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การบรหิารความเส่ี่�ยงของบรษิััทนัั้�นั้ม่วัตถุุประสี่งค์เพื่่�อระบุ ประเมินั้ และจััดการ 
ความเส่ี่�ยงท่�ไดค้าดการณ์์ไวใ้นั้เชิงิรุกมป่ระสิี่ทธิภิาพื่ และเหมาะสี่มกับวัตถุุประสี่งค์ 
ของบริษััท การบริหารความเส่ี่�ยงจัะชิ่วยให้บริษััทสี่ามารถุดำาเนิั้นั้งานั้ให้บรรลุ 
จุัดมุง่หมายและวัตถุุประสี่งค์ท่�ตอ้งการไดโ้ดยการบรหิารความเส่ี่�ยงแบบองค์รวม 
ทั�วทั�งองค์กร เช่ิ�อมโยงกับวัตถุุประสี่งค์ท่�เก่�ยวขอ้ง รกัษัาความเส่ี่�ยงใหอ้ย่ใ่นั้ระดับท่�
ยอมรบัได ้จัดัการกบัภยัคุกคามท่�สี่ำาคญั และใชิป้ระโยชิน์ั้ท่�โอกาสี่ท่�สี่ำาคัญ

ปจััจััยความเส่ี่�ยงซ่ึ่�งอาจัส่ี่งผลกระทบอย่างม่นัั้ยสี่ำาคัญต่อการดำาเนิั้นั้งานั้ของ 
บรษิัทัและบรษิัทัยอ่ย มดั่งน่ั้�

1. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย  
กฎ ระเบียีบี และนโยบีายของรฐัหรอืหนว่ยงานกำากบัี
ดูแูล

1.1 ความเส่ี่�ยงจัากการเปล่�ยนั้แปลงทางกฎหมาย กฎระเบ่ยบ 
และนั้โยบายของรฐั หรอ่หนั้ว่ยงานั้กำากบัดแ่ล

ก. ความไม่ชััดูเจนในการกำากับีดูแูลและการบัีงคับีใชัก้ฎระเบีียบีทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัีกจิการโทรคมนาคม

การประกอบกิจัการโทรคมนั้าคมอย่่ภายใต้กฎหมายหลักสี่องฉบับ ได้แก่ พื่.ร.บ. 
องค์กรจัดัสี่รรคล่�นั้ความถุ่� และ พื่.ร.บ. การประกอบกจิัการโทรคมนั้าคม

กสี่ทชิ. ม่อำานั้าจัออกหลักเกณ์ฑ์์ต่าง ๆ เพื่่�อกำากับด่แลการประกอบกิจัการโทรคม
นั้าคม เชิ่นั้ การจััดประม่ลคล่�นั้ความถุ่� การกำาหนั้ดโครงสี่รา้งและอัตราค่าบรกิาร 
การกำาหนั้ดหลักเกณ์ฑ์์และมาตรการต่าง ๆ เพื่่�อคุ้มครองประโยชิน์ั้ของผ่้บรโิภค  
การแกไ้ขปญัหาการรบกวนั้กนัั้ของคล่�นั้ความถุ่� เป็นั้ตน้ั้ ซ่ึ่�งหลักเกณ์ฑ์์ตา่ง ๆ  ดังกลา่ว 
อาจัทำาให้ความสี่ามารถุในั้การทำากำาไรของบรษิััทและบรษิััทย่อยลดลง และ/หรอ่  
ต้นั้ ทุ นั้ ใ นั้ ก า ร ใ ห้บ ริก า ร ข อ ง บ ริษัั ท แ ล ะ บ ริษัั ท ย่อ ย ส่ี่ ง ข่� นั้  แ ล้ว แ ต่ก ร ณ่์ 
ในั้ทางตรงกนัั้ขา้ม แมว้า่ กสี่ทชิ. จัะได้ประกาศใชิก้ฎเกณ์ฑ์์ตา่ง ๆ แตก่ารบังคบัใชิ้
กฎเกณ์ฑ์์ดังกลา่วอาจัยังไมม่ค่วามชิดัเจันั้ในั้ทางปฏิบิตั ิเกดิความลา่ชิา้ เชิน่ั้ ความ 
ล่าชิ้าในั้การบังคับใชิ้กฎเกณ์ฑ์์เก่�ยวกับการแก้ไขปญัหาการรบกวนั้กันั้ของคล่�นั้ 
ความถุ่� เป็นั้ต้นั้ สิี่�งเหล่าน่ั้�อาจัเป็นั้อุปสี่รรคต่อการดำาเนิั้นั้งานั้ของบรษิััท ซึ่่�งหาก 
กรณ่์ดังกล่าวเกิดข่�นั้อาจัส่ี่งผลกระทบต่อความสี่ามารถุของ ด่แทค ไตรเน็ั้ต  
ในั้การขยายโครงข่ายบนั้คล่�นั้ความถุ่�ยา่นั้ 900 MHz รวมถุ่งคล่�นั้ความถุ่�ยา่นั้ตา่ง ๆ   
ท่�ด่แทค ไตรเน็ั้ต ใชิง้านั้อย่ไ่ด้

ข. ความเส่ียงจากความไม่ชััดูเจนของการใช้ับีังคับีกฎหมายที่เกี่ยวกับีการ 
ถือืห้น้ของนกัลงท้นต่า่งดูา้ว

กฎหมายหลัก ๆ ซ่ึ่�งกำาหนั้ดข้อจัำากัดเก่�ยวกับสัี่ดส่ี่วนั้การถุ่อหุ้นั้ของคนั้ต่างด้าวไว ้ 
ไดแ้ก่

