บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive summary)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูงภายในประเทศ โดยเปนรายแรกในประเทศไทยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สอง เลขที่ 2ก/49/001 ประเภทมีโครงขายเปนของตนเองจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ณ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2549 โดยใบอนุ ญ าตมี ร ะยะเวลา 15 ป โดยให บ ริ ก ารภายใต แ บรนด
“Symphony”
บริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น ผู ใ ห บ ริ ก ารวงจรสื่ อ สารความเร็ ว สู ง ภายในประเทศพร อ มทั้ ง ให บ ริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แกลูกคาองคกรที่นําบริการโครงขายของบริษัทไปใหบริการเชิงพาณิชยแกลูกคา End-user อีก
ทอดหนึ่ง เชน ผูใหบริการดานอินเตอรเน็ต (Internet Service Provider) และกลุมลูกคาองคกรที่เปน End-user
เพื่อการรับสงขอมูลขนาดใหญระหวางสํานักงานภายใตองคกรเดียวกัน โครงขายหลักของบริษัทครอบคลุมทุก
พื้นที่ในยานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล โดยโครงขายหลักตั้งอยูบนสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง
ซึ่ ง จะสามารถรั บ ส ง ข อ มู ล ได อ ย า งรวดเร็ ว แม น ยํ า และปลอดภั ย มี ก ารควบคุ ม การทํ า งานด ว ยระบบ
คอมพิวเตอรทําใหสามารถตรวจสอบเหตุขัดของใหผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว ปจจุบัน ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท แบงออกเปน 6 ประเภทดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Metro Ethernet
ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Ready Ethernet
ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Time Division Multiplexing (TDM)
ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Ethernet over Synchronous Digital Hierarchy (EoSDH)
ธุรกิจเชื่อมโยงโครงขายใยแกวนําแสง (Dark Fiber)

บริษัทประกอบดวยทีมบริหารและเจาหนาที่ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญในสายธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งเปน
ผูมีประสบการณกวา 20 ป โดยเนนการบริการที่เหนือกวาระดับพรีเมี่ยม ลูกคาสามารถใหความไววางใจและ
เชื่อถือในบริการ โดยบริษัทมีความเปนกลางกับพันธมิตรทุกราย เพื่อรวมกันพัฒนาธุรกิจทั้งดานบริการและ
เทคโนโลยีเพื่อใหเกิดศักยภาพสูงสุดแกลูกคา เปนองคกรที่สรางสรรควัฒนธรรมเพื่อสงเสริมกิจการภายในและ
ภายนอกใหเกิดประโยชนสูงสุด
บริษัทเนนการใหบริการที่ใหคุณภาพสูงแกลูกคา และรับประกันคุณภาพของงานดวย Service Level
Agreement (SLA) ที่ 99.9% ทําใหลูกคามั่นใจถึงคุณภาพของโครงขายของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีความ
เปนกลางในการใหบริการ โดยเนนการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงเปนหลัก หรือ ใหบริการโดยการ
เปน Network Provider เทานั้นเพื่อนําเสนอการใหบริการที่เปนกลาง ทําใหกลุมลูกคาที่เปนผูไดรับใบอนุญาต
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกประเภท ใหความไววางใจและเลือกที่จะใชบริการวงจรสื่อสารความเร็ว
สูงของบริษัท
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เปาหมายในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงชั้นนําที่มีความเปนกลาง โดยใหบริการทั้งวงจร
สื่อสารที่เชื่อมตอภายในประเทศและเชื่อมตอไปตางประเทศ เพื่อใหสามารถสนองตอบตอความตองการ ของ
ลูกคาไดหลากหลายประเภทธุรกิจใหไดมากที่สุด และมีผลประกอบการที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทได
ตั้งเปาหมายดําเนินการดานตางๆ ดังนี้
แผนการเพิ่มรายไดจากการดําเนินงานภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 2 (มีโครงขายเปน
ของตนเอง) โดยการขยายพื้นที่ใหบริการดังนี้
• บริษัทมีเปาหมายใหบริการกับกลุมลูกคาบริษัทขามชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง
และภาคตะวันออก โดยจะดําเนินติดตั้งโครงขายใหครอบคลุมพื้นที่ 11 นิคมอุตสาหกรรม
ภายในป 2556
• บริษัทมีเปาหมายในการเปนผูนําโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงตามอาคารสํานักงาน (Ready
Ethernet) โดยจะติดตั้งระบบโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงภายในพื้นที่อาคารสํานักงานชั้นนํา
ในเขตกรุงเทพฯ ใหไดเทากับ 150 อาคารภายในป 2556
• บริษัทมีเปาหมายที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการใชบริการของลูกคากลุมบริษัทหรือ
นิติบุคคลรายใหมในเขตกรุงเทพฯ ใหไดไมนอยกวารอยละ 80 ภายในป 2556 โดยการขยาย
พื้นที่บริการ Metro Ethernet
สรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
หนวย: ลานบาท
รายการ

2550

รายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร

2551

2552

ม.ค. - มิ.ย. 2553

156.48

425.89

481.01

260.34

22.80

104.50

23.61

2.60

รายไดรวม

250.42

558.62

545.16

283.58

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษี

106.82

271.41

281.35

145.07

ดอกเบี้ยจาย

0.61

7.26

3.39

0.16

กําไรสุทธิ

74.51

184.85

192.24

100.77

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

23.80

54.60

8.58

20.94

ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ-สุทธิ

51.21

88.74

64.52

74.85

0.00

0.00

3.32

2.67

144.37

277.04

369.53

387.14

อุปกรณ – สุทธิ

14.98

22.14

20.99

21.56

รวมสินทรัพย

277.64

456.16

485.91

533.26

0.00

0.00

0.00

30.00

เจาหนี้การคา

56.34

50.05

35.35

26.82

เงินกูยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยคางจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

20.09

70.26

0.00

0.00

รายไดจากการขาย

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
อุปกรณโครงขาย – สุทธิ

เงินกูยิมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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รายการ

2550

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

2551

2552

ม.ค. - มิ.ย. 2553

4.71

0.95

0.00

0.00

92.58

73.28

98.55

85.55

0.00

2.86

0.00

0.00

173.72

197.40

133.90

142.36

30.00

30.00

225.00

225.00

สวนของผูถือหุน

103.91

258.77

352.00

390.90

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

125.02

166.19

292.37

114.25

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

(149.52)

(154.49)

(165.58)

(70.02)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

46.41

19.11

(172.82)

(31.88)

อัตรากําไรขั้นตนเปรียบเทียบจากรายไดรวม

63.24%

66.20%

70.35%

70.38%

อัตรากําไรสุทธิ

29.75%

33.09%

35.26%

35.53%

143.41%

101.94%

62.95%

51.96%*

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียนชําระแลว

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
91.16%
90.16%
71.22%
64.92%*
หมายเหตุ: * ยอนหลัง 12 เดือน
.
ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของป 2550 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ เปนขอมูลจากงบการเงินที่จัดประเภท
รายการบัญชีโดยบริษัท โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินระหวางป ผลการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของป 2551, 2552 และชวง มกราคม - มิถุนายน 2553 เปนขอมูลจากงบการเงินที่ตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี

สําหรับผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา บริษัทมีรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรในชวงป 25502552 เทากับ 156.48 ลานบาท 425.89 ลานบาท และ 481.01 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนการเติบโต
ขึ้นรอยละ 172.18 ในป 2551 และ รอยละ 12.94 ในป 2552 และมีรายไดในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553
เทากับ 260.34 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 10.46 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 การ
เพิ่มขึ้นของรายไดดังกลาวเปนผลมาจากการขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่องของบริษัท รวมถึงไดรับความไววางใจ
จากลูกคาเดิมในการใชบริการ นอกจากนี้ ในป 2551 ลูกคาบางสวนของบริษัทที่เกี่ยวของกัน คือ บริษัท
โก
ลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด (“GCSV”) ซึ่งไดเริ่มใหบริการเชิงพาณิชย ภายใตแบรนด “ไวโอลิน” ตั้งแตป
2544 เห็นวาสัญญาลักษณะ Build-Transfer-Operate ที่ GCSV ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเปนระยะเวลา
10 ปจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) นั้น จะสิ้นสุดระยะเวลาในการใหบริการในวันที่ 5 มิถุนายน
2553 GCSV จึงไมมนี โยบายที่จะลงทุนในโครงขายตางๆ เพิ่มเติม โดยการลงทุนในโครงขายใหม บริษัทจะเปนผู
ลงทุนตอไป ทั้งนี้ ลูกคาบางสวนนั้นมีความจําเปนตองใชบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงอยางตอเนื่องและมี
ความคุนเคยกับวงจรสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงคุณภาพการใหบริการของ GCSV ดังนั้นลูกคาจึงไดทยอย
ตัดสินใจเปลี่ยนผูใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงมาใชบริการของบริษัท
รายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรในป 2550 – 2552 สวนใหญมาจากการใหบริการใหเชาวงจร
ประเภท Metro Ethernet และ การใหบริการประเภท TDM โดยคิดเปนอัตราสวนรวมประมาณรอยละ 50-70
ของรายไดจากคาบริการใหเชาวงจรทั้งหมด รายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรที่สําคัญสามารถจําแนกไดดังนี้
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1) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Metro Ethernet
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Metro Ethernet ในป 2550-2552 เปนจํานวน 83.56
ลานบาท 198.52 ลานบาท และ 222.04 ลานบาทตามลําดับ โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 137.57 ใน
ป 2551 และ รอยละ 11.85 ในป 2552 รายไดในป 2551 ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่ลูกคาของ GCSV ที่
ทยอยมาใชบริการของบริษัทดังที่กลาวไวขางตน สวนปจจัยที่ทําใหรายไดนี้ยังเติบโตอยางตอเนื่องเกิด
จากการที่บริษัทขยายฐานลูกคาไปยังตลาด Private Network ที่การแขงขันยังมีไมสูงมากและบริษัทมี
ความพรอมอยูแลวทั้งในดานการติดตั้ง การบริหารจัดการ และดานการใหคําปรึกษา โดยบริษัทมีฐาน
ลูกคาทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับในชวง มกราคม - มิถุนายน ป 2553 บริษัทมี
รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Metro Ethernet เทากับ 125.70 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 48.28 ของรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรทั้งหมด
2) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Ready Ethernet
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ Ready Ethernet ในป 2550-2552 เปนจํานวน 7.13
ลานบาท 23.57 ลานบาท และ 33.91 ลานบาทตามลําดับ โดยคิดเปนอัตราการเติบโตของรายได
รอยละ 230.44 ในป 2551 และ รอยละ 43.85 ในป 2552 ทั้งนี้ รายไดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่บริษัท
ขยายการใหบริการเขาไปในอาคารสํานักงานชั้นนําในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหบริการวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูงแกลูกคาที่อยูในอาคารดังกลาว โดยบริษัทจะทําการติดตั้งขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงที่
พรอมใชงานใหครอบคลุมกระจายไปในทุกชั้นในแตละอาคาร บริษัทมีจํานวนลูกคาเพิ่มมากขึ้นในชวงป
2551 และ ป 2552 ที่ผานมาเพราะบริการวงจรสื่อสารแบบ Ready Ethernet เปนบริการที่มีคุณภาพ
และเสถียรภาพสูง ติดตั้งไดในเวลาอันรวดเร็วและคาบริการต่ํากวา Metro Ethernet เนื่องจากสาย
เคเบิ้ลหลักที่เชื่อมตอมายังอาคารสามารถรองรับการใชงานของลูกคาไดหลายรายพรอมๆกันจึงมีตนทุน
ตอรายที่ต่ํา สําหรับในชวง มกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ
Ready Ethernet จํานวน 21.35 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 25.66 จากชวงเดียวกันของป 2552
3) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ TDM
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ TDM ในป 2550-2552 เปนจํานวน 4.51 ลานบาท
104.52 ลานบาท และ 112.31 ลานบาทตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 2,218.61 ในป 2551 และ
รอยละ 7.45 ในป 2552 สาเหตุที่ทําใหในป 2551 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดอยูในระดับสูง เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของลูกคา ซึ่งบางสวนเปนลูกคาของบริษัท GCSV ที่ทยอยมาใชบริการของบริษัทดังที่กลาว
ไวขางตน อยางไรก็ตาม สาเหตุที่การขยายตัวมีแนวโนมลดลงนั้น สวนหนึ่งมาจากการที่มีบริการอื่นเขา
มาเปนทางเลือกของลูกคา เชน ADSL ซึ่งมีราคาถูกกวา TDM สําหรับในชวง มกราคม - มิถุนายน 2553
รายไดจากการใหบริการประเภทนี้มีจํานวน 49.87 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนา
รอยละ 16.70

