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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ธุรกิจด้ านโทรคมนาคมมีการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลา ดังเช่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากระบบ
2G ที่เน้ นการสนทนาด้ วยเสียงมาเป็ น 3G ที่เพิ่มเติมการรับส่งข้ อมูลด้ วย ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การด้ านโทรคมนาคมต้ อง
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สามารถรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทซึ่งเป็ นผู้
จํ าหน่า ยสินค้ าและให้ บริ การสร้ างสถานี ฐาน, ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคม จึงมี ความเสี่ยงจากการไม่
สามารถปรับเปลี่ยนการจัดหาสินค้ าและบริ การที่จําหน่ายหรื อมีสินค้ าที่ล้าสมัย รวมถึงการไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้ องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทได้
ในการประกอบธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมนัน้ กลุม่ บริ ษัทมีการจัดหาสินค้ าจากพันธมิตรทางการค้ าทัง้
ในและต่างประเทศ ซึง่ หากเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนไป กลุม่ บริษัทก็สามารถเลือกซื ้อสินค้ าหรื อพิจารณาเลือกโรงงานที่
มีสายการผลิตที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดงั กล่าวได้ สําหรับสินค้ าประเภทสายอากาศที่กลุม่ บริ ษัทมีการ
ผลิตเองนัน้ นับเป็ นอุปกรณ์ประเภท Passive ซึ่งขันตอนการผลิ
้
ตที่สําคัญจะอยู่ที่การออกแบบชิ ้นส่วนที่ทําหน้ าที่ในการ
กระจายสัญญาณ จึงสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ ง่ายโดยที่ไม่ต้องลงทุนเปลี่ยนแปลงสายการผลิตใหม่ ใ น ส่ ว น ข อ ง
การให้ บริการนัน้ กลุม่ บริษัทมีการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าพนักงานของกลุม่ บริ ษัทมี
ความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ นอกจากนี ้ การที่กลุ่มบริ ษัทมีพนั ธมิตรทางการค้ าที่เป็ นผู้ผลิต
สินค้ ารายใหญ่ในต่างประเทศรวมถึงการมีความสัมพันธ์ ที่ดีอย่างยาวนานกับลูกค้ านัน้ ย่อมเป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้
พนักงานของกลุ่มบริ ษัทสามารถได้ รับข้ อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในเรื่ องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆ และพร้ อม
ร่วมมือกันกับพันธมิตรทางการค้ าเพื่อให้ สามารถให้ บริการลูกค้ าได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพร่วมกันได้
สําหรับธุรกิจการให้ บริการโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมรวมถึงการให้ เช่าของกลุม่ บริ ษัทนัน้ เป็ นโครงสร้ าง
พื ้นฐานประเภท Passive ที่ม่งุ เน้ นการให้ บริ การในระดับของ Core Network โดยมีองค์ประกอบหลักได้ แก่ สายเคเบิลใย
แก้ วนําแสง, เสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายของลูกค้ าเข้ ากับโครงข่ายของกลุม่ บริษัท ซึง่ องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดังกล่าวล้ วนแต่เป็ นส่วนประกอบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากนัก ต่างจากองค์ ประกอบในส่วนของ
Access Network หรื อ Last Mile ที่เป็ นการเชื่อมต่อขันสุ
้ ดท้ ายจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม (Operator) ไปยังผู้บริ โภคที่
มักมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วและส่วนใหญ่จะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้ าที่ต้องเป็ นผู้ลงทุน
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในส่วนดังกล่าว ดังนัน้ การให้ บริ การในส่วนของโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมให้ เช่าของกลุ่ม
บริ ษัท จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอ่ นข้ างตํ่า
3.2 ความเสี่ยงจากการไม่ ได้ รับสิทธิแห่ งทาง (Right of Way)
ในการประกอบธุรกิจการให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมรวมถึงกลุ่มธุรกิจให้ บริ การซึ่งต้ องมีการ
วางสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงบนทรัพย์สินหรื อที่ดินของบุคคลอื่นนัน้ จะต้ องมีการขอใช้ “สิทธิแห่งทาง (Right of Way)”
จากเจ้ าของที่ดินหรื อเจ้ าของทรัพย์สินที่ทําการติดตังเสาโทรคมนาคมและอุ
้
ปกรณ์ หรื อบริ เวณที่สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
้ การกําหนดระยะเวลาในการเช่าอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่
พาดผ่าน และในการทําสัญญากับเจ้ าของทรัพย์สนิ นันจะมี
ระยะเวลาดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับระยะเวลาที่ระบุในสัญญาให้ บริ การที่กลุม่ บริ ษัททํากับลูกค้ า ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึง
มีความเสี่ยงหากไม่ได้ รับความเห็นชอบในการขอสิทธิ แห่งทาง และมีความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับการต่อสัญญาจาก
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรื อทรัพย์สินที่ทําการติดตังเสาโทรคมนาคมและอุ
้
ปกรณ์ หรื อบริ เวณที่สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
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ของกลุม่ บริษัทพาดผ่าน ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบให้ กลุม่ บริษัทไม่สามารถวางโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมเพื่อให้ เช่า
และ/หรื อให้ บริ การได้ ตามแผนงานและต้ องสูญเสียรายได้ รวมถึงการต้ องเสียค่าปรับในกรณีที่ไม่สามารถให้ บริ การแก่
ลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่องตามสัญญาได้
อย่างไรก็ดี ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการใช้ สิทธิในการปั กหรื อตังเสา
้ หรื อเดินสาย วางท่อ หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์ประกอบใดในการให้ บริ การ
้
้นที่ของ
โทรคมนาคมนัน้ ได้ ระบุวา่ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 2 หรื อแบบที่ 3 มีสทิ ธิที่จะลากสายหรื อตังเสาในพื
1) ผู้ให้ บริ การรายอื่น 2) หน่วยงานของรัฐหรื อผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภครวมถึงพื ้นที่อทุ ยานต่างๆด้ วย หรื อ 3) บุคคลอื่น
ซึ่งการใช้ สิทธิแห่งทางตามประกาศดังกล่าวนี ้ มีลกั ษณะเป็ นการใช้ อํานาจทางปกครองของคณะกรรมการ กสทช. ที่จะ
บังคับให้ เจ้ าของพื ้นที่อนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการโทรคมนาคม สามารถดําเนินการปั กเสา-พาดสายในพื ้นที่นนั ้ ๆ ได้ อย่างไร
ก็ดี ในการประกอบธุรกิจตามปกตินนั ้ กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายที่จะเจรจาขอเช่าพื ้นที่จากเจ้ าของกรรมสิทธิ์ โดยมิได้ ขอให้
คณะกรรมการ กสทช. ใช้ อํานาจตามประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับตามแผนการดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทนัน้
มุ่งที่จะสร้ างโครงข่ายในพืน้ ที่เฉพาะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีหน่วยงานที่มีอํานาจในการบริ หารทรัพย์สินที่
ชัดเจน ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทมีคสู่ ญ
ั ญาที่ต้องเจรจาขอใช้ พื ้นที่จํานวนน้ อยราย ซึง่ เป็ นการลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
เจรจาขอใช้ พื ้นที่จากเจ้ าของกรรมสิทธิ์และไม่จําต้ องขอให้ คณะกรรมการ กสทช. ต้ องบังคับใช้ อํานาจตามประกาศที่มีอยู่
ในส่วนของความเสี่ยงจากการที่อายุสญ
ั ญาในการเช่าพื ้นที่จากเจ้ าของกรรมสิทธิ์ไม่สอดคล้ องกับอายุสญ
ั ญาที่
ั้ า
กลุม่ บริ ษัททํากับลูกค้ า เช่น กลุ่มบริ ษัทมีการทําสัญญาเช่าพื ้นที่เพื่อเดินสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงเป็ นระยะเวลาที่สนกว่
ระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัทมีการทําสัญญาเพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ านัน้ กลุม่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจากการควบคุมดูแลให้ กลุ่มบริ ษัท
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่มีอยู่ในสัญญาอย่างเคร่ งครัด ประกอบกับลักษณะการให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศโดยรวม จะทําให้ เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรื อทรัพย์สินดําเนินการต่อสัญญาเช่าพื ้นที่อย่าง
ต่อเนื่องให้ แก่กลุม่ บริ ษัท นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทยังสามารถขอใช้ สิทธิแห่งทางตามประกาศของคณะกรรมการกสทช. ต่อ
คูส่ ญ
ั ญาถ้ าจําเป็ นต้ องให้ มีการขอใช้ พื ้นที่ตอ่ จนกว่าจะสิ ้นอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
3.3 ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ั้
ดหาสินค้ ามาจากต่างประเทศและการส่งออกสินค้ าไปจําหน่าย โดยในปี 2557 และงวด 9
กลุม่ บริ ษัทมีทงการจั
เดือนแรกของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีการนําเข้ าสินค้ าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศเท่ากับ 840.38 ล้ านบาท และ 382.96 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 56.48 และร้ อยละ 34.55 ของมูลค่าการจัดหาสินค้ าและบริ การในงบการเงิน
รวมเสมือนในแต่ละช่วงเวลา ตามลําดับ และมีการส่งออกสินค้ าไปจําหน่ายยังต่างประเทศเท่ากับ 18.21 ล้ านบาท และ