• ประมวลกฎหมายท่�ดินั้ ซึ่่�งม่บทบัญญัติหา้มมิใหค้นั้ตา่งดา้ว (ตามคำานิั้ยามท่�
กำาหนั้ดไวใ้นั้ประมวลกฎหมายท่�ดินั้) 

• ถุ่อครองท่�ดินั้เว้นั้แต่จัะได้รับอนุั้ญาตตามกฎหมาย สี่ำาหรับคนั้ต่างด้าวท่� 
ถุอ่ครองท่�ดินั้โดยไมไ่ดร้บัอนุั้ญาตจัะตอ้ง

• จัำาหนั้่ายท่�ดินั้ดังกล่าวภายในั้ระยะเวลาท่�กำาหนั้ดซึ่่�งไม่นั้้อยกว่า 180 
วันั้และไมเ่กินั้ 1 ปี

• พื่.ร.บ. การประกอบธุิรกิจัของคนั้ต่างด้าว ซ่ึ่�งม่บทบัญญัติห้ามมิให ้
“คนั้ต่างด้าว” (ตามคำานิั้ยามท่�กำาหนั้ดไว้ ในั้ พื่.ร.บ.การประกอบ 
ธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าว) ประกอบธิุรกิจับางประเภท ซึ่่�งรวมถุ่งการ 
ให้บริการส่ี่�อสี่ารโทรคมนั้าคม เ ว้นั้แต่จัะได้รับอนุั้ญาตจัากอธิิบด่ 
กรมพื่ฒันั้าธิรุกจิัการคา้กระทรวงพื่าณ์ชิิย์

• พื่.ร.บ. การประกอบกิจัการโทรคมนั้าคม ซึ่่�งม่บทบัญญัติห้ามมิให ้
“คนั้ต่างด้าว” (ตามคำานิั้ยามท่�กำาหนั้ดไว้ในั้ พื่.ร.บ.การประกอบธุิรกิจั 
ของคนั้ตา่งดา้ว) ประกอบกิจัการโทรคมนั้าคมแบบท่�สี่องและแบบท่�สี่าม

การฝ่่าฝื่นั้สัี่ดส่ี่วนั้การถุ่อหุ้นั้ของคนั้ต่างด้าวอาจัส่ี่งผลให้ม่การยกเลิกใบอนุั้ญาต
ประกอบกิจัการโทรคมนั้าคม หรอ่บอกเลิกสัี่ญญารว่มการงานั้และส่ี่งผลใหบ้รษิััท 
และ/หรอ่บรษิัทัยอ่ยไมส่ี่ามารถุประกอบกิจัการโทรคมนั้าคมตอ่ไปได้

บริษััทเชิ่�อว่าบริษััทมิได้เป็นั้ “คนั้ต่างด้าว” ตามคำานิั้ยามท่�กำาหนั้ดไว้ในั้ พื่.ร.บ. 
การประกอบธุิรกิจัของคนั้ต่างด้าว ประมวลกฎหมายท่� ดินั้ และ พื่.ร.บ. 
การประกอบกิจัการโทรคมนั้าคม รวมทั�งไดด้ำาเนิั้นั้การตามแนั้วปฏิิบัติตา่ง ๆ ของ
ประเทศไทยอยา่งครบถุว้นั้และถุก่ตอ้ง

บริษััทเห็นั้ว่ารัฐบาลไม่ม่นั้โยบายท่�ชิัดเจันั้ในั้เร่�องการต่ความและการใชิ้บังคับ 
พื่.ร.บ. การประกอบธุิรกิจัของคนั้ตา่งดา้วในั้เร่�องท่�เก่�ยวกบัการถุอ่หุน้ั้ของนัั้กลงทุนั้ 
ตา่งชิาติ ทำาใหบ้รษิััทต้องเผชิิญกับความเส่ี่�ยงดังกลา่วในั้การประกอบกิจัการของ 
บรษิัทั เน่ั้�องจัาก พื่.ร.บ. การประกอบธุิรกจิัของคนั้ตา่งดา้วแมว้า่จัะม่การใชิบ้งัคบั 
มากวา่ 10 ปี แตยั่งไมม่่แนั้วคำาพื่พิื่ากษัาของศาลฎ่กาหรอ่แนั้วปฏิิบัติท่�ชิัดเจันั้ของ
กระทรวงพื่าณ์ชิิย์ในั้เร่�องท่�เก่�ยวกบัการถุ่อหุน้ั้แทนั้ (Nominee) ตามมาตรา 36 
แห่ง พื่.ร.บ. การประกอบธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าว เพื่่�อให้บรษิััทสี่ามารถุนั้ำามาใชิ้ในั้ 
การประเมนิั้หรอ่ คาดการณ์์ผลกระทบจัากการใชิบ้งัคบั หรอ่ การตค่วามบทบญัญตั ิ
ดังกลา่วท่�อาจัม่ตอ่บรษิัทัและบรษิัทัยอ่ยได้