สวนที่ 1 หนา 4

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

4) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ SDH
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ SDH ในป 2550-2552 เปนจํานวน 10.18 ลานบาท
45.62 ลานบาท และ 47.36 ลานบาทตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 348.31 ในป 2551 และรอยละ
3.81 ในป 2552 สาเหตุที่ ทํ า ใหใ นป 2551 อั ตราการเพิ่ มขึ้ นของรายไดอ ยู ใ นระดั บสู ง เนื่อ งจากมี
ผูประกอบการโทรคมนาคมที่ตองการใชวงจรสื่อสารแบบ SDH มากขึ้น เชนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ภายในประเทศ ผูใหบริการสารสนเทศและโทรคมนาคม ขณะที่ในป 2552 การขยายตัวนั้นมีอัตราลดลง
เมื่อ เทีย บกั บ ปก อนหนา เนื่อ งจากมี ผูให บริ การ SDH รายอื่นเขา มาแขง ขันในตลาดเพิ่ม ขึ้น ในชว ง
มกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ SDH จํานวน 21.03 ลาน
บาทหรือคิดเปนอัตราสวนลดลงรอยละ 0.92 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552
5) รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ EoSDH
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารแบบ EoSDH เปนจํานวนประมาณ 455,000 บาท ในป
2551 และ 551,000 บาท ในป 2552 โดยอัตราสวนการเติบโตของรายไดเทากับรอยละ 21.22 การ
ใหบ ริการวงจรสื่อสารประเภทนี้ถือเปนชวงเริ่มตนของการพัฒนาและมีแนวโนมเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง บริษัทมีแผนการขยายฐานลูกคาในอนาคต ลูกคาที่เหมาะสมกับวงจรสื่อสารแบบ EoSDH นั้น
เปนลูกคาที่ตองการเสถียรภาพสูงมากในการรับ-สงขอมูล โดยลูกคาของบริษัทสวนใหญที่ใชบริการ
วงจรสื่อสารประเภทนี้ เปนบริษัทขามชาติ ทั้งนี้ ในชวง มกราคม - มิถุนายน 2553 รายไดดังกลาวมี
จํานวนเทากับ 1.63 ลานบาท โดยเพิ่มสูงขึ้นในอัตรารอยละ 383.68
6) รายไดจากการใหบริการเชื่อมโยงโครงขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง (Dark Fiber)
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการประเภทนี้ในป 2550-2552 เปนจํานวน 21.75 ลานบาท 40.72 ลาน
บาท และ 50.20 ลานบาทตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 87.26 ในป 2551 และ รอยละ 23.27 ในป
2552 สําหรับในชวง มกราคม - มิถุนายน 2553 รายไดดังกลาวมีมูลคา 29.49 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราการเติบโตรอยละ 51.31 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุที่ทําใหรายไดนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง เนื่องจากลูกคาซึ่งเปนองคกรขนาดใหญ เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีศูนยคอมพิวเตอรสํารองมากขึ้น จึงจําเปนตองใชบริการ Dark Fiber
เปนโครงขายเชื่อมโยงระหวางศูนยคอมพิวเตอรสํารองกับสํานักงานใหญของลูกคา
สําหรับป 2550-2552 บริษัทมีรายไดจากการขายอุปกรณเทากับ 22.80 ลานบาท 104.50 ลานบาท
และ 23.61 ลานบาทตามลําดับ โดยเปนรายไดที่บันทึกจากการขายอุปกรณ, สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง และสาย
ทองแดง ใหผูรับเหมาชวงทุกรายนําไปปฏิบัติงานใหกับบริษัทตามสัญญาการรับเหมา อยางไรก็ตาม ในป 2552
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในเรื่องการขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงนี้ ใหเปนการใหยืม ทําใหบริษัทไม
ตองรับรูรายไดจากการขายและตนทุนขายจากผูรับเหมาชวง นอกจากนี้ ในป 2551 และ 2552 บริษัทไดมีการ
ขายอุปกรณใหกับผูใหบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตรายหนึ่ง จํานวน 74.58 ลานบาท และ 23.61 ลานบาท
ตามลํา ดับ และ ลูกค าดังกล าวไดว าจา งใหบริษัท นําอุป กรณไปติดตั้งเพื่อใหบ ริการการเชื่อ มตอขอ มูลเพื่ อ
สนับสนุนการใหบริการอินเตอรเน็ตใหแกลูกคา End-user ในชวง มกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีรายไดจาก
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การขายอุปกรณเทากับ 2.60 ลานบาท ซึ่งลดลง รอยละ 70.23 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยรายได
ดังกลาวเปนรายไดจากการขายสายทองแดง (Drop Wire) ใหกับผูรับเหมาชวงทุกรายนําไปปฏิบัติงานใหกับ
บริษัทตามสัญญาจางติดตั้ง จํานวนประมาณ 574,000 บาท และ บริษัทยังมีรายไดจากการขายอุปกรณใหกับ
ลูกคารายเดิมขางตนจํานวน 2.03 ลานบาท
นอกจากรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรและรายไดจากการขายอุปกรณแลว บริษัทยังมีรายไดจาก
คาบริหารจัดการและใหบริการบํารุงรักษาโครงขาย ซึ่งในป 2551 มีคาเทากับ 2.50 ลานบาท ในป 2552 มีคา
เทากับ 30.00 ลานบาท และในชวง มกราคม - มิถุนายน 2553 มีคาเทากับ 15.00 ลานบาท โดยเปนรายไดที่
ไดรับจากการบริหารจัดการโครงขายรวมทั้งการบํารุงรักษาโครงขาย ใหกับลูกคารายใหญรายหนึ่ง นอกจากนี้
บริษัทยังมีรายไดจากคาบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งในชวงป 2550-2552 มีจํานวนเทากับ 35.59 ลานบาท
10.32 ลานบาท และ 3.92 ลานบาทตามลําดับ โดยรายไดดังกลาวเปนรายไดจากการบริหารจัดการใหกับกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน ไดแก GCSV ซึ่งบริษัทไดรับรายไดนี้เปนจํานวนรอยละ 20 ของรายไดกอนหักคาใชจายของ
GCSV ตามสัญญา รายไดนี้มีแนวโนมที่จะลดลงในอนาคต เปนผลมาจากการที่รายไดของ GCSV ลดลง ทําให
รายไดจากคาบริหารจัดการและใหบริการบํารุงรักษาลดลง โดยในชวง มกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีรายได
ดังกลาวประมาณ 611,000 บาท หรือลดลงรอยละ 78.12
บริษัทมีตนทุนบริการและขายสําหรับป 2550-2552 จํานวนทั้งสิ้น 92.05 ลานบาท 188.80 ลานบาท
และ 161.62 ลานบาทตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 105.10 ในป 2551 และ ลดลงรอยละ 14.40 ในป 2552
ขณะที่ในชวงมกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีตนทุนบริการและขายเทากับ 84.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
15.99 จากชวงเวลาเดียวกันของป 2552 สาเหตุที่บริษัทมีตนทุนบริการและขายในระดับสูงในป 2551 นั้น เกิด
