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การบรหิาร
จดัการความเส่ียง

2. การบรหิารจัดการความเส่ียง

2.1 นโยบายและแผนการบรหิารความเส่ียง

นโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษิทัได้มกีารกาํหนดประเดน็สําคญัๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียง รวมถงึบทบาท
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กําหนดกรอบการทาํงานการบรหิารความเส่ียงและเครือ่งมอืสนบัสนนุ กาํหนดกระบวนการในการระบคุวามเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง การจดัการความเส่ียง และการรายงาน

นโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทนัน้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ระบ ุประเมิน และจัดการความเส่ียงทีไ่ด้คาดการณ์ไวใ้นเชงิรุกมีประสิทธภิาพ 
และเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของบรษิทั การบรหิารความเส่ียงจะชว่ยให้บรษิทัสามารถดาํเนนิงานให้บรรลจุุดมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ที่
ตอ้งการไดโ้ดยการบรหิารความเส่ียงแบบองค์รวมทัว่ท้ังองค์กรเชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงค์ทีเ่กีย่วขอ้งรกัษาความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบั
ไดจ้ดัการกบัภยัคกุคามทีสํ่าคญัและใช้ประโยชน์ทีโ่อกาสทีสํ่าคญั

คณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทั มกีารพจิารณาความเส่ียงทีสํ่าคญัของบรษิทัและมาตรการลดความเส่ียงเป็นประจาํทกุไตรมาส

2.2 ปจัจยัความเส่ียงตอ่การดําเนินธรุกิจของบรษิทั

ปัจจัยความเส่ียงซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย มีดังนี้

2.2.1 ความเส่ียงตอ่การดําเนินธุรกิจทั้งในปจัจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้นใหม ่(Emerging Risks)

1 ) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรฐัหรอืหน่วยงานกํากับดูแล

ก. การเปล่ียนแปลงกฎหมายและการบังคับใชก้ฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารและกํากับดแูลคล่ืนความถี่ 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กสทช. อยู่ระหวา่งการดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละ
กํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2562 ซึง่จะส่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการคลืน่ความถีใ่นประเดน็สําคัญ อาทิเชน่ แกไ้ขขอ้จาํกดัการใชค้ลืน่ความถี ่จากเดมิทีอ่นญุาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ถูกจํากัดให้เป็นการอนุญาตเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคม 
ด้านใดด้านหนึ่งเท่าน้ัน มาเป็นอนุญาตให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลืน่ความถีท่ีไ่ด้รบัอนุญาตได้ และกําหนดให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่
ได้ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงน้ี จะส่งเสรมิให้เกิดการควบรวม (Convergence) ระหวา่งกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
กระจายเสียงมากยิง่ข้ึน และอาจส่งผลกระทบความสามารถในการแข่งขันของบรษิทัทีใ่ห้บรกิารโทรคมนาคมไรส้ายเป็นหลกั
เพียงด้านเดียว
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2. การบรหิารจัดการความเส่ียง

2.1 นโยบายและแผนการบรหิารความเส่ียง

นโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษิทัได้มีการกาํหนดประเด็นสําคญัๆ ทีเ่กีย่วกับการจดัโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียง รวมถึงบทบาท
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ กาํหนดกรอบการทาํงานการบรหิารความเส่ียงและเครือ่งมอืสนบัสนุน กาํหนดกระบวนการในการระบคุวามเส่ียง 
การประเมนิความเส่ียง การจดัการความเส่ียง และการรายงาน

นโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทนัน้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงทีไ่ด้คาดการณ์ไวใ้นเชงิรุกมีประสิทธภิาพ 
และเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของบรษิทั การบรหิารความเส่ียงจะชว่ยให้บรษัิทสามารถดําเนนิงานให้บรรลจุุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ที่
ตอ้งการไดโ้ดยการบรหิารความเส่ียงแบบองค์รวมทัว่ท้ังองค์กรเชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงค์ทีเ่กีย่วขอ้งรกัษาความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบั
ไดจ้ดัการกบัภยัคกุคามทีสํ่าคญัและใชป้ระโยชน์ทีโ่อกาสทีสํ่าคญั

คณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทั มกีารพจิารณาความเส่ียงทีสํ่าคญัของบรษัิทและมาตรการลดความเส่ียงเป็นประจาํทกุไตรมาส

2.2 ปจัจยัความเส่ียงตอ่การดําเนินธรุกิจของบรษิทั

ปัจจัยความเส่ียงซึง่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย มีดังนี้