จัากปญัหาความไม่ชิดัเจันั้ในั้เร่�องการตค่วามและการใช้ิบงัคบั พื่.ร.บ. การประกอบ 
ธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าวดังกล่าว ทำาให้ เม่�อวันั้ท่� 14 มิถุุนั้ายนั้ 2554 ผ่้ประกอบ 
กิจัการโทรคมนั้าคมรายหนั้่�งย่�นั้ขอ้กลา่วหากับสี่ำานัั้กงานั้ตำารวจัแหง่ชิาติใหด้ำาเนิั้นั้
คด่อาญากับบรษิััท (รวมทั�งกรรมการ ผ่้ถุ่อหุ้นั้บางรายของบรษิััท และกรรมการ 
ของผ่้ถุ่อหุ้นั้ดังกล่าว) โดยกล่าวหาว่าบรษิััทประกอบกิจัการโทรคมนั้าคมฝ่่าฝื่นั้  
พื่.ร.บ.การประกอบธิรุกิจัของคนั้ตา่งดา้ว และวันั้ท่� 22 กนัั้ยายนั้ 2554 ผ่ถุ้อ่หุน้ั้ราย 
ยอ่ยรายหน่ั้�งของบรษิัทั (ซ่ึ่�งถุอ่หุน้ั้จัำานั้วนั้ 100 หุน้ั้) ไดย่้�นั้ฟ้อ้งหนั้ว่ยงานั้ของรฐั 
ซึ่่�งรวมถุง่ กสี่ทชิ. ตอ่ศาลปกครอง โดยกลา่วหาวา่ บรษิัทัเป็นั้ “คนั้ตา่งดา้ว” ตาม 
พื่.ร.บ. การประกอบธิุรกิจัของคนั้ตา่งดา้ว ซ่ึ่�งทั�งสี่องกรณ์่ดังกลา่วยังอย่ร่ะหวา่ง 
การพื่จิัารณ์าของหนั้ว่ยงานั้รฐัและศาลปกครองส่ี่งสุี่ด

ปจััจัยัความเส่ี่�ยง
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บริษััทยังคงเช่ิ�อว่าบริษััทมิได้เป็นั้ “คนั้ต่างด้าว” และได้ปฏิิบัติตาม พื่.ร.บ. 
การประกอบธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าวอย่างถุ่กต้องครบถุ้วนั้ อย่างไรก็ ด่ 
หากท้ายท่�สุี่ดบริษััทถุ่กตัดสิี่นั้ (โดยคำาพื่ิพื่ากษัาของศาลฎ่กาซ่ึ่�งถุ่งท่�สุี่ดแล้ว) 
ว่าไม่ม่สี่ถุานั้ะเป็นั้บริษััทไทยตาม พื่.ร.บ. การประกอบธิุรกิจัของคนั้ต่างด้าว 
และ พื่.ร.บ. การประกอบกิจัการโทรคมนั้าคม และเหตุดังกล่าวไม่ได้รบัการแก้ไข 
อาจัถุอ่เป็นั้เหตุใหบ้รษิัทั และ/หรอ่ ด่แทค ไตรเน็ั้ต ไมส่ี่ามารถุประกอบกจิัการตอ่ไปได้

ค. ความเส่ียงจากความไม่ชััดูเจนของการใชั้บีังคับีกฎหมายที่เกี่ยวกับีการ 
ครอบีงำากจิการโดูยคนต่า่งดูา้ว

กสี่ทชิ. ได้ออกประกาศ กสี่ทชิ. เร่�อง การกำาหนั้ดข้อห้ามการกระทำาท่�ม่ลักษัณ์ะ 
เป็นั้การครอบงำากจิัการโดยคนั้ตา่งดา้ว พื่.ศ. 2555 (“ประกาศครอบงำากจิัการ”)  
ซึ่่�งม่ผลใชิ้บังคับเม่�อวันั้ท่� 24 กรกฎาคม 2555 ซ่ึ่�งประกาศครอบงำากิจักา
รได้กำาหนั้ดว่า “การครอบงำากิจัการ” หมายถุ่ง การท่�คนั้ต่างด้าวม่อำานั้าจั 
ควบคุมหร่อม่อิทธิิพื่ลในั้การกำาหนั้ดนั้โยบายการบริหารจััดการกิจัการ 
โทรคมนั้าคมของผ่้ขอรับใบอนุั้ญาต โดยการถุ่อหุ้นั้ท่�ม่สิี่ทธิิออกเส่ี่ยงตั�งแต ่
ก่�่งหน่ั้�งของจัำานั้วนั้สิี่ทธิิออกเส่ี่ยงทั�งหมด ในั้เร่�องน่ั้� บริษััทม่ความเห็นั้ว่าบริษััท 

มิไดด้ำาเนั้ินั้การใด ๆ ท่�ขัดแยง้กับประกาศครอบงำากิจัการ รวมถุ่งบรษิััทและด่แทค  
ไตรเน็ั้ตยังได้จััดทำาหนัั้งส่ี่อรับรองย่�นั้ต่อ กสี่ทชิ. เม่�อม่หนั้้าท่�ตามท่�กฎหมาย 
กำาหนั้ดว่า บรษิััทและด่แทค ไตรเน็ั้ต จัะปฎิบัติตามประกาศครอบงำากิจัการ ทั�งน่ั้� 
บริษััทเป็นั้เพื่่ยงผ่้รับใบอนุั้ญาตการให้บริการอินั้เทอร์เน็ั้ตแบบท่�หน่ั้�งมาตั�งแต ่
เด่อนั้กนัั้ยายนั้ 2561

