงานสรรพากรจังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา
	 •	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	 •	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
	 •	 อธิบดีอัยการส�านักงานวิชาการ	ส�านักงานอัยการสูงสุด
	 •	 ที่ปรึกษาส�านักงานราชบัณฑิตยสภา
	 •	 กรรมการองค์การตลาด	กระทรวงมหาดไทย
	 •	 กรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
	 	 ว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.2535
	 •	 ประธานกรรมการช�าระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ	
	 	 ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา
	 •	 อนุกรรมการกฎหมาย	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
ประสบการณ์ในอดีต 
	 •	 กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
	 •	 รองประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความผิดทางวินัย	
	 	 บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด

นายพิพัฒน์ ขันทอง
รองประธานกรรมการ
อายุ 59 ปี

นายกฤษฎา บุณยสมิต
กรรมการ
อายุ 61 ปี

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)050



การศึกษา
	 •	 นิติศาสตรบัณฑิต
การอบรม
	 •	 หลักสูตรการต่อต้านอาชญากรรมเศรษฐกิจ	
	 	 กระทรวงการคลัง	สหรัฐอเมริกา
	 •	 หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน	สหรัฐอเมริกา
	 •	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	
	 	 รุ่นที่	24	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 •	 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ	(บมช.	รุ่นที่	2)
	 •	 Advance	Strategic	Management	(IMD	:	International	Institute	
	 	 for	Management	Development)	Switzerland
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
	 •	 รองผู้จัดการใหญ่	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
ประสบการณ์ในอดีต
	 •	 ประธานคณะท�างาน	สมาคมธนาคารไทย
	 •	 อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายต�ารวจ	หลักสูตรผู้ก�ากับการ	
	 	 หลักสูตรบริหารงานต�ารวจชั้นสูง
	 •	 กรรมาธิการวิสามัญ	ร่าง	พ.ร.บ.กฎหมายบัตรอิเล็คทรอนิกส์
	 •	 ท�างานเกี่ยวกับกฎหมายอาญา	ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค	
	 	 (ธนาคารซิตี้แบงก์)

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

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
อายุ 51 ปี

นางศิริพร เหลืองนวล
กรรมการ
อายุ 57 ปี

รายงานประจ�าปี 2558 051



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

นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการ 
อายุ 50 ปี

ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
กรรมการ
อายุ 53 ปี

การศึกษา
	 •	 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 •	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 •	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
	 •	 Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP	17/2014)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 •	 Director	Certificate	Program	(DCP	130/2010)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	 •	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 •	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ส�านักกฎหมายสากล	ธีรคุปค์	จ�ากัด
	 •	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ไทยโพลีอะคริลิค	จ�ากัด	(มหาชน)													
	 •	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)													
	 •	 กรรมการ	บริษัท	ฮิวแมนิก้า	จ�ากัด
ประสบการณ์ในอดีต
	 •	 หุ้นส่วนอาวุโส	บริษัท	ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี		
	 	 ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	จ�ากัด	และ
	 	 กรรมการบริหารให้กลุ่มบริษัท	ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
	 •	 ทนายความ	บริษัท	ส�านักกฎหมาย	ดร.	มานะและเพื่อน	จ�ากัด

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)052



รศ. ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการ
อายุ 54 ปี

การศึกษา
	 •	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	Carnegie	Mellon	University,	U.S.A.
	 •	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	Carnegie	Mellon	University,	U.S.A.
	 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	
	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 •	 ประกาศนียบัตร	วิศวกรรมละเอียด	มหาวิทยาลัยเกียวโต
	 •	 ประกาศนียบัตร	การจัดการเทคโนโลยี	Massachusetts	Institute	
	 	 of	Technology
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน
	 •	 ผู้อ�านวยการ	สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	
	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	 •	 กรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
	 •	 กรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ประสบการณ์ในอดีต
	 •	 กรรมการ	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)
	 •	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
	 	 การสื่อสาร
	 •	 กรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์
	 •	 ผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่าง	MIT	และประเทศไทย

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

พ.อ. สมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ
อายุ 53 ปี

รายงานประจ�าปี 2558 053



นายจตุพร บุรุษพัฒน์
กรรมการ  
อายุ 51 ปี

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ  
อายุ 56 ปี

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

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

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)054



นายมนต์ชัย หนูสง
กรรมการ
อายุ 54 ปี

การศึกษา
	 •	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(Computer	Networks),	
	 	 Telecom	Paris	ประเทศฝรั่งเศส
	 •	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(Computer	Networks),	
	 	 Telecom	Paris	ประเทศฝรั่งเศส
	 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	
	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
	 •	 หลักสูตรกฎหมายปกครองส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	
	 	 ส�านักงานศาลปกครอง
	 •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	134/2010)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 •	 หลักสูตร	Financial	Statement	for	Director	(FSD	8/2010)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 •	 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ	รุ่นที่	41	
	 	 สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
	 •	 หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ	รุ่นที่	90	
	 	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประสบการณ์ในอดีต
	 •	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
	 •	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
	 •	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
	 •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�านักพัฒนาผลิตภัณฑ์

รายงานประจ�าปี 2558 055



2. นายนฤาชา จิตรีขันธ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พฒันาธรุกจิโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม

3. นางณัฎฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พัฒนาธุรกิจเสาโทรคมนาคม

ผู้บริหารระดับสูง

1. นายมนต์ชัย หนูสง
 กรรมการผู้จัดการใหญ่

7. นายศุภชัย ตั้งวรชัย
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และ
 เคเบิ้ลใต้น�้าระหว่างประเทศ

4. นายเชฎฐ์ พันธ์จันทร์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

5. นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์ประจ�าที่
 และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

6. นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พัฒนาธุรกิจด้าน IT, IDC และ Cloud

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)056



10. นางปรียา ด่านชัยวิจิตร
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานการเงินและบริหารทรัพย์สิน

11. นายก�าธร ไวทยกุล
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานปฏิบัติการ

9. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานพัฒนาองค์กร

12. นายมรกต เธียรมนตรี
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานขายและบริการภาครัฐและ
 ภาคเอกชน

13. นายจุมพล ธนะโสภณ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 สายงานขายและบริการลูกค้า 
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18. นางศิริรุ่ง สุขศรี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

19. นางจุรีรัตน์ สงวนงาม
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักกฎหมาย

17. น.ส.จันทนา เตชะศิรินุกูล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พัฒนาธุรกิจ ทีโอที 
 เอาทซอร์สซิ่ง เซอร์วิส

20. นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักยุทธศาสตร์

21. นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักทรัพยากรบุคคล

22. นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักบริหารการตลาด

15. นายณัฐวุฒิ  ศาสตราวาหะ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พัฒนาธุรกิจ เอ ซี ที โมบาย

16. นางช่อทิพย์ รื่นนาม
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พัฒนาธุรกิจ ทีโอที 
 เอาทซอร์สซิ่ง เซอร์วิส

14. นายธงชัย สุวรรณฉวี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 พัฒนาธุรกิจ ทีโอที สปอร์ต คลับ
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26. นายโสภณ เนตรสุวรรณ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
 โทรศัพท์เคลื่อนที่

27. นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักพัฒนาโทรศัพท์ประจ�าที่และ
 บรอดแบนด์

25. นายนิวัฒน์ กิมตระกูล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักบริหารทรัพย์สิน

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

24. นางธาราทิพย์ อย่างเจริญ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักบัญชีการเงิน

28. นายวีระชัย เลิศอัศวรัตน์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและ
 โทรศัพท์เคลื่อนที่

29. นายชาญชัย บูรณะบัญญัติ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักปฏิบัติการโทรศัพท์ประจ�าที่และ
 บรอดแบนด์

30. นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายภาครัฐ

31. นางดวงใจ ธรรมโชติโก
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายภาคเอกชน
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34. นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3

35. นายสมหมาย สุขสุเมฆ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 4

33. นายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2

39. นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5

36. นายสมศักดิ์ มหาวิริโย
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1

37. นายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3

38. นายอนุรุต อุทัยรัตน์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4

32. นายเดชพร ด่านพิทักษ์กุล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 ส�านักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 1
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02

03

ประวัติผู้บริหารและค่าตอบแทน

01 นายมนต์ชัย หนูสง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ากัด(มหาชน)

การศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(Computer	Networks),	Telecom	Paris	ประเทศฝรั่งเศส
•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(Computer	Networks),	Telecom	Paris	ประเทศฝรั่งเศส
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
การอบรม
•	 หลักสูตรกฎหมายปกครองส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	134/2010)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 หลักสูตร	Financial	Statement	for	Director	(FSD	8/2010)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ	รุ่นที่	41	สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
•	 หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ	รุ่นที่	90		สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
ประสบการณ์ในอดีต
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�านักพัฒนาผลิตภัณฑ์	

นายนฤาชา จิตรีขันธ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

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

นางณัฎฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจเสาโทรคมนาคม

การศึกษา
•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	ส�านักงานศาลปกครอง				
•	 หลักสูตรกฎหมายปกครองส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Financial	Statement	for	Director	(FSD)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและบริหารผลประโยชน์
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�านักพัสดุและกฎหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�านักกฎหมาย
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นายเชฎฐ์ พันธ์จันทร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

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

นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโทรศัพท์ประจ�าที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

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

นายพิทักษ์พงษ์ ทัพอินพรหม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจด้าน IT, IDC และ Cloud

การศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรม
•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการผู้บริหาร	สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตร	How	to	develop	a	risk	management	plan	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Financial	Statement	for	Director	(FSD)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ในอดีต
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประสิทธิผลองค์กร
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�านักคุณภาพและระบบงาน

นายศุภชัย ตั้งวรชัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิ้ลใต้น�้าระหว่างประเทศ

การศึกษา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	(โทรคมนาคม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง	และกิจการโทรทัศน์		ส�านักงาน	กสทช.
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ในอดีต
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงข่าย
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�านักวิศวกรรม
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นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร

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

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

นางปรียา ด่านชัยวิจิตร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบริหารทรัพย์สิน

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

รายงานประจ�าปี 2558 063
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นายก�าธร ไวทยกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

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

นายมรกต เธียรมนตรี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน

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

นายจุมพล ธนะโสภณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการลูกค้า 

การศึกษา
•	 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต	(โทรคมนาคม)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ในอดีต
•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการลูกค้านครหลวง
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่	1
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�านักคุณภาพและระบบงาน
•	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�านักปฏิบัติการ

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ( ณ สิ้นปี )
 
 2558 2557 2556
 
	 30.767	ล้านบาท	 37.797		ล้านบาท	 44.897	ล้านบาท

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)064



	 กลุ่มผู้บริหาร	 604	 -	 576	 -	 592	 -

	 กลุ่มปฏิบัติการด้านเทคนิค	 3,864	 62	 6,889	 245	 6,892	 158

	 กลุ่มงานขาย	บริการ	และการตลาด	 4,271	 80	 4,501	 88	 4,451	 48

	 กลุ่มงานสนับสนุน	 6,222	 313	 4,130	 69	 4,343	 57

	 รวม	 14,961	 455	 16,096	 402	 16,278	 263

	 รวมทั้งหมด	 15,416	 16,498	 16,541

ค่าใช้จ่ายรวมพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีก�าหนดเวลา (ณ สิ้นปี)
 
 2558 2557 2556
 
	 15,551	ล้านบาท	 13,391	ล้านบาท	 17,969	ล้านบาท

โครงสร้างอัตราก�าลัง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จ�านวนพนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีก�าหนดเวลา (ณ สิ้นปี)

กลุ่มพนักงาน
 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ผู้ปฏิบัติงาน
มีก�าหนดเวลา

(คน)

ผู้ปฏิบัติงาน
มีก�าหนดเวลา

(คน)

ผู้ปฏิบัติงาน
มีก�าหนดเวลา

(คน)

พนกังาน
(คน)

พนกังาน
(คน)

พนกังาน
(คน)

 การบริหารทรัพยากรบุคคล

	 ในปี	2558	ทโีอท	ีมกีารปรบัโครงสร้างองค์กรใหม่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน	และตอบสนองความต้องการของลกูค้า		รองรบั

การด�าเนินงานในรูปแบบกลุ่มธุรกิจ		มีการปรับเปลี่ยนการท�างานร่วมกันระหว่างสายงาน	(Cross	Functional	Team)	สนับสนุนการปฏิบัติงาน

และการให้้บริการของธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้้กับองค์์กร	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น	

	 ทัง้นี	้ทโีอท	ีมกีระบวนการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลให้บรรลนุโยบายและสอดคล้องกบัทศิทางของธรุกจิและกลยทุธ์ของบรษิทั	

ส่งเสรมิพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรให้สามารถแข่งขนัได้ในธรุกจิโทรคมนาคมทีม่กีระแสการแข่งขนัทีร่นุแรงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดย

ใช้แนวทางตามหลัก	4	R	ดังนี้

	 1.	 Recruit	ทีโอที	มีการบริหารจัดการอัตราก�าลังที่ค�านึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด	สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ของ

องค์กร	ในการสรรหาบคุลากรใหม่จะพจิารณาถงึคณุสมบตัทิีส่อดคล้องกบัต�าแหน่งงาน	โดยใช้กระบวนการคดัเลอืกเชงิสมรรถนะ	(Competency	

Based	Interview)	และมีการทดสอบบุคลิกภาพ(Personality	Test)	เพื่อวัดลักษณะนิสัยที่ซ่อนอยู่ภายใน		มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานแบบมีก�าหนด

เวลาเพือ่เป็นการสัง่สมประสบการณ์ก่อนคดัเลอืกผูท้ีม่ศีกัยภาพสงูสดุบรรจเุป็นพนกังานประจ�า	การให้ทนุการศกึษากบัผูท้ีก่�าลงัศกึษาในสถาบนั

ชั้นน�าเพื่อรับเข้าปฏิบัติงานกับ	ทีโอที	เมื่อส�าเร็จการศึกษา	ปรับเปลี่ยนการจ้างงานแบบ	Outsourcing	เป็นการจ้างเหมาท�างานแบบ	Out	Task		

รองรับงานให้บริการที่ต้องการความรวดเร็วและสามารถควบคุมคุณภาพได้แทนการจ้างแรงงาน		

	 2.	 Retain	การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานกับองค์กร	เพื่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ	มีกระบวนการที่ส่ง

เสรมิและสนบัสนนุ	ได้แก่	การบรหิารคนดคีนเก่งตามโครงการ	(TOT	Next	Generation	:	TNG	/	Talent	Management)	การเลือ่นระดบัต�าแหน่ง

และการแต่งตัง้ต�าแหน่งหน้าทีง่านทีส่่งเสรมิความก้าวหน้าในอาชพีให้กบับคุลากรทีม่ศีกัยภาพและมผีลการปฏบิตังิานทีด่	ีการบรหิารสายอาชพี

ทีใ่ห้โอกาสกบัทกุคนมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพีงานของตนตามศกัยภาพของบคุคล	มกีารจดัท�าการส�ารวจค่าจ้างและการบรหิารค่าตอบแทน

เพือ่ให้สมัพนัธ์กบัการพจิารณาการขึน้เงนิเดอืนตามผลการปฏบิตังิานของบคุคล	การบรหิารสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์เพือ่ช่วยเหลอืพนกังาน

ในด้านต่างๆ	การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับต�าแหน่ง		

รายงานประจ�าปี 2558 065



	 3.	 Renewal	ทีโอที	มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับให้มีการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ในรูปแบบต่างๆ	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะตามหน้าที่และความรับผิดชอบ	สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด							

ภายใต้แนวคิดและหลักการของ	Competency	Based	Development	บุคลากรสามารถย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานให้สอดคล้องกับความรู้

ความสามารถ	อตัราก�าลงัของส่วนงานตามหลกัเกณฑ์กรอบการย้ายงานตามกลุม่งาน	(Career	Movement	Model)	ทีเ่ป็นมาตรฐานขององค์กร		

วิธีการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย	(Multi-skills)	ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น

วธิกีารเพิม่ปรมิาณงาน	(Job	Enlargement)	หรอืการเพิม่คณุค่าในงาน	(Job	Enrichment)	การเป็นพีเ่ลีย้ง	(Coaching)	หรอืการตดิตามหวัหน้างาน	

(Work	Shadowing)	เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

	 4.	 Reinforce	ทีโอที	ก�าหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	พิจารณาจากผลงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะ											

เฉพาะของบุคลากร	โดยใช้เทคนิค	Force	Ranking	จ�าแนกกลุ่มบุคลากรตามความสามารถ		กระตุ้นบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน	

มกีารน�าผลการปฏบิตังิานของบคุลากรมาประกอบการพจิาณาในด้านต่างๆ	ทีส่่งเสรมิความก้าวหน้าในสายอาชพี	รวมถงึมกีารก�าหนดแนวทาง

เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติที่ดีของบุคลากร	ได้แก่	การสร้างการรับรู้เรื่องการต่อต้านการคอรัปชั่นในองค์กร	การสร้างความตระหนักและ

ส่งเสริมการประพฤติการปฏิบัติที่ดี	การบังคับใช้และการลงโทษที่เป็นธรรม	การส่งเสริมในเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณของบุคลากร	

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า 

	 ในปี	2558	ทีโอที	ปรับโครงสร้างองค์กรตามแผนพลิกฟื้น	เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม	โดยโครงสร้างใหม่มี									

ความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มอย่างรวดเร็ว	มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด															

กับลูกค้า	สายงานพัฒนาองค์กร	โดยส�านักยุทธศาสตร์และส�านักทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีใน	2	เรื่อง	คือ

	 1.	 การยกระดับคุณภาพบริการสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า	(Customer	Satisfaction	Improvement)	

	 2.	 การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	(Integrity	and	Transparency	Improvements)	

										โดยผู้น�าและฝ่ายบริหารได้สื่อสารทุกช่องทางที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร	เพื่อให้ความรู้	สร้างความเข้าใจกับพนักงาน	

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	ทีโอที	ให้ตระหนักถึงเหตุผลและความจ�าเป็นในการปรับโครงสร้างองค์กร	เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก	ส่งเสริมให้

พนกังานร่วมมอืร่วมใจท�างานร่วมกนัแบบทมี	และส่งต่องานคณุภาพระหว่างส่วนงานภายใน	ลดขัน้ตอน	กระบวนการในการด�าเนนิงานภายใน

ให้รวดเร็ว	โปร่งใส	ตรวจสอบได้เพื่อส่งมอบบริการที่ดีกับลูกค้าทุกกลุ่มและลดข้อร้องเรียนลูกค้า	โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดง												

ความคดิเหน็	และท�างานข้ามสายงานผ่านคณะท�างานและโครงการส�าคญัต่างๆ	เช่น	Optimization	of		TOT	Broadband	Network,	Productivity	

Procurement	Improvement	และ	Service	Quality	Excellence	เป็นต้น	

	 การจดักจิกรรมในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ภายในและร่วมมอืกบัเครอืข่ายภายนอก	เช่น	ส�านกังาน	ป.ป.ช.	องค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างต่อเนือ่ง	

เพื่อรณรงค์การปลูกจิตส�านึกพนักงานให้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	โดยส่งเสริมให้

พนกังานยดึมัน่และถอืปฏบิตัติามจรยิธรรม	จรรยาบรรณของบรษิทัผ่านกจิกรรมปลกูฝังค่านยิมในการต่อต้านทจุรติทกุรปูแบบ	อาท	ิการคอร์รปัชัน่

เวลาท�างาน	การรับของขวัญของฝาก	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เป็นต้น	

	 ในปลายปีบรษิทัได้จดัตัง้	“ศนูย์ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	บรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)”	เพือ่ท�าหน้าทีส่่งเสรมิจรยิธรรม	คณุธรรม	

และป้องกันปราบปรามการทุจริต	โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรด้วยการร่วมเสนอรายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่

เหมาะสมเป็นผูอ้�านวยการศนูย์ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	บรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ก่อนน�ารายชือ่ผูบ้รหิาร

ระดับสูงที่ได้รับคะแนนการเสนอชื่อมากที่สุด	5	ล�าดับแรกให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม	และรายงานผล																

การด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบขององค์กรต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	คณะกรรมการบรษิทัตามล�าดบั		

โดยก�าหนดให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	เริ่มด�าเนินงานได้ในไตรมาสแรกของปี	2559	เพื่อการสร้าง

องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)066



 การพัฒนาบุคลากร

	 ทีโอที	มีความมุ่งมั่นและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู	้ทักษะ	และทัศนคติ	เพื่อให้มี									

ความพร้อมในการปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	โดยสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

เป็นส�าคัญ	โดย	ทีโอที	ได้ก�าหนดให้มีวิธีการเรียนรู้และพัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะความรู้และทักษะที่จ�าเป็น	อาทิเช่น							

การฝึกอบรม	การฝึกปฏิบัติ	การสอนงาน	การเป็นพี่เลี้ยง	การไปฝึกอบรมร่วมกับสถาบันภายนอก	การเยี่ยมชมดูงานองค์กรชั้นน�าทั้งในและ							

ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และน�ามาปรับใช้	และการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญา	ในสาขาที่ขาดแคลน																				

โดยเชื่อว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบจะช่วยท�าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ส่งเสริมให้เกดิความพงึพอใจและความผกูพนัต่อองค์กร	การเรยีนรูแ้ละพฒันาบคุลากรของ	ทโีอท	ีด�าเนนิการภายใต้	TOT	HR	Development	

Framework	ซึง่เป็นไปตามแนวคดิและหลกัการของ	Competency	Based	Development	อกีทัง้ในส่วนของการฝึกอบรม	ทโีอท	ีได้	จดัให้ม	ีTraining	

Roadmap	ส�าหรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความก้าวหน้าตามสายอาชีพ	นอกจากนี้	ทีโอที	ยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานโดยมีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัต	ิ(Community	of	Practice:	CoP)	ขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทาง/วิธีการการปฏิบัติที่ดี	

(Good	Practice)	และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ทัว่ทัง้องค์กร	เช่น	ชมุชนนกัปฏบิตัด้ิาน	FTTx	Technology,	Internet	Service	Provider	(ISP),	

IPTV	Technology,	Cloud,	IP	Access	Network	และการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	Cellular	900	เป็นต้น	

	 ในปี	2558	ทโีอท	ีได้จดัหลกัสตูรฝึกอบรมและสมัมนาให้กบับคุลากรทัง้ทางด้าน	ICT	และด้านบรหิารจดัการ	และส่งบคุลากรเข้ารบัการ

ฝึกอบมและสมัมนาภายนอก	โดยมจี�านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่มากกว่า		20	ชัว่โมงต่อคนต่อปี	ซึง่เป็นผูเ้ข้าอบรมจากกลุม่ปฏบิตักิารเทคโนโลยี	

กลุ่มงานขายและการตลาด	กลุ่มสนับสนุน	และกลุ่มบริหาร

	 นอกจากนี	้ทโีอท	ีได้รบัความไว้วางใจให้ด�าเนนิการพฒันาบคุลากรภายนอก	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และชมุชน	ผ่านกจิกรรมและโครงการ

ต่างๆ	เช่น	โครงการค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ	การได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็น										

ศนูย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาตสิาขาช่างโทรคมนาคม	(ระบบข่ายสายตอนนอก	ระบบสือ่สารข้อมลู)	การให้ความร่วมมอื

กับภาครัฐและเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาในการร่วมก�าหนดมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรของประเทศทางด้าน	ICT	เช่น	สถาบัน

พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ	เป็นต้น	การด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล	(ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา	

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารประจ�าปีงบประมาณ		2558)	และการด�าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและ	การสื่อสารภาครัฐ	เป็นต้น

	 ในด้านกจิกรรมร่วมกบัองค์กรระหว่างประเทศ	ทโีอท	ีได้รบัมอบหมายให้เป็นตวัแทนของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ในการท�าหน้าที่เป็น	Center	of	Excellence	(CoE)	ในสาขา	Business	Management	สิ้นสุดปี	2557	และสาขา	Broadband	Access	และ	

Policy	and	Regulation	ตั้งแต่ปี	2558	ถึง	2561	ตามโครงการจัดตั้ง	Center	of	Excellence	Network	Project	for	the	Asia	and	Pacific	Region	

ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(International	Telecommunication	Union:	ITU)	เพือ่ด�าเนนิการพฒันาบคุลากรของประเทศสมาชกิ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และ	ยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรโทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟิค	

(Asia	Pacific	Telecommunity:	APT)	ให้ด�าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรของประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน	เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนปี	พ.ศ.	2558	ทีโอที	ได้เร่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรในหลายภาคส่วน	ทั้งภาครัฐและ

เอกชน	ตลอดจนภาคการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ยกระดบัการพฒันาบคุลากร	ให้เท่าเทยีมมาตรฐานสากลและเป็นผูน้�าในการ

ให้บริการการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค

รายงานประจ�าปี 2558 067



นโยบายและแผนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 การด�าเนินนโยบาย	แผนงานและกิจกรรม	ในปี	2558	ทีโอที	ยึดหลักสากล	8	ประการ	เป็นแนวทางในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	และ

นอกจากระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	(State	Enterprise	Performance	Appraisal	:	SEPA)	ซึ่ง	ทีโอที	ใช้เป็นแนวทางจัดท�าแผนงาน										

ต่อเนื่องมาจากปี	2557	แล้ว	ในปี	2558	ทีโอที	ได้น�าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ								

(Integrity	&	Transparency	Assessment	:	ITA)	มาใช้เป็นปีแรก	เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยเน้นป้องกันและ											

ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	และให้ความส�าคญักบัการสร้างระบบและกระบวนการทีเ่ป็นรปูธรรมควบคูก่บัการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	

โดยเฉพาะพนักงานและองค์กรรัฐ	เนื่องจาก	ทีโอที	มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น	รายเดียว	เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร	และด�าเนนิธรุกจิภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาติ	(กสทช.)	

	 การด�าเนินงานระดับนโยบาย	คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้ง	“คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กร							

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”	รับผิดชอบการก�าหนดนโยบาย	เป้าหมาย	และก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ	ความ											

รับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของ	ทโีอท	ีโดยม	ีนายวรพฒัน์	ทวิถนอม	(ด�ารงต�าแหน่งถงึ	16	กนัยายน	2558)	และ	นางสาวสทุธริตัน์	รตันโชติ	

(ด�ารงต�าแหน่งระหว่าง	16	กันยายน	-	31	ธันวาคม	2558)	เป็นประธาน	และกรรรมการประกอบด้วย	นายธันวา	เลาหศิริวงศ์		พันเอกสมเกียรติ		

สัมพันธ์	นายณัฐวุฒิ	อมรวิวัฒน์	(ด�ารงต�าแหน่งถึง	31	พฤษภาคม	2558)	และนายวิษณุ	วงศ์สินศิริกุล	(ด�ารงต�าแหน่งระหว่าง	16	กันยายน	-									

15	ธันวาคม	2558)	ซึ่งในปี	2558	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	ได้จัดท�า	“แผนปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประจ�าปี	2558”																

“แผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	พ.ศ.	2559	-	2561”และ“แผนปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ประจ�าปี	2559”	โดยผ่านความเห็นชอบ						

ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว	เพื่อใช้เป็นกรอบการด�าเนินนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ทีโอที		นอกจากนี้	คณะกรรมการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ฯี	อยูร่ะหว่างพจิารณาให้ความเหน็ชอบ	“นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ของ	ทโีอท”ี	และจะน�าเสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั	

และประกาศใช้ต่อไป	

	 การด�าเนินงานกิจกรรมระดับปฏิบัติ	คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	จ�านวน	2	คณะ	เพื่อท�าหน้าที่

บูรณาการการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก�าหนด	ประกอบด้วย	1)	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีรองกรรมการ												

ผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาองค์กร	เป็นประธาน	และ	2)	คณะอนกุรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	มรีองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นประธาน	ทั้งนี้	ในปี	2558	คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ได้ดูแลการด�าเนินงานใน								

4	แผนงาน	คือ	1)	แผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นของ	ทีโอที	2)	แผนส่งเสริมมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น	3)	แผนพัฒนา											

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร	และ	4)	แผนทบทวน/ปรับปรุงกฎระเบียบ	และการสอบทานการถือปฏิบัติ	

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)068



ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
	 1.	 ร่างนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	ทีโอที	โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ตลอดจนส่งประกวด

ค�าขวัญในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

	 2.	 ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		ทีโอที		

	 3.	 เตรยีมการจดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	ทโีอท	ีโดยให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการเสนอรายชือ่เพือ่คดัเลอืกผูอ้�านวยการ

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 4.	 การทบทวนหลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแส	และการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติทุจริตภายในองค์กร	เพื่อพัฒนาให้

ครอบคลุมการแจ้งเบาะแสโดยไม่ต้องระบุตัวตนผู้แจ้งและโดยบุคคลภายนอก

	 5.	 การเผยแพร่	สื่อสาร	ประชาสัมพันธ	์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านสื่อเสียงตามสาย	และ	

Website	รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	อาทิ	จัดชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ														

ของก�านัลโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 6.	 การจัดหลักสูตรการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน	ทั้งที่เป็นการอบรมในชั้นเรียน	และ											

e-Learning

หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ของ ทีโอที
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ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และภารกิจของตนเอง และ 
สามารถชี้แจง / อธิบายการ
ตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่และภาระงานตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความรู้
ความสามารถ (Responsibility)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ายและมีค�าอธิบายได้ 
(Equitability)

ความโปรงใสในการด�าเนินงาน
ที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (Transparency)

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้าง
มูลค้าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
(Vision to Create Long
Term Value)

การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ 
ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้กฎ
ระเบียบ รวมทั้งผลประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร (Ethics)

การปฏิบัติตนเป็นประชากร
ที่ดีขององค์กรและสังคม/ 
การมีส่วนร่วม 
(Good Citizenship and 
Participation)

การเคารพในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ 
(Human Dignity)

รายงานประจ�าปี 2558 069



การควบคุมภายใน

	 ทีโอที	ตระหนักถึงความส�าคัญและส่งเสริมให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี	ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
(Good	Governance)	โดยจดัระบบการควบคมุภายในให้บรูณาการร่วมกบัการบรหิารความเสีย่งและให้ครอบคลมุทกุกจิกรรมส�าคญัอย่างเพยีงพอ
และมปีระสทิธผิล	พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้บคุลากรทกุระดบัตระหนกัถงึความจ�าเป็นและความส�าคญัของระบบควบคมุภายใน	เพือ่เพิม่ประสทิธผิล
และประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน	การปกป้องทรพัยากรและทรพัย์สนิของบรษิทั	สร้างความถกูต้องเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิและไม่ใช่
การเงิน	รวมทั้งปฏิบัติได้ตามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ส่งเสริมบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ	ของ	ทีโอที	ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด	ตาม	5	องค์ประกอบ	ของการควบคุมภายใน	ดังนี้
 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ	ทโีอท	ีก�าหนดนโยบาย	ระเบยีบปฏบิตั	ิและแผนงานผลกัดนัและส่งเสรมิด้านความซือ่สตัย์และ
จรยิธรรม	มรีะบบการควบคมุและการตรวจสอบเพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าประสงค์	ปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัขององค์กร	
และหน่วยงานภายนอก	มกีารจดัโครงสร้างองค์กร	และมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร	พร้อมทัง้ก�าหนดตวัชีว้ดั	
(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	เพือ่วดัความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิาน	และใช้การประเมนิผลงานของพนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร	เพือ่
ผลักดันสู่เป้าหมาย	นอกจากนี้	มีนโยบายและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยมีการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานทาง														
การศึกษาและทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	รวมทั้งให้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. การประเมินความเสี่ยง	ทีโอที	ได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักการของ	COSO	-	ERM	และการควบคุม
ภายในตามหลัก	COSO	โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ก�ากับดูแลความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการแต่งตั้งคณะท�างานบริหาร
ความเสีย่งและควบคมุภายในท�าหน้าทีผ่ลกัดนั	ก�ากบัดแูล	และตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในให้มปีระสทิธภิาพ	
ประสิทธิผล	และสอดคล้องกับแนวทางที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ	ทีโอที	คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทาน
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งในระดบัองค์กร	ฝ่ายบรหิารท�าหน้าที	่Risk	and	Control	Owner	เพือ่ประเมนิและจดัการ
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	โดยระบุปัจจัยเสี่ยง	วิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง	ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น	และ
บริหารจัดการความเสี่ยง	โดยก�าหนดมาตรการและกิจกรรมที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้น	ระบุผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	และระยะ
เวลาด�าเนินการ	ทั้งนี้ตัวชี้วัดความเสี่ยงจะเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้ก�ากับดูแลทราบเหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ
ส�าคญัทีอ่าจเกดิขึน้และแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที	ทัง้นีม้ฝ่ีายบรหิารความเสีย่งและธรรมาภบิาลท�าหน้าทีส่นบัสนนุการด�าเนนิการ	ทบทวน	ประเมนิ
และรายงานผลร่วมกับคณะท�างานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ	สอดคล้องตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ	ทีโอที
 3. กิจกรรมการควบคุม	ทีโอที	ตระหนักถึงความส�าคัญของกิจกรรมการควบคุม	โดยเฉพาะในงานที่ส�าคัญ	ใช้ควบคุมให้พนักงาน
ปฏบิตังิานได้ตามหน้าทีแ่ละเป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีค่วรม	ีอาท	ิการแบ่งแยกหน้าที	่การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	
โดยมทีัง้กลไกการควบคมุเชงิป้องกนั	และแก้ไขข้อผดิพลาด	รวมถงึการสอบทานผลการด�าเนนิงาน	โดยฝ่ายบรหิารอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	
ทัง้ด้านการปฏบิตังิาน	และด้านการเงนิและการบญัช	ีเพือ่ให้มกีารรายงานผลข้อมลูทีค่รบถ้วน	ถกูต้อง	และน่าเชือ่ถอื	รวมทัง้การควบคมุการใช้งาน
และดูแลด้านทรัพย์สิน	ข้อมูล	เอกสาร/หลักฐานส�าคัญอย่างเป็นระบบ	รัดกุม	เหมาะสม	และเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการควบคุมภายใน
ของ	ทีโอที
 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	ทีโอที	เล็งเห็นความส�าคัญของการน�าระบบสารสนเทศมาใช้เพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการงานที่ส�าคัญต่างๆ	โดยส่งเสริมการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี	 (IT	Governance)	เพื่อจัดให้มีสารสนเทศใช้งานได้อย่างเพียงพอ											
เหมาะสม	เชื่อถือได้	และทันเวลา	เพื่อรองรับการบริหารและปฏิบัติงาน	เน้นพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง	และส่งเสริม																			
การสื่อสารภายในทุกระดับ	รวมทั้งการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก	โดยได้ปรับปรุงเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวก																	
ต่อการเข้าถึง	และปลอดภัย	รวมทั้งพิจารณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	เพื่อช่วยลดต้นทุนด�าเนินงานด้วย
 5. การติดตามประเมินผล	ทีโอที	มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	ได้แก่
	 	 1.	 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน	ซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมส�าคัญอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	โดยฝ่ายบริหาร														
ทุกระดับและผู้น�าระดับสูง	เช่น	การรายงานผล	การประชุม	เป็นต้น
	 	 2.	 การประเมินผลเป็นรายครั้ง	ประกอบด้วย	การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง	(Control	Self	Assessment	:	CSA)	
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	พ.ศ.	2544	และคู่มือการประเมินการควบคุม						
ด้วยตนเองของ		ทีโอที	และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ	(Independent	Assessment)	โดยส�านักตรวจสอบที่ท�าหน้าที่ประเมิน										
ความเพียงพอ	เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือตรวจสอบภายในของ	ทีโอที	ฝ่ายบริหารจะด�าเนินการปรับปรุง/
แก้ไขตามข้อเสนอแนะตามข้อตรวจพบจากผลการตรวจสอบ	และ/หรอืการสอบทานอืน่อย่างเหมาะสม	ทนัเวลา	เพือ่ให้ระบบการควบคมุภายใน
ทันสมัย	ใช้งานได้จริงและพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)070