จากการที่บริษัทเพิ่มจํานวนการขายอุปกรณจํานวนมากในปดังกลาว ประกอบกับบริษัทมีการขยายการลงทุนใน
การใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงประเภทตางๆ ในเชิงรุก ทําใหบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ตนทุนบริการและขายในป 2552 มีจํานวนลดลงเนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในเรื่องการขาย
สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงนี้ ใหเปนการใหยืม ทําใหบริษัทไมตองรับรูรายไดจากการขายและตนทุนขายจาก
ผูรับเหมาชวง นอกจากนี้ ยังเกิดจากยอดขายอุปกรณมีจํานวนลดลง อยางไรก็ตาม จากการลงทุนอยางตอเนื่อง
ในอุปกรณโครงขายของบริษัท ทําใหคาเสื่อมราคาของอุปกรณโครงขายมีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยคาเสื่อม
ราคาคิดเปนรอยละ 1.59 รอยละ 16.71 และ รอยละ 28.69 ในป 2550-2552 ตามลําดับนอกจากคาเสื่อมราคา
แลว ตนทุนคาแรงทางตรง รวมถึงเงินเดือนของพนักงานฝายวิศวกรรมยังคงเปนองคประกอบสําคัญของตนทุน
บริการโดยมีอัตราสวนตอตนทุนบริการทั้งหมดเทากับรอยละ 11.97 รอยละ 11.12 และ รอยละ 17.12 ในป
2550-2552 ตามลําดับ
สําหรับคาใชจายในการบริการสําหรับป 2550-2552 ของบริษัทนั้น มีจํานวนทั้งสิ้น 14.26 ลานบาท
34.51 ลานบาท และ 20.08 ลานบาทตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร
เทากับอัตราสวนรอยละ 9.11 รอยละ 8.10 และ รอยละ 4.17 ตามลําดับ ในชวง มกราคม - มิถุนายน 2553
คาใชจายดังกลาวมีจํานวนเทากับ 9.90 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราสวนตอรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจร
เท า กั บ ร อ ยละ 3.80 ทั้ ง นี้ ค า ใช จ า ยที่ สํ า คั ญ ประกอบด ว ยค า ใช จ า ยในด า นประชาสั ม พั น ธ ค า ใช จ า ยด า น
การตลาด และเงินเดือนของพนักงานในแผนกการขายและการตลาด
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คาใชจายในการบริหาร มีจํา นวนเทากับ 37. 29 ลานบาท 63.89 ลา นบาท และ 82.11 ลานบาท
ตามลําดับ ในป 2550-2552 หรือคิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับอัตราสวนรอยละ 14.89 รอยละ 11.43 และ
รอยละ 15.06 โดยคาใชจายในการบริหารที่สําคัญประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน Back-Office รวมถึง
เงินเดือนผูบริหารและสัวสดิการพนักงาน โดยจํานวนพนักงานนั้นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัว
ของบริษัท และจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทนี้เอง ทําใหบริษัทมีการซื้อสินทรัพยและอุปกรณตางๆที่ใชใน
การบริหารเพิ่มขึ้น ทําใหคาเสื่อมราคาของสินทรัพยดังกลาวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คาใชจายสาธารณูปโภคของ
บริษัทยังมีจํานวนสูงขึ้นในชวงที่ผานมา เนื่องจากการเพิ่มพื้นที่เชาอาคารสํานักงานและการเพิ่มจํานวนพนักงาน
ทั้งนี้ ในชวง ในชวง มกราคม - มิถุนายน2553 คาใชจายในการบริหารมีจํานวนเทากับ 44.61 ลานบาท1 คิดเปน
สัดสวนตอรายไดรวมมีอัตราสวนเทากับรอยละ 15.73 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับสัดสวนในชวงเดียวกันของป 2552
บริษัทมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก 158.37 ลานบาทในป 2550 เปน 369.81 ลานบาท และ 383.54 ลาน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 63.24 รอยละ 66.20 และรอยละ 70.35 ในป
2550-2552 ตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหอัตรากําไรขั้นขั้นตนของบริษัทมีจํานวนสูงขึ้น เกิดจากการที่บริษัทมีรายได
จากคาบริหารจัดการและใหบริการบํารุงรักษาโครงขายเพิ่มขึ้น หากจําแนกประเภทกําไรขั้นตนตามรายไดจาก
การขายและรายไดจากการใหบริการใหเชาวงจรจะพบวากําไรขั้นตนในการใหบริการวงจรใหเชาวงจรนั้นจะ
มากกวากําไรขั้นตนที่เกิดจากการขายอุปกรณอยางมีสาระสําคัญ โดยอัตรากําไรขั้นตนในการใหบริการวงจรให
เชาวงจรเทากับ รอยละ 53.40 รอยละ 71.78 และ รอยละ 70.09 ในชวงป 2550-2552 ตามลําดับ ขณะที่อัตรา
กําไรขั้นตนที่เกิดจากการขายอุปกรณในชวงป 2550-2552 เทากับรอยละ 16.08 รอยละ 34.34 และ รอยละ
24.73 ตามลําดับ สําหรับกําไรขั้นตนในชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 มีมูลคาเทากับ 199.59 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตราสวนกําไรขั้นตนเทากับรอยละ 70.38 โดยมูลคากําไรขั้นตนนั้น เพิ่มขึ้นจากจํานวนในชวงเวลา
เดียวกันของปกอนหนาเทากับ 6.90 ลานบาท หรือเติบโตรอยละ 3.58
สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทนั้น มีจํานวนเทากับ 74.51 ลานบาท 184.85 ลานบาท และ 192.24 ลาน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 29.75 รอยละ 33.09 และรอยละ 35.26 ลานบาท
ตามลําดับ โดยอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นนี้ นอกจากจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของอัตรากําไรขั้นตนแลว ยัง
เกิดจากการควบคุมคาใชจายในการบริการและคาใชจายในการบริหารที่ดีขึ้นของบริษัท นอกจากนี้ในป 2552
บริษัทยังมีจํานวนดอกเบี้ยจายที่ลดลงมาก เนื่องจากบริษัทไดชําระหนี้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นไดครบถวน และ
ในชวง มกราคม - มิถุนายน 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 100.77 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
2552 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.78 ในชวงเวลาดังกลาว บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 35.53 ซึ่งนอย
กว า อั ต รากํ า ไรสุ ท ธิ ใ นช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นหน า ที่ เ ทา กั บ ร อ ยละ 37.72 อั นเป น ผลมาจากการลดลงของ
อัตราสวนกําไรขั้นตน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 533.26 ลานบาท โดยสินทรัพยที่มีจํานวนที่
เปนสาระสําคัญไดแก อุปกรณโครงขายสุทธิ ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับสุทธิ อุปกรณสุทธิ และเงินสดและ
1

