บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

1.1

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญ

บริษัทมีรายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเปนรายไดหลัก โดยในป 2551, ป 2552,
และ หกเดือนแรกของป 2553 ลูกคารายหลัก 5 รายแรกในแตละปมีสัดสวนรายไดเกินกวารอยละ 50 ของ
รายไดจากการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง โดยมีสัดสวนรวมรอยละ 54.47, รอยละ 55.04, และ รอยละ
53.38 ตามลําดับ ซึ่งหากในอนาคตลูกคาเหลานี้ปรับลดการใชบริการของบริษัท หรือยกเลิกการใชบริการของ
บริษัท ก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
รายไดจากลูกคาเหลานี้สวนใหญเปนลูกคาประเภทผูใหบริการดานอินเตอรเน็ต ซึ่งจะใชบริการ
โครงข า ยวงจรสื่ อ สารความเร็ ว สู ง ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ทํ า การเชื่ อ มต อ ไปสู บ ริ เ วณพื้ น ที่ ใ ช บ ริ ก ารของ
ผูใชบริการขั้นสุดทาย (End-user) บริษัทเชื่อวาบริษัทเปนผูใหบริการรายเดียวที่มีความเปนกลางในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยบริษัทมิไดประกอบธุรกิจแขงขันกันกับลูกคาเหลานี้และบริษัทยังใหบริการ ในราคาที่เหมาะสมทําให
บริษัทเชื่อวาลูกคาเหลานี้นาจะยังคงใชบริการโครงขายของบริษัทตอไปอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลยุทธในการขยายฐานลูกคาในตลาดใหมๆ เพื่อสรางฐานรายไดใหมใหแก
บริษัท เชน กลุมธุรกิจบริการ Digital Broadcasting และกลุมลูกคาบริษัทขามชาติที่ตองการใชบริการเชื่อม
ตอไปตางประเทศ เปนตน ซึ่งถือเปนการลดการพึ่งพิงจากกลุมลูกคารายใหญตามที่ไดกลาวขางตน
1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผลิต (Supplier)

บริษัทมีการจัดหาวัสดุอุปกรณในการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงจากบริษัทผูผลิตรายใหญที่มี
ชื่อเสียง โดยในสวนของสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงทั้งหมด บริษัทจะจัดซื้อจากผูผลิตรายเดียวไดแก บริษัท เอช
บีซี เทเลคอม จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ฮิตาชิ บางกอก เคเบิ้ล จํากัด) เพื่อมุงใหบริษัทสามารถบริหารจัดการหวง
โซอุปทานไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและคลองตัว ดังนั้น หากผูผลิตรายดังกลาวไมสามารถสงมอบสาย
เคเบิ้ลใยแกวนําแสงใหบริษัทได หรือสงมอบลาชากวากําหนด อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท
โดยอาจกอใหเกิดความลาชาในการติดตั้งโครงขายและอาจทําใหการใหบริการแกลูกคารายใหมมีความลาชา
อันจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท
หากมีปญหาเกี่ยวกับการสงมอบสินคาของบริษัท เอชบีซี เทเลคอม จํากัด บริษัทสามารถเปลี่ยนไป
จัดซื้อสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงจากผูผลิตรายอื่นได เนื่องจากมีผูผลิตสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงทั้งในประเทศ
และตางประเทศหลายรายที่สามารถผลิต ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
(International Telecommunication Union: ITU) ซึ่งบริษัทอางอิงมาตรฐานดังกลาวอยูในปจจุบัน บริษัทจึง
เชื่อวาหากเกิดปญหากับคูคาดังกลาว จะสามารถหาบริษัทผูผลิตรายอื่นที่มีคุณสมบัติเทาเทียมกันไดอยาง
ทันทวงที ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงในการพึ่งพาผูผลิตรายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป
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1.3

ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจวงจรสื่อสารความเร็วสูง

ป จ จุ บั น คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ (“กทช.”) มี อํ า นาจในการออกใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมใหแกผูประกอบการรายใหมบนพื้นฐานแหงหลักการการแขงขันโดยเสรีและเปน