การบริหารความเสี่ยง

	 ทีโอที	บูรณาการการบริหารความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดผลส�าเร็จในการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร	โดยได้สื่อสาร																				

ขอความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร	เพื่อให้ใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส�าคัญช่วยให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย	

และลดความเสีย่งทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายทีม่นียัส�าคญัต่อองค์กร	โดยก�าหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่งไว้ในคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง

ซึ่งยึดหลักการตามมาตรฐานสากล	COSO-ERM	และของส�านักงานคณะกรรมการนโบบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)

 ความเสี่ยงส�าคัญและแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
	 จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจโทรคมนาคม	รวมทั้งรายได้จากบริการหลักที่ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งถือว่ามีนัยส�าคัญต่อ

องค์กร	ทโีอท	ีจงึเตรยีมรบัมอืกบัสภาวการณ์ดงักล่าวโดยการบรหิารจดัการความเสีย่งด้วยการก�าหนดยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานทีป่ฏบิตัไิด้จรงิ	

อาทิ	การปรับโครงสร้างองค์กร	การเร่งเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจที่ส�าคัญ	การสรรหาพันธมิตร	เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	และลดความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร	โดยมีแผนงานส�าคัญ	อาทิ	โครงการระบบเคเบิลใต้น�้าระหว่างประเทศ	

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน
	 ในปี	2558	การแข่งขันด้านธุรกิจทวีความเข้มข้นและรุนแรง	รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ	และการสิ้นสุดของสัญญา

อนุญาตให้ด�าเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ	เอไอเอส	ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ค่อนข้างสูง	จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่อง						

ดงักล่าว	ทโีอท	ีจงึปรบัโครงสร้างองค์กรให้เป็นกลุม่ธรุกจิเพือ่ให้เกดิการควบคมุดแูลการให้บรกิารในแต่ละผลติภณัฑ์ทีต่อบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	รวมทั้งปรับจ�านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มธุรกิจ	ช่วยลดความซ�้าซ้อนของงาน/ลดต้นทุนด�าเนินงาน														

รวมถึงการติดตามและปรับปรุงโครงข่ายให้มีเสถียรภาพรองรับการบริการได้ตามมาตรฐาน	และให้ความส�าคัญต่อการมีและซักซ้อมแผนงาน

ที่รองรับการด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ	และสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ	

นอกจากนี	้ได้พจิารณาการสรรหาพนัธมติร	เพือ่เพิม่ความรวดเรว็	และสร้างความพร้อมต่อการด�าเนนิงานให้เกดิรายได้ชดเชยในส่วนของสญัญา

อนุญาตให้ด�าเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สิ้นสุดลงได้มากขึ้น		

ความเสี่ยงด้านการเงิน
	 ทีโอที	ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	จึงได้ก�าหนดมาตรการทางการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น	และรักษา											

สภาพคล่องทางการเงนิ	รวมทัง้การตดิตาม	ควบคมุก�ากบัดแูลทัง้ด้านการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดอย่างเคร่งครดั	

โดยการก�าหนดตวัชีว้ดัทางการเงนิทีส่�าคญัเพือ่รกัษาความสามารถในการท�าก�าไรและแข่งขนัต่อไปได้ในธรุกจิโทรคมนาคม	เช่น	EBITDA,	ROA,	

ROI	ความสามารถในการจัดเก็บหนี้	เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
	 ทีโอที	ตระหนักถึงผลกระทบที่มีนัยส�าคัญจากข้อพิพาทต่างๆ	ที่มีต่อฐานะทางการเงิน	และการด�ารงอยู่ขององค์กร	ทีโอที	จึงให้																	

ความส�าคญัต่อการถอืปฏบิตัติามประกาศ/กฎเกณฑ์/สญัญา/ข้อก�าหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	และด�าเนนิการในเชงิป้องกนั	ควบคูก่บัการเจรจา

หารอื/ไกล่เกลีย่กบัคูก่รณ	ีรวมทัง้การคดัสรรพนัธมติรและการจดัท�าสญัญาให้มคีวามเข้าใจทีช่ดัเจนทัง้สองฝ่าย	เพือ่ลดการเกดิข้อพพิาทเพิม่ขึน้	

และแสวงหาแนวทางที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกันได้

รายงานประจ�าปี 2558 071



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การใช้ข้อมูลภายใน

	 ทีโอที	มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	จึงก�าหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากร													

ทกุระดบั	รวมถงึบคุคลในครอบครวัในการหลกีเลีย่งการเข้าไปมส่ีวนได้เสยีหรอืเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการในลกัษณะทีข่ดัแย้งกบัผลประโยชน์

ของบรษิทั	อนัจะส่งผลให้บรษิทัเสยีผลประโยชน์หรอืท�าให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพลดลง	อย่างไรกต็าม	ทโีอท	ีไม่สามารถคาดเดาถงึความ

ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทได้ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการเช่นนั้น	หรือ			

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้	ทีโอที	จะดูแลให้การท�ารายการนั้นๆ	มีความโปร่งใส	เที่ยงธรรม	เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอกโดยค�านึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วข้อง	โดยได้ก�าหนดแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์มาตรการ

ในค�าสั่ง	ทีโอที	ที่	รค.1/2553	เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน	มีสาระส�าคัญที่ก�าหนดการกระท�า	ละเว้นการกระท�า	หรือ																								

กรณีใดบ้างที่ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	นอกจากนี้	ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนต้องบันทึกในแบบรับรองเปิดเผยข้อมูล																					

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ผ่านทาง	Web	Application	ในระบบข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายบคุคลและจดัเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน	

ส�าหรับใช้ในการติดตามตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน	รวมทั้งให้กรรมการบริษัทและกรรมการจัดซื้อ/จัดหาต้องลงนาม

รับรองในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง

	 ในปี	2558	ทีโอที	ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุต่อเนื่องจากป	ี2557	เพื่อให้มีความคล่องตัว	รวดเร็ว	โปร่งใส	สามารถ											

ตรวจสอบได้	และมปีระสทิธผิลอย่างชดัเจน	มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการมาตรฐานราคากลาง	เพือ่ให้การก�าหนดราคากลางของ	ทโีอท	ีมมีาตรฐาน	

สามารถก�าหนดราคากลางได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกบัราคาตลาดและมต้ีนทนุทีส่ามารถแข่งขนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	อกีทัง้	ทโีอที									

ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมการรองรับ	(ร่าง)	พ.ร.บ.	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	....	เพื่อยกระดับ	Corruption	

Perceptions	Index	ของประเทศ	นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน	์	โดยจัดอบรมให้กับ						

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปก่อนเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน								

ของหน่วยงานภาครัฐในปี	2559	

	 ส�าหรับการใช้ข้อมูลภายในของ	ทีโอที	ได้ก�าหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้ตามค�าสั่ง	ทีโอที												

ที่	รบ.	4/2551	ควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายตาม	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.2540	ในการก�ากับดูแลกรรมการ	ผู้บริหาร	

และพนักงานไม่ให้น�าข้อมูลภายในของ	ทีโอที	ไปหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น	เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสีย										

โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดูแลปกปิดข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก	ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ใน

กรอบทีถ่อืว่าเป็นข้อมลูในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายเท่านัน้	นอกจากนีต้้องไม่ใช้โอกาสหรอืข้อมลูทีไ่ด้รบัจากการเป็นกรรมการ	

ผู้บริหาร	หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน	และในเรื่องการท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	โดยต้องถือปฏิบัติตาม									

ระเบียบ	ทีโอที	ว่าด้วยประมวลจริยธรรม	พ.ศ.2553	รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณชนต้องเป็นไปตามกรอบที่ก�าหนดหรือได้รับ																

ความเห็นชอบ	จากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านั้น	ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและ		

ด�าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	มีความโปร่งใส	และสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ทีโอที

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)072



กิจกรรมเพื่อสังคม และรางวัลเกียรติยศ

 กิจกรรมเพื่อสังคมที่ส�าคัญ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 
	 กิจกรรมส�าคัญที่	ทีโอที	เข้าร่วมด�าเนินงาน	ได้แก่

	 (1)	 โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ซึ่งจัดโดย										

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	เพื่อสนองพระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ที่ว่า	“การสร้างความปลอดภัย

ในสถานประกอบการเพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพ”	และยังก�าหนดให้ปี	2558	เป็นปีแห่งความปลอดภัยในการท�างานด้วย	

กิจกรรมของโครงการฯ	ได้แก่การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	การสร้างจิตส�านึกเรื่องความปลอดภัย	และ

การปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยัในการท�างานขัน้พืน้ฐาน	15	ข้อ	รวมถงึการฝึกอบรมความปลอดภยั	มส่ีวนงานของ	ทโีอท	ีทัง้ในนครหลวง

และภูมิภาคเข้าร่วมโครงการทั้งหมด	90	แห่ง

	 (2)	 โครงการฝึกอบรมการช่วยชวีติขัน้พืน้ฐานส�าหรบัประชาชนทัว่ไป	ปี	2558	เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	โดยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	มูลนิธิฯ											

จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตจัดอบรมประชาชนให้สามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประสบภัยเบื้องต้น												

ได้ทันท่วงทีและปลอดภัยมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย	และมีประสิทธิภาพในการช่วยชีวิต												

โดยได้ด�าเนินการมาตั้งแต่	ปี	2550	ส�าหรับปี	2558	มูลนิธิฯ	จัดท�าโครงการต่อเนื่อง	ซึ่ง	ทีโอที	ได้ส่งพนักงานจ�านวน	180	คน	เข้ารับการอบรม

ให้มีความรู้ความเข้าใจ	สามารถให้ความช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิด	โดยเฉพาะครอบครัวของตนเองได้อย่างถูกต้อง

	 (3)	 โครงการ	“ใจอาสา	บริจาคโลหิต	เฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี													

อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย”	จัดโดยศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง

สภากาชาดไทย	มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	สมาคม	มูลนิธิ	ชุมชน	และประชาชนทั่วไป	บริจาคโลหิตถวาย									

เป็นพระราชกุศล	ตลอดปี	2558-2559	ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี																						

ทีโอที	จึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตทุก	3	เดือน	ณ	ส�านักงานใหญ่	แจ้งวัฒนะ	และส�านักงานเพลินจิต	ได้รับบริจาคโลหิตทั้งสิ้น	2,171	ยูนิต

ทีโอที ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาบุคลากร
	 ทีโอที	ส่งมอบระบบเครือข่ายไร้สาย	MOENet_Wi-Fi	ให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรทาง																	

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกว่า	3,000	คน	โดย	ทีโอที	ได้ติดตั้งจ�านวน	300	จุด	ทั้งภายในและภายนอกอาคารกระทรวงศึกษาธิการ													

ที่ความเร็วดาวน์โหลด	100	Mbps	และอัพโหลด	70	Mbps	เพื่อเป็นต้นแบบหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพรองรับนโยบายรัฐบาล										

ในการน�าประเทศสู่	Digital	Economy

ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�าปี 2558 พร้อมมอบทุนการศึกษา “ชุดนี้ ทีโอที จัดให้” 
	 ทีโอที	ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�าปี	2558	ณ	วัดแก้วพิจิตร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปราจีนบุรี	มียอดรวมจากผู้มีจิตศรัทธาร่วม	

โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบองค์พระกฐินพระราชทานจ�านวน	3,595,465.50	บาท	พร้อมกันนี้	ทีโอที	ได้จัดกิจกรรม	“ชุดนี้	ทีโอที	จัดให้”																	

เพื่อมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก	8	จังหวัด	(ปราจีนบุรี		นครนายก		สระแก้ว		ฉะเชิงเทรา		จันทบุรี		ตราด		

ชลบุรี	และระยอง)	จ�านวน	12	โรงเรียน	12	ทุนๆ	ละ	10,000	บาท	และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียนละ	5	ทุน									

รวมเป็น	60	ทุนๆ	ละ	5,000	บาท	รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น	420,000	บาท	กิจกรรม	“ชุดนี้	ทีโอที	จัดให้”	ได้ด�าเนินการมาเป็นปีที่	9																								

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศ
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 รางวัลเกียรติยศ

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชมเชยระดับองค์กร ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�าปี 2558
รางวัลเหรียญทองแดง จาก Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest
รางวัล Special Award จาก Taiwan Invention & Innovation Industry Association
รางวัล Special Award จาก Taiwan Invention Association

	 ทีโอที	ได้รับรางวัลข้างต้นจากผลงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จส�าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ	(AC	Line	Surge	Protector	

for	Electrical	Power	System)	ซึง่ด�าเนนิการโดยสถาบนันวตักรรม	ทโีอทเีพือ่ยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ของ	ทโีอท	ีให้มคีณุภาพดี	

มีความเสถียรขณะให้บริการ	โดยป้องกันเหตุเสียที่เกิดจากไฟฟ้าเสิร์จ/ฟ้าผ่าเข้ามาทางระบบไฟฟ้าท�าให้การบริการต้องหยุดชะงัก	ซึ่งเป็น										

สาเหตุหลักที่ท�าให้อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้	ทั้งนี้	ทีโอที	ได้น�า	AC	Line	Surge	Protector	(แบบปกติ)	และ	Surge	&	Over-Under	Voltage	

Protector	(ท�างานแบบอัตโนมัติ)	ไปติดตั้งใช้งานแล้วกว่า	2,000	ชุด	ส่งผลให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ช่วยลด									

เหตุเสียของอุปกรณ์ในชุมสาย	และลดระยะเวลาในการเดินทางไปตรวจแก้	รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายให้	ทีโอที	กว่า	490	ล้านบาท

(ก) ACLine Surge Protector
(แบบปกติ) 

(ข) Surge & Over-Under Voltage Protector
(ท�างานแบบอัตโนมัติ)
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รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี สภาวิจัยแห่งชาติ
	 เมือ่วนัที	่17	ธนัวาคม	2558	ทโีอท	ีได้รบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต	ิ:	รางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้นประจ�าปี	2559	ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และนิเทศศาสตร์	รางวัลระดับดี	จากผลงาน	“อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต	(TOT	xDSL	Tools)”	ผลงานนี้เป็นงานวิจัย

และพัฒนาที่ต่อยอดจาก	TOT	ADSL	Tester	ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตั้งและตรวจแก้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	(High-Speed	

Internet)	โดยใช้ตรวจสอบและทดสอบวัดค่าต่างๆ	ของคู่สายทองแดงที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	รวมถึงเป็นโมเดมส�าหรับการทดสอบ

และเชื่อมโยงโครงข่าย	ADSL/VDSL	อีกทั้งการเชื่อมต่อ	Wi-Fi	เพื่อแสดงผลเชิงวิเคราะห์ผ่าน	Mobile	Application

รางวัล “บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรประจ�าปี 2558
	 ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	จดักจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิการบงัคบัใช้ประมวลจรยิธรรม	

พร้อมมอบรางวลั	“บคุคลต้นแบบ”	ด้านความโปร่งใสในการปฏบิตังิานจดัซือ้จดัจ้างขององค์กร	ประจ�าปี	2558	โดยผูบ้รหิาร	ทโีอท	ีได้รบัคดัเลอืก

ให้เข้ารบัรางวลัในครัง้นี้	กจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิการบงัคบัใช้ประมวลจรยิธรรมเป็นโครงการภายใต้แนวทางบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	(MOU)	

3	ฝ่ายระหว่าง	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ�านวน	55	แห่ง	วัตถุประสงค์เพื่อให้

หน่วยงานรฐัวสิาหกจิมกีารบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล	บรรษทัภบิาล	และบคุลากรของหน่วยงานรฐัวสิาหกจิยดึถอืปฏบิตัติามประมวล