144.16 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1.01 และร้ อยละ 7.60 ของรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ าและ
ให้ บริ การในงบการเงินรวมเสมือนในแต่ละช่วงเวลา ตามลําดับ โดยเงินตราต่างประเทศสกุลหลักที่ใช้ ได้ แก่ ดอลล่าสหรัฐ
กลุ่มบริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณี ที่อตั ราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและ
สกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทได้ รับผลกระทบที่มีนยั สําคัญต่อรายได้ และอัตรากําไรของ
กลุม่ บริ ษัทเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินบาท โดยอาจเกิดผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ทําการบันทึกบัญชีกบั วันที่ทําการแลกเปลี่ยนเงินเป็ นสกุลบาทมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้บริ หารของกลุ่มบริ ษัทได้ มี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้ มของอัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงิ น ต่า ง ๆ และมี ก ารลดความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย นด้ ว ยการเปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากสกุลเงิ น
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ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) และกลุม่ บริ ษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทํา
สัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) ซึง่ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หารและเป็ นไปตามนโยบาย
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 ณ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2558 โดยกลุม่ บริ ษัทมีวงเงินซื ้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า(Forward Contract) กับสถาบันการเงินเท่ากับ 100.00 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายในการเก็ง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด
3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีการให้ บริ การด้ านการสร้ างสถานีฐานและติดตัง้
อุปกรณ์โทรคมนาคมแก่ลกู ค้ ารายใหญ่รายหนึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 17.13 และร้ อยละ 27.15 ของรายได้ จาก
การขายและให้ บริ การในงบการเงินรวมเสมือนในแต่ละช่วงเวลาตามลําดับ โดยลูกค้ าดังกล่าวเป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ
ผู้ผลิตสิน ค้ า และให้ บ ริ การด้ า นโทรคมนาคมชัน้ นํ า ระดับโลก ซึ่ง มี จุดเด่น ในการเป็ นผู้ผลิตสิน ค้ า กลุ่มอุปกรณ์ แปลง
สัญญาณ (RRU) ที่ไม่สามารถผลิตได้ ในประเทศไทย โดยผู้ผลิตดังกล่าวจะมีการเสนอขายสินค้ าร่ วมกับการให้ บริ การใน
ลักษณะ Turnkey ให้ แก่กลุ่มผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) ที่ต้องการเพิ่มจํานวนสถานีฐาน และนํางานที่
ได้ รับ มากระจายออกให้ แ ก่ กลุ่มผู้ใ ห้ บ ริ การสร้ างสถานี ฐ านและติดตัง้ อุปกรณ์ ใ นประเทศไทย (Contractor) ที่ อ ยู่ใ น
ทะเบียนรายชื่อผู้ค้าของผู้ประกอบการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Operator) ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
ลูกค้ ารายใหญ่ดงั กล่าว
อย่างไรก็ดี ลูกค้ ารายใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทนัน้ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแผนการลงทุนของกลุ่มผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงความสามารถในการได้ รับงานจากลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัท ทังนี
้ ้ จากการที่กลุม่ บริ ษัท
มีนโยบายในการรั กษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้ าและการให้ บริ การ และมีการรั กษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ าอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ ได้ รับงานจากลูกค้ าของ
กลุ่มบริ ษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทยังมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ าอันเกิดจาก
การจําหน่ายสินค้ าหรื อให้ บริ การอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องขึ ้นกับแผนการลงทุนของกลุม่ ผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมดังที่กล่าว
มา โดยกลุม่ บริ ษัทได้ ขยายการประกอบธุรกิจสูก่ ารประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคม ซึง่ จะช่วยให้
กลุม่ บริษัทมีรายได้ ที่สมํ่าเสมอในระยะยาวและยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้ าใหม่ให้ แก่กลุม่ บริษัทอีกด้ วย
3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจําหน่ ายสินค้ ารายใหญ่ (Supplier)
ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีการจัดหาสินค้ าจากผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสายเคเบิล
ใยแก้ วนําแสดงรายใหญ่ในต่างประเทศรายหนึ่ง เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 40.99 และร้ อยละ 16.62 ของต้ นทุนขายสินค้ าและ
บริ การในงบการเงินรวมเสมือนในแต่ละช่วงเวลาตามลําดับ โดยผู้ผลิตและจําหน่ายสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงดังกล่าวเป็ น
ผู้ผลิตชันนํ
้ าในระดับโลกซึ่งมีสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยของบริ ษัททําหน้ าที่
เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าของผู้ผลิตสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงดังกล่าวมาตังแต่
้ ปี 2547 โดยที่มิได้ การทําสัญญาแต่งตัง้
การเป็ นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เนื่องจากทางผู้ผลิตดังกล่าวไม่มีนโยบายในการทําสัญญาระยะยาว
กับคู่ค้ารายใด ดังนัน้ กลุ่มบริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตดังกล่าว หากผู้ผลิตดังกล่าวไม่จําหน่ายสินค้ าให้ แก่
กลุม่ บริ ษัท หรื อไม่สามารถส่งมอบสินค้ าให้ แก่กลุม่ บริ ษัทได้ ตรงตามกําหนดเวลา และกลุม่ บริ ษัทไม่สามารถจัดหาสินค้ า
ทดแทนจากที่อื่น ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่ บริษัทได้
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อย่างไรก็ดี จากการที่กลุม่ บริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าของผู้ผลิตดังกล่าวมาเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี และมี
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้ผลิตดังกล่าวเสมอมา โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงการ
ร่ วมพัฒนาสินค้ าร่ วมกัน ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะยังคงได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าของ
ผู้ผลิตดังกล่าวต่อไป และผู้ผลิตดังกล่าวก็ไม่มีนโยบายในการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าเองโดยตรง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ผู ลิต
ดังกล่าวไม่สามารถจัดหาหรื อส่งมอบสินค้ าได้ ตามที่กําหนดนัน้ กลุ่มบริ ษัทยังคงมีพนั ธมิตรทางการค้ าที่จะช่วยจัดหา
สินค้ าทดแทนมาส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า ซึง่ เป็ นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับธุรกิจของกลุม่ บริษัทได้
3.6 ความเสี่ยงจากความไม่ สมํ่าเสมอของรายได้
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นงานโครงการ เช่น ให้ บริการสร้ างสถานีฐานและ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงการขายสินค้ าเพื่อนําไปใช้ งานดังกล่าว ซึง่ ส่งผลให้ ยอดขายสินค้ าหรื องานให้ บริการ
ของกลุม่ บริษัทขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนของกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นผู้ให้ บริการด้ านโทรคมนาคมและความสามารถในการได้ รับ
งานของกลุม่ บริ ษัท ดังนัน้ กลุม่ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความไม่สมํ่าเสมอของรายได้ ในกรณีที่กลุม่ ลูกค้ าไม่มีแผนการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง หรื อกลุม่ บริษัทไม่ได้ รับงานจากกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ด้ วยคุณภาพของสินค้ าและบริ การ, ความเชี่ยวชาญของบุคลากร และความสามารถในการนําเสนอ
สินค้ าและบริการได้ อย่างครบวงจร ประกอบกับนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์ กบั กลุม่ ลูกค้ าหลักที่เป็ นผู้ประกอบการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อผู้ให้ บริการอินเตอร์ เน็ตด้ วยการไม่ประกอบธุรกิจที่ทบั ซ้ อนกันกับกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าว เพื่อมุ่งมัน่ สูก่ าร
เป็ นผู้สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้ าอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า กลุ่มบริ ษัทจะได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ ได้ รับงานจากลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากความไม่
สมํ่าเสมอของรายได้ โดยมีการขยายการประกอบธุรกิจสูก่ ารประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคม โดย
เน้ นการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมประเภท Passive ในพื ้นที่เฉพาะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