ธรรม บริษัทจึงไมสามารถคาดการณไดวาจะมีผูประกอบการอื่นอีกกี่รายที่จะไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเพิ่มเติม โดยที่ผูประกอบการรายใดที่มีความพรอมก็จะสามารถขอใบอนุญาตในการประกอบ
กิจการโทรคมนาคมได ซึ่งหากมีจํานวนผูประกอบการเพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหการแขงขันมีความรุนแรงมากขึ้น
ในปจจุบันนี้ คูแขงทางการคาของบริษัทมีเพียงผูประกอบการจํานวนหนึ่งที่ไดรับอนุญาตประกอบ
กิจการตั้งแตอ ดีตที่รัฐบาลยังใชระบบสัมปทาน รวมทั้งผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจ การ
โทรคมนาคมประเภทที่ 2 และ 3 เพี ย งบางรายเท า นั้ น โดยไม ร วมถึ ง ผู ป ระกอบการที่ ใ ช โ ครงสร า ง
สาธารณูปโภคที่มีอยูในการใหบริการประเภทอื่นที่ไมใชการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงเหมือนบริษัท
นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจโทรคมนาคมนั้น จําเปนตองอาศัยความสามารถและประสบการณของผูบริหาร
และพนักงานในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งเงินลงทุนจํานวนมาก จึงทําใหผูประกอบการขนาดใหญจะมีความ
ไดเปรียบในดานการแขงขันมากกวาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้น บริษัทคาดวาภาวะการ
แขงขันในอนาคตจึงไมนาจะรุนแรงมากนัก ทั้งนี้ บริษัทไดวางกลยุทธเพื่อรองรับภาวะการแขงขันโดยจะเนน
การประกอบธุรกิจที่บริษัทมีศักยภาพในการแขงขันและยึดหลักความเปนกลาง โดยเนนที่จะใหบริการเปนผูให
บริการเฉพาะโครงขายเทานั้น (Network Provider Only) นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินการสรางโครงขายวงจร
สื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใหบริการและรองรับความตองการของลูกคา
ที่เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มความไดเปรียบทางดานการแขงขันตอไปในระยะยาว
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) ของผูใหบริการ ซึ่งหากเทคโนโลยีทั้ง 2 สวนมีการเปลี่ยนแปลงและบริษัท
ไมสามารถปรับตัวต อสภาวะการเปลี่ยนแปลงไดทันตามอุตสาหกรรมก็อาจสงผลทําใหลูกคาของบริษั ท
เปลี่ยนไปใชบริการของผูประกอบการรายอื่นที่มีการใหบริการที่มีประสิทธิภาพดีกวา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
จํานวนลูกคาและกระทบตอรายไดของบริษัทในทายที่สุด
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในสวนของการใหบริการโครงขายพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งไดแก
บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงผานโครงขายสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง โดยเชื่อมโยงอุปกรณโครงขายดวย
เทคโนโลยี TDM, SDH หรือ Ethernet ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก และโครงขายสายเคเบิ้ล
ใยแกวนําแสงดังกลาวยังสามารถรองรับการพัฒนาความเร็วของการรับสงสัญญาณที่เพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่อง
และมีอายุการใชงานคงทนยาวนานกวา 10 ป โดยเทคโนโลยีของอุปกรณโครงขายเพื่อรับสงสัญญาณ ที่บริษัท
ใชอยูในปจจุบันดังกลาว สามารถรองรับผูใหบริการโทรคมนาคมตางๆ ที่มีความแตกตางและเปลี่ยนแปลง
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อยางตอเนื่อง เชน โทรศัพทมือถือทั้งระบบ GSM, 3G, หรือ LTE ผูใหบริการอินเทอรเน็ตแบบทางสายและไร
สาย เชน Leased line, Wi-Fi, หรือ WiMax ผูใหบริการ IPTV ผูใหบริการเกี่ยวกับสารสนเทศ เชน Data
Center หรือ Cloud Computing เปนตน สําหรับการเขามาของเทคโนโลยี 3G นั้น บริษัทอาจไดรับผลกระทบ
ในแงความตองการใชวงจรเชา TDM ที่ลดลง จากลูกคา End-user บางสวนที่เปนองคกรขนาดเล็กและมีความ
ออนไหวกับราคาสูง อาจใชบริการระบบ 3G เปนทางเลือก หากอัตราคาบริการของระบบ 3G ต่ํา
ดังนั้นอาจสรุปไดวา บริษัทในฐานะของผูใหบริการวงจรเชื่อมตอโครงขายพื้นฐานความเร็วสูงซึ่งถือ