อน่ั้�ง กสี่ทชิ. อาจัไมเ่หน็ั้พื่อ้งดว้ยกับแนั้วทางการต่ความของบรษิัทัตามท่�ระบุขา้งตน้ั้  
และสี่ำาหรบักรณ่์ของด่แทค ไตรเน็ั้ต นัั้�นั้ ยังม่ความเส่ี่�ยงจัากความไม่ชิัดเจันั้ของ
การใชิ้บังคับกฎหมายท่�เก่�ยวกับการครอบงำากิจัการโดยคนั้ต่างด้าว อย่างไรก็ด่ 
ตามแนั้วทางคำาอธิิบายท่� กสี่ทชิ. ชิ่�แจังต่อประชิาชินั้ในั้การรับฟ้งัความคิดเห็นั้ 
สี่าธิารณ์ะเก่�ยวกบัความมุง่หมายและวัตถุุประสี่งค์ของประกาศครอบงำากจิัการและ 
โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งคำานิั้ยาม “การครอบงำากจิัการ” ในั้ป ี2555 นั้ั�นั้ ท่�ปรก่ษัากฎหมาย 
ของบรษิััทได้ให้ความเห็นั้ว่า บรษิััทและด่แทค ไตรเน็ั้ต ไม่เข้าข่ายเป็นั้บรษิััทท่�ถุ่ก 
ครอบงำากิจัการโดยคนั้ต่างด้าวตามแนั้วทางคำานิั้ยาม “การครอบงำากิจัการ” 
ของ กสี่ทชิ. อย่างไรก็ด่ ความเส่ี่�ยงจัากความไมช่ิัดเจันั้ของการใชิบ้ังคับกฎหมาย 
ท่�เก่�ยวกับการครอบงำากิจัการโดยคนั้ต่างด้าว อาจัส่ี่งผลกระทบอย่างม่นัั้ยสี่ำาคัญ 
ตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิัและโอกาสี่ทางธิรุกจิัของบรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต

ง. ความเส่ียงอันเนือ่งมาจากขอ้พิพิิาทเกีย่วกบัีการจัดูเกบ็ีภาษีสีรรพิสามิต่ 
และส่วนแบีง่รายไดู้

นั้โยบายของรฐับาลยังไมม่ค่วามแนั้น่ั้อนั้เก่�ยวกบัการเรย่กเกบ็ภาษัส่ี่รรพื่สี่ามติสี่ำาหรบั
บรกิารโทรคมนั้าคม นั้อกจัากนั้่� ในั้เร่�องท่�เก่�ยวกบัภาษัส่ี่รรพื่สี่ามติ เม่�อวันั้ท่� 11 มกราคม 
2551 กสี่ท ไดย่้�นั้คำาเสี่นั้อขอ้พื่พิื่าทตอ่สี่ถุาบนัั้อนุั้ญาโตตุลาการเรย่กรอ้งใหบ้รษิัทั 
ชิำาระคา่ผลประโยชิน์ั้ตอบแทนั้ในั้ปสัีี่มปทานั้ท่� 12 ถุ่ง 16 เพื่ิ�มเติมพื่รอ้มเบ่�ยปรบัและ 
ภาษ่ัมล่คา่เพื่ิ�ม รวมเป็นั้เงินั้ทั�งสิี่�นั้ประมาณ์ 23,164 ล้านั้บาท เน่ั้�องจัากในั้ชิว่งปีสัี่มปทานั้ 
ดังกลา่ว บรษิัทัไดน้ั้ำาคา่ภาษัส่ี่รรพื่สี่ามติท่�ไดช้ิำาระใหแ้กก่รมสี่รรพื่สี่ามติไปแลว้มาหกั
ออกจัากผลประโยชิน์ั้ตอบแทนั้ท่�จัะตอ้งนั้ำาส่ี่งใหแ้ก ่กสี่ท ตามมติของคณ์ะรฐัมนั้ตร ่
และตามหนัั้งส่ี่อของ กสี่ท และเม่�อวันั้ท่� 28 พื่ฤษัภาคม 2555 คณ์ะอนุั้ญาโตตุลาการ 
ได้ม่คำาชิ่�ขาดให้ยกคำาเสี่นั้อข้อพื่ิพื่าทของ กสี่ท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบรษิััทได ้
ชิำาระหนั้่�ผลประโยชิน์ั้ตอบแทนั้ใหแ้ก ่กสี่ท เสี่รจ็ัสิี่�นั้แลว้ และหน่ั้�ทั�งหมดดงักลา่วไดร้ะงบั 
ไปแลว้ ตอ่มา กสี่ท โตแ้ยง้คำาวินิั้จัฉยัของคณ์ะอนุั้ญาโตตุลาการดังกลา่วตอ่ศาลปกครอง 
กลาง ซึ่่�งศาลปกครองกลางพื่พิื่ากษัาไมเ่พื่กิถุอนั้คำาชิ่�ขาดของอนุั้ญาโตตุลาการ ปจััจุับนัั้ 
คด่ดังกลา่วอย่ร่ะหวา่งการพื่จิัารณ์าของศาลปกครองส่ี่งสุี่ด

จ. ความเส่ียงจากการขอ้พิพิิาทต่า่ง ๆ

บรษิัทัและบรษิัทัยอ่ยม่ขอ้พื่พิื่าทตา่ง  ๆ   โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งกบั กสี่ท ท่�เคยเป็นั้ค่สั่ี่ญญา 
สัี่มปทานั้กบับรษิัทั โดยขอ้พื่พิื่าทดงักลา่วปรากฏิตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิั้ 
รวม ซึ่่�งหากบรษิัทัหรอ่บรษิัทัยอ่ยแพื่ค้ด่ อาจัส่ี่งผลกระทบในั้ทางลบอยา่งมนั่ั้ยสี่ำาคญั 
ตอ่ธุิรกจิั ฐานั้ะทางการเงนิั้ และผลการดำาเนิั้นั้งานั้ของบรษิัทัได้