2.2.1 ความเส่ียงตอ่การดําเนินธุรกิจทั้งในปจัจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้นใหม ่(Emerging Risks)

1 ) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายของรฐัหรอืหน่วยงานกํากับดูแล

ก. การเปล่ียนแปลงกฎหมายและการบังคับใชก้ฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารและกํากับดแูลคล่ืนความถี่ 

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้กฎหมายหลักสองฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ พ.ร.บ. 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม 

กสทช. อยู่ระหวา่งการดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละ
กํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2562 ซึง่จะส่งผลต่อ
การเปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการคลืน่ความถีใ่นประเด็นสําคัญ อาทิเชน่ แกไ้ขขอ้จาํกัดการใชค้ลืน่ความถี ่จากเดิมทีอ่นญุาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ถูกจํากัดให้เป็นการอนุญาตเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคม 
ด้านใดด้านหนึ่งเท่าน้ัน มาเป็นอนุญาตให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคมโดยใช้คลืน่ความถีท่ีไ่ด้รบัอนุญาตได้ และกําหนดให้มีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่
ได้ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งเสรมิให้เกิดการควบรวม (Convergence) ระหวา่งกิจการโทรคมนาคมและกิจการ
กระจายเสียงมากยิง่ข้ึน และอาจส่งผลกระทบความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิททีใ่ห้บรกิารโทรคมนาคมไรส้ายเป็นหลกั
เพียงด้านเดียว
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2 ) ความเส่ียงทางการตลาด

ก. กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแขง่ขันสูงและมีความออ่นไหวตอ่การแขง่ขันดา้นราคา
ธุรกิจให้บรกิารโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อ
การแข่งขันด้านราคาเนื่องจากมีผู้ใช้บรกิารที่มีซิมการด์ใช้งานอยู่แล้วจํานวนมาก ส่งผลให้มีข้อจํากัดในการจะดึงดูดผู้ใช้
บรกิารรายใหม่ อกีทั้งปรมิาณการใช้ข้อมูลและการเข้าถึงสมารท์โฟนในปัจจุบันก็มีปรมิาณสูง จึงมีข้อจํากัดในการที่จะเพิ่ม
รายได้จากการใช้งานเสียงและข้อมูลจากทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการโทรศพัท์เคลือ่นทีย่งัแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงในการนาํเสนอเทคโนโลยทีีล่ํา้สมยักวา่ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร 
รวมท้ังนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหมเ่พือ่ดึงดูงใจและรกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิาร ผลจากการเปลีย่นถ่ายเทคโนโลยจีาก 4G ไป
สู่ 5G ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในแง่ของความครอบคลมุของพื้นที่การให้บรกิารเทคโนโลยี 5G คุณภาพของเครอืข่ายและ
ความสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร ตลอดจนการนาํเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหมจ่ากความรว่มมอื
กบัพันธมติรทางธรุกจิในอตุสาหกรรมอืน่เพือ่สนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารในราคาทีแ่ข่งขนัได้ ซึง่หากบรษัิทไม่สามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินธรุกิจและ
โอกาสทางธรุกิจของบรษิัทได้

อย่างไรก็ตาม บรษิัทมีแผนในการจัดการความเส่ียงดังกลา่ว โดยการขยายพื้นทีก่ารให้บรกิารโครงข่าย และการจัดหาคลืน่
ความถีใ่ห้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารเพือ่มอบประสบการณ์ทีด่ีกวา่
ของการใช้บรกิารในทุกพื้นทีอ่ย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ บรษิัทมีแผนในการขยายฐานลกูค้าควบคู่กับการรกัษาฐานลกูค้าเดิม 
โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บรกิารในราคาที่คุ้มค่า และพัฒนา
นวตักรรมต่าง ๆ  โดยรว่มมือกับพันธมิตรธรุกิจเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการทํางานและอาํนวยความสะดวกในชีวติประจําวนั
ของผูใ้ช้บรกิาร

ข. ความเส่ียงเกี่ยวกับรายไดจ้ากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย (อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ อัตราการ
วา่งงานสูงขึ้น และการบรโิภคตํ่าลง) และโอกาสการระบาดของ COVID-19 รอบใหม ่
การระบาดของ COVID-19 ทําใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีถ่ดถอยและส่งผลกระทบตอ่ความตอ้งการบรโิภคสินคา้ 
ระดบัความเชือ่มัน่ตอ่การใชจ้า่ยของผูใ้ชบ้รกิารทีล่ดลง เกดิความออ่นไหวตอ่ราคาสินคา้มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยังส่งผลใหจ้าํนวน
ผู้ใช้บรกิารที่เป็นแรงงานต่างชาติและจํานวนผู้ใช้บรกิารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยดัง
กลา่วส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ยอดขายเครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง รวมถงึอตัราการยกเลกิ
การใช้บรกิารทีเ่พิม่มากยิง่ขึ้น