เปนหัวใจหลักของการดําเนินธุรกิจของผูใหบริการโทรคมนาคมประเภทอื่นๆ นั้นจะไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอนขางนอย นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานวิศวกรและผูเชี่ยวชาญของบริษัทซึ่งจะ
ติดตามและศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมและแผนระยะยาวในการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเหมาะสมตอไปในอนาคต
1.5

ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับกิจการโทรคมนาคม
(ก) การเปลี่ยนแปลงขององคกรกํากับดูแลและความไมชัดเจนในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

ปจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยูภายใตกฎหมายหลักสองฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2543 (“พ.ร.บ. องค กรจัด สรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 2543”) และ พระราชบัญ ญัติก ารประกอบกิจ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (ตามที่ไดมีการแกไข) (“พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม”) โดย พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 นั้น เปนกฏหมายที่กําหนดที่มา อํานาจหนาที่ และ บทบาทของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กทช. ซึ่งเปนผูที่ใชอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจ การโทรคมนาคมตาม พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การโทรคมนาคม สํ า หรั บ พ.ร.บ. การประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม กําหนดใหผูประกอบกิจการโทรคมนาคมตองไดรับอนุญาตและอยูภายใตการกํากับดูแลของ
กทช. ซึ่ ง เป นองค ก รอิ ส ระที่จั ด ตั้ ง ขึ้น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ป พ.ศ. 2540 เพื่ อ ทํ า หน า ที่ กํ ากั บ ดู แลกิ จ การ
โทรคมนาคมในประเทศไทย โดย กทช. มีอํานาจตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมในการกําหนด
นโยบายและออกกฎระเบียบตางๆ ตามแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม อันอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบสําคัญที่เกี่ยวของกับ (1) การแขงขันโดยเสรีและเปนธรรมระหวาง
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม (2) อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการในกิจการโทรคมนาคม (3) การจัดสรร
คลื่นความถี่และทรัพยากรโทรคมนาคมอื่นๆ (4) การคุมครองผูใชบริการ และ (5) การสงเสริมบริการดาน
โทรคมนาคมอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนตน ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกลาวอาจมี
การเปลี่ ย นแปลงแกไ ขได ใ นอนาคต ซึ่ งทํ า ให ธุร กิจ ของบริ ษัท อาจได รับ ความเสี่ย งหากการเปลี่ ยนแปลง
กฎระเบียบนั้นสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบธุรกิจของบริษัท อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเมื่อ กทช.
มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขกฎระเบียบเรื่องใดนั้น กทช. จะทําการประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบ
ลวงหนารวมทั้งจัดใหมีการประชุมสัมมนาหรือการทําประชาพิจารณเพื่อชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแกไข
และรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการและผูเกี่ยวของที่จะไดรับผลกระทบ รวมทั้งจากประชาชนผูใชบริการ
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ทุกภาคสวน และ กทช. จะกําหนดใหเวลาพอสมควรแกผูประกอบการในการเตรียมความพรอมกอนการบังคับ
ใชกฎระเบียบใหมดวย
อนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 ไดถูกยกเลิกและไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.