2. ความเส่ียงที่เกิดูจากการแข่งขันในการประกอบี 
ธุร้กจิ

2.1 กจิัการโทรคมนั้าคมของไทยม่การแขง่ขันั้ส่ี่งและม่ความออ่นั้ไหว 
ตอ่การแขง่ขนัั้ดา้นั้ราคา

ธิรุกจิัใหบ้รกิารโทรคมนั้าคมผา่นั้โทรศพัื่ท์เคล่�อนั้ท่�ของประเทศไทยนั้บัเปน็ั้ธิรุกจิัท่�ม่
การแขง่ขันั้ส่ี่ง และม่ความออ่นั้ไหวตอ่การแขง่ขันั้ดา้นั้ราคาเน่ั้�องจัากม่ผ่ใ้ชิบ้รกิารท่�
มซ่ึ่มิการด์ใชิง้านั้อย่แ่ลว้จัำานั้วนั้มาก ส่ี่งผลใหม้ข่อ้จัำากดัในั้การจัะดง่ดด่ผ่ใ้ชิบ้รกิาร 
รายใหม ่อก่ทั�งปรมิาณ์การใชิข้อ้มล่และการเขา้ถุ่งสี่มารท์โฟ้นั้ในั้ปจััจุับนัั้กม็ป่รมิาณ์
ส่ี่ง จั่งม่ข้อจัำากัดในั้การท่�จัะเพื่ิ�มรายได้จัากการใชิ้งานั้เส่ี่ยงและข้อม่ลจัากท่�ม่อย่่ในั้ 
ปจััจุับนัั้ โดยในั้ปี 2562 ผ่ใ้หบ้รกิารโทรศัพื่ท์เคล่�อนั้ท่�รายตา่ง ๆ  ไดน้ั้ำาเสี่นั้อแพื่คเกจัการ 
ใชิอ้นิั้เตอรเ์น็ั้ตดว้ยความเรว็คงท่�แบบไมจ่ัำากดัในั้ราคาตำ�าเพื่่�อด่งดด่ลก่คา้มาเป็นั้ระยะ ๆ  
 โดยเฉพื่าะลก่คา้ในั้ระบบเตมิเงนิั้ หากการแขง่ขันั้ทว่ความรุนั้แรงมากยิ�งข่�นั้และบรษิัทั 
ไมส่ี่ามารถุตอบสี่นั้องต่อการแขง่ขนัั้ดังกลา่วไดท้นัั้ทว่งทแ่ละดว้ยตน้ั้ทุนั้ท่�เหมาะสี่ม 
อาจัส่ี่งผลกระทบตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิัและโอกาสี่ทางธิรุกจิัของบรษิัทัได้
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3. ความเส่ียงเกีย่วกับีการดูำาเนินงาน

3.1 ความเส่ี่�ยงท่�เกิดจัากการเปล่�ยนั้แปลงจัำานั้วนั้คล่�นั้ความถุ่�ตำ�า 
ท่�บรษิัทัถุอ่ครอง

ในั้การติดตั�งอุปกรณ์์เสี่าสัี่ญญาณ์ 900 MHz นัั้�นั้จัำาเป็นั้ท่�จัะต้องม่การดับ 
สัี่ญญาณ์ของ 850 MHz เดิมและบรเิวณ์ใกลเ้คย่งเพื่่�อลดการรบกวนั้การใชิง้านั้ 
ของล่กค้าท่�จัะใชิ้งานั้ในั้ย่านั้ 900 MHz แต่การดำาเนิั้นั้การดังกล่าวอาจัเป็นั้ 
การลดพื่่�นั้ท่�ให้บริการในั้ระยะเวลาอันั้สัี่�นั้หากในั้บริเวณ์นัั้�นั้ไม่ม่คล่�นั้ความถุ่�ย่านั้ 
อ่�นั้ให้บรกิารแก่ผ่้ใชิ้บรกิาร ทั�งน่ั้� ด่แทค ไตรเนั้็ต ได้ทำาการวางแผนั้การกระจัาย 
สัี่ญญาณ์คล่�นั้ความถุ่�ย่านั้ 900 MHz อย่างรอบคอบเพ่ื่�อลดปญัหาการรบกวนั้ 
ท่�อาจัเกิดข่�นั้กับผ่้ใชิ้บรกิาร นั้อกจัากน่ั้� ล่กค้าท่�ม่อุปกรณ์์ท่�ไม่รองรบัการใชิ้งานั้ 
คล่�นั้ความถุ่�ยา่นั้ 900 MHz กอ็าจัจัะมป่ญัหาการเขา้ใชิง้านั้ได ้ โดยเฉพื่าะบรเิวณ์ 
ท่�ไม่ม่คล่�นั้สัี่ญญาณ์อ่�นั้กรณ์่ดังกล่าวอาจัส่ี่งผลกระทบต่อความสี่ามารถุของ 
บรษิัทั และด่เทค ไตรเน็ั้ต ในั้การแขง่ขันั้ในั้ตลาด และอาจัมผ่ลกระทบตอ่การดำาเนิั้นั้
ธิรุกจิั และโอกาสี่ทางธิรุกจิัของบรษิัทั