จริยธรรมองค์กร	เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมในการด�าเนินงาน
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นโยบายและแผนงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

	 นอกเหนอืจากภารกจิหลกัด้านการให้บรกิารสือ่สารโทรคมนาคมกบัทกุภาคส่วนอย่างเท่าเทยีมแล้ว	ทโีอท	ีได้ก�าหนดให้มกีารด�าเนนิงาน
ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	ควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง	เห็นได้จาก
การก�าหนดกรอบแนวความคิดด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ	ทีโอที	พ.ศ.	2558	-	2561	ซึ่งให้ความส�าคัญ													
ต่อการใช้ความสามารถพิเศษ	(Core	Competency)	ขององค์กรที่มีในปัจจุบันและที่ต้องมีในอนาคต	คือ	ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและ
จดัการระบบเทคโนโลยโีครงข่ายโทรคมนาคมและการสือ่สาร	น�าไปสูก่ารปฏบิตัด้ิานความรบัผดิชอบขององค์กรต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่าง
เป็นรปูธรรม		และการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ขององค์กร	ปี	2558	-	2561	ซึง่ก�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ที	่4	ของ	ทโีอท	ีคอื	ให้บรกิารโทรคมนาคม
เพือ่สงัคมอย่างทัว่ถงึ	ตอบสนองนโยบายภาครฐั	“Digital	Economy”	และรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดย	ทโีอท	ีมเีป้าหมายเพือ่รองรบันโยบายภาครฐั	
(Digital	Economy)	สร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม	และบริการสาธารณะเพื่อประชาชนที่มีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง
บริการ	
	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ	ทีโอที	เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	และสร้างความยั่งยืนให้	ทีโอที													
จึงก�าหนดเป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินการใน	3	ประเด็นหลัก	ดังนี้
 
 1. ด้านการบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล 
								 				 	ทีโอที	ตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม	รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างจริงจัง	โดยสนับสนุน
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน�าไปใช้พัฒนาเพื่อสร้างเศรษฐกิจ	การศึกษา	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และการส่งเสริมวิชาชีพ	ให้ชุมชน
เติบโตอย่างยั่งยืน	โดยขยายโอกาสด้านการศึกษาและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่เยาวชนและโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ	อาทิ	
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	(USO)	และโครงการสุขศาลา
พระราชทานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

 2. ด้านการศึกษา 
	 	 สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	 (Knowledge	Based	Society)	อย่างยั่งยืนด้านการศึกษาและการใช้	Social	Media														
เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของเยาวชนและชมุชนในท้องถิน่	ให้สามารถน�าความรูแ้ละเทคโนโลยี	ICT	ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพชวีติของ
ตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อาทิ	โครงการ	TOT	YOUNG	CLUB	โครงการ	TOT	IT	SCHOOL	โครงการ	ชุดนี้	ทีโอที	จัดให้

 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
	 	 สนบัสนนุการบรหิารงาน	การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่ความยัง่ยนื	(ICT	Sustainability	Development)	เพือ่ให้เกดิองค์กรต้นแบบ
ด้าน	ICT	ที่ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(ICT	for	Green)	โดย	ทีโอที	ได้จัดท�าขั้นตอนวงจรชีวิต																		
(Life	Cycle)	เพื่อสร้างพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน	ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	ลดค่าใช้จ่าย	เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กร	
ประกอบด้วย	3	ขั้นตอนหลัก	คือ	การจัดซื้อจัดจ้าง	(Procurement)	การน�า	ICT	มาใช้	(Use	of	ICT)	และการสิ้นสุดการใช้งาน	(End	of	Use)	
อาท	ิโครงการ	Green	ICT	โครงการขยะอเิลก็ทรอนกิส์	การน�าระบบใบแจ้งหนี	้(e-Bill)	ระบบใบแจ้งเงนิเดอืน	(Payslip)	ระบบการประชมุทางไกล	
(Teleconference)		ระบบการลา	(Time	Management)	มาใช้	ในองค์กร
	 	 ทั้งนี้	ในปี	2558	ทีโอที	ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	มุ่งเน้นการสร้างพลังร่วมกันของบุคลากรในองค์กร	ทั้งคณะกรรมการบริษัท																			
ฝ่ายบริหาร	พนักงาน	และประชาชน	เพื่อร่วมตอบแทนสังคมและพัฒนาประเทศ	อย่างยั่งยืน	ดังนี้

 โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO)

	 เพือ่สนบัสนนุ	กสทช.	ในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศ	โดยจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึ
และบริการเพื่อสังคม	(Universal	Service	Obligation	:	USO)	ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	ในการลดความเหลื่อมล�า้						
ในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น		
	 ทีโอที	ให้ความส�าคัญกับโครงการ	USO	โดยได้ก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร	ในการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่าง
ทัว่ถงึ	ตอบสนองนโยบายรฐัและรบัผดิชอบต่อสงัคม	เพิม่การครอบคลมุโครงข่ายอนิเทอร์เนต็เป็นร้อยละ	86	ของประชากรทัว่ประเทศ	ในปี	2560	
เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและรองรับนโยบาย	Smart	Thailand	ของ	ทีโอที	พ.ศ.	2557	-	2560	

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)076



 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

	 เพื่อรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในการประกอบพระราชกรณียกิจของพระองค์อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะ	
“โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”	นับตั้งแต่	ปี	2538	เป็นต้นมา	เพื่อแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล	ยกระดับการศึกษา								
ในพื้นที่ห่างไกลให้มีความเท่าเทียมกัน	
	 ด้วยศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทีโอที	ได้สนับสนุนโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นสื่อสัญญาณใน
การถ่ายทอดความรูผ่้านเคเบิล้ใยแก้วน�าแสงความเรว็สงูเป็นเส้นทางหลกั	โดยมโีครงข่ายเคเบลิใต้น�้าเป็นโครงข่ายส�ารองไปยงัสถานดีาวเทยีม	
อ�าเภอลาดหลมุแก้ว	จงัหวดัปทมุธาน	ีเพือ่ออกอากาศไปทัว่ประเทศ	ทัง้นีเ้พือ่ขยายโอกาสการเรยีนรูใ้นลกัษณะสือ่ผสมผสาน	(Blended	learning)	
การเรียนรู้ในรูปแบบ	e-Learning	ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	ซึ่ง	ทีโอที	ได้สนับสนุนการติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	(Server)	และอุปกรณ์		
บรกิารระบบ	DLF-e-learning	ทัง้ในลกัษณะการถ่ายทอดสด	(Live	Broadcast)	ผ่าน	www.dlf.ac.th	และชมย้อนหลงั	(On	demand)	ซึง่สามารถ
รับชมจากอุปกรณ์พกพาได้ด้วย

 โครงการสุขศาลาพระราชทาน
 
	 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรผู้ยากไร้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต	และได้ทรงมีพระราชด�าริที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็น	“สุขศาลา
พระราชทาน”	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2549	เป็นต้นมา	เพือ่เป็นทีพ่ึง่ทางด้านสขุภาพของนกัเรยีนและประชาชนในถิน่ทรุกนัดารทัง้ในยามปกตแิละฉกุเฉนิ	
โดย	ทีโอที	ได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสาร	ดังนี้
	 1.	 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม	IP-Star	(KU-Band)	ให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในโครงการสุขศาลา
พระราชทาน		
	 2.	 ติดตั้งและให้บริการฟรีทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานโดยจุดประสงค์ที่ส�าคัญ	คือ	เพื่อใช้
ในการรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพและเสียง	(Telemedicine)
	 3.	 สนบัสนนุการจดัหาระบบเทคโนโลยแีละเครอืข่ายสือ่สาร	ได้แก่	อปุกรณ์รบั-ส่งสญัญาณดาวเทยีม	IPSTAR	2/1	Mbps	พร้อมบรกิาร
อินเทอร์เน็ต	1	เลขหมาย	การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	IT	การเข้าติดตั้งระบบ	Web	Conference								
	 4.	 สนับสนุนความรู้ในการใช้งานและดูแลบ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสาร	
	 โดยในปี	2558	ทโีอท	ีได้จดักจิกรรมส่งมอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืข่ายการสือ่สาร	ณ	สขุศาลาพระราชทาน	โรงเรยีนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก	อ�าเภอสามร้อยยอด	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน	เยาวชน								
ในพื้นที่ห่างไกล	ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสารของ	ทีโอที

รายงานประจ�าปี 2558 077



 โครงการ TOT YOUNG CLUB

	 โครงการ	TOT	YOUNG	CLUB	(TYC)	ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2549	โดยมีแนวทางในการด�าเนินงานที่มุ่งให้เด็กและเยาวชน													
ใช้อนิเทอร์เนต็อย่างถกูต้อง	ปลกูจติส�านกึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	และมส่ีวนช่วยเหลอืสนบัสนนุชมุชนของตนเองได้	ทโีอท	ีจงึได้พฒันา
โครงการในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ	Social	Media	อย่างรู้คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม	ด้วยโครงการ	TYC										
เด็กไทยมีดี	ใช้ไอที	ซึ่ง	ทีโอที	ด�าเนินการมาแล้ว	14	แห่งทั่วประเทศ	โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมด้านสินค้าชุมชน	มีพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยว
ทีน่่าสนใจ	อกีทัง้โรงเรยีนมคีวามสนใจในการพฒันาชมุชนร่วมกนั	และเยาวชนทีอ่ยูใ่นชมุชนเป็นตวัขบัเคลือ่นโครงการและชมุชนทีม่ผีูใ้ช้	IT	และ
ในปี	2558	นี้	ทีโอที	ได้ด�าเนินการเพิ่มเติมอีก	11	ชุมชนใหม่ทั่วประเทศ	ได้แก่	ชุมชนคลองลัดมะยม	กรุงเทพมหานคร/ชุมชนแม่กลอง	จังหวัด
สมุทรสงคราม/ชุมชนโคกเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์/ชุมชนอ่างศิลา	จังหวัดชลบุรี/ชุมชนล�าพะยา	จังหวัดยะลา/ชุมชนดอนสัก	จังหวัดสุราษฎร์ธานี/
ชุมชนเขาพระงาม	จังหวัดลพบุรี/ชุมชนสันโค้งน้อย	จังหวัดเชียงราย/ชุมชนเกาะลอย	จังหวัดเชียงราย/ชุมชนตลาดบ้านใหม่	จังหวัดฉะเชิงเทรา	
และชุมชนสามโคก	จังหวัดปทุมธานี
  
 การน�า ICT มาใช้โดยการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม (Use of ICT)

	 ทโีอท	ีมุง่เน้นและสนบัสนนุการน�า	ICT	มาใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และสร้างความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อมในทกุขัน้ตอน	ด้วยจติส�านกึ
ของผู้บริหารและพนักงาน	ในเรื่องของการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการพัฒนาการท�างานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	
ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า	การใช้ระบบ	e-document	แทนการใช้กระดาษ	การใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์	(e-bill)	แทนการจัดส่ง
ทางไปรษณีย์	(Paper	Bill)	นอกจากนั้น	ทีโอที	ได้จัดท�าโครงการรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	ICT	ที่ไม่ใช้แล้ว	และน�าไปมอบให้
กับมูลนิธิพระสุทธิธาดา	เพื่อน�าชิ้นส่วนที่ยังใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่	และเป็นการส่งเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้อีกด้วย	
	 ในปี	2558	ทีโอที	ได้จัดท�าโครงการถังขยะอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวนรวม		80	ถัง	เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์	เนื่องใน
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย	โดยมอบให้ส่วนงาน	ทีโอที	ในพื้นที่นครหลวงจ�านวน	52	ถัง	ทีโอที	ส�านักงานใหญ่	จ�านวน	22	ถัง	สถาบันวิชาการ	
ทีโอที	จ�านวน	4	ถัง	และ	สถาบันนวัตกรรม	ทีโอที	จ�านวน	2	ถัง	เพื่อรวบรวมให้ส�านักงานเขตน�าส่งโรงงานก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)078



การวิจัยและพัฒนา

	 ทีโอที	ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาโดยมีสถาบันนวัตกรรม	ทีโอที	เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนา	พร้อมยกระดับ

คุณภาพงานการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด	มีการพัฒนาต้นแบบ	มีการทดลองใช้	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพลักษณะของผลงานวิจัยที่เป็น													

รูปแบบการบริหารจัดการระบบการท�างาน	Quality	Management	ระบบ	ISO	และผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยและพัฒนาคุณค่าของ

งานคอื	“สิง่ประดษิฐ์/ผลงานเป็นชิน้เป็นอนัทีส่ร้างขึน้”	แล้วต่อยอดอย่างต่อเนือ่งน�าทกัษะทีม่มีาใช้พฒันาเทคโนโลย	ีนวตักรรมทีส่ร้างสรรค์พร้อม

ใช้งานจริง		เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม	นอกจากด�าเนินการวิจัยและพัฒนาเป็นหลักแล้วยังด�าเนินการสนับสนุนเงินทุน

เพื่อส่งเสริมพนักงานของ	ทีโอที	ที่ขาดเงินทุนแต่มีความสนใจที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น	พร้อมเปิดเวทีประกวดโดยน�าผลงานที่จัดท�าขึ้นส่งเข้า

ประกวดเพือ่ชงิรางวลั	นอกจากนีย้งัรวบรวมผลงานวจิยัทีไ่ด้จากการประกาศเกยีรตคิณุ/รางวลันกัวจิยั/สิง่ประดษิฐ์และรางวลัต่างๆ	ทีส่่งประกวด						

ทัง้ภายในและภายนอก	ทโีอท	ีผ่าน	Website	ของสถาบนัฯ	เพือ่เป็นฐานข้อมลูงานวจิยัฯ	อกีทัง้ยงัให้ค�าปรกึษาทางเทคนคิ	และการเป็นศนูย์กลาง

ในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ	ทีโอที	เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในบริการสื่อสารโทรคมนาคม		

	 สถาบนันวตักรรม	ทโีอท	ี	มกีารให้บรกิารงานสอบเทยีบ	และงานบรกิารทดสอบ	ตรวจสอบทางเทคนคิของอปุกรณ์โทรคมนาคมมากมาย	

อาทิ	ห้องปฏิบัติการส�าหรับบริการงานสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025:2005	การให้

บริการทดสอบเครื่องส่งของสถานีวิทยุชุมชนด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ	Radio-Testing@TOT		ซึ่งได้รับการรับรองจากส�านักงาน	กสทช.	และ

การให้บริการตรวจสอบ/ทดสอบทางเทคนิคของอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม	เป็นต้น	ตลอดจนดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดต่างๆ	

ด้วยประสบการณ์ที่สร้างสมมายาวนานมากกว่า	50	ปี	นับตั้งแต่ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาต	ิภายใต้โครงการ		

The	United	Nation	Development	Program	(UNDP)	

 สรุปผลงานส�าคัญในรอบปี 2558  

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 1.	 Power	Supply	AC-DC	/	DC	UPS	เป็นชดุแหล่งจ่ายไฟฟ้า	DC	พร้อมชดุป้องกนั	surge	และแหล่งจ่ายไฟ	DC	ส�ารอง	Base	Wi-Net	 

	 	 ที่ติดตั้งภายนอกอาคารชุมสาย	ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการ	8	พอร์ท

	 2.	 TOT	Optical	Level	Meter		เป็นเครื่องมือวัด/ทดสอบสัญญาณแสงแบบพกพาส�าหรับงานบ�ารุงรักษาข่ายสายใยแก้วน�าแสง												 

	 	 เป็นเครื่องมือที่มีฟังก์ชั่นจับสัญญาณแสงที่ระดับก�าลังต�่า	ที่แสดงผลในลักษณะความสว่างของ	LED

	 3.	 TOT	Life	Guard	เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างบริการรูปแบบใหม่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้เทคโนโลยี	Internet	of	Things	(IoT)		 

	 	 ใน	6	ด้าน	ดังนี้	1)	บ้านและที่อยู่อาศัย	2)	โรงเรียน	3)	สิ่งแวดล้อม	4)	ยานพาหนะ	5)	พื้นที่สาธารณะ	และ	6)	สุขภาพ	ที่สามารถ 

	 	 สร้างรายได้ให้แก่	ทีโอที	รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในสังคมไทย		

	 4.	 เครื่องมือสนับสนุนการให้บริการบรอดแบนด์	 	 เป็นเครื่องมือวัดและทดสอบประสิทธิภาพโครงข่ายและคุณภาพการให้บริการ 

	 	 อินเทอร์เน็ต	โดยมีเครื่องมือที่รองรับการให้บริการผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	(FTTx)	เช่น	เครื่องมือ	PON	Power	Meter,	 

	 	 Optical	Power	Meter	และ	Visual	Fault	Locator	เป็นต้น		และบริการผ่านโครงข่ายสายทองแดง	(ADSL,	VDSL)	ด้วยเครื่องมือ	 

	 	 TOT	ADSL	Tester		และ	TOT	xDSL	Tester	

	 5.	 ระบบ	Customer	Premise	Equipment:	CPE	เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอุปกรณ์เชื่อมต่อบริการ	 

	 	 ADSL	หรือ	FTTx	ส�าหรับช่วย	Monitoring	เพื่อแจ้งเตือนก่อนเลขหมายลูกค้าเสีย

ผลงานซ่อมและสอบเทียบ
	 บรกิารงานสอบเทยีบด้วยห้องปฏบิตักิารสอบเทยีบทีไ่ด้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025:2005	งานตรวจรบั	งานซ่อมเกีย่วกบั

เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้านไฟฟ้าและด้าน	Fiber	Optic	แก่ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก	ทีโอที	 เช่น	กลุ่มอุตสาหกรรม																					

ผูใ้ห้บรกิารเครอืข่าย	ตวัแทนจ�าหน่ายเครือ่งมอืวดั	ผูร้บัจ้างดแูลระบบเครอืข่าย	เป็นต้น	นอกจากนัน้เป็นเครอืข่ายของส�านกังาน	กสทช.	ให้บรกิาร

ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแก่สถานีวิทยุชุมชน

	 นอกจากนัน้	ทโีอท	ีช่วยลดปัญหาคลืน่ความถีท่ีร่บกวนสถานวีทิยหุลกัและการสือ่สารของระบบการบนิด้วยการให้บรกิารทดสอบเครือ่งส่ง

ของสถานีวิทยุชุมชนด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ	Radio-Testing@TOT	ซึ่งได้รับการรับรองจากส�านักงาน	กสทช.	