บรษัิทมแีผนในการจัดการความเส่ียงดังกลา่วโดยการกระตุน้ให้ฐานลกูค้าเดิมทัง้แบบรายเดือนและเตมิเงินเพ่ิมการงานและ
การใช้จ่าย ผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่าแก่ลูกค้า บริษัทยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าไทย 
เพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแรงงานต่างชาติ และลดความเส่ียงที่เกิดจากผลกระทบของ
การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในอนาคต

3 ) ความเส่ียงเกีย่วกับการดําเนินธรุกิจ

ก. ความเส่ียงจากความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ปรมิาณของข้อมูลเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันกับการอัตราการส่งต่อข้อมูลของบรษิัทผ่านระบบออนไลน์
 อกีทัง้การทีเ่ครอืข่ายมอืถอืมกีารเชือ่มตอ่ทุกส่ิงทกุอยา่ง (IoT) เข้าดว้ยกันไมว่า่จะเป็นแทบ็เลต็ สมารท์โฟน ตูเ้อทเีอม็ เซน็เซอร์
และอื่น  ๆ  ทํา ให้ เกิดการพึ่งพากันเพิ่มขึ้นอย่างทวี คูณ บริษัทได้ เชื่อมต่อระบบสารสนเทศไปยังอุปกรณ์ที่
หลากหลายมากขึน้และไมส่ามารถควบคุมความปลอดภยัของข้อมลูโดยตรงได้ การคกุคามทางไซเบอรจ์งึอยู่ในภาวะทีม่คีวาม
เส่ียงสูง เพือ่เป็นการรบัมือกับการคุกคามทางไซเบอรท์ีม่ีสูงขึ้น ดีแทค ไตรเน็ตได้ดําเนินการพัฒนาโครงข่ายทางระบบการ
ปอ้งกนั พฒันาระบบความปลอดภยั รวมถงึการพฒันา ศนูย์ปฏบัิตกิารดา้นความปลอดภยั (Security Operation Center) 
อย่างต่อเนือ่ง อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงจากความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศก็ยังเป็นปัจจยัหนึง่ซึง่อาจกระทบ
ต่อการดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัท

นอกจากน้ี ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บรษิัทให้ความสําคัญเพื่อให้แน่ใจวา่การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลทัง้หมดนัน้ถกูต้องตามกฎหมาย (พระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่ขอ้กฎหมายทีสํ่าคญั
จะมีผลบังคับใช้ในวนัที ่1 มิถุนายน 2564) อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากความต้องการและความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพิ่มข้ึนดังที่ได้กล่าวไปแล้วน้ัน บรษัิทและบรษัิทย่อยของบรษัิทจึงให้คํามั่นสัญญาวา่จะรกัษาความโปรง่ใสของ
เจา้ของข้อมลู (ลกูค้า) ผา่นการแจ้งและขอความยนิยอมจากลกูค้าสําหรบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีอ่าจแตกตา่งไป
จากวตัถปุระสงค์เดิม (บรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน) การเกบ็รวบรวมความยนิยอมจากลกูค้าได้ถกูวางแผนและนาํมาปรบัใช้
ในทกุชอ่งทางการขายเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้อยา่งถกูตอ้งกอ่นทีม่กีารประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล
ของลกูค้าทีแ่ตกต่างไปจากวตัถุประสงค์หลกั 

ข. ความเส่ียงจากการรบกวนกันของคล่ืนความถี่
คลืน่ความถีย่่าน 890-895/935-940 MHz (หรอืคลืน่ความถีย่า่น 900 MHz) ทีด่แีทค ไตรเนต็ ชนะการประมลูจากการ
ประมูลในวนัที ่28 ตุลาคม 2561 นั้นเป็นช่วงคลืน่ทีม่ีพื้นทีก่ันชนหรอืการด์แบนด์ (Guard Band) ไม่มากนัก จึงอาจทําให้
เกิดปัญหาคลืน่รบกวนกันได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นแลว้ย่อมจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บรกิารคลืน่ความถี่ย่าน 900 MHz 
แม้วา่ผู้รบัใบอนุญาตแต่ละรายจะมีหน้าที่ที่จะต้องติดต้ังระบบป้องกันคลืน่สัญญาณรบกวน (filters) ของตนเอง รวมถึง
รว่มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่ แต่หากผู้รบัใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามก็เป็น
อํานาจหน้าที่ของ กสทช. ในการจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของคลื่นดังกล่าว ทั้งนี้ ดีแทค 
ไตรเน็ต ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาดังกลา่วที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจวา่จะสามารถบรหิาร
จัดการคลื่น 900 MHz ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ดี หากปัญหาการรบกวนของ
คลื่นความถี่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทและอาจกระทบต่อการ
ดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัท
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2 ) ความเส่ียงทางการตลาด

ก. กิจการโทรคมนาคมของไทยมีการแขง่ขันสูงและมีความออ่นไหวตอ่การแขง่ขันดา้นราคา
ธุรกิจให้บรกิารโทรคมนาคมผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีความอ่อนไหวต่อ
การแข่งขันด้านราคาเนื่องจากมีผู้ใช้บรกิารที่มีซิมการด์ใช้งานอยู่แล้วจํานวนมาก ส่งผลให้มีข้อจํากัดในการจะดึงดูดผู้ใช้
บรกิารรายใหม่ อกีทั้งปรมิาณการใช้ข้อมูลและการเข้าถึงสมารท์โฟนในปัจจุบันก็มีปรมิาณสูง จึงมีข้อจํากัดในการที่จะเพิ่ม
รายได้จากการใช้งานเสียงและข้อมูลจากทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการโทรศพัท์เคลือ่นทีย่งัแขง่ขนักนัอยา่งรุนแรงในการนาํเสนอเทคโนโลยทีีล่ํา้สมัยกวา่ใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร 
รวมท้ังนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่เพือ่ดึงดูงใจและรกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิาร ผลจากการเปลีย่นถา่ยเทคโนโลยีจาก 4G ไป
สู่ 5G ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในแง่ของความครอบคลมุของพื้นที่การให้บรกิารเทคโนโลยี 5G คุณภาพของเครอืข่ายและ
ความสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร ตลอดจนการนาํเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารใหมจ่ากความรว่มมอื
กับพันธมิตรทางธรุกิจในอตุสาหกรรมอืน่เพือ่สนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารในราคาทีแ่ข่งขนัได้ ซึง่หากบรษิทัไมส่ามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขันดังกล่าวได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินธรุกิจและ
โอกาสทางธรุกิจของบรษิัทได้

อย่างไรก็ตาม บรษิัทมีแผนในการจัดการความเส่ียงดังกลา่ว โดยการขยายพื้นทีก่ารให้บรกิารโครงข่าย และการจัดหาคลืน่
ความถีใ่ห้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารเพือ่มอบประสบการณ์ทีด่ีกวา่
ของการใช้บรกิารในทุกพื้นทีอ่ย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ บรษิัทมีแผนในการขยายฐานลกูค้าควบคู่กับการรกัษาฐานลกูค้าเดิม 
โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์และบรกิารรูปแบบต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บรกิารในราคาที่คุ้มค่า และพัฒนา
นวตักรรมต่าง ๆ  โดยรว่มมือกับพันธมิตรธรุกิจเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการทํางานและอาํนวยความสะดวกในชีวติประจําวนั
ของผูใ้ช้บรกิาร

ข. ความเส่ียงเกี่ยวกับรายไดจ้ากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย (อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ อัตราการ
วา่งงานสูงขึ้น และการบรโิภคตํ่าลง) และโอกาสการระบาดของ COVID-19 รอบใหม ่
การระบาดของ COVID-19 ทําใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศทีถ่ดถอยและส่งผลกระทบตอ่ความตอ้งการบรโิภคสินคา้ 
ระดบัความเชือ่มัน่ตอ่การใชจ้า่ยของผูใ้ชบ้รกิารทีล่ดลง เกดิความออ่นไหวต่อราคาสินคา้มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยังส่งผลใหจ้าํนวน
ผู้ใช้บรกิารที่เป็นแรงงานต่างชาติและจํานวนผู้ใช้บรกิารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยดัง
กลา่วส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ยอดขายเครือ่งโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีล่ดลง รวมถงึอตัราการยกเลกิ
การใช้บรกิารทีเ่พิม่มากยิง่ขึ้น

บรษัิทมีแผนในการจัดการความเส่ียงดังกลา่วโดยการกระตุน้ให้ฐานลกูค้าเดมิทัง้แบบรายเดอืนและเตมิเงนิเพิม่การงานและ
การใช้จ่าย ผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่าแก่ลูกค้า บริษัทยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าไทย 
เพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแรงงานต่างชาติ และลดความเส่ียงที่เกิดจากผลกระทบของ
การระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในอนาคต

3 ) ความเส่ียงเกีย่วกับการดําเนินธรุกิจ

ก. ความเส่ียงจากความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ปรมิาณของข้อมูลเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันกับการอัตราการส่งต่อข้อมูลของบรษัิทผ่านระบบออนไลน์
 อกีทัง้การทีเ่ครอืขา่ยมือถอืมีการเชือ่มตอ่ทุกส่ิงทกุอยา่ง (IoT) เข้าดว้ยกันไมว่า่จะเป็นแทบ็เลต็ สมารท์โฟน ตูเ้อทเีอม็ เซน็เซอร์
และอื่น  ๆ  ทํา ให้ เกิดการพึ่งพากันเพิ่มขึ้นอย่างทวี คูณ บริษัทได้ เชื่อมต่อระบบสารสนเทศไปยังอุปกรณ์ที่
หลากหลายมากขึน้และไมส่ามารถควบคมุความปลอดภยัของข้อมูลโดยตรงได้ การคกุคามทางไซเบอรจึ์งอยู่ในภาวะทีม่คีวาม
เส่ียงสูง เพือ่เป็นการรบัมือกับการคุกคามทางไซเบอรท์ีม่ีสูงขึ้น ดีแทค ไตรเน็ตได้ดําเนินการพัฒนาโครงข่ายทางระบบการ
ปอ้งกนั พฒันาระบบความปลอดภัย รวมถงึการพัฒนา ศนูย์ปฏบัิตกิารดา้นความปลอดภยั (Security Operation Center) 
อยา่งตอ่เนือ่ง อย่างไรกต็าม ความเส่ียงจากความไมป่ลอดภัยของเทคโนโลยีและสารสนเทศกยั็งเป็นปัจจยัหนึง่ซึง่อาจกระทบ
ต่อการดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัท

นอกจากน้ี ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บรษิัทให้ความสําคัญเพื่อให้แน่ใจวา่การประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลทัง้หมดนัน้ถกูต้องตามกฎหมาย (พระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึง่ขอ้กฎหมายทีสํ่าคญั
จะมีผลบังคับใช้ในวนัที ่1 มิถุนายน 2564) อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากความต้องการและความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น บรษิัทและบรษิัทย่อยของบรษิัทจึงให้คํามั่นสัญญาวา่จะรกัษาความโปรง่ใสของ
เจา้ของข้อมลู (ลกูค้า) ผา่นการแจ้งและขอความยนิยอมจากลกูค้าสําหรบัการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคลทีอ่าจแตกตา่งไป
จากวตัถปุระสงค์เดิม (บรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน) การเกบ็รวบรวมความยนิยอมจากลกูค้าได้ถกูวางแผนและนาํมาปรบัใช้
ในทกุชอ่งทางการขายเพือ่ใหมั้น่ใจวา่จะไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้อยา่งถกูตอ้งกอ่นทีม่กีารประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล
ของลกูค้าทีแ่ตกต่างไปจากวตัถุประสงค์หลกั 

ข. ความเส่ียงจากการรบกวนกันของคลื่นความถ่ี
คลืน่ความถีย่่าน 890-895/935-940 MHz (หรอืคลืน่ความถีย่า่น 900 MHz) ทีดี่แทค ไตรเนต็ ชนะการประมูลจากการ
ประมูลในวนัที ่28 ตุลาคม 2561 นั้นเป็นช่วงคลืน่ทีม่ีพื้นทีก่ันชนหรอืการด์แบนด์ (Guard Band) ไม่มากนัก จึงอาจทําให้
เกิดปัญหาคลืน่รบกวนกันได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นแลว้ย่อมจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บรกิารคลืน่ความถี่ย่าน 900 MHz 
แม้วา่ผู้รบัใบอนุญาตแต่ละรายจะมีหน้าที่ที่จะต้องติดตั้งระบบป้องกันคลืน่สัญญาณรบกวน (filters) ของตนเอง รวมถึง
รว่มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่ แต่หากผู้รบัใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามก็เป็น
อํานาจหน้าที่ของ กสทช. ในการจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของคลื่นดังกล่าว ทั้งน้ี ดีแทค 
ไตรเน