(Strategic Location) ซึ่งจะช่วยให้ กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ ที่สมํ่าเสมอในระยะยาวและยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้ าใหม่ให้ แก่กลุม่ บริ ษัท เช่น กลุ่มลูกค้ าภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความต้ องการใช้ โครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
ในการรับ-ส่งข้ อมูล
3.7 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันและคู่แข่ งรายใหม่
กลุ่มธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมเป็ นธุรกิจที่อาจจะมีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่เข้ าสูต่ ลาดได้ ไม่ยาก หากมี
ความสามารถในการจัดหาสินค้ าจากผู้ผลิตหรื อตัวแทนจําหน่ายซึ่งมีทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ อย่างไรก็ดี กลุ่ม
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า นอกจากความสามารถในการเข้ าถึงแหล่งผลิตหรื อจําหน่ายสินค้ าแล้ ว การที่จะได้ รับความไว้ วางใจจาก
ลูกค้ ายังขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอีกหลายประการอาทิ ความสามารถในการคัดกรองสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ, การจัดส่งที่ตรงเวลา, การ
มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ คําปรึ กษา รวมถึงสามารถให้ บริ การติดตังและซ่
้
อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมควบคู่ไป
กับการขายเพียงอย่างเดียว ซึง่ ความสามารถดังกล่าวจะส่งผลให้ กลุม่ บริษัทสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันได้
ในกลุ่มธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคม และธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ าง
พื ้นฐานทางโทรคมนาคมนัน้ เป็ นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญ, ฐานะการเงิน, และความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าจาก
ผลงานที่มีมาในอดีต ส่งผลให้ เป็ นธุรกิจที่ผ้ ปู ระกอบการรายใหม่จะเข้ าสูต่ ลาดได้ ไม่ง่ายนัก
สํ า หรั บ กลุ่มธุ รกิ จ พัฒนาโครงสร้ างพื น้ ฐานทางโทรคมนาคมเพื่ อ ใช้ เช่ า นัน้ จะต้ อ งอาศัยทัง้ เงิ น ทุน , ความ
เชี่ ยวชาญในการวางโครงข่า ย, ความสามารถในการเลือกพื น้ ที่ที่มีศักยภาพ และความสามารถในการให้ บริ การที่ มี
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คุณภาพ โดยโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมของกลุ่มบริ ษัทนัน้ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ที่มีความสําคัญเฉพาะทางเศรษฐกิจ
ส่ง ผลให้ เ กิ ด การใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกัน อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพระหว่ า งกลุ่ม ลูกค้ า ที่ เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมรวมถึง
ผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับกลุ่มบริ ษัทแต่มิได้ มีโครงข่ายในบริ เวณพื ้นที่ที่กลุ่มบริ ษัทให้ บริ การ
อยูเ่ พื่อลดภาระการลงทุน การประกอบธุรกิจดังกล่าวจึงนับได้ วา่ มีความเสี่ยงจากการแข่งขันในระดับตํ่า
3.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
ในการประกอบธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ โทรคมนาคมต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความเข้ าใจในธุรกิจและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ สามารถพัฒนาสินค้ าหรื อจัดหาสินค้ าที่สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากนี ้ ในการผลิตหรื อนําเข้ าอุปกรณ์โทรคมนาคมบางประเภทจะต้ องมีการปฏิบตั ิตาม
้ านขันตอน
้
กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอุปกรณ์เกี่ยวกับคลื่นความถี่ จึงต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้ าใจทังในด้
การนําเข้ าและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิตามกฎหมายด้ วย สําหรับในส่วนของธุรกิจการให้ บริ การก็เช่นกัน กลุ่มบริ ษัทต้ องอาศัย
้
งแต่
้ การ
ทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ สามารถควบคุมดูแลการทํางานได้ ในทุกขันตอนตั
ออกแบบ, การก่อสร้ าง, การติดตัง้ และการทดสอบการใช้ งาน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าจะสามารถส่งมอบงานที่มีคณ
ุ ภาพตามที่
ลูกค้ าต้ องการได้ โดยปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมีวิศวกรระดับภาคีวิศวกร จํานวน 9 คน ดังนัน้ หากกลุม่ บริ ษัทสูญเสียบุคลากร
เหล่านี ้ไป ย่อมส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัท
กลุ่มบริ ษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรที่มีต่อองค์กร จึงใช้ นโยบายจูงใจให้ พนักงานอยู่กบั องค์กรเพื่อ