รายงานประจ�าปี 2558 079



ผลงานทดสอบและพัฒนา
	 ให้บรกิารตรวจสอบ/ทดสอบทางเทคนคิของอปุกรณ์ด้านโทรคมนาคม	ซึง่ประกอบไปด้วยอปุกรณ์โทรคมนาคมและการสือ่สาร	อปุกรณ์

ปลายทาง	อุปกรณ์ตอนนอก	อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน	อาทิ	ทดสอบอุปกรณ์	FTTx	ตามมาตรฐาน	BBF	TR-247,	BBF	TR-255	

เป็นต้น	อีกทั้งยังต้องน�ามาใช้กับโครงข่ายการให้บริการของ	ทีโอที	ให้มีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการ	งานทดสอบและพัฒนายังให้

บริการการตรวจสอบ/ทดสอบอุปกรณ์ด้านเทคนิคให้กับหน่วยงานภายนอก	เป็นการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ							

ให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	ตามข้อก�าหนดของประเทศหรือมาตรฐานสากลอีกด้วย

การส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
	 1.	 การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา

	 2.	 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

	 3.	 การสนับสนุนทางเทคนิคส�าหรับการให้บริการของ	ทีโอที

 รางวัลนวัตกรรม

	 1.	 รัฐวิสาหกิจดีเด่น	ประจ�าปี	2558	ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	กระทรวงการคลัง

	 2.	 รางวัลเหรียญ	ทองแดง	ชื่อผลงาน	“AC	Line	Surge	Protector”	จาก	Taipei	International	Invention	Show	&	Technomart										 

	 	 Invention	Contest	

	 3.	 รางวัล	Special	Award	ชื่อผลงาน	“AC	Line	Surge	Protector”	จาก	Taiwan	Invention	&	Innovation	Industry	Association

	 4.	 รางวัล	Special	Award	ชื่อผลงาน	“AC	Line	Surge	Protector”	จาก	Taiwan	Invention	Association

	 5.	 รางวัลระดับดี	ผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ชื่อผลงาน	“อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้อินเทอร์เน็ต”	(TOT	xDSL	Tools)													 

	 	 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

	 6.	 รางวัลรองชนะเลิศประกวดผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์	ประจ�าปี	2558	ชื่อผลงาน	“TOT	Life	Guard”	จาก	ทีโอที

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)080



รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

	 ทีโอที	ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน	ขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2541	ตามเจตนารมณ์ของ	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	

ทั้งนี้	 เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการต่างๆ	ของ	ทีโอที	และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ	ซึ่งมี									

ส่วนส�าคัญท�าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

	 ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถสอบถามและขอข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน	ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด		

อาคาร	5		ชั้น	3		ส�านักงานใหญ่	ทีโอที	เลขที่	89/2	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	โทรศัพท์	0	2505	1218		

เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา	08.30	น.	-	16.30	น.	เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์	

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
	 ทีโอที	ได้จัดท�าเป็นค�าสั่ง	ทีโอที	ที่	รบ.4/2551	เรื่อง	ข้อมูลข่าวสาร	ซึ่งได้ก�าหนดขอบเขต	วิธีการด�าเนินงาน	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ที่ชัดเจน	รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สอดคล้องตาม	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540		

	 ศนูย์ข้อมลูข่าวสารประชาชน	ได้เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมลูตามทีก่�าหนดใน	พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540		อาท	ิโครงสร้าง

และการจัดองค์กร	สถานที่ตั้ง	รายนามผู้บริหาร	สัญญาสัมปทาน	สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน	สัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่	50	ล้านบาทขึ้นไป	

ค�าสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน	อาทิเช่น	ค�าสั่งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง	การใช้หลักฐานประกอบการขอใช้

บริการโทรคมนาคม	และค�าสั่งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง	มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ	เป็นต้น	โดย	ทีโอที	ได้จัดท�าเป็นรายงานประจ�าปีเพื่อ							

เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญและสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีของ	ทีโอที	นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นยังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและ														

บริการของ	ทีโอที	ในวารสารของหน่วยงานในโอกาสต่างๆ	รวมทั้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์	ในเอกสารแผ่นพับ	เป็นต้น	ส่วนในเรื่องการ									

จัดซื้อ	จัดจ้าง	ทีโอที	ได้ด�าเนินการเผยแพร่	เอกสารการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	การประกวดราคา	และการสอบราคา	พร้อมทั้ง					

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ�าทุกเดือนตาม	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	มาตรา	9	อย่างครบถ้วน	

การด�าเนินงานในรอบปี 2558
	 ทีโอที	ด�าเนินการให้บริการข้อมูลหลายช่องทางและหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	แผ่น	CD	อินเทอร์เน็ต	โทรศัพท์	และสื่อบุคคล	

เพื่อให้ค�าแนะน�าประจ�าศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน	มีดัชนีของเอกสารและ	CD		ให้ค้นหาได้สะดวก	โดยในปี		2558	ให้บริการข้อมูลข่าวสาร

แก่ประชาชน	ณ	ห้องบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน	จ�านวนทั้งสิ้น	75	ราย	มีผู้สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์	จ�านวน	130	ราย	ข้อมูลที่

ประชาชนสนใจค้นหามากที่สุด	คือ	ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	รองลงมา	คือ	สัญญาร่วมการงานกับเอกชน		ส�าหรับผู้ที่มาใช้บริการมากที่สุด	คือ	

บริษัทเอกชน	รองลงมา	คือ	นักศึกษา

การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ทโีอท	ีได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีป่ระชาชนให้ความสนใจข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่างๆ	ทางเวบ็ไซต์	www.tot.co.th	โดยประชาชนสามารถ

สืบค้นรายการเอกสารที่เผยแพร่	ณ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน	ได้จากเว็บไซต์ใน	Section	“เกี่ยวกับ	ทีโอที”	ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลเป็น

ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	อาทิ	สถานที่ตั้ง	เอกสารการประกวดราคาและการจัดหา	สัญญาสัมปทาน	สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนสัญญาที่

มีวงเงิน	50	ล้านบาทขึ้นไป	รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง	และลงประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	โดยเผยแพร่ข้อมูลเป็นระยะ

เวลา	1-2	เดือน	จากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท	ปี	2558	มีผู้เข้ามาสืบค้นข้อมูลจ�านวนทั้งสิ้น	3,803,382	ครั้ง

รายงานประจ�าปี 2558 081



รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

เหตุผล
และ

ความจ�าเป็น
ของการ

ท�ารายการ

 1. รายการระหว่างกัน

เป็นผู้ถือหุ้น

ของบริษัท

ผู้เดียวและ

เป็นผู้ถือหุ้น

ในล�าดับ

สูงสุดของ

บริษัท

กระทรวง

การคลัง

1.	 รายได้จาก

	 การให้บริการ

	 1)	 รายได้จาก

	 	 การให้บริการ	

	 	 โทรคมนาคม

	 2)	 รายได้จาก

	 	 การให้บริการ	

	 	 โทรคมนาคมอื่น

2.	 การซื้อบริการ

3.	 ยอดค้างช�าระที่

	 เกิดจากการซื้อและ	

	 การขายบริการ

	 1)	 ลูกหนี้กิจการ

	 	 โทรคมนาคม

	 2)	 ค่าเช่าที่ดิน

	 	 ของราชพัสดุ		

	 	 จ่ายล่วงหน้า

	 3)	 เจ้าหนี้การค้า

					 4)	 เจ้าหนี้อื่น

รายการ

เป็นไป

ตามปกติ

ธุรกิจ

31.98

17.20

62.16

15.95

165.08

7.73

0.21

31.98

17.20

62.16

15.95

165.08

7.73

0.21

40.39

22.63

66.67

18.24

171.29

19.32

0.21

40.39

22.63

66.67

18.24

171.29

19.32

0.21

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)082



บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

เหตุผล
และ

ความจ�าเป็น
ของการ

ท�ารายการ

เป็นกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

โดยมี

รัฐบาลไทย

เป็นผู้ถือหุ้น

ร่วมกัน

บริษัท

กสท	

โทรคมนาคม

จ�ากัด

(มหาชน)

1.	 รายได้จาก

	 การให้บริการ

	 1)	 รายได้จาก

	 	 การให้บริการ	

	 	 โทรคมนาคม

	 2)	 รายได้จาก

	 	 การให้บริการ	

	 	 โทรคมนาคมอื่น

2.	 การซื้อบริการ

3.	 ยอดค้างช�าระที่

	 เกิดจากการซื้อและ	

	 การขายบริการ

	 1)	 ลูกหนี้กิจการ

	 	 โทรคมนาคม

	 2)	 เจ้าหนี้การค้า

					 3)	 เจ้าหนี้อื่น

	 4)	 ค่าใช้จ่าย

	 	 บริการอื่น

รายการ

เป็นไป

ตามปกติ

ธุรกิจ

4.20

62.04

328.14

634.34

4.16

163.19

3.02

4.20

62.04

328.14

634.34

4.16

163.19

3.02

21.19

65.20

168.33

611.22

28.89

32.50

-

21.19

65.20

168.33

611.22

28.89

32.50

-

รายงานประจ�าปี 2558 083



บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

เหตุผล
และ

ความจ�าเป็น
ของการ

ท�ารายการ

เป็นกิจการ

ที่เกี่ยวข้อง

กันโดยมี

รัฐบาลไทย

เป็นผู้ถือหุ้น

หุ้นร่วมกัน

หน่วยงาน

ราชการ

ของรัฐบาล

ไทยและ

รัฐวิสาหกิจ

1.	 รายได้จากการ

	 ให้บริการ

	 1)	 รายได้จาก

	 	 การให้บริการ	

	 	 โทรคมนาคม

	 2)	 รายได้จาก

	 	 การให้บริการ	

	 	 โทรคมนาคมอื่น

2.	 ยอดค้างช�าระที่

	 เกิดจากการซื้อ

	 และการขาย

	 บริการ

	 1)	 ลูกหนี้กิจการ	

	 	 โทรคมนาคม

รายการ

เป็นไป

ตามปกติ

ธุรกิจ

2,506.50

3,149.29

1,453.40

7,380.68

5,388.73

2,361.05

2,506.50

3,149.29

1,453.40

7,380.68

5,388.73

2,361.05

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)084



บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

เหตุผล
และ

ความจ�าเป็น
ของการ

ท�ารายการ

เป็นบริษัท

ย่อย

บริษัท

ถือหุ้น

โดยตรง	

ร้อยละ	

98.57

เป็นบริษัท

ย่อย	

บริษัท

ถือหุ้น

โดยตรง	

ร้อยละ	

25.00

เป็นบริษัท

ย่อย	

บริษัท

ถือหุ้น

โดยตรง	

ร้อยละ	

25.00

บริษัท
ย่อย
บริษัท	

เอ	ซี	ที	

โมบาย

จ�ากัด

บริษัท	

ทีโอที	

เอาท์ซอร์สซิ่ง	

เซอร์วิส	

จ�ากัด

บริษัท	

ทีโอที	

สปอร์ต	

คลับจ�ากัด

1.	 รายได้จากการ

	 ให้บริการ

	 โทรคมนาคม

2.	 รายได้จากการ		

	 ให้บริการ

	 โทรคมนาคมอื่น

3.	 รายได้จากการให้

	 บริการอื่น

4.	 รายได้อื่น

5.	 การซื้อบริการ

6.	 ยอดค้างช�าระ

	 ที่เกิดจากการซื้อ

	 และการขายบริการ																													

	 1)	 ลูกหนี้กิจการ	

	 	 โทรคมนาคม

	 2)	 เจ้าหนี้การค้า

	 3)	 เจ้าหนี้อื่น

7.	 สินทรัพย์

	 หมุนเวียนอื่น

8.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

9.	 ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น

รายการ

เป็นไป

ตามปกติ

ธุรกิจ

0.37

-

         

0.61

        

11.57

825.77

           

0.69

         

305.21

92.26

								45.75

         

4.53

310.87

0.36

0.61

0.90

20.00

673.64

0.17

16.00

90.86

60.43

10.27

383.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายงานประจ�าปี 2558 085



บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

เหตุผล
และ

ความจ�าเป็น
ของการ

ท�ารายการ

เป็นบริษัท

ร่วม	

บริษัท

ถือหุ้น

โดยตรง	

ร้อยละ	26

เป็นบริษัท

ร่วม	

บริษัท

ถือหุ้น

โดยตรง	

ร้อยละ	

48.12

เป็นบริษัท

ร่วม	

บริษัท

ถือหุ้น

โดยตรง	

ร้อยละ	49

เป็นบริษัท

ร่วม	

บริษัท

ถือหุ้น

โดยตรง	

ร้อยละ	30

บริษัท
ร่วม
บริษัท	

เทลการ์ด

จ�ากัด

บริษัท	

แอดวานซ์	

ดาต้า

เน็ทเวอร์ค	

คอมมิว

นิเคชั่นส์	

จ�ากัด

บริษัท	

เลนโซ่

ดาต้า

คอม	

จ�ากัด

บริษัท	

โมไบล์	

คอมมิว

นิเคชั่น	

เซอร์วิส

เสส	จ�ากัด

1.	 รายได้จาก

	 การให้บริการ

	 1)	 รายได้จากการ

	 	 ให้บริการ

	 	 โทรคมนาคม

	 2)	 รายได้จากการ

	 	 ให้บริการ

	 	 โทรคมนาคมอื่น

	 3)	 รายได้จากการ

	 	 ให้บริการอื่น

2.	 ยอดค้างช�าระ

				 ที่เกิดจากการ

				 ซื้อและการขาย

				 บริการ

	 1)	 ลูกหนี้กิจการ

	 	 โทรคมนาคม

	 2)	 เจ้าหนี้การค้า

3.	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รายการ

เป็นไป

ตามปกติ

ธุรกิจ

0.43

-

0.14

4.89

0.57

3.01

1.52

7.67

-

4.97

0.57

3.01

0.43

-

0.14

4.89

0.57

3.01

1.52

7.67

-

4.97

0.57

3.01

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)086



บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ล้านบาท)

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
รวม

เหตุผล
และ

ความจ�าเป็น
ของการ

ท�ารายการ

เป็นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรัฐบาล

ไทยเป็นผู้ถือ

หุ้นร่วมกัน

เป็นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรัฐบาล

ไทยเป็นผู้ถือ

หุ้นร่วมกัน

เป็นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรัฐบาล

ไทยเป็นผู้ถือ

หุ้นร่วมกัน

เป็นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรัฐบาล

ไทยเป็นผู้ถือ

หุ้นร่วมกัน

เป็นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรัฐบาล

ไทยเป็นผู้ถือ

หุ้นร่วมกัน

ธนาคาร

กรุงไทย

ธนาคาร

อาคาร

สงเคราะห์

ธนาคาร

ออมสิน

ธนาคาร

เพื่อการ

เกษตรและ

สหกรณ์

การเกษตร

ธนาคาร

อิสลาม

แห่ง

ประเทศ

ไทย

1.	 เงินสดและรายการ

	 เทียบเท่าเงินสด

รายการ

เป็นไป

ตามปกติ

ธุรกิจ

20,274.94 25,094.7520,274.94 25,094.75

รายงานประจ�าปี 2558 087



 2. ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

	 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส�าคญั	ซึง่เป็นค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารส�าคญัได้รบัหรอืพงึได้รบัจากบรษิทัและกลุม่บรษิทัซึง่ประกอบด้วยผลประโยชน์

ระยะสั้น	เช่น	เงินเดือน	โบนัส	เบี้ยประชุม	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นใดที่ได้รับโดยผู้บริหารส�าคัญ	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท	กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่		

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญมีรายละเอียดดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
 2558 2557 2558 2557

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น	 36.69	 46.63	 36.52		 45.97

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	 	 -	 โครงการค่าตอบแทนความชอบตามประกาศ

	 	 	 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ

	 	 	 ผลประโยชน์อื่นเมื่อเกษียณอายุ	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00

	 	 -	 โครงการกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน	 0.39	 0.37	 0.39	 0.37