3.2 ความเส่ี่�ยงจัากความไม่ปลอดภัยของเทคโนั้โลย่และ 
สี่ารสี่นั้เทศ

ปรมิาณ์ของขอ้มล่เตบิโตเพื่ิ�มข่�นั้อยา่งมหาศาลเชิน่ั้เด่ยวกนัั้กบัการอตัราการส่ี่งตอ่ 
ข้อม่ลของบริษััทผ่านั้ระบบออนั้ไลน์ั้ อ่กทั�งการท่�เคร่อข่ายม่อถุ่อม่การเชิ่�อมต่อ 
ทุกสิี่�งทุกอย่าง (IoT) เข้าด้วยกันั้ไม่ว่าจัะเป็นั้แท็บเล็ต สี่มาร์ทโฟ้นั้ ต่้เอท่เอ็ม 
เซึ่น็ั้เซึ่อร ์และอ่�นั้ ๆ  ทำาใหเ้กดิการพื่่�งพื่ากนัั้เพื่ิ�มข่�นั้อยา่งทว่คณ่์ บรษิัทัไดเ้ชิ่�อมตอ่ระบบ 
สี่าระสี่นั้เทศไปยงัอุปกรณ์์ท่�หลากหลายมากข่�นั้และไมส่ี่ามารถุควบคมุความปลอดภยั
ของขอ้มล่โดยตรงได้ การคุกคามทางไซึ่เบอรจ์ัง่อย่ใ่นั้ภาวะท่�มค่วามเส่ี่�ยงส่ี่ง เพื่่�อเป็นั้
การรบัม่อกับการคุกคามทางไซึ่เบอรท์่�มส่่ี่งข่�นั้ ด่แทค ไตรเน็ั้ต ไดด้ำาเนิั้นั้การพื่ฒันั้า 
โครงข่ายทางระบบการป้องกันั้ พื่ัฒนั้าระบบความปลอดภัยรวมถุ่งการพื่ัฒนั้า 
ศน่ั้ย์ปฏิบิตักิารดา้นั้ความปลอดภยั (SOS) อยา่งตอ่เน่ั้�อง อยา่งไรกต็าม ความเส่ี่�ยง 
จัากความไม่ปลอดภัยของเทคโนั้โลย่และสี่ารสี่นั้เทศ ก็ยังเป็นั้ปจััจััยหน่ั้�งซึ่่�งอาจั 
กระทบตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิัและโอกาสี่ทางธุิรกจิัของบรษิัทั

3.3 ความเส่ี่�ยงจัากการรบกวนั้กันั้ของคล่�นั้ความถุ่�

คล่�นั้ความถุ่�ยา่นั้ 890-895/935-940 MHz (หรอ่ยา่นั้ 900 MHz) ท่�ด่แทค
ไตรเน็ั้ตชินั้ะการประมล่จัากการประมล่ในั้วันั้ท่� 28 ตุลาคม 2561 นัั้�นั้เป็นั้ชิว่งคล่�นั้
ท่�มพ่ื่่�นั้ท่�กนัั้ชินั้หรอ่การด์แบนั้ด์ (Guard Band) ไมม่ากนัั้ก จัง่อาจัทำาใหเ้กดิปญัหา 
คล่�นั้รบกวนั้กันั้ได ้ซึ่่�งหากเกดิข่�นั้แลว้ยอ่มจัะม่ผลกระทบตอ่คุณ์ภาพื่การใหบ้รกิาร 
คล่�นั้ความถุ่�ย่านั้ 900 MHz แม้ว่าผ่้รบัใบอนุั้ญาตแต่ละรายจัะม่หนั้้าท่�ท่�จัะต้อง 
ติดตั�งระบบป้องกันั้คล่�นั้สัี่ญญาณ์รบกวนั้ (filters) ของตนั้เอง รวมถุ่งรว่มกันั้ 
ป้องกันั้และแก้ไขปญัหาเพื่่�อไม่ให้เกิดการรบกวนั้กันั้ของคล่�นั้ความถุ่� แต่หากผ่้รบั 
ใบอนุั้ญาตไมป่ฏิบิตัติามกเ็ป็นั้อำานั้าจัหนั้า้ท่�ของ กสี่ทชิ. ในั้การจัะบงัคบัใชิก้ฎหมาย 
เพื่่�อแกไ้ขปญัหาการรบกวนั้กันั้ของคล่�นั้ดังกลา่ว ทั�งน่ั้� ด่แทค ไตรเน็ั้ต ไดป้ระสี่านั้งานั้ 

กับหนั้ว่ยงานั้ท่�เก่�ยวขอ้งเพื่่�อป้องกันั้ปญัหาดังกลา่วท่�อาจัเกิดข่�นั้เพื่่�อใหม้ั�นั้ใจัวา่จัะ 
สี่ามารถุบริหารจััดการคล่�นั้ 900 MHz ได้อย่างม่ประสิี่ทธิิภาพื่และเกิด 
ประโยชิน์ั้ส่ี่งสุี่ด อย่างไรก็ด่ หากปัญหาการรบกวนั้ของคล่�นั้ความถุ่�ไม่ได ้
รับการแก้ไขอย่างทันั้ท่วงท่ ย่อมส่ี่งผลต่อคุณ์ภาพื่การให้บริการของบริษััท 
และอาจักระทบตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิั และโอกาสี่ทางธิรุกจิัของบรษิัทั

3.4 ความเส่ี่�ยงจัากการหยุดชิะงกัของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ย 
และระบบสี่ำาคญัอ่�นั้ ๆ ซึ่่�งส่ี่งผลกระทบตอ่การใหบ้รกิาร

บรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต ตระหนัั้กถุง่ความเส่ี่�ยงตา่ง ๆ  ท่�อาจัเกดิข่�นั้จัากการหยุดชิะงกั 
ของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและระบบสี่ำาคญัอ่�นั้ ๆ ซ่ึ่�งอาจัส่ี่งผลกระทบต่อการ 
ใหบ้รกิาร ดังนัั้�นั้ บรษิัทัและดแ่ทค ไตรเนั้ต็ จัง่ไดม้ก่ารเตรย่มความพื่รอ้มและพื่ฒันั้า 
แผนั้เพื่่�อรองรบัเหตุฉกุเฉนิั้และการหยุดชิะงกัของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ยและ 
ระบบสี่ำาคัญอ่�นั้ ๆ อยา่งตอ่เน่ั้�อง

บรษิััทและด่แทค ไตรเน็ั้ต ได้จััดทำาระบบการบรหิารจััดการโครงข่าย (Network  
Management System) ควบคุมและกำาหนั้ดขั�นั้ตอนั้การบำารุงรกัษัาโครงขา่ยและ 
อุปกรณ์์ เพื่่�อให้โครงข่ายและอุปกรณ์์ทั�งหมดอย่่ในั้สี่ภาพื่ท่�สี่ามารถุให้บริการ 
ด้านั้โทรคมนั้าคมแก่ล่กค้าได้อย่างม่ประสิี่ทธิิภาพื่โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง บรกิารเส่ี่ยง 
และบรกิารขอ้มล่ และไดป้รบัปรุงระบบเครอ่ขา่ยส่ี่งสัี่ญญาณ์สี่ำารองใหด่้ข่�นั้โดยการ 
เพื่ิ�มการส่ี่�อสัี่ญญาณ์ดว้ยเส้ี่นั้ใยนั้ำาแสี่ง และเครอ่ขา่ยระบบส่ี่�อสัี่ญญาณ์แสี่งหลายชิอ่ง
แบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ท่�มป่ระสิี่ทธิภิาพื่ส่ี่ง 
รวมถุ่งได้จััดทำาและพื่ฒันั้าแผนั้รองรบัการหยุดชิะงักของระบบท่�สี่ำาคัญอ่�นั้ ๆ เชิน่ั้ 
ระบบการจัดัเกบ็ขอ้มล่ ระบบการจัดัเกบ็คา่บรกิาร และการใหบ้รกิารลก่คา้ เพื่่�อให ้
สี่ามารถุดำาเนิั้นั้การและใหบ้รกิารลก่คา้ไดอ้ยา่งตอ่เน่ั้�อง นั้อกจัากน่ั้� บรษิัทัและด่แทค 
ไตรเน็ั้ต ยังไดก้ำาหนั้ดแผนั้สี่ำารองเพื่่�อรองรบัเหตุฉกุเฉนิั้ ซึ่่�งครอบคลุมถุง่การลงทุนั้ 
เพื่ิ�มเตมิในั้อุปกรณ์์สี่ำาคัญและระบบป้องกนัั้ภยัตา่ง ๆ เชิน่ั้ ระบบป้องกนัั้เพื่ลงิไหม ้และ
ระบบควบคุมการใชิง้านั้โครงขา่ยและอุปกรณ์์แบบ Real Time โดยบรษิัทัและด่แทค 
ไตรเน็ั้ต ได้จััดให้ม่การฝ่ึกฝ่นั้พื่นัั้กงานั้อย่างสี่มำ�าเสี่มอเพื่่�อให้พื่นัั้กงานั้ตระหนัั้กถุ่ง 
หนั้า้ท่�ความรบัผิดชิอบขั�นั้ตอนั้การปฏิิบัติตา่ง ๆ รวมถุ่งม่การทดสี่อบแผนั้รองรบั 
ตา่ง ๆ อยา่งเขม้งวด

นั้อกจัากน่ั้� บรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต ไดท้ำาสัี่ญญาประกันั้ภยัเพื่่�อคุม้ครองกรณ่์ท่�เกดิ 
เหตุทำาใหโ้ครงขา่ยและอุปกรณ์์ของบรษิัทัไดร้บัความเส่ี่ยหายเพื่่�อลดผลกระทบของ 
ปจััจัยัความเส่ี่�ยงดังกลา่วท่�จัะม่ตอ่บรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต

ปัจัจัยความเส่ี่�ยง.
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3.5 การตอ้งพื่่�งพื่าบุคคลภายนั้อกเก่�ยวกบัโครงขา่ยโทรคมนั้าคม

ด่แทค ไตรเน็ั้ต ต้องให้บริการโทรศัพื่ท์เคล่�อนั้ท่�ผ่านั้อุปกรณ์์โทรคมนั้าคมท่�ม ่
ความสี่ลับซึ่บัซึ่อ้นั้ ซ่ึ่�งรวมถุง่โครงขา่ยโทรศัพื่ท์เคล่�อนั้ท่�และสี่ถุาน่ั้ฐานั้ 2G/3G/4G 
ทั�วประเทศ ดังนัั้�นั้ ความสี่ำาเรจ็ัของธุิรกจิัของบรษิัทัและของด่แทค ไตรเน็ั้ต จัง่ข่�นั้อย่่
กบัการบำารุงรกัษัาและซึ่อ่มแซึ่มโครงขา่ยและอุปกรณ์์อยา่งมป่ระสิี่ทธิภิาพื่

ปจััจุับนัั้ บรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต ไดว้า่จัา้งบุคคลภายนั้อกเพื่่�อใหบ้รกิารบำารุงรกัษัา 
และซึ่อ่มแซึ่มอุปกรณ์์ของสี่ถุาน่ั้ฐานั้และระบบเครอ่ขา่ยส่ี่งสัี่ญญาณ์บางส่ี่วนั้ ผ่ใ้ห ้
บรกิารเหล่าน่ั้�ได้ผ่านั้กระบวนั้การคัดเล่อก และการทบทวนั้การปฏิิบัติงานั้อย่าง 
สี่มำ�าเสี่มอเพื่่�อให้แนั้่ใจัได้ว่าการให้บรกิารตรงตามมาตรฐานั้ท่�กำาหนั้ด หากบุคคล 
ภายนั้อกไม่สี่ามารถุปฏิิบัติหนั้้าท่�ตามสัี่ญญาได้ หรอ่ไม่สี่ามารถุปฏิิบัติหนั้้าท่�ได้ทันั้ 
ทว่งท่และดว้ยตน้ั้ทุนั้ท่�เหมาะสี่ม ซ่ึ่�งอาจัส่ี่งผลกระทบตอ่คุณ์ภาพื่และความเรว็ของ 
การใหบ้รกิารของบรษิัทัและด่แทค ไตรเน็ั้ต เพื่่�อรกัษัาคุณ์ภาพื่ในั้การใหบ้รกิารบรษิัทั 
และด่แทค ไตรเน็ั้ต อาจัเปล่�ยนั้ผ่ใ้หบ้รกิารถุง่แมว้า่จัะทำาใหต้น้ั้ทุนั้การดำาเนิั้นั้การส่ี่งข่�นั้ 
กต็าม  

นั้อกจัากนั้่�  การให้บริการโทรคมนั้าคมของด่แทค ไตรเนั้็ต ต้องเชิ่าใชิ ้
โครงขา่ยพื่่�นั้ท่�เป็นั้ของ กสี่ท และตอ้งโรมมิ�งบนั้โครงขา่ยคล่�นั้ความถุ่� 2300 MHz 
ของท่โอท่ ปญัหาการบริการจััดการโครงข่ายโทรคมนั้าคมเหล่าน่ั้�โดยค่่สัี่ญญา 
อาจักระทบตอ่การดำาเนิั้นั้ธิรุกจิั สี่ถุานั้ะทางการเงินั้ และโอกาสี่ทางธุิรกจิัของบรษิัทัได้

4. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัต่ราแลกเปล่ียน 
เงนิต่ราต่า่งประเทศ

บรษิััทม่รายได้หลักเป็นั้สี่กุลเงินั้บาท ในั้ขณ์ะท่�ค่าใชิ้จั่ายหลักส่ี่วนั้ใหญ่เป็นั้เจั้าหน่ั้� 
การค้าท่�เกิดจัากซ่ึ่�อเคร่�องม่อและอุปกรณ์์ ซ่ึ่�งบรษิััทได้ตกลงกับค่่ค้าในั้การชิำาระ 
คา่เคร่�องม่อและอุปกรณ์์เป็นั้สี่กุลเงนิั้บาท

สี่ำาหรบัในั้ส่ี่วนั้ท่�เหลอ่ บรษิัทัมร่ายไดส่้ี่วนั้หน่ั้�งท่�เป็นั้เงนิั้ตราตา่งประเทศจัากการให ้
บรกิารข้ามแดนั้อัตโนั้มัติ ซ่ึ่�งบรษิััทได้นั้ำารายได้ส่ี่วนั้น่ั้�มาบรหิารให้สี่อดคล้องกับ 
รายจัา่ยท่�เกดิข่�นั้ (Natural Hedge) และเขา้ทำาธิรุกรรมป้องกนัั้ความเส่ี่�ยงดา้นั้ 
อตัราแลกเปล่�ยนั้ตามท่�เหน็ั้สี่มควร

5. ถืือห้้นรายใหญ่อาจมีอิทธุิพิลต่่อการดูำาเนินการ 
ต่ดัูสินใจต่า่ง ๆ ของบีรษิีทั

เทเลนั้อรแ์ละบรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากดั ตา่งเป็นั้ผ่ถุ้อ่หุน้ั้รายใหญข่องบรษิัทั 
โดยถุอ่หุน้ั้รวมกันั้คดิเป็นั้รอ้ยละ 65.05  ของจัำานั้วนั้หุน้ั้ท่�จัำาหนั้า่ยไดแ้ลว้ทั�งหมด 
ของบรษิัทั (ขอ้มล่ ณ์ วันั้ท่� 30 กรกฎาคม 2562)

อน่ั้�ง บรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากดั ไดม้ก่ารปรบัโครงสี่รา้งการถุ่อหุน้ั้เม่�อเด่อนั้ 
กรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มเบญจัรงคกุล ซ่ึ่�งเป็นั้ผ่้ก่อตั�งบรษิััทได้เข้ามาถุ่อหุ้นั้ในั้ 
บรษิัทั ผา่นั้การถุ่อหุน้ั้ในั้ บรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากดั โดยถุอ่หุน้ั้ทั�งสิี่�นั้รอ้ยละ 
51 ของจัำานั้วนั้หุน้ั้ท่�จัำาหนั้า่ยไดแ้ลว้ทั�งหมดของ บรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากัด

ดังนัั้�นั้ เทเลนั้อรแ์ละบรษิัทั ไทย เทลโค โฮลดิ�งส์ี่ จัำากดั (รวมถุง่กลุม่เบญจัรงคกุล) 
อาจัม่อิทธิิพื่ลต่อการดำาเนิั้นั้การตัดสิี่นั้ใจัต่าง ๆ ของบรษิััท เว้นั้แต่ กรณ่์ท่�บุคคล 
ดังกล่าวไม่ม่สิี่ทธิิออกเส่ี่ยงลงคะแนั้นั้เน่ั้�องจัากบุคคลดังกล่าวม่ส่ี่วนั้ได้เส่ี่ย 
เป็นั้พื่เิศษัหรอ่มส่่ี่วนั้ไดเ้ส่ี่ยในั้เร่�องดังกลา่ว

68