คาใชจายในการบริหารจํานวน 44.61 ลานบาท นับรวมคาตอบแทนผูบริหารในชวงเดียวกันจํานวน 10.91 ลานบาท เพื่อใหงบกําไรขาดทุน
ของบริษัทในชวงเวลาดังกลาว สามารถเปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนในชวงเวลาอื่นได เนื่องจากงบกําไรขาดทุนในป 2550 – 2552 นั้น มิได
แยกคาตอบแทนผูบริหารออกจากคาใชจายในการบริหาร
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รายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งมีมูลคาเทากับ 387.14 ลานบาท 74.85 ลานบาท 21.56 ลานบาท และ 20.94 ลาน
บาท ตามลําดับ บริษัทมีหนี้สินเทากับ 142.36 ลานบาท โดยหนี้สินสวนใหญประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เจาหนี้การคา รายไดรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจากลูกคา และภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
จํานวน 30.00 ลานบาท 26.82 ลานบาท 29.42 ลานบาท และ 26.35 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทไมมีภาระ
หนี้สินระยะยาว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 300,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนที่ชําระแลวเทากับ 225,000,000 บาท หรือ
เทากับ 225,000,000 หุน ปจจุบันบริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 390,899,000 บาท การเสนอขายหุนสามัญ
ของบริษัทในครั้งนี้รวมจํานวนทั้งสิ้น 75,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของทุนชําระแลวภายหลังเสนอขายหุน
ประกอบดวย
(1) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 3 ลานหุน เสนอขายใหแก พนักงานของบริษัท โดยเมื่อวันที่
15 - 19 ตุลาคม 2553 บริษัทไดดําเนินการเสนอขายหุนใหแกพนักงานในราคาเทากับ 3.50 บาท
และพนักงานใชสิทธิในการซื้อหุนดังกลาวเต็มจํานวน
(2) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 72 ลานหุน บวกกับจํานวนหุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกพนักงานของ
บริษัทภายใตขอ (1) ขางตนเสนอขายใหแกประชาชน ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายใหแกพนักงาน
ของบริษัทตาม (1) พนักงานใชสิทธิในการซื้อหุนดังกลาวเต็มจํานวน จึงเสนอขายใหแกประชาชน
ไดในจํานวน 72 ลานหุน
ดังนั้น ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300 ลานบาท เรียกชําระแลว 228 ลานบาท โดยแบงเปน
หุนสามัญ 228 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยบริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 72 ลานหุน จัดสรร
และเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ทั้งนี้ภายหลังจากการเสนอขายหุนดังกลาว บริษัทจะมีทุนชําระแลว
เปน 300 ลานบาท
ปจจัยความเสี่ยง
1.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ

บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเปนรายไดหลัก โดยในป 2551, ป2552, และ
หกเดือนแรกของ 2553 ลูกคารายหลัก 5 รายแรกในแตละปมีสัดสวนรายไดเกินกวารอยละ 50 ของรายไดจาก
การใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยมีสัดสวนรวมรอยละ 54.47, รอยละ 55.04, และ รอยละ 53.38
ตามลําดับ ซึ่งหากในอนาคตลูกคาเหลานี้ปรับลดการใชบริการของบริษัท หรือยกเลิกการใชบริการของบริษัท ก็
จะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
รายไดจากลูกคาเหลานี้สวนใหญเปนลูกคาประเภทผูใหบริการดานอินเตอรเน็ต ซึ่งจะใชบริการโครงขาย
วงจรสื่อสารความเร็วสูงของบริษัท โดยบริษัททําการเชื่อมตอไปสูบริเวณพื้นที่ใชบริการของผูใชบริการขั้นสุดทาย
(End-user) บริษัทเชื่อวาบริษัทเปนผูใหบริการรายเดียวที่มีความเปนกลางในการดําเนินธุรกิจโดยมิไดประกอบ
ธุรกิจแขงขันกับลูกคาเหลานี้ และบริษัทยังใหบริการ ในราคาที่เหมาะสมทําใหบริษัทเชื่อวาลูกคาเหลานี้นาจะ
ยังคงใชบริการโครงขายของบริษัทตอไปอยางตอเนื่อง
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลยุทธในการขยายฐานลูกคาในตลาดใหมๆ เพื่อสรางฐานรายไดใหมใหแก
บริษัท เชน กลุมธุรกิจบริการ Digital Broadcasting และกลุมลูกคาบริษัทขามชาติที่ตองการใชบริการเชื่อม
ตอไปตางประเทศ เปนตน ซึ่งถือเปนการลดการพึ่งพิงจากกลุมลูกคารายใหญตามที่ไดกลาวขางตน
1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิต (Supplier)

บริษัทมีการจัดหาวัสดุอุปกรณในการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงจากบริษัทผูผลิตรายใหญที่มี
ชื่อเสียง โดยในสวนของสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงทั้งหมด บริษัทจะจัดซื้อจากผูผลิตรายเดียวไดแก บริษัท เอชบีซี
เทเลคอม จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ฮิตาชิ บางกอก เคเบิ้ล จํากัด) เพื่อมุงใหบริษัทสามารถบริหารจัดการหวงโซ
อุปทานไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและคลองตัว ดังนั้น หากผูผลิตรายดังกลาวไมสามารถสงมอบสาย
เคเบิ้ลใยแกวนําแสงใหบริษัทได หรือสงมอบลาชากวากําหนด อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท
โดยอาจกอใหเกิดความลาชาในการติดตั้งโครงขายและอาจทําใหการใหบริการแกลูกคารายใหมมีความลาชาอัน
จะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท
หากมีปญหาเกี่ยวกับการสงมอบสินคาของ บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จํากัด บริษัทสามารถเปลี่ยนไป
จัดซื้อสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงจากผูผลิตรายอื่นได เนื่องจากมีผูผลิตสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงทั้งในประเทศและ
ต า งประเทศหลายรายที่ ส ามารถผลิ ต ตามมาตรฐานที่ กํ า หนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว า งประเทศ
(International Telecommunication Union: ITU) ซึ่งบริษัทอางอิงมาตรฐานดังกลาวอยูในปจจุบัน บริษัทจึงเชื่อ
วาหากเกิดปญหากับคูคาดังกลาว จะสามารถหาบริษัทผูผลิตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกันไดอยางทันทวงที
ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงในการพึ่งพาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีของผูผลิตรายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป
1.3

ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจวงจรสื่อสารความเร็วสูง

ปจจุบันคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”) มีอํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมใหแกผูประกอบการรายใหมบนพื้นฐานแหงหลักการการแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม บริษัท
ไมสามารถคาดการณไดวาจะมีผูประกอบการอื่นอีกกี่รายที่จะไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เพิ่ ม เติ ม โดยที่ ผู ป ระกอบการรายใดที่ มี ค วามพร อ มก็ จ ะสามารถขอใบอนุ ญ าตในการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมได ซึ่งหากมีจํานวนผูประกอบการเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหการแขงขันมีความรุนแรงมากขึ้น
ในปจจุบันนี้ คูแขงทางการคาของบริษัทมีเพียงผูประกอบการจํานวนหนึ่งที่ไดรับอนุญาตประกอบ
กิ จ การตั้ ง แต อ ดี ต ที่ รั ฐ บาลยั ง ใช ร ะบบสั ม ปทาน รวมทั้ ง ผู ป ระกอบการที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมประเภทที่ 2 และ 3 เพียงบางรายเทานั้น โดยไมรวมถึงผูประกอบการที่ใชโครงสรางสาธารณูปโภคที่
มีอยูในการใหบริการประเภทอื่นที่ไมใชการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเหมือนบริษัท นอกจากนี้ การ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมนั้น จําเปนตองอาศัยความสามารถและประสบการณของผูบริหารและพนักงานใน
การดําเนินธุรกิจ รวมทั้งเงินลงทุนจํานวนมาก จึงทําใหผูประกอบการขนาดใหญจะมีความไดเปรียบในดานการ
แขงขันมากกวาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้น บริษัทคาดวาภาวะการแขงขันในอนาคตจึงไม
นาจะรุนแรงมากนัก ทั้งนี้ บริษัทไดวางกลยุทธเพื่อรองรับภาวะการแขงขันโดยจะเนนการประกอบธุรกิจที่บริษัทมี
ศักยภาพในการแขงขันและยึดหลักความเปนกลาง โดยเนนที่จะใหบริการเปนผูใหบริการเฉพาะโครงขายเทานั้น
(Network Provider Only) นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินการสรางโครงขายวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพ
สวนที่ 1 หนา 9

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

อยางตอเนื่องเพื่อ เพิ่มพื้นที่ในการใหบริการและรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มความ
ไดเปรียบทางดานการแขงขันตอไปในระยะยาว
1.4

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เทคโนโลยีของโครงขายการสื่อสารและโทรคมนาคมอาจแบงไดเปน 2 สวน คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
โครงขายในสวนของ Last Mile ซึ่งเปนโครงขายสวนสุดทายจากผูใหบริการไปยัง End-Users เชน เทคโนโลยี
WiMax, เทคโนโลยี Wi-Fi, หรือ 3G เปนตน และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงขายหลัก (Core Network) ซึ่งเปน
โครงขายพื้นฐาน (Infrastructure) ของผูใหบริการซึ่งหากเทคโนโลยีทั้ง 2 สวนมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัทไม
สามารถปรับตัวตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงไดทันตามอุตสาหกรรมก็อาจสงผลทําใหลูกคาของบริษัทเปลี่ยนไปใช
บริการของผูประกอบการรายอื่นที่มีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพดีกวา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอจํานวนลูกคา
และกระทบตอรายไดของบริษัทในทายที่สุด
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในสวนของการใหบริการโครงขายพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งไดแก
บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ผานโครงข ายสายเคเบิ้ลใยแกว นําแสง โดยเชื่ อมโยงอุปกรณโครงขา ยดว ย
เทคโนโลยี TDM, SDH หรือ Ethernet ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก และโครงขายสายเคเบิ้ลใย
แกวนําแสงดังกลาว ยังสามารถรองรับการพัฒนาความเร็วของการรับสงสัญญาณที่เพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่องและ
มีอายุการใชงานคงทนยาวนานกวา 10 ป ดังนั้น โดยเทคโนโลยีของอุปกรณโครงขายเพื่อรับสงสัญญาณ ที่บริษัท
ใชอยูในปจจุบันดังกลาว สามารถรองรับผูใหบริการโทรคมนาคมตางๆ ที่มีความแตกตางและเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง เชน โทรศัพทมือถือทั้งระบบ GSM, 3G, หรือ LTE ผูใหบริการอินเตอรเน็ตแบบทางสายและไรสาย เชน
Leased line, Wi-Fi หรือ WiMax ผูใหบริการ IPTV ผูใหบริการเกี่ยวกับสารสนเทศ เชน Data Center หรือ Cloud
Computing เปนตน สําหรับการเขามาของเทคโนโลยี 3G นั้น บริษัทอาจไดรับผลกระทบในแงความตองการใช
วงจรเชา TDM ที่ลดลง จากลูกคา End-user บางสวนที่เปนองคกรขนาดเล็กและมีความออนไหวกับราคาสูง
อาจใชบริการระบบ 3G เปนทางเลือก หากอัตราคาบริการของระบบ 3G ต่ํา
ดังนั้นอาจสรุปไดวา บริษัทในฐานะของผูใหบริการวงจรเชื่อมตอโครงขายพื้นฐานความเร็วสูงซึ่งถือเปน
หั ว ใจหลั ก ของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของผู ใ ห บ ริ ก ารโทรคมนาคมประเภทอื่ น ๆ นั้ น จะได รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอนขางนอ ย นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานวิศวกรและผูเชี่ยวชาญของบริษัทซึ่งจะ
ติ ด ตามและศึ ก ษาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มและแผนระยะยาวในการนํ า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเหมาะสมตอไปในอนาคต
1.5

ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับกิจการโทรคมนาคม
(ก) การเปลี่ยนแปลงขององคกรกํากับดูแลและความไมชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

ปจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยูภายใตกฎหมายหลักสองฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
(“พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543”) และ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2544 (ตามที่ไดมีการแกไข) (“พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม”) โดย พ.ร.บ. องคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 นั้น เปนกฏหมายที่กําหนดที่มา อํานาจหนาที่ และ บทบาทของ คณะกรรมการกิจการ
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โทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กทช. ซึ่งเปนผูที่ใชอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม สําหรับ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม กําหนดใหผูประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตอ งไดรับอนุญาตและอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ หรือ กทช. ซึ่งเปนองคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 เพื่อทําหนาที่กํากับดูแล
กิ จ การโทรคมนาคมในประเทศไทย โดย คณะกรรมการ กทช. มี อํ า นาจตาม พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบตางๆ ตามแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม อันอาจสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบสําคัญที่เกี่ยวของกับ (1) การแขงขันโดย
เสรี แ ละเป น ธรรมระหว า งผู ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคม (2) อั ต ราค า ธรรมเนี ย มและค า บริ ก ารในกิ จ การ
โทรคมนาคม (3) การจัดสรรคลื่นความถี่และทรัพยากรโทรคมนาคมอื่นๆ (4) การคุมครองผูใชบริการ และ (5)
การส งเสริ ม บริ ก ารด า นโทรคมนาคมอื่ นๆ ที่ เป น ประโยชน ตอ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม เป น ตน ทั้ ง นี้
กฎระเบียบดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขไดในอนาคต ซึ่งทําใหธุรกิจของบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงหาก
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนั้นสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติเมื่อ คณะกรรมการ กทช. มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขกฎระเบียบเรื่องใดนั้น คณะกรรมการ กทช. จะ
ทําการประชาสัม พันธใหผู ประกอบการทราบลวงหน ารวมทั้ง จัดใหมีก ารประชุ มสัมมนาหรือการทํา ประชา
พิจารณเพื่อชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแกไขและรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการและผูเกี่ยวของที่จะ
ไดรับผลกระทบ รวมทั้งจากประชาชนผูใชบริการทุกภาคสวน และคณะกรรมการ กทช. จะกําหนดใหเวลา
พอสมควรแกผูประกอบการในการเตรียมความพรอมกอนการบังคับใชกฎระเบียบใหมดวย
อนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ไดถูกยกเลิกและไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550
แทน โดยมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนองคกรอิสระองคกร
หนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม จึงมีผลใหมีการตรากฎหมายขึ้นเพื่อจัดตั้งองคองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมซึ่ง
ตอไปจะมีเพียงองคกรเดียว คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (“กสทช.”) โดยในขณะนี้รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะประกาศใชแทนที่ พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ยังอยูในกระบวนการนิติบัญญัติ จึงยังไมมีความแนชัดวารางกฎหมายฉบับดังกลาวจะมีผล
ใชบังคับเมื่อใด อยางก็ไรดี เมื่อรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับและมีการจัดตั้ง กสทช. ก็อาจทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายขององคกรกํากับดูแล รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่กลาวขางตน
(ข) การตรวจสอบสัญญาหรือขอตกลงระหวางบริษัทกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวาง
ประเทศ หรือบุคคลที่อยูในตางประเทศ
ภายใตบังคับของมาตรา 54 แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกอบกับประกาศ กทช.
เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทํากับรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลที่อยูในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ระบุวาบริษัทมีหนาที่จัดสงรางสัญญาหรือ
รางความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการและการใหบริการโทรคมนาคมที่จะเขาทํากับรัฐบาลตางประเทศ
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องคกรระหวางประเทศ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยูในตางประเทศ รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
สัญญาหรือความตกลงดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจาก กทช. เวนแตสัญญาหรือความตกลงตางๆ ดังกลาวจะ
เขาขายเปนการจัดซื้อจัดจางตามปกติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ กทช. ประกาศกําหนด โดย กทช. อาจรอง
ขอใหบริษัทแกไขสัญญาหรือความตกลงใดๆ ขางตน ภายใตเงื่อนไขที่ กทช. กําหนด ซึ่งในปจจุบัน บริษัทไดทํา
สัญญาการใหบริการใหเชาโครงขายแกลูกคาซึ่งเปนบริษัทตางประเทศจํานวนหนึ่ง และบริษัทยังคงมีแผนที่จะ
ขยายธุรกิจดังกลาวเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมถึงกลุมผูใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International
Carrier) ที่ตั้งอยูในตางประเทศ ดังนั้นภายใตบังคับของมาตรา 54 แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม
อาจสงผลใหบริษัทมีขอจํากัดในการเขาทําสัญญาดังกลาวซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการตามแผนการ
ขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายไดที่บริษัทจะไดรับจากการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมผูใหบริการโทรคมนาคม
ในตางประเทศในอนาคต
(ค) คําสั่งศาลปกครองใหทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคม
แหงชาติเรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz
กรณีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคม
แหงชาติเรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน
2.1 GHz ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ( “ประกาศฯ” ) ยังผลให กทช.ตองระงับการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อ
ประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz ตลอดจนระงับการจัดการประมูลคลื่นความถี่ ตามประกาศ
ฯ ไว เปนการชั่วคราว จนกวาคดีที่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ยื่นฟอง กทช.จะถึงที่สุด หรือศาลจะมีคําสั่งเปนอยาง
อื่นนั้น บริษัทไดศึกษาคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 379/2553 ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 แลวเห็นวากรณีนี้เปน
เรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งที่เกี่ยวเนื่องกับการออกกฎ คือ ประกาศของ กทช. เรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ เพื่ อ การประกอบกิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ IMT ย า น 2.1 GHz
(โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3 G) จึงเปนกรณีที่ศาลพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งตองใชระบบคลื่นความถี่ เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารเทานั้น ไมนาจะหมายความรวมถึง
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองใชระบบอื่นๆ เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารดวย
ดังนั้น การที่กทช.ไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งใชระบบอื่นนอกเหนือจาก ระบบคลื่นความถี่
จึงนาจะมีผลสมบูรณถูกตองตามกฎหมายแลว.
ศาลปกครองสูงสุดไดใหเหตุผลไวในคําสั่งที่ 379/2553 ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 สรุปสาระสําคัญไว
วา “ ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ให กทช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (1)
กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี่วิทยุใหสอดคลองกับ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (2)กําหนดลักษณะและ
ประเภทของกิจการโทรคมนาคม (3) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
(4) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม (5)กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การอนุญาต เงื่อนไขคาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมการอนุญาตตาม (3) และ (4) รวมทั้งการกํากับดูแลการ
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ประกอบกิจการโทรคมนาคม เห็นวา ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง (3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 แม กทช. มี
อํานาจพิจารณาอนุญาตและกํากับการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม และประกอบกิจการโทรคมนาคม
ก็ตาม แตตามมาตรา 63 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นใหคณะกรรมการรวมมีอํานาจ (1)
กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทการบริการคลื่นความถี่ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญ (2)
จัดทําตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (3) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ ระหวางคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่
อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับตารางกําหนดคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสามารถนํามาใชประโยชน
ได เมื่อพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหคณะกรรมการรวมมีอํานาจจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่
และตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ แ ห ง ชาติ ต ลอดจนจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ร ะหว า งคลื่ น ความถี่ ที่ ใ ช ใ นกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการวิทยุโทรคมนาคม แม กทช. จะอางวาคลื่นดังกลาว เปนคลื่น
โทรคมนาคมตามที่กรมไปรษณียโทรเลขไดประกาศไวเดิม และสอดคลองกับตารางกําหนดความถี่วิทยุแหง
ขอบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง ประเทศก็ตาม แตเมื่อ กทช. จะดําเนินการตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
(1)(3)(4) และ (5) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ไดตองมีการดําเนินการจัดทําแผนแมบทการบริหาร คลื่นความถี่
และตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ แ ห ง ชาติ ต ลอดจนจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ร ะหว า งคลื่ น ความถี่ ที่ ใ ช ใ นกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการวิทยุโทรคมนาคม โดยคณะกรรมการรวมกอน ตามมาตรา 63
และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ขอเท็จจริงปรากฏวา ไมมีคณะกรรมการรวม การจัดทําแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและกิจการ
วิทยุโทรคมนาคมจึงไมเกิดขึ้น ดังนั้นการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผน
ความถี่วิทยุของ กทช. ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง (1)แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยกฎหมาย ดวยเหตุนี้การออกประกาศของ กทช. จึงนาจะไมชอบดวยกฏหมายดังกลาว ” ผลจากคําสั่งทุเลา
การบังคับตามกฎของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ ไดกอใหเกิดการวิพากษวิจารณในสังคมจนทําใหเกิดความ
สงสัยในประเด็นเรื่องอํานาจ กทช. ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตางๆที่ผานมา ซึ่งรวมทั้ง
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง (มีโครงขายเปนของตนเอง) ของบริษัทดวย
นอกจากนี้ บริษัทเห็นวากรณีที่ศาลพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งตองใชระบบคลื่นความถี่ เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารเทานั้น ไมนาจะหมายความรวมถึง
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองใชระบบอื่นๆ เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารดวย
เพราะตาม ม.3 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2543ไดกําหนดนิยามคําวา “กิจการโทรคมนาคม” หมายความวา “กิจการซึ่ง
ใหบริการการสง การแพร หรือการรับเครื่องหมายสัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด ซึ่ง
สามารถเขาใจความหมายไดโดยระบบสาย ระบบคลื่นความถี่ ภาพแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น
ระบบใดระบบหนึ่ ง หรื อ หลายระบบรวมกั น หรื อ กิ จ การโทรคมนาคมที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ หรื อ การที่
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คณะกรรมการรวมกําหนดใหเปน กิจการโทรคมนาคม” จะเห็นวา คําสั่งศาลปกครองสูงสุดนี้ไมนาจะกระทบตอ
การออกใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมใหแกบริษัท เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตลอดจนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตของบริษัทเปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใชระบบสายเพียงระบบ
เดียว ไมมีการใชระบบคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท แตอยางใด แมตามคําสั่งศาล
ปกครองสูงสุดจะใหเหตุผลวา เมื่อ กทช.จะดําเนินการตาม ม. 51 วรรคหนึ่ง (1) (3) (4) และ (5) ไดตองมีการ
ดําเนินการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติตลอดจนจัดสรรคลื่น
ความถี่ระหวางคลื่นความถี่ที่ใชใน กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดย
คณะกรรมการรวม ตาม ม.63 และ ม.64 แตเมื่อยังไมมีคณะกรรมการรวม การจัดทําแผนแมบทฯ และตาราง
ตลอดจนการจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จึงไมเกิดขึ้น กทช.จึงอาจจะไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ในการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตาม ม. 51 วรรคหนึ่ง (4) แตคําวาการออกใบอนุญาตฯในบริบทแหงคดี
นี้ นั้น ศาลปกครองสูงสุดนาจะหมายถึง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ตองใชระบบคลื่นความถี่เปน
สื่อกลางในการติดตอสื่อสารเทานั้น ไมนาจะหมายรวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใชระบบอื่นๆ
ดวย
1.6