	 รวม	 	 38.08	 48.00	 37.91	 47.34

 3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บรษิทัได้ท�าสญัญาให้กูย้มืเงนิแก่บรษิทัย่อยเมือ่วนัที	่31	มกราคม	2554	เป็นจ�านวนเงนิ	979.22	ล้านบาท	คดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ	6		

ต่อปี	ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ	โดยรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�าหนดช�าระเงินกู้คืน

ภายในระยะเวลา	7	ปี	เป็นเงินเดือนละ	14.31	ล้านบาท	เริ่มผ่อนช�าระงวดแรกภายในวันเดียวกับวันที่บริษัทช�าระค่าเช่าอุปกรณ์โครงข่ายและ

อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่บริษัทย่อยเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระครบถ้วน	และสามารถน�าหนี้ดังกล่าวมาหักกลบกันได้	ทั้งนี้บริษัทย่อย													

ได้ช�าระครบทั้งจ�านวนในปี	2558

 4. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล	เนื่องจากเป็นรายการด�าเนินการทางธุรกิจตามปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ

ปกติ	ซึ่งใช้เงื่อนไขปกติการค้าทั่วไป	และสามารถค�านวณผลตอบแทนได้จากสินทรัพย์หรือราคาอ้างอิง	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีการก�าหนดอ�านาจของผู้อนุมัติตามวงเงินที่ก�าหนดไว้	และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท�า

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และพิจารณาว่า

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ	ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ											

งบการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)088



 5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 บรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัแิละด�าเนนิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	

ดังนี้

 	 การด�าเนนิธรุกรรมทีพ่จิารณาแล้วว่าเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังาน 

	 	 คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	จะต้องมกีารปฏเิสธอย่างถกูต้องและผ่านคณะกรรมการบรษิทั	รวมทัง้ผ่านการ 

	 	 ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

 	 รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย	เช่น	การให้กู้ยืม	จะต้องได้รับผลตอบแทนตามอัตราตลาด

 	 กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น

 	 กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกต	ิซึ่งอยู่ในอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร										 

	 	 ให้ใช้ราคาและเงือ่นไขเช่นเดยีวกบัการท�ารายการกบับคุคลภายนอก	และหากไม่มรีาคาดงักล่าว	บรษิทัจะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคา 

	 	 สินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทจะมีการก�าหนด 

	 	 อ�านาจของผู้อนุมัติตามวงเงิน	และผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ

 6. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 ตามนโยบายรายการระหว่างกนัของบรษิทัทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้ต่อไปในอนาคต	จะเป็นรายการทีด่�าเนนิการทางธรุกจิตามปกตทิัว่ไป	

โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท	บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยบริษัทจะให้ผ่านคณะกรรมการ

ตรวจสอบพจิารณาความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท�ารายการ	พร้อมทัง้เปิดเผยชนดิมลูค่าและเหตผุลในการท�ารายการ

ต่อผูถ้อืหุน้โดยเคร่งครดั	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้รบัการดแูลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	และเท่าเทยีมกนัตามนโยบายการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจ�าปี 2558 089



ภาพรวมทางการเงิน

หน่วย	:	ล้านบาท

 ฐานะทางการเงิน 2558 2557 2556

	 สินทรัพย์รวม	 164,362	 191,167	 199,280

	 หนี้สินรวม	 56,288	 69,852	 77,901

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 108,074	 121,315	 121,379

 
 อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2557 2556
 

	 •	 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	(ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ)	(เท่า)	 1.55	 1.69	 1.73

	 •	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ)	(เท่า)							 0.51	 0.48	 0.47

	 •	 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน		(%)	 (3.32)	 16.84	 36.27

	 •	 อัตราก�าไรสุทธิ		(%)								 (12.29)	 3.08	 5.07

	 •	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)								 (5.13)	 1.61	 3.60

	 •	 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น		(บาท)							 (9.78)	 3.26	 7.35

หมายเหต	ุ 1/	 ไม่รวมรายได้ตดับญัชฯี	และค่าเสือ่มราคาฯ-สนิทรพัย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทนุ		ดรูายละเอยีดในรายงานของผูส้อบ 

	 	 บัญชีและงบการเงิน	

															 2/	 งบการเงินปี	2557	เป็นชุดปรับปรุงใหม่ให้เป็นฐานเดียวกับงบการเงินปี	2558

ล้านบาท

2558 2557 2556
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7,260
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ปี

รายได้จากการด�าเนินงาน	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

EBITDA	 ก�าไรสุทธิ

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)090



ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

 รายได้รวม	ทีโอที	มีรายได้รวมส�าหรับปี	2558	ทั้งสิ้น	47,869.4	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	24.3	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี		
รายได้รวมทั้งสิ้น	63,199.3		ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักจากการที่รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม	รายได้จากการร่วมการงานและ																	

ร่วมลงทุน	รายได้จากส่วนแบ่งรายได้	รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนตัดจ�าหน่าย	และรายได้อื่นลดลง

 รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม	ลดลงเป็น	25,859.6	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.3	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี

รายได้ทั้งสิ้น	29,167.3	ล้านบาท	สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ของ	ทีโอที	ในส่วนของรายได้															

กลุ่มบริการด้านโทรศัพท์ประจ�าที่และอินเทอร์เน็ต	(บริการ	ADSL,	VOICE,		IP	Star,	DATA)	กลุ่มบริการด้าน	IT,	IDC	และ	Cloud	และ																	

กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่

 รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน	ลดลงเป็น	1,319.0	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	15.6	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	

ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น	1,562.3	ล้านบาท		โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุนที่ได้รับจาก	ทรู	และ															

ทีทีแอนด์ที

รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม	 25,859.6	 54.0	 29,167.3	 46.1	 (3,307.7)	 (11.3)

รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน	 1,319.0	 2.8	 1,562.3	 2.2	 (243.3)	 (15.6)

รายได้จากส่วนแบ่งรายได้	 4,841.0	 10.1	 11,673.6	 18.5	 (6,832.6)	 (58.5)

รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจากการ	 11,740.9	 24.5	 16,151.7	 25.6	 (4,410.8)	 (27.3)

	 ร่วมการงานและร่วมลงทุน

รายได้จากการให้บริการอื่น	 800.7	 1.7	 718.1	 1.1	 82.6	 11.5

รายได้อื่น	 3,308.2	 6.9	 3,926.3	 6.2	 (618.1)	 (15.7)

รวมรายได ้ 47,869.4	 100.0	 63,199.3	 100.0	 (15,329.9)	 (24.3)

ต้นทุนการให้บริการ	 22,840.2	 47.7	 24,248.3	 38.4	 (1,408.1)	 (5.8)

ส่วนแบ่งรายได้น�าส่งตามกฎหมาย	 3,056.0	 6.4	 5,806.9	 9.2	 (2,750.9)	 (47.4)

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า	-	สินทรัพย์	 7,456.1	 15.6	 10,252.6	 16.2	 (2,796.5)	 (27.3)

	 จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 1,916.2	 4.0	 1,836.7	 2.9	 79.5	 4.3

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 18,101.2	 37.8	 16,211.9	 25.6	 1,889.3	 11.7

ค่าใช้จ่ายอื่น	 1,648.4	 3.4	 1,598.1	 2.5	 50.3	 3.1

ต้นทุนทางการเงิน	 412.1	 0.9	 538.5	 0.9	 (126.4)	 (23.5)

รวมค่าใช้จ่าย 55,430.2	 115.8	 60,493.0	 95.7	 (5,062.8)	 (8.4)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 0.4	 0.0	 0.7	 0.0	 (0.3)	 (42.9)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้	 (7,560.4)	 (15.8)	 2,707.8	 4.3	 (10,267.4)	 (379.3)

ภาษีเงินได้	 1,675.4	 			3.5	 (759.3)	 	(1.2)	 2,434.7	 (320.7)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับป ี (5,885.0)	 (12.3)	 1,947.7	 3.1	 (7,832.7)	 (402.2)

รายการ 2558 % %2557

หน่วย	:	ล้านบาท

แตกต่าง

จ�านวน ร้อยละ

 ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2558 เทียบกับปี 2557

รายงานประจ�าปี 2558 091



 รายได้จากส่วนแบ่งรายได	้ลดลงเป็น	4,841.0	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	58.5	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น	

11,673.6	ล้านบาท	เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจาก	เอไอเอส		

 รายได้ตดับญัชสีนิทรพัย์ทีร่บัมอบจากการร่วมการงานและร่วมลงทนุ	ลดลงเป็น	11,740.9	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	27.3	เมือ่เทยีบกบั

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มรีายได้ทัง้สิน้	16,151.7	ล้านบาท	เป็นผลมาจากสนิทรพัย์ทีร่บัโอนจากการร่วมการงานฯของ	เอไอเอส	ทีส่ิน้สดุสญัญา

ในเดือนกันยายน	2558

 รายได้จากการให้บรกิารอืน่	เพิ่มขึ้นเป็น	800.7	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.5		เมื่อเทียบกับ	ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น	

718.1	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากบริการจ�าหน่ายสินค้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม

 รายได้อืน่	ลดลงเป็น	3,308.2	ล้านบาท		หรอืคดิเป็นร้อยละ	15.7	เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ	ปีก่อนซึง่มรีายได้ทัง้สิน้	3,926.3	ล้านบาท	

โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้รับคืนและดอกเบี้ยรับที่ลดลง

 ค่าใช้จ่ายรวม	ทีโอที	มีค่าใช้จ่ายรวม	(ไม่รวมส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	และภาษีเงินได้)	ส�าหรับปี	2558												
ลดลงเป็น	55,430.2	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.4	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	60,493.0	ล้านบาท	โดยการ									

ลดลงของค่าใช้จ่ายนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนการให้บริการ	ส่วนแบ่งรายได้น�าส่งตามกฎหมาย	ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน									

จากการด้อยค่า-สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน	และต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทนุการให้บรกิาร	ลดลงเป็น	22,840.2	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	5.8	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	

24,248.3	ล้านบาท	โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการลดลงของค่าเช่าวงจรเชื่อมโยง	ค่าเช่าอุปกรณ์		ค่าจ้างบุคคลภายนอก	(รวมจ้างเหมา)						

ค่าธรรมเนยีม	USO	ระยะที	่3	ตามประกาศของ	กสทช.	ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม	และค่าเช่าอาคารและทีด่นิ-ตดิตัง้

อุปกรณ์โทรคมนาคมและให้บริการ

 ส่วนแบ่งรายได้น�าส่งตามกฎหมาย	ลดลงเป็น	3,056.0	ล้านบาท		หรือคิดเป็นร้อยละ	47.4	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี								

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	5,806.9	ล้านบาท	โดยการลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายตาม	พ.ร.บ.	องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ	พ.ศ.	2553	มาตรา	84

 ค่าเสือ่มราคาและขาดทนุจากการด้อยค่า-สนิทรพัย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทนุ	ลดลงเป็น	7,456.1	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	

27.3	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	10,252.6	ล้านบาท	เป็นผลมาจากสินทรัพย์จากการร่วมการงานฯ	ของ	เอไอเอส	

ที่สิ้นสุดสัญญา

 ค่าใช้จ่ายในการขาย	เพิ่มขึ้นเป็น	1,916.2	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	4.3	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	

1,836.7	ล้านบาท	โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากเงินตอบแทนความชอบในการท�างาน	และเงินเดือนพนักงาน				

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร	เพิ่มขึ้นเป็น	18,101.2	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.7	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่าย											

ทั้งสิ้น	16,211.9	ล้านบาท	เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายุก่อนครบอายุ	60	ปี	(Early	Retirement)	

 ค่าใช้จ่ายอืน่	เพิ่มขึ้นเป็น	1,648.4	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	3.1	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	1,598.1	

ล้านบาท	เป็นผลมาจากขาดทุนจากการเลิกใช้งานสินทรัพย์ร่วมการงานฯ	

 ต้นทนุทางการเงนิ		ลดลงเป็น	412.1	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	23.5	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	538.5	

ล้านบาท

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	ลดลงเป็น	0.4	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	42.9	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี											

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	0.7	ล้านบาท

	 ภาษีเงินได้		ลดลงเป็นติดลบ	1,675.4		ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	320.7	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีภาษีเงินได้จ�านวน	

759.3	ล้านบาท

 ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี มีผลขาดทุน	5,885.0	ล้านบาท	หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	402.2	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
ก�าไร	1,947.7	ล้านบาท	เป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลงตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	แม้ว่าค่าใช้จ่ายลดลงจากการบริหารค่าใช้จ่ายและการบริหาร

การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ	

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)092



	 •	 ณ		31	ธันวาคม	2558	ทีโอที	มีสินทรัพย์รวม	164,361.6	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	14.0	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์	ณ	31	ธันวาคม	2557														

ซึ่งมีจ�านวน	191,167.2	ล้านบาท		โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์จาก															

การร่วมการงานฯ		และ	ทีโอที	จากการบันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจ�างวด	ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากเงินลงทุนชั่วคราว

	 •	 หนีส้นิรวม	56,288.2	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	34.2	ของสนิทรพัย์รวมเมือ่เทยีบกบัหนีส้นิรวม	ณ	31	ธนัวาคม	2557	จ�านวน	69,852.6	

ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	19.4	โดยมีสาเหตุส�าคัญคือ	รายได้รอตัดบัญชีลดลงจากสินทรัพย์ที่รับมอบจากการร่วมการงานฯ	

	 •	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	108,073.4	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	65.8	ของสินทรัพย์รวม	เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น		ณ	31	ธันวาคม	2557	

จ�านวน	121,314.6	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	10.9	เป็นผลมาจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขายลดลงโดยเฉพาะจากเงินลงทุนใน	

DTAC

 ฐานะทางการเงิน

รายการ 31 ธ.ค. 58 % %31 ธ.ค. 57

หน่วย	:	ล้านบาท

แตกต่าง

จ�านวน ร้อยละ

สินทรัพย์รวม	 164,361.6	 100.0	 191,167.2	 100.0	 (26,805.6)	 (14.0)

หนี้สินรวม	 56,288.2	 34.2	 69,852.6	 36.5	 (13.564,4)	 (19.4)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 108,073.4	 65.8	 121,314.6	 63.5	 (13,241.2)	 (10.9)

 อัตราส่วนทางการเงิน

•	 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน	(ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ)	(เท่า)	 1.55	 1.69

	 (Current	Ratio)

•	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ไม่รวมรายได้รอตัดบัญชีฯ)	(เท่า)			 0.51	 0.48

	 (Debt	to	Equity	Ratio)

•	 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน		(%)	 (3.32)	 16.84

	 (EBITDA	Margin)

•	 อัตราก�าไรสุทธิ	(%)	 (12.29)	 3.08

	 (Net	Profit	Margin)

•	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	 (5.13)	 1.61

	 (Rate	of	Return	on	Equity)

•	 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)					 (9.78)	 3.26

	 (Earnings	per	share)

รายการ 2558 2557

รายงานประจ�าปี 2558 093



 • อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 	 ส�าหรับปี	2558	ทีโอที		มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ	1.55	เท่า	ลดลงจากปี	2557	สาเหตุหลักเป็นผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน

ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	และลูกหนี้การค้า

 • อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้
	 	 ทีโอที	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี	2558	เป็น	0.51	เท่า	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	เป็นผลมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการ

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขายลดลง

 • อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร
	 	 ทีโอที	มีความสามารถในการท�าก�าไรในปี	2558	ลดลงจากปี	2557	โดยอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(EBITDA	Margin)	ลดลง								

จากปี	2557	ร้อยละ	16.84	เป็นติดลบร้อยละ	3.32	ในปี	2558	อัตราก�าไรสุทธิลดลงจากปี	2557	ร้อยละ	3.08	เป็นติดลบร้อยละ	12.29																				

ในปี	2558		และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี	2557	ร้อยละ	1.61	เป็นติดลบร้อยละ	5.13	ในปี	2558

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)094



รายงานสถานะหนี้เงินกู้ ณ สิ้นปีบัญชี 2556-2558

การจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด สกุลเงิน 2556 2557 2558การค�้าประกัน
ของรัฐบาล

1. เงินกู้ในประเทศ
	 1.1	 สินเชื่อโครงการ	3G	 รัฐบาลไม่ค�้าประกัน	 THB	 11,958.43	 12,084.181/	 10,225.08

2. เงินกู้ต่างประเทศ
	 2.1	 สัญญาเงินกู้	JICA	No.TXV-9	 รัฐบาลค�้าประกัน	 JPY	 -2/							 -	 -

	 	 	 	 (เทียบเท่าบาท)	 -	 -	 -

				2.2	สัญญาเงินกู้	JICA	No.TXIII-7-23/	 รัฐบาลค�้าประกัน	 JPY	 5,289.10	 4,113.75							 2,938.39