เติบโตร่ วมกันในระยะยาว โดยมีการวางแผนความก้ าวหน้ าทางสายงาน มีการพิจารณาให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งและความรู้ โดยสามารถเทียบเคียงกันได้ กบั อัตราค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน มีแผนการฝึ กอบรมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเหมาะสม และจากการที่กลุ่มบริ ษัทมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลายใน
ด้ านโทรคมนาคม จึงเปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนไปปฏิบตั ิหน้ าที่ยงั ส่วนงานที่สนใจได้ เพื่อเป็ นการเปิ ด
โอกาสในการเรี ยนรู้และเป็ นการช่วยส่งเสริ มความเข้ าใจอันดีระหว่างพนักงานในส่วนงานต่างๆ นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทยัง
ส่งเสริ มการสร้ างความภาคภูมิใจในการเป็ นพนักงานในกลุ่มบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
พนักงานได้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของตนในการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้ อมจะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย
ความรับผิดชอบเพื่อเติบโตร่ วมกันกับกลุ่มบริ ษัท ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา อายุเฉลี่ยของพนักงานส่วนใหญ่ของบริ ษัทนัน้
เท่ากับประมาณ 5 - 6 ปี
3.9 ความเสี่ยงจากการไม่ ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากกลุม่ บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซึง่ ต้ องเกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บงั คับใช้
ในการประกอบธุรกิจ เช่น การขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม, การขอใบอนุญาตนําเข้ าอุปกรณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับคลื่นความถี่ หรื อการขอสิทธิแห่งทาง (Right of Way) เป็ นต้ น ดังนัน้ กลุม่ บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากมิได้ มีการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงอาจเกิดความเสียหายจากค่าปรับต่างๆ ได้
กลุ่มบริ ษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสและอยู่ภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่า กลุ่มบริ ษัทสามารถปฏิ บัติตามกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ องได้ อ ย่างถูกต้ อ ง กลุ่มบริ ษัทได้ มีการกํ าหนด
ดตามข่าวสาร
ผู้รับผิดชอบในการศึกษาข้ อมูลและติดตามการบังคับใช้ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิต่าง ๆ ทังจากการติ
้
ติดต่อหน่วยงานราชการ รวมทังการรวบรวมข้
้
อมูลจากผู้ประกอบการซึ่งเป็ นคู่ค้าของบริ ษัท เพื่อแจ้ งข้ อมูลให้ ส่วนงานที่
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เกี่ยวข้ องต่าง ๆ รับทราบและนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผ่านมากลุม่ บริ ษัทไม่เคยถูกฟ้องร้ องจากการที่ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องแต่อย่างใด
3.10 ความเสี่ยงจากการทําสัญญาระหว่ างผู้ถือหุ้นในกิจการร่ วมค้ าและบริษัทร่ วม
เนื่องจากกลุม่ บริษัทมีการทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้ า 1 แห่ง และบริ ษัทร่วม 1 แห่ง ซึง่
ในสัญญามีการกํ าหนดข้ อตกลงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการร่ วมค้ าและบริ ษัทร่ วม, ข้ อตกลงของ
ั ญาในการดําเนินธุรกิจของกิจการร่วมค้ าและบริษัทร่วม, เงื่อนไขในการยกเลิกสัญญา และเงื่อนสิ ้นสุดสัญญา ดังนัน้
คูส่ ญ
กลุ่มบริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้ องจากการที่ไม่ปฎิบตั ิตามข้ อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และอาจได้ รับ
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของกิจการร่วมค้ าและบริษัทร่วมหากสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดลง
กลุม่ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกคู่สญ
ั ญาฟ้องร้ อง
้ ่ในระดับ
จากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา ซึง่ ทางผู้บริ หารประเมินว่า ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้ องหรื อยกเลิกสัญญานันอยู
ที่ไม่มีนยั สําคัญ เนื่องจากสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าวล้ วนเกิดขึ ้นจากเจตนารมย์ของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายที่เล็งเห็นถึง
ศักยภาพของคู่สญ
ั ญาในการที่จะช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของแต่ละฝ่ ายให้ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่ วมกัน
ประกอบกับนโยบายในการประกอบธุรกิจที่ชดั เจนของกลุม่ บริษัทซึง่ มุง่ เน้ นการเป็ นผู้จดั หาสินค้ าและบริ การเพื่อสนับสนุน
การประกอบธุรกิจของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมเสมอมา จึงส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า การทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะเป็ นปั จจัยส่งเสริมให้ กลุม่ บริ ษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ พร้ อมกับการเติบโตของคูส่ ญ
ั ญา
3.11 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ในปี 2557 และ 9 เดือนแรกของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินเป็ นจํานวนเท่ากับ 43.75 ล้ านบาท
้
ที่อตั ราดอกเบี ้ยเพิ่มสูงขึ ้น
และ 24.24 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ ส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมมีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัว ดังนันในกรณี
ย่อมส่งผลให้ บริษัทมีภาระที่จะต้ องจ่ายดอกเบี ้ยเป็ นจํานวนเงินที่เพิ่มสูงขึ ้นเช่นกัน
อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ แล้ ว เงินที่ได้ จากการระดม
ทุนส่วนหนึง่ จะนํามาชําระเงินกู้ยืมดังกล่าว ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยได้
3.12 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอทิ ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุม่ ผู้บริ หาร
รวมถึง บริ ษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จํากัด จะถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 74.40 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้ อที่ 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) และกลุม่ ผู้บริ หารยังเป็ นกรรมการผู้อํานวยการ
และกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัทด้ วย จึงทําให้ กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็ นผู้มีอํานาจในการบริ หารจัดการและ
ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สําคัญได้ เกือบทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่น
ที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทซึง่ ต้ องได้ รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของ
จํานวนหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรื อถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ด้ วยโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 5
ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยแต่ละคณะมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่อย่างชัดเจน ทําให้
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ระบบการทํางานของบริษัทมีความเป็ นมาตรฐานตรวจสอบได้ ง่าย อีกทัง้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการทังหมด
้
8 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ
3 ท่านซึง่ แต่ละท่านเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ทําให้ สามารถสอบทานการทํางานของบริษัทให้ มีความโปร่งใสได้ ดีย่ิงขึ ้น
ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอํานาจในการนําเสนอเรื่ องต่างๆที่จะพิจารณาเข้ าสูก่ ารประชุมผู้ถือหุ้นได้ ระดับหนึ่ง นอกจากนัน้
แล้ ว กลุ่มบริ ษัทได้ มีระเบียบปฏิบัติกรณี ที่มีการทํ ารายการที่เกี่ ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจ
ควบคุมในกิจการ รวมทังบุ
้ คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอํานาจอนุมตั ิในการทํารายการนันๆ
้ ทําให้
สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ ้นได้ อีกด้ วย
3.13 ความเสี่ยงในเรื่ องตลาดรองสําหรั บการซือ้ ขายหลักทรั พย์
เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปในครัง้ นีเ้ ป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญก่อนที่จะได้
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยในการอนุมัติให้ นําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทใน
ตลาดรองและอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริ ษัทไม่สามารถเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ยื่นขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 โดยบริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณา
คุณสมบัติของบริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่าบริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อยซึ่งขึ ้นกับผลของการเสนอ
ขายหุ้น ต่อประชาชน บริ ษัท จึงยัง มีค วามไม่แ น่นอนที่จะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทยให้ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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