ความเสี่ยงเนื่องดวยโครงขาย อุปกรณ ระบบการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร และทรัพยสินอื่น
ที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท
(ก) ความเสี่ยงเนื่องดวยโครงขาย

ภายใตบังคับของมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดใหผูไดรับ
ใบอนุญาตที่จะดําเนินการในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ และติดตั้งอุปกรณประกอบใดๆ ที่จําเปนตอ
การดําเนินการใหบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ตางๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก กทช. ใหเปนผูมีสิทธิแหงทาง
(Right of Way) ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดรับความเห็นชอบจาก กทช.ใหเปนผูมีสิทธิแหงทาง แลวในบางพื้นที่ของ
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ผูเปนเจาของสิทธิแหงทางบางรายยังขาดความรูความเขาใจใน
สิทธิและหนาที่ รวมทั้งไมเขาใจถึงสิทธิของผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายในการที่
บริษัทจะสามารถเขาไปใหบริการในพื้นที่ของเจาของสิทธิแหงทางเมื่อไดรับอนุญาตจาก กทช. ทําใหบริษัทไม
สามารถขยายพื้นที่การใหบริการไปยังที่ตางๆไดตามแผนที่วางไว ตัวอยางเชน พื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบาง
แหง เปนตน
นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงขายที่ติดตั้งแลวเสร็จจํานวนหนึ่งที่ยังอยูในระหวางการดําเนินการขออนุญาต
จาก กทช.และเมื่อบริษัทไดรับอนุญาตใหเปนผูมีสิทธิแหงทางในพื้นที่ตางๆแลว บริษัทตองของอนุญาตการ
ดําเนินการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ และติดตั้งอุปกรณประกอบใดๆ กับหนวยงานอื่นๆ เพิ่มเติม เชน
หนวยงานของรัฐ หรือผูใหบริการสาธารณูปโภค ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐหรือผูใหบริการ
สาธารณูปโภคนั้นๆ กําหนด ดังนั้น บริษัทอาจมีภาระที่จะตองชําระคาธรรมเนียมการติดตั้ง คาบํารุงรักษา
คาใชจายในการดําเนินการที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม อันอาจสงผลใหบริษัทมีตนทุนทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และอาจกระทบ
ตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
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(ข) ความเสี่ยงเนื่องดวยอุปกรณ ระบบการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร และทรัพยสินอื่นที่ใช
ในการดําเนินงานของบริษัท
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ซับซอน การประกอบ
ธุรกิจของบริษัทจึงจําเปนตองมีระบบบริหารจัดการเครือขายที่ดี ซึ่งระบบดังกลาวจะตองทํางานไดอยางมี
เสถี ย รภาพตลอดเวลา เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า หากระบบการทํ า งานทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยเฉพาะกับการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงนั้นเกิดเหตุขัดของขึ้นกับโครงขายหลักก็อาจสงผลกระทบตอ
การทํางานของวงจรอื่นๆ ในวงกวาง
ดว ยเหตุนี้ บริ ษัท จึ งได วางแผนการทํ า งานที่ รั ดกุ ม โดยมี ก ารจัด ตั้ งศู น ยป ฏิบั ติ ก ารเครือ ข า ยสํ า รอง
DROC (Disaster Recovery Operation Center) เพื่อรองรับกรณีเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อการใหบริการ
อยางตอเนื่องตลอดเวลา สําหรับระบบการทํางานภายในบริษัท บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงโดยมีระบบ
ควบคุมการเขาออกหองปฏิบัติการของบริษัทโดยจะอนุญาตใหพนักงานที่ผานการอบรมและไดใบรับรอง คุณวุฒิ
ตามที่บริษัทกําหนดเทานั้นที่จะสามารถเขาหองควบคุมการปฏิบัติการไดเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล
ในสวนของการคัดสรรเครื่องมืออุปกรณนั้น บริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยมีการคัดสรรสาย
เคเบิ้ลใยแกวนําแสงอยางดีและอุปกรณระดับมาตรฐานสากลเพื่อประสิทธิภาพในการใหบริการ ในสวนของ
อุปกรณหลักที่สําคัญของโครงขายหลัก (Core Network) เชน ระบบ Power Supply และ CPU บริษัทไดจัดใหมี
ชุดอุปกรณสํารอง ชุดที่ 2 ซึ่งติดตั้งพรอมใชงานลักษณะ Hot-standby เพื่อใหสามารถทดแทนกับอุปกรณหลัก
กรณีที่เกิดปญหาไดทันที สวนการติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง บริษัทจะติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงอยาง
นอย 2 เสนทางใหกับโครงขายหลักและไมทับซอนในทางกายภาพเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่สายเคเบิ้ลใยแกว
นําแสงเสนใดเสนหนึ่งเกิดการชํารุด นอกจากนี้ ในแงของระบบที่เกี่ยวของกับผูใชงานโดยตรงนั้น บริษัทยังมี
นโยบายปองกันลวงหนากอนเกิดปญหา (Preventive) โดยการหาจุดบกพรองและรีบดําเนินการแกไขกอนที่
ความผิดพลาดตางๆ จะเกิดขึ้น โดยทีมงานผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคจะเขาดําเนินการตรวจสอบขายสาย
อุปกรณหลัก ตลอดจนอุปกรณสนับสนุนตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานทุกเมื่อ เชน การตรวจสอบวาขายสาย
อยูในสภาพที่เสี่ยงตอการเกิดอันตรายหรือไม การเขาบํารุงเครื่องปรับอากาศภายในชุมสาย การทดสอบอุปกรณ
หลักและอุปกรณเกี่ยวเนื่องใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานเปนตน
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร

เริ่ ม แรกนั้ น บริ ษั ท ก อ ตั้ ง โดยผู ถื อ หุ น หลั ก ของบริ ษั ท ในป จ จุ บั น ทั้ ง หมด 9 ท า น โดยแต ล ะท า นเป น
ผูบริหารของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันอยางชัดเจน เนื่องจากธุรกิจของบริษัท
เปนธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและกฏเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจที่ซับซอน
บริษัทจึงตองอาศัยความรูความสามารถ ความชํานาญและประสบการณของบุคลากรเปนหลักหากบริษัท
สูญเสียผูบริหารเหลานี้และพนักงานที่สําคัญก็อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการวางแผนผูสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) และเนนการพัฒนา
บุคคลากรอยางตอเนื่อ ง โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและฝกอบรมพนัก งานทุกระดับ เชน การให
ทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในดานตางๆ เชน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
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วิศวกรรม การใหพนักงานไดรับการอบรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงตางๆ ทั้งทางดานทักษะวิชาชีพ และในดานการ
พัฒนาทักษะในการทํางานตางๆ ซึ่งการพัฒนาและฝกอบรมดังกลาวจะทําใหพนักงานมีความรูความสามารถ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมของพนักงานสําหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้
การสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการทํางานแบบ Bottom Up ทําใหพนักงานโดยเฉพาะผูบริหารระดับกลางไดมี
ส ว นร ว มในการระดมความคิ ด และร ว มกํ า หนดแนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน อี ก ทั้ ง ผู บ ริ ห ารทุ ก ท า นนั้ น ให
ความสําคัญกับการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ (Team Work) ทั้งในสายงานเดียวกันและตางสายงาน จึง
สามารถรวมกันแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดีตลอดมา
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ความเสี่ยงจากโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกพนักงานของบริษัทในราคาต่ํากวาราคาเสนอ
ขายแกประชาชน
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ไดมีมติใหบริษัท
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน ไมเกิน 3 ลานหุน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ1 ของจํานวนหุนภายหลังการเสนอ
ขายครั้งนี้ เพื่อเสนอขายใหแกพนักงานของบริษัทที่เปนรายยอยตามนิยามของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะ
ยาว และเพื่อใหบริษัทสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง บริษัทไดดําเนินการเสนอขายหุนใหแก
พนักงานดังกลาวเมื่อวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2553 ในราคาเทากับ 3.50 บาท และพนักงานใชสิทธิในการซื้อหุน
ดังกล าวเต็มจํา นวน สงผลให บริษั ทมีทุ นชําระแล วเท ากับ 228.00 ลานบาท ทั้งนี้ หุนที่ เสนอขายดังกลา วมี
ขอจํากัดการหามขายทั้งจํานวน โดยจะถูกหามขายเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน พนักงานสามารถขายหุนที่ถูกหามขายไดจํานวนไม
เกินรอยละ 50 และสามารถขายหุนไดทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป อยางไรก็ตามราคาดังกลาว เปน
ที่ต่ํากวาราคาที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ดังนั้น ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลงจาก
การที่พนักงานดังกลาวนําหุนออกขาย
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ความเสี่ยงจากกลุมผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
บริษัท

ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทกอนการเสนอขาย
หลักทรัพยจะเปนผูถือหุนรายใหญและเปนผูบริหารของบริษัท โดยจะมีสัดสวนในการถือหุนรวมกันรอยละ 75
ของทุนชําระแลว ซึ่งทําใหสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องตางๆ ได โดยที่ผูถือหุนรายอื่นๆ อาจไม
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลกับผูถือ หุนรายใหญได ยกเว นในเรื่องที่กฎหมายที่
เกี่ยวของหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุนและเรื่อง
ที่กลุมผู ถือ หุนรายใหญมีส วนไดส วนเสี ย ซึ่ง ทําให กลุมผูถื อหุนรายใหญไมสามารถลงคะแนนเสียงในวาระ
ดังกลาวได
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