2550 แทน โดยมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนองคกรอิสระ
องคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจ การโทรคมนาคม จึ งมี ผลใหมี ก ารตรากฎหมายขึ้นเพื่ อ จัด ตั้ งองค อ งค ก รที่ ทํา หนา ที่ กํา กับ ดู แลกิ จ การ
โทรคมนาคมซึ่งตอไปจะมีเพียงองคกรเดียว คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) โดยในขณะนี้รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะประกาศใชแทนที่ พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ยังอยูในกระบวนการนิติบัญญัติ จึงยังไมมีความแนชัดวารางกฎหมาย
ฉบับดังกลาวจะมีผลใชบังคับเมื่อใด อยางก็ไรดี เมื่อรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับและมีการ
จัด ตั้ ง กสทช. ก็ อ าจทํ า ให เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงของนโยบายขององค ก รกํ า กั บ ดูแ ล รวมถึ งกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่กลาวขางตน
(ข) การตรวจสอบสั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลงระหว า งบริ ษั ท กั บ รั ฐ บาลต า งประเทศ องค ก าร
ระหวางประเทศ หรือบุคคลที่อยูในตางประเทศ
ภายใตบังคับของมาตรา 54 แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกอบกับประกาศ
กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทํากับรัฐบาล
ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลที่อยูในตางประเทศ พ.ศ. 2549 ระบุวาบริษัทมีหนาที่จัดสง
รางสัญญาหรือรางความตกลงใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการและการใหบริการโทรคมนาคมที่จะเขาทํากับ
รัฐบาลตางประเทศ องคกรระหวางประเทศ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยูในตางประเทศ รวมถึงการแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาหรือความตกลงดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจาก กทช. เวนแตสัญญาหรือ
ความตกลงต า งๆ ดั งกล า วจะเข าข า ยเปน การจัด ซื้ อจั ดจ า งตามปกติ ตามขอ กํ าหนดและเงื่ อ นไขที่ กทช.
ประกาศกําหนด โดย กทช. อาจรองขอใหบริษัทแกไขสัญญาหรือความตกลงใดๆ ขางตน ภายใตเงื่อนไขที่
กทช. กํ า หนด ซึ่ ง ในป จ จุ บั น บริ ษั ท ได ทํ า สั ญ ญาการให บ ริ ก ารให เ ช า โครงข า ยแก ลู ก ค า ซึ่ ง เป น บริ ษั ท
ตางประเทศจํานวนหนึ่ง และบริษัทยังคงมีแผนที่จะขยายธุรกิจดังกลาวเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมถึงกลุมผู
ใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Carrier) ที่ตั้งอยูในตางประเทศ ดังนั้นภายใตบังคับ
ของมาตรา 54 แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม อาจสงผลใหบริษัทมีขอจํากัดในการเขาทํา
สัญญาดังกลาวซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายไดที่
บริษัทจะไดรับจากการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมผูใหบริการโทรคมนาคมในตางประเทศในอนาคต
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(ค) คําสั่งศาลปกครองใหทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคม
แหงชาติเรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz
กรณีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคม
แหงชาติเรื่องหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจ การโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT
ยาน 2.1 GHz ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ( “ประกาศฯ” ) ยังผลให กทช.ตองระงับการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz ตลอดจนระงับการจัดการประมูลคลื่น
ความถี่ ตามประกาศฯ ไว เปนการชั่วคราว จนกวาคดีที่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ยื่นฟอง กทช.จะถึงที่สุด หรือ
ศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่นนั้น บริษัทไดศึกษาคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 379/2553 ลงวันที่ 23 กันยายน
2553 แลวเห็นวากรณีนี้เปนเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งที่เกี่ยวเนื่องกับการออกกฎ คือ ประกาศของ กทช.
เรื่ อ งการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ เพื่ อ การประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz (โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3 G) จึงเปนกรณีที่ศาลพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองใชระบบคลื่นความถี่ เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร
เทานั้น ไมนาจะหมายความรวมถึง การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองใชระบบอื่นๆ เปน
สื่อกลางในการติดตอสื่อสารดวย ดังนั้น การที่กทช.ไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งใชระบบ
อื่นนอกเหนือจาก ระบบคลื่นความถี่ จึงนาจะมีผลสมบูรณถูกตองตามกฎหมายแลว.
ศาลปกครองสูงสุดไดใหเหตุผลไวในคําสั่งที่ 379/2553 ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 สรุปสาระสําคัญ
ไววา “ ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ให กทช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไป
นี้ (1) กํ า หนดนโยบายและจั ด ทํ า แผนแม บ ทกิ จ การโทรคมนาคมและแผนความถี่ วิ ท ยุ ใ ห ส อดคล อ งกั บ
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แผนแม บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ แ ละตารางกํ า หนดคลื่ น ความถี่ แ ห ง ชาติ
(2) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม (3) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่น
ความถี่ เ พื่ อ กิ จ การโทรคมนาคม (4) พิ จ ารณาอนุ ญ าตและกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไขคาตอบแทนหรือคาธรรมเนียมการอนุญาตตาม
(3) และ (4) รวมทั้งการกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เห็นวา ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง (3) และ
(4) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 แม กทช. มีอํานาจพิจารณาอนุญาตและกํากับการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคม และประกอบกิจการโทรคมนาคมก็ตาม แตตามมาตรา 63 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวนั้นใหคณะกรรมการรวมมีอํานาจ (1) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทการบริการคลื่นความถี่
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (2) จัดทําตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ (3) กําหนดการ
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ ระหว า งคลื่ น ความถี่ ที่ ใ ช ใ นกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคม ตลอดจนจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับตาราง
กํ า หนดคลื่ น ความถี่ ทั้ ง หมดที่ ป ระเทศไทยสามาถนํ า มาใช ป ระโยชน ไ ด เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วได
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กําหนดใหคณะกรรมการรวมมีอํานาจจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติตลอดจนจัดสรรคลื่นความถี่ระหวางคลื่น ความถี่ที่ใชในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
และกิจการวิทยุโทรคมนาคม แม กทช. จะอางวาคลื่นดังกลาวเปนคลื่นโทรคมนาคมตามที่กรมไปรษณีย โทร
เลขไดประกาศไวเดิม และสอดคลองกับตารางกําหนดความถี่วิทยุแหงขอบังคับของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศก็ตาม แตเมื่อ กทช. จะดําเนินการตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง (1)(3)(4) และ (5) แหงพระราช
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543 ไดตองมีการดําเนินการจัดทําแผนแมบทการบริหาร คลื่นความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่
แหงชาติตลอดจนจัดสรรคลื่นความถี่ระหวางคลื่น ความถี่ที่ใชในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
และกิจการวิทยุโทรคมนาคม โดยคณะกรรมการรวมกอน ตามมาตรา 63 และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
2543 ขอเท็จจริงปรากฏวา ไมมีคณะกรรมการรวม การจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตาราง
กําหนดคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและกิจการวิทยุโทรคมนาคมจึงไม
เกิดขึ้น ดังนั้นการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี่วิทยุของ กทช.
ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง (1)แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย ดวย
เหตุนี้การออกประกาศของ กทช. จึงนาจะไมชอบดวยกฏหมายดังกลาว ” ผลจากคําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ
ของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ ไดกอใหเกิดการวิพากษวิจารณในสังคมจนทําใหเกิดความสงสัยในประเด็น
เรื่อ งอํานาจ กทช. ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตางๆที่ผานมา ซึ่งรวมทั้งการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง (มีโครงขายเปนของตนเอง) ของบริษัทดวย
นอกจากนี้ บริษัทเห็นวากรณีนี้เปนเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งที่เกี่ยวเนื่องกับการออกกฎ คือ
ประกาศของ กทช. เรื่องการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ IMT ยาน 2.1 GHz( โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G ) จึงเปนกรณีที่ศาลพิจารณาเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองใชระบบคลื่นความถี่ เปนสื่อกลางในการ
ติดตอสื่อสารเทานั้น ไมนาจะหมายความรวมถึง การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองใช
ระบบอื่นๆ เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารดวย เพราะตาม ม.3 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ 2543ไดกําหนดนิยาม
คําวา “กิจการโทรคมนาคม” หมายความวา กิจการซึ่งใหบริการการสง การแพร หรือการรับเครื่องหมาย
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใด ซึ่งสามารถเขาใจความหมายไดโดยระบบสาย
ระบบคลื่นความถี่ ภาพแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน
หรื อ กิ จ การโทรคมนาคมที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ หรื อ การที่ ค ณะกรรมการร ว มกํ า หนดให เ ป น กิ จ การ
โทรคมนาคม” จะเห็นวา คําสั่งศาลปกครองสูงสุดนี้ไมนาจะกระทบตอการออกใบอนุญาต ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมให แ ก บ ริ ษั ท เนื่ อ งจากใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม ตลอดจนเงื่ อ นไขแนบท า ย
ใบอนุญาตของบริษัทเปนการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใชระบบสายเพียงระบบเดียว ไมมีการใชระบบ
คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท แตอยางใด แมตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดจะให
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เหตุผลวา เมื่อ กทช.จะดําเนินการตาม ม. 51 วรรคหนึ่ง (1) (3) (4) และ (5) ไดตองมีการดําเนินการจัดทําแผน
แมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติตลอดจนจัดสรรคลื่นความถี่ระหวาง
คลื่นความถี่ที่ใชใน กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยคณะกรรมการ
รวม ตาม ม.63 และ ม.64 แตเมื่อยังไมมีคณะกรรมการรวม การจัดทําแผนแมบทฯ และตาราง ตลอดจนการ
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ จึงไมเกิดขึ้น กทช.จึงอาจจะไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ในการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตาม ม. 51 วรรคหนึ่ง (4) แตคําวาการออกใบอนุญาตฯในบริบทแหงคดีนี้ นั้น
ศาลปกครองสูงสุดนาจะหมายถึง ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ตองใชระบบคลื่นความถี่เปน
สื่อกลางในการติดตอสื่อสารเทานั้น ไมนาจะหมายรวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ใชระบบ
อื่น ๆ ดวย
1.6

ความเสี่ยงเนื่องดวยโครงขาย อุปกรณ ระบบการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร และทรัพยสิน
อื่นที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท
(ก) ความเสี่ยงเนื่องดวยโครงขาย

ภายใตบังคับของมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมกําหนดให
ผูไดรับใบอนุญาตที่จะดําเนินการในการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ และติดตั้งอุปกรณประกอบใดๆ ที่
จําเปนตอการดําเนินการใหบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ตางๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก กทช. ใหเปน
ผูมีสิทธิแหงทาง (Right of Way) ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดรับความเห็นชอบจาก กทช.ใหเปนผูมีสิทธิแหงทางแลว
ในบางพื้นที่ของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ผูเปนเจาของสิทธิแหงทางบางรายยังขาดความรู
ความเขาใจในสิทธิและหนาที่ รวมทั้งไมเขาใจถึงสิทธิของผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม
กฎหมายในการที่บริษัทจะสามารถเขาไปใหบริการในพื้นที่ของเจาของสิทธิแหงทาง เมื่อไดรับอนุญาตจาก
กทช.ทําใหบริษัทไมสามารถขยายพื้นที่การใหบริการไปยังที่ตางๆไดตามแผนที่วางไว ตัวอยางเชน พื้นที่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางแหง เปนตน
นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงขายที่ติดตั้งแลวเสร็จจํานวนหนึ่งที่ยังอยูในระหวางการดําเนินการขอ
อนุ ญ าตจาก กทช.และเมื่ อ บริษั ทได รั บ อนุ ญ าตใหเ ป นผู มี สิ ทธิ แ หง ทางในพื้น ที่ ตา งๆ แล ว บริษั ท ตอ งขอ
อนุญาตการดําเนินการปกหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางทอ และติดตั้งอุปกรณประกอบใดๆ กับหนวยงานอื่นๆ
เพิ่มเติม เชน หนวยงานของรัฐ หรือผูใหบริการสาธารณูปโภค ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐ
หรือผูใหบริการสาธารณูปโภคนั้นๆ กําหนด ดังนั้น บริษัทอาจมีภาระที่จะตองชําระคาธรรมเนียมการติดตั้ง คา
บํารุงรักษา คาใชจายในการดําเนินการที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม อันอาจสงผลใหบริษัทมีตนทุนทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น
และอาจกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
(ข) ความเสี่ยงเนื่องดวยอุปกรณ ระบบการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร และทรัพยสินอื่นที่
ใชในการดําเนินงานของบริษัท
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เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป น ธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ที่ ซั บ ซ อ น การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทจึงจําเปนตองมีระบบบริหารจัดการเครือขายที่ดี ซึ่งระบบดังกลาวจะตองทํางานได
อยางมีเสถียรภาพตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา หากระบบการทํางานทั้งหมดที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะกับการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงนั้นเกิดเหตุขัดของขึ้นกับโครงขายหลักก็อาจสงผลกระทบ
ตอการทํางานของวงจรอื่นๆ ในวงกวาง
ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดวางแผนการทํางานที่รัดกุมโดยมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการเครือขายสํารอง
DROC (Disaster Recovery Operation Center) เพื่ อ รองรับ กรณีเ หตุภั ย พิบั ติ หรื อ เหตุ ฉุก เฉิน เพื่อ การ
ใหบริการอยางตอเนื่องตลอดเวลา ทําใหสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ ระบบการทํางานและ
ระบบคอมพิวเตอรของบริษัทได สําหรับระบบการทํางานภายในบริษัท บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงโดย
มีระบบควบคุม การเขา ออกหอ งปฏิบัติ การของบริษั ทโดยจะอนุญ าตให พนัก งานที่ผา นการอบรมและได
ใบรับรองคุณ วุฒิตามที่บริษั ทกําหนดเท านั้นที่จะสามารถเขาหองควบคุมการปฏิบัติการได เพื่อลดความ
ผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล
ในสวนของการคัดสรรเครื่องมืออุปกรณนั้น บริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยมีการคัดสรร
สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงอยางดีและอุปกรณระดับมาตรฐานสากลเพื่อประสิทธิภาพในการใหบริการในสวน
ของอุปกรณหลักที่สําคัญของโครงขายหลัก (Core Network) เชน ระบบ Power Supply และ CPU บริษัทได
จัดใหมีชุดอุปกรณสํารอง ชุดที่ 2 ซึ่งติดตั้งพรอมใชงานลักษณะ Hot-standby เพื่อใหสามารถทดแทนกับ
อุปกรณหลักกรณีที่เกิดปญหาไดทันที สวนการติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง บริษัทจะติดตั้งสายเคเบิ้ลใย
แกวนําแสงอยางนอย 2 เสนทางใหกับโครงขายหลักและไมทับซอนในทางกายภาพเพื่อความปลอดภัยในกรณี
ที่สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงเสนใดเสนหนึ่งเกิดการชํารุด นอกจากนี้ ในแงของระบบที่เกี่ยวของกับผูใชงาน
โดยตรงนั้น บริษัทยังมีนโยบายปองกันลวงหนากอนเกิดปญหา (Preventive) โดยการหาจุดบกพรองและรีบ
ดํ า เนิ น การแก ไ ขก อ นที่ ค วามผิ ด พลาดต า งๆ จะเกิ ด ขึ้ น โดยที ม งานผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นเทคนิ ค จะเข า
ดําเนินการตรวจสอบขายสาย อุปกรณหลัก ตลอดจนอุปกรณสนับสนุนตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานทุก
เมื่ อ เช น การตรวจสอบว า ข า ยสายอยู ใ นสภาพที่ เ สี่ ย งต อ การเกิ ด อั น ตรายหรื อ ไม การเข า บํ า รุ ง
เครื่องปรับอากาศภายในชุมสาย การทดสอบอุปกรณหลักและอุปกรณเกี่ยวเนื่องใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
เปนตน
1.7

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร

เริ่มแรกนั้น บริษัทกอตั้งโดยผูถือหุนหลักของบริษัทในปจจุบันทั้งหมด 9 ทาน โดยแตละทานเปน
ผูบริหารของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันอยางชัดเจน เนื่องจากธุรกิจของ
บริษัทเปนธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและกฏเกณฑที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจที่
ซับ ซอ น บริษัทจึงตองอาศัยความรูความสามารถ ความชํานาญและประสบการณของบุคลากรเปนหลัก
หากบริษัทสูญเสียผูบริหารเหลานี้และพนักงานที่สําคัญก็อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคตของ
บริษัทได
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บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการวางแผนผูสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) และเนนการ
พัฒนาบุคคลากรอยางตอเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและฝกอบรมพนักงานทุกระดับ เชน
การให ทุ น การศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโทในด า นต า งๆ เช น บริ ห ารธุ ร กิ จ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิศวกรรม การใหพนักงานไดรับการอบรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงตางๆ ทั้งทางดานทักษะ
วิชาชีพ และในดานการพัฒนาทักษะในการทํางานตางๆ ซึ่งการพัฒนาและฝกอบรมดังกลาวจะทําใหพนักงาน
มีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมของพนักงานสําหรับรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต นอกจากนี้ การสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการทํางานแบบ Bottom Up ทําใหพนักงานโดยเฉพาะ
ผูบริหารระดับกลางไดมีสวนรวมในการระดมความคิด และรวมกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
ผูบริหารทุกทานนั้นใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ (Team Work) ทั้งในสายงานเดียวกัน
และตางสายงาน จึงสามารถรวมกันแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดีตลอดมา
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ความเสี่ยงจากโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกพนักงานของบริษัทในราคาต่ํากวาราคา
เสนอขายแกประชาชน

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ไดมีมติใหบริษัท
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน ไมเกิน 3 ลานหุน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของจํานวนหุนภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้ เพื่อเสนอขายใหแกพนักงานของบริษัทที่เปนรายยอยตามนิยามของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มให
ผูถือหุนในระยะยาว และเพื่อใหบริษัทสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริงบริษัทไดดําเนินการ
เสนอขายหุนใหแกพนักงานดังกลาวเมื่อวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2553 ในราคาเทากับ 3.50 บาท และพนักงาน
ใชสิทธิในการซื้อหุนดังกลาวเต็มจํานวน สงผลใหบริษัทมีทุนชําระแลวเทากับ 228.00 ลานบาท ทั้งนี้ หุนที่
เสนอขายดังกลาวมีขอจํากัดการหามขายทั้งจํานวน โดยจะถูกหามขายเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของ
บริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน พนักงานสามารถขายหุนที่ถูก
หามขายไดจํานวนไมเกินรอยละ 50 และสามารถขายหุนไดทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป อยางไร
ก็ตามราคาดังกลาว เปนราคาที่ต่ํากวาราคาที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ดังนั้น ผูลงทุนอาจไดรับ
ผลกระทบหากราคาหุนลดลงจากการที่พนักงานดังกลาวนําหุนออกขาย
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ความเสี่ยงจากกลุมผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
บริษัท

ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทกอนการเสนอขาย
หลักทรัพยจะเปนผูถือหุนรายใหญและเปนผูบริหารของบริษัท โดยจะมีสัดสวนในการถือหุนรวมกันรอยละ 75
ของทุนชําระแลว ซึ่งทําใหสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องตางๆ ได โดยที่ผูถือหุนรายอื่นๆ อาจไม
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลกับผูถือหุนรายใหญได ยกเวนในเรื่องที่กฎหมายที่
เกี่ยวของหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุนและ
เรื่องที่กลุมผูถือหุนรายใหญมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งทําใหกลุมผูถือหุนรายใหญไมสามารถลงคะแนนเสียงในวาระ
ดังกลาวได
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