	 	 	 	 THB	(หลัง	Swap)	 1,826.05								 1,420.26							 1,014.47

รวมทั้งสิ้น	 	 THB	 13,784.48	 13,504.44	 11,239.55

หน่วย	:	ล้าน

หมายเหตุ
1.	เงินกู้ในประเทศ				 	:	 1/	สินเชื่อโครงการ	3G	ได้เบิกใช้สินเชื่อครบเต็มวงเงิน	ณ	28	มีนาคม	2557
2.	เงินกู้ต่างประเทศ			 :	 2/	สัญญา	JICA	No.TXV-9	ได้ท�า	Prepayment	ในปี	2556
																										 :		 3/	สัญญา	JICA	No.TXIII-7-2	ได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
	 	 (Cross	Currency	Swap	:	FX	Option	with	Contingent	Payment)	โดยแปลงหนี้เงินกู้สกุลเยน
	 	 ให้เป็นสกุลเงินบาท	ที่อัตราแลกเปลี่ยน	0.345248	บาทต่อ	1	เยน	ตั้งแต่ปี	2549
3.	การแปลงค่าหนี้เงินกู้ต่างประเทศ	 :	 ใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	สิ้นปีนั้นๆ	โดยใช้อัตราอ้างอิงจาก	ธปท.	และค�านวณ
																																														 	 ตามแนวทางที่	สคร.	ก�าหนด	ดังนี้
                                                    
	 อัตราซื้อถัวเฉลี่ย	(ทางโทรสาร/เงินโอน)	+	อัตราขายถัวเฉลี่ย
	 2

	 2556	 2557	 	2558	

อัตราซื้อถัวเฉลี่ย		(1)	 0.310215	 0.271169	 0.296451

อัตราขายถัวเฉลี่ย	(2)	 0.315869	 	0.276511	 0.302756

ถัวเฉลี่ย	(3)	=	(1)+(2)/2		 0.313042	 0.273840	 0.299604

 ปี มูลค่าต่อหุ้น จ�านวนเงิน

	 2555	 600,000,000	 หุ้น	 @		12.33	 7,398,000,000

	 2556	 600,000,000	 หุ้น	 @	 3.27	 1,962,000,000

	 2557	 600,000,000	 หุ้น	 @	 0.62	 	372,000,000

หน่วย	:	บาท

รายงานประจ�าปี 2558 095



รายงานคณะกรรมการสรรหา

	 คณะกรรมการสรรหาของ	ทีโอที	มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท																				

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ	ทีโอที	

	 ข้อบงัคบับรษิทั	ข้อที	่19	ก�าหนดให้กรรมการบรษิทั	จ�านวน	1	ใน	3	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งนานทีส่ดุต้องออกจากต�าแหน่งในการประชมุสามญั

ประจ�าปี	ซึ่งเป็นการออกจากต�าแหน่งตามวาระ	แต่ผู้ออกจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ได้	สอดคล้องกับ	

พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	มาตรา	71	และ	พ.ร.บ.คณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.2518	มาตรา	8	

วรรค	2	ซึ่งก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการรัฐวิสาหกิจต้องไม่เกิน	3	ปี	แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

	 กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกเหนอืจากถงึคราวออกตามวาระข้อบงัคบับรษิทัข้อ	23	ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทั

โดยคณะกรรมการสรรหาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ	17	เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไปด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู	่เว้นแต่วาระ

ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ

กรรมการที่ตนแทน

	 ทั้งนี้	การแต่งตั้งกรรมการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก�าหนดในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีรายชื่อคณะ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ	(Directors’	Pool)	ด้วย

	 ในปี	2558	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	2	ชุด	คือ	ชุดที่ด�ารงต�าแหน่งระหว่างเดือนมกราคม	-	ตุลาคม	2558	ประกอบด้วย																

นายพิพัฒน์	ขันทอง	เป็นประธานกรรมการ	นายวรพัฒน์	ทิวถนอม	และนายสุรนันท์	วงศ์วิทยก�าจร	เป็นกรรมการ	โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ							

เพิม่เตมิอกี	2	ท่านในเดอืนเมษายน	2558	ประกอบด้วยนายธนัวา	เลาหศริวิงศ์	และ	พ.อ.	สมเกยีรต	ิสมัพนัธ์	และชดุทีด่�ารงต�าแหน่งระหว่างเดอืน

พฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2558	ประกอบด้วย	นายจตุพร	บุรุษพัฒน์	เป็นประธานกรรมการ	นางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ	และนายธันวา	เลาหศิริวงศ์	

เป็นกรรมการ

	 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม	รวม	3	ครั้ง	และได้น�าเสนอผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหา	ครั้งที่	1/2558	และ	2/2558										

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและน�าเสนอผู้ถือหุ้นในคราวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เรียบร้อยแล้ว	ดังนี้

	 1.	 การพจิารณาคณุสมบตัขิองนางสาวสทุธริตัน์	รตันโชต	ิตามทีก่ระทรวงการคลงัมหีนงัสอืลงวนัที่	5	มนีาคม	2558	เสนอแต่งตัง้ให้เป็น

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริษัท	แทนต�าแหน่งว่างของนางอุไร	ร่มโพธิหยก	ที่ขอลาออก

	 2.	 การพจิารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการทีพ้่นต�าแหน่งกลบัมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึง่	ประกอบด้วย	นายพพิฒัน์	ขนัทอง	

นายณฐัวฒุ	ิอมรววิฒัน์	นางศริพิร	เหลอืงนวล	และนายวรพฒัน์	ทวิถนอม	รวมทัง้เสนอแนะทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้นางสาวสทุธริตัน์	รตันโชติ	

เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่งว่างของนางอุไร	ร่มโพธิหยก	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	

2558	เนื่องจากระยะเวลาของกรรมการเหลือน้อยกว่า	2	เดือน

	 3.	 การประชุมพิจารณารายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	(Directors’	Pool)	

เพือ่เป็นกรรมการทดแทนต�าแหน่งทีว่่างลง	เนือ่งจากนายณรงค์ชยั	ว่องธนะวโิมกษ์	และนายสรุนนัท์	วงศ์วทิยก�าจร	ลาออก	ซึง่ยงัอยูร่ะหว่างการ

คัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)096



การตรวจสอบภายใน

	 ทโีอท	ีด�าเนนิการด้านการตรวจสอบภายในทีเ่ป็นระบบตามคูม่อืการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในรฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	2555	และมาตรฐาน

สากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน	(International	Standards	for	Professional	Practice	of	Internal	Audit)	รวมทัง้มกีระบวนการ

ก�ากับดูแลและการด�าเนินงาน	โดยสรุปได้ดังนี้

	 1.	 โครงสร้างของส�านกัตรวจสอบทีม่คีวามเป็นอสิระ	โดยอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ส�านกัตรวจสอบ	และ

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 2.	 มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการทบทวนกฎบัตรของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ

	 3.	 มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยผู้บริหารของส�านักตรวจสอบสามารถเข้าพบ/หรือหารือได้อย่างเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ

	 4.	 มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารระดับสูง	ผู้สอบบัญชีและองค์กรก�ากับดูแลอื่น

	 5.	 ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร	รวมทั้ง								

ได้รับการสนับสนุนให้อบรมและเตรียมสอบเพื่อรับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ

	 6.	 ในการมอบหมายงาน		ผูบ้รหิารจะพจิารณาความรูค้วามสามารถของทมีงานเพือ่ให้การปฏบิตังิานบรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงาน

	 7.	 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ�าปี		ตามความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญของ	ทีโอที	

และความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชี

	 8.	 มกีารวางแผนการตรวจสอบในรายละเอยีดทีเ่หมาะสม	โดยก�าหนดวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน	รวมทัง้ประเมนิความเสีย่งและความเพยีงพอ

ของการควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการที่ด�าเนินการตรวจสอบ	รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต

	 9.	 มกีารรายงานและการปิดการตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยน�าเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประชมุเพือ่แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็

กับผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ	รวมทั้งมีการติดตามผลหลังเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

	 10.	ให้ค�าปรกึษาข้อคดิเหน็และค�าแนะน�าเพือ่สนบัสนนุให้มกีารปรบัปรงุ	กระบวนการ	การก�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งและควบคมุ

ภายใน

	 11.	จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก	ทีโอที	อย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้งจัดท�าแผน

กลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน

	 12.	ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	โดยถือปฎิบัติตาม	แนวทางที่ก�าหนดไว้ใน

กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ทีโอที	รวมทั้งนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของส�านักตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 2558 097



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบด้วย	กรรมการอสิระ	ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุิ	ทีม่ปีระสบการณ์ด้านกฎหมาย	

การเงิน	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการบริหารองค์กร	ปี	2558	ในช่วงเดือนมกราคม	-	พฤษภาคม	2558	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	

กรรมการจ�านวน	4	คน	คือ	นายอนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายพงษ์สิทธิ์	ชัยฉัตรพรสุข	นายกฤษฎา	บุณยสมิต	และ	

นายณัฐวุฒิ	อมรวิวัฒน์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	โดยนายณัฐวุฒิ	อมรวิวัฒน์	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2558	ช่วงเดือนมิถุนายน	2558	-	ปัจจุบัน	จึงมีกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	3	คน	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั	กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ	และคูม่อื

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	โดยมีนโยบายเน้นให้บริษัทมีการด�าเนินงานที่โปร่งใส	และมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	สามารถป้องกัน

การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ในปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม	11	ครั้ง	สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่	ดังนี้

	 1.	 พจิารณาเสนอแต่งตัง้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัช	ีตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2542

	 2.	 สอบทานรายงานทางการเงิน	โดยสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	2558	ของบริษัท	ร่วมกับฝ่ายบริหาร		

ส�านกัตรวจสอบและผูส้อบบญัช	ีเพือ่ให้มัน่ใจว่าการจดัท�างบการเงนิของบรษิทั	เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบญัช	ีตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	เชื่อถือได้	และทันเวลา	

	 3.	 สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร	ผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบภายใน													

อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล	รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ				

วิธีปฏิบัติงาน	และค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท

	 4.	 สอบทานการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่�าคญัตามแผนการบรหิารความเสีย่งประจ�าปี	2558	ของบรษิทั	อาท	ิความเสีย่งด้านการเงนิ	

และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	โดยให้ความส�าคัญกับการป้องปรามการทุจริต	และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน		

	 5.	 สอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางปฏิบัติสากล	และคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	รวมทั้งสอบทานการ												

น�าระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	&	Transparency	Assessment	:	ITA)													

มาใช้พัฒนาและส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้บริษัทมีการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส	และเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ								

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	

	 6.	 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	ก�าหนดวาระการประชุม	รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ						

ทัง้คณะ	และประเมนิผลเป็นรายบคุคลโดยการประเมนิตนเอง	(Self-Assessment)	และรายงานผลการประเมนิการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการ

บรษิทั	พร้อมทัง้แนวทางปรบัปรงุเพือ่ให้การปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธผิล	เป็นทีน่่าเชือ่ถอื	ส�าหรบัปี	2558	ผลการประเมนิ

อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม

	 7.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของส�านัก

ตรวจสอบให้มคีวามเหมาะสม	และปรบัปรงุกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มคีวามเป็นอสิระ

มากขึ้น	ตลอดจนสนับสนุนให้มีการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริต	รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	โดยใช้ความรู้ความสามารถประกอบกับความระมัดระวัง	รอบคอบ	

มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม	โดยเห็นว่าในปี	2558	รายงานทางการเงินของบริษัทมีความ

ถูกต้อง	เชื่อถือได้สอดคล้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	มีระบบการบริหารความเสี่ยง	ระบบการควบคุมภายใน	และระบบการตรวจสอบ

ภายในที่มีประสิทธิผล	ปฏิบัติงานตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส	และขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท										

รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายบริหาร	และผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง	โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 (นายอนุพันธ์  กิจนจิชีวะ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

17		มีนาคม	2559

บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)098



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินของบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	และงบการเงินรวม										

ของบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี

ทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอและใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า	รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลู

ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มรีะบบบรหิารความเสีย่งและให้มกีารด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล	

เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการ

ทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

	 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ	เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

คณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการควบคมุภายใน	โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 งบการเงินของบริษัท	และงบการเงินรวมของบริษัท	และบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	ส�านักงาน																

การตรวจเงินแผ่นดิน	ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีโดยความเหน็ของผูส้อบบญัชไีด้ปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่แสดงไว้ใน

รายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น

อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	งบการเงินรวมของบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับ	

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	มีความน่าเชื่อถือได้		โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลเอก

 (สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์)
ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558 099



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และงบการเงินเฉพาะ									
ของบรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากดั	(มหาชน)		ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2558	
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท	และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัดงักล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนด
ให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล																										
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญช	ีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง															
จากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัไม่ว่าจะเกดิการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด
ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัท	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของบรษิทั	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโนบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้
และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหารรวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทโดยรวม
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
	 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	ข้อ	16	เรื่อง	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	
จ�านวน	69,756.57	ล้านบาท	และ	69,055.64	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ได้รวมสินทรัพย์โครงข่าย	3G		จ�านวน	13,101.16	ล้านบาท	และ	12,401.46	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการให้สินทรัพย์โครงข่าย	3G	ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับบริษัทซึ่ง
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิยงัไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืจากประโยชน์ในสนิทรพัย์โครงข่าย	3G	ตามทีฝ่่ายบรหิาร
ได้ด�าเนนิการอยูจ่ะมจี�านวนเท่าใด	จนกว่าฝ่ายบรหิารของบรษิทัจะได้ข้อยตุใินการด�าเนนิการเพือ่หาประโยชน์ในสนิทรพัย์โครงข่าย	3G	ดงักล่าว	
ดังนั้น	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส�าหรับรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	รวมถึง						
ผลกระทบต่องบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัรายการต้นทนุการให้บรกิารอาจเกดิขึน้	หากมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืจากสนิทรพัย์โครงข่าย	3G	
มีจ�านวนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี
	 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	ข้อ	17	เรื่อง	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์จากการร่วมการงานและ										
ร่วมลงทนุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	จ�านวน	22,924.73	ล้านบาท	ได้รวมสนิทรพัย์ทีบ่รษิทัได้รบัการโอนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด�าเนนิกจิการ
บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที	่(2G)	(สญัญาอนญุาต)	จ�านวน	16,496.59	ล้านบาท	สญัญาอนญุาตดงักล่าวสิน้สดุลงในวนัที	่30	กนัยายน	2558	บรษิทั
จึงเข้าด�าเนินการตรวจนับสินทรัพย์ที่รับโอนตามสัญญาอนุญาตทั่วประเทศ	จากการตรวจนับพบว่ามีจ�านวนสินทรัพย์แตกต่างกัน	ซึ่งส่งผลให้
มลูค่าสนิทรพัย์มคีวามแตกต่างกนัอย่างเป็นสาระส�าคญั	โดยฝ่ายบรหิารอยูร่ะหว่างด�าเนนิการตรวจสอบจงึยงัไม่อาจอธบิายถงึสาเหตขุองความ
แตกต่างได้ทั้งนี	้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าที่ดิน	อาคาร	และ
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อุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน จึงไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส�าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         
จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน รวมถึงผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรายการค่าเสื่อมราคา ขาดทุนจากการด้อยค่า และ
ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนการใช้สินทรัพย์โครงข่าย 2G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับบริษัท                     
แต่เนือ่งจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 และ ฉบับที่ 2 
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2558 มีผลให้บริษัทและบริษัทผู้รับสัมปทานเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย 2G ร่วมกันจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา
คุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าคณะกรรมการ กสทช. จะได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ให้แก่ผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณีใดถึงก�าหนดก่อน (ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2559) บริษัทจึงไม่สามารถครอบ
ครองสนิทรพัย์ดงักล่าวเพือ่น�าไปหาประโยชน์ได้ ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงึไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า หากบรษิทัได้ครอบครองสนิทรพัย์
และสามารถด�าเนนิการตามแผนการใช้สนิทรพัย์ดงักล่าวได้แล้ว มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืจากประโยชน์ในสนิทรพัย์โครงข่าย 2G จะมจี�านวน
เท่าใด จนกว่าฝ่ายบรหิารของบรษิทัจะได้ข้อยตุใินการด�าเนนิการเพือ่หาประโยชน์ในสนิทรพัย์โครงข่าย 2G ส่งผลให้ส�านกัการการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ไม่สามารถระบุผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินส�าหรับรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน รวมถึง                  
ผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรายการค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุนที่
อาจเกิดขึ้น หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์โครงข่าย 2G มีจ�านวนน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า ยกเว้นผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากเรือ่งทีก่ล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไข 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และฐานะการเงนิ
เฉพาะของบรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะบรษิทั และกระแสเงนิสด
รวมและการะแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
 โดยไม่เป็นเงือ่นไขในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ดงัต่อไปนี้
 1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.1 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีคดีสัญญาที่บริษัทเป็นจ�าเลย จ�านวน 76,294.67 ล้านบาท
 2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.3 เรื่อง หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทยังไม่ได้รับรู้ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ของภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนของเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ถูกหักจากส่วนแบ่งรายได้จ�านวน 2,937.77 ล้านบาท 
 3. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.1.4 เรื่อง หนี้สิ้นที่อาจเกิดขึ้นกรณีค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรียกเก็บ จ�านวน 656.51 ล้านบาท
 4. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 เรื่อง ข้อพิพาทกรณีการเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ
 5. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40.1 เรื่อง ข้อพิพาทกับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) กรณีเป็นโจทก์ฟ้อง            
กรณีผิดสัญญาอนุญาตส่งผลประโยชน์ไม่ครบถ้วนตามสัญญา จ�านวน 31,462.00 ล้านบาท ไม่ช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายได้จากการ
เชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคม จ�านวน 27,788.08 ล้านบาท กรณีแก้ไขสัญญาอนุญาต ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 จ�านวน 62,773.95 ล้านบาท และ
กรณดี�าเนนิการโอนย้ายลกูค้าจากระบบ AIS 900 MHz ไปยงัโครงข่าย 2100 MHz ของบรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากดั บรษิทัในเครอื  
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับมายังโครงข่ายระบบ AIS 900 MHz พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท�าละเมิด

(นางสิรินทร์ พันธ์เกษม)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางวารินทร์ ตุลาคุปต์)
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่ 6

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557  2558 2557
หมายเหตุ

  สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6	 11,356,791,312	 4,940,334,305	 11,301,169,030	 4,858,539,567

เงินลงทุนชั่วคราว	 7	 12,631,830,813	 22,266,866,119	 12,382,794,742	 22,086,586,640	

เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว	-	

	 ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 8	 23,921,643,041	 23,237,092,300	 23,921,643,041	 23,237,092,300

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 9	 9,110,124,620	 11,809,225,893	 9,097,951,261	 11,809,384,440	

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	-	ส่วนที่ครบก�าหนดภายในหนึ่งปี	 14	 57,135,581	 64,738,187	 57,135,581	 64,738,187

สินค้าและพัสดุคงเหลือ	 10	 630,572,789	 909,862,550	 630,475,024	 909,368,062

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 11	 2,461,418,102	 2,388,275,529	 2,462,055,526	 2,387,418,410

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 60,169,516,258	 65,616,394,883	 59,853,224,205	 65,353,127,606

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย	 12	 4,163,048,007	 12,893,177,048	 4,163,048,007	 12,893,177,048	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 13	 33,514,126	 33,058,453	 30,000,000	 30,000,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 13	 -			 	-	 892,279,894	 892,279,894

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 12	 790,479,946	 772,140,415	 790,479,946	 772,140,415		

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 14	 357,900,621		 436,179,883	 357,900,621	 436,179,883

เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาว	 8	 85,000,000		 85,000,000	 85,000,000	 85,000,000		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 15	 366,743,373	 366,743,373	 366,743,373	 366,743,373

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 16	 69,756,570,646	 77,007,874,660	 69,055,646,941	 76,126,934,842	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน	 17	 22,924,734,142	 30,298,979,306	 22,924,734,142	 30,298,979,306	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 18	 3,056,509,478	 3,508,975,577	 3,056,101,085	 3,508,489,677	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 26	 2,520,502,246	 -	 2,519,789,071	 -				

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 137,075,534		 148,710,276	 137,075,534	 147,575,009	

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 104,192,078,119	 125,550,838,991	 104,378,798,614	 125,557,499,447	

รวมสินทรัพย	์ 	 164,361,594,377	 191,167,233,874	 164,232,022,819	 190,910,627,053

หน่วย		:		บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557  2558 2557
หมายเหตุ

หน่วย  :  บาท

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 19 982,450,713  1,960,327,098  1,287,379,843 1,998,185,851

เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้ 20 14,927,928,979  15,046,917,480  14,927,928,979 15,046,917,480

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 25.1 2,264,893,937  2,264,893,937 2,264,893,937 2,264,893,937

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 25.2 1,936,843,994 1,936,843,994 1,936,843,994  1,936,843,994

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 21 14,848,247,845 12,980,851,665 14,898,979,105 13,057,532,370

เงินประกันการใช้โทรศัพท์ 22 1,654,273,980 1,667,857,279 1,654,273,980 1,667,857,279

รายได้รอตัดบัญชี - ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 24 864,458,369 10,083,418,164 864,458,369 10,083,418,164

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  9,605,606 574,966,195  - 564,368,217

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23 2,187,614,733 2,415,729,192 2,140,863,856 2,398,299,594

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  39,676,318,156 48,931,805,004  39,975,622,063 49,018,316,886 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอตัดบัญชี 24 540,749,012 1,404,577,199  540,749,012 1,404,577,199

เงินกู้ยืมระยะยาว 25.1 8,974,654,792 11,239,548,729 8,974,654,792 11,239,548,729 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26 - 938,736,526 - 939,540,835

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 27 7,096,491,263 7,337,894,343 7,089,411,263 7,330,814,343

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  16,611,895,067 20,920,756,797 16,604,815,067 20,914,481,106

รวมหนี้สิน  56,288,213,223 69,852,561,801 56,580,437,130 69,932,797,992 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557  2558 2557
หมายเหตุ

	 	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

	 ทุนจดทะเบียน

	 	 หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 6,000,000,000	 6,000,000,000	 6,000,000,000	 6,000,000,000

	 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

	 	 หุ้นสามัญ	600,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	 6,000,000,000	 6,000,000,000	 6,000,000,000	 6,000,000,000

ก�าไรสะสม	

	 จัดสรรแล้ว	 28	 2,120,229,066	 2,120,229,066	 2,118,110,793	 2,118,110,793	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 99,502,194,680	 105,743,394,107		 99,090,173,890	 105,432,314,030

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 30	 443,301,006	 7,427,404,238	 443,301,006	 7,427,404,238

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	 	 108,065,724,752	 121,291,027,411	 107,651,585,689	 120,977,829,061

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 31	 7,656,402	 23,644,662	 -	 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 108,073,381,154	 121,314,672,073	 107,651,585,689	 120,977,829,061

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 164,361,594,377		 191,167,233,874	 164,232,022,819	 190,910,627,053

หน่วย		:		บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

(นายมนต์ชัย	หนูสง)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)

พลเอก

	 (สุรพงษ์		สุวรรณอัตถ์)
	 ประธานกรรมการ

	 บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557  2558 2557
หมายเหตุ

หน่วย		:		บาท

รายได้

รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม	 	 25,859,628,062	 29,167,331,016	 25,860,003,245	 29,167,736,593

รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน	 	 1,319,014,780	 1,562,281,629	 1,319,014,780		 1,562,281,629

รายได้จากส่วนแบ่งรายได้	 	 4,840,959,204	 11,673,553,513	 4,840,959,204	 11,673,553,513

รายได้ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่รับมอบจาก	

	 การร่วมการงานและร่วมลงทุน	 24	 11,740,904,708	 16,151,692,258	 11,740,904,708	 16,151,692,258	

รายได้จากการให้บริการอื่น	 	 800,668,797	 718,155,054	 770,739,001	 681,452,587

รายได้อื่น	 	 3,308,171,796	 3,926,327,520	 3,313,075,374	 3,943,412,114	

 รวมรายได	้ 	 47,869,347,347	 63,199,340,990	 47,844,696,312	 63,180,128,694

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการ	 	 22,840,184,898	 24,248,323,221	 22,837,796,373	 24,265,427,973

ส่วนแบ่งรายได้	น�าส่งตามกฎหมาย	 34	 3,056,000,044	 5,806,877,032	 3,056,000,044	 5,806,877,032

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า	-		

	 สินทรัพย์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน		 17,	34	 7,456,102,360	 10,252,586,450	 7,456,102,360	 10,252,586,450

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 1,916,241,039	 1,836,686,844	 1,880,707,114	 1,838,505,838

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 37.8	 18,101,187,125	 16,211,901,799	 18,210,816,446	 16,280,425,923

ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 1,648,400,961	 1,598,135,641		 1,647,095,452	 1,597,716,388

ต้นทุนทางการเงิน	 32	 412,103,353	 538,475,437	 411,431,650	 538,451,313	

 รวมค่าใช้จ่าย	 	 55,430,219,780	 60,492,986,424	 55,499,949,439	 60,579,990,917

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 13	 455,673	 675,408		 	-	 -				

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	 33	 (7,560,416,760)	 2,707,029,974	 (7,655,253,127)	 2,600,137,777

ภาษีเงินได้	 33	 1,675,416,246	 (759,357,055)	 1,685,112,987	 (750,039,995)

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับป	ี 	 (5,885,000,514)	 1,947,672,919	 (5,970,140,140)	 1,850,097,782

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอี่น	 	 	 	 	 	

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร

	 หรือขาดทุนในภายหลัง

-	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย	 12	 (8,730,129,040)	 (61,912,202)	 (8,730,129,040)	 (61,912,202)

-	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 33	 1,746,025,808	 12,382,440	 1,746,025,808	 12,382,440

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 (6,984,103,232)	 (49,529,762)	 (6,984,103,232)	 (49,529,762)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 (12,869,103,746)	 1,898,143,157	 (12,954,243,372)	 1,800,568,020

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัท	 35	 (5,869,199,427)	 1,955,355,956	 (5,970,140,140)	 1,850,097,782

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 31	 (15,801,087)	 (7,683,037)	 -	 -				

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี	 	 (5,885,000,514)	 1,947,672,919	 (5,970,140,140)	 1,850,097,782

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัท	 	 (12,853,302,659)	 1,905,826,194	 (12,954,243,372)	 1,800,568,020

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 31	 (15,801,087)	 (7,683,037)	 -	 	-				

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 (12,869,103,746)	 1,898,143,157	 (12,954,243,372)	 1,800,568,020

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส�าหรับส่วนที่เป็นของบริษัท

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 35	 (9.78)	 3.26		 (9.95)	 3.08		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557  2558 2557
หมายเหตุ

หน่วย		:		บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 	 (5,885,000,514)	 1,947,672,919	 (5,970,140,140)	 1,850,097,782

	 รายการปรับกระทบก�าไร	(ขาดทุน)	

	 	 ส�าหรับปีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 16,	17,	18	 18,376,540,399	 19,571,417,400	 18,196,454,200	 19,389,965,458	

	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 34	 471,994,095	 416,686,595	 471,994,095	 416,686,595

	 ขาดทุน(กลับรายการ)จากการเสื่อมค่าของสินค้าคงเหลือ	 185,404,492	 (33,502,835)	 185,404,492	 (33,502,835)

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	 	 ตามวิธีส่วนได้เสีย	 13	 (455,673)	 (675,408)	 -	 -				

	 กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	 	 (18,339,531)	 (187,123,967)	 (18,339,531)	 (187,123,967)

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	 	 1,124,422,929	 2,632,734,771	 1,124,422,929		 2,632,734,771	

	 การตัดจ�าหน่ายรายได้รอตัดบัญชี	 24	 (11,740,904,708)	 (16,151,692,258)	 (11,740,904,708)	 (16,151,692,258)

	 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	 22,702,008	 908,395	 22,702,008	 908,395

	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 1,627,617,743	 1,535,363,328	 1,627,630,741	 1,535,363,328

	 รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์	 16	 (58,366)	 (819,450)	 (58,366)	 (819,450)

	 รายได้ดอกเบี้ย	 	 (1,193,167,932)	 (1,474,505,318)	 (1,186,582,787)	 (1,473,534,102)

	 รายได้เงินปันผล	 	 (682,115,437)	 (635,381,928)	 (682,115,437)	 (635,381,928)

	 ต้นทุนทางการเงิน	 32	 412,103,225	 538,475,345	 411,431,522	 538,451,222

	 ภาษีเงินได้	 33	 (1,675,416,246)	 759,357,055	 (1,685,112,987)	 750,039,995	

	 อื่นๆ	 	 (11,327,445)	 (33,362,261)	 (33,372,712)	 (32,374,031)

	 	 	 	 1,013,999,039	 8,885,552,383	 723,413,319	 8,599,818,975	

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

	 -	 ลูกหนี้การค้า	 	 2,112,281,612	 155,944,650	 2,124,613,518	 156,249,303	

	 -	 ลูกหนี้อื่น	 	 2,328,934	 7,417,506	 2,328,934	 7,417,506	

	 -	 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 	 85,881,869	 86,986,872	 85,881,869	 86,986,872

	 -	 สินค้าและพัสดุคงเหลือ	 	 (501,224,554)	 (673,091,916)	 (501,621,278)	 (673,105,478)

	 -	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 441,353,652	 (97,534,555)	 438,505,809	 (145,463,549)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 -	 เจ้าหนี้การค้า	 	 123,386,520	 431,317,029	 412,837,656	 557,216,684	

	 -	 เจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้	 	 (24,996,161)	 (33,983,950)	 (24,996,161)	 (33,983,950)

	 -	 เจ้าหนี้อื่น	 	 (296,970,780)	 92,297,002	 (296,970,780)	 92,297,002

	 -	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 1,888,191,037		 4,738,858,526	 1,862,428,766	 4,770,359,556

	 -	 เงินประกันการใช้โทรศัพท์	 	 (13,583,298)	 (15,130,879)	 (13,583,298)	 (15,130,879)

	 -	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 (208,457,779)	 (547,178,608)	 (237,779,058)	 (567,784,369)

	 -	 หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	 	 (241,403,080)	 393,899,757		 (241,403,080)	 386,849,291

จ่ายภาษีเงินได้	 	 (1,279,675,883)	 (1,412,177,759)	 (1,269,077,905)	 (1,410,568,644)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 3,101,111,128	 12,013,176,058	 3,064,578,311	 11,811,158,320		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 2558 2557  2558 2557
หมายเหตุ

หน่วย		:		บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 1,255,230,352	 1,578,485,768	 1,248,534,807	 1,577,173,811

	 เงินปันผลรับ	 	 682,115,438	 635,381,928	 682,115,438	 	635,381,928

	 เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	 7	 (16,943,022,978)	 (34,163,470,527)	 (16,627,486,908)	 (34,012,191,048)

	 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	 7	 26,578,058,284	 28,269,058,372		 26,331,278,806	 28,269,058,372

	 เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น	 8	 (39,895,703,012)	 (18,856,403,424	 (39,895,703,012)	 (18,856,403,424)

	 เงินลงทุนเพื่อไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวลดลง	 8	 39,211,152,271	 17,911,484,825	 39,211,152,271	 17,911,484,825

	 เงินสดรับจากการขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 63,522,701	 89,729,961	 63,495,224		 89,729,961

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 (4,529,336,388)	 (8,058,292,839)	 (4,529,336,388)	 (8,058,416,339)

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 (37,708,612)	 (25,288,161)	 (37,708,612)	 (25,164,661)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	 	 6,384,308,056	 (12,619,314,097)	 6,446,341,626	 (12,469,346,575)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินสดรับค่าหุ้น	 	 -	 9,000	 -	 -				

	 จ่ายดอกเบี้ย	 	 (433,085,255)	 (554,209,935)	 (432,413,552)	 (554,185,812)

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวในประเทศ	 	 -	 1,984,852,030	 -	 1,984,852,030

	 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 25.1	 (2,264,893,937)	 (2,264,893,937)	 (2,264,893,937)	 (2,264,893,937)

	 เงินปันผลจ่าย	 29	 (372,000,000)	 (1,962,000,000)	 (372,000,000)	 (1,962,000,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 (3,069,979,192)	 (2,796,242,842)	 (3,069,307,489)	 (2,796,227,719)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	สุทธิ	 6,415,439,992	 (3,402,380,881)	 6,441,612,448		 (3,454,415,974)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	 4,940,334,305	 8,342,521,783	 4,858,539,567	 8,312,762,138

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 1,017,015	 193,403	 1,017,015	 193,403

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	 6	 11,356,791,312	 4,940,334,305	 11,301,169,030	 4,858,539,567

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม	:

รายการที่มิใช่เงินสด

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจากการบริจาค	 16	 	0.06		 0.82		 0.06	 0.82		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาจาก

	 การร่วมการงานและร่วมลงทุน	 17,	24	 1,663.63	 6,545.22	 1,663.63	 6,545.22

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาแต่ยังไม่ได้ช�าระเงิน	 	 938.75		 1,080.11	 938.75	 1,080.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย		:		บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
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คุณภาพ

รับผิดชอบสังคม

โปร่งใส



ส า ร บั ญ

008 สารประธานกรรมการ

095 รายงานสถานะหนี้เงินกู้ 
ณ สิ้นปีบัญชี 2556-2558

013 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

098 รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

102 งบการเงิน

022 กิจกรรมทางธุรกิจ

027 แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจำาปี 2558

033 โครงสร้างการจัดการ 056 ผู้บริหารระดับสูง

068 นโยบายและแผนงาน
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

071 การบริหารความเสี่ยง

076 นโยบายและแผนงาน
แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

082 รายการระหว่างกัน

010 สารกรรมการผู้จัดการใหญ่

096 รายงานคณะกรรมการสรรหา095 การจ่ายเงินปันผล

014 สถานภาพบริการสำาคัญ

099 รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

024 ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ปี 2558 และแนวโน้มในปี 2559

029 รายงานวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน 
และโครงการสำาคัญ

034 คณะกรรมการบริษัท

072 นโยบายป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และ
การใช้ข้อมูลภายใน

079 การวิจัยและพัฒนา

090 ภาพรวมทางการเงิน

012 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และเป้าหมายองค์กร

097 การตรวจสอบภายใน

015 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

100 รายงานของผู้สอบบัญชี

025 ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบ
ต่อกิจการ

031 ผลการดำาเนินงานตามแผน
การแก้ไขปัญหาองค์กร

065 โครงสร้างอัตรากำาลัง
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

070 การควบคุมภายใน

073 กิจกรรมเพื่อสังคม 
และรางวัลเกียรติยศ

081 รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

091 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน



บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

www.tot.co.th, www.facebook.com/totpublic

รายงานประจำป 2558
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ค ุณภาพ

โปรงใส

รับผิดชอบสังคม

รายงานประจำป 2558

89/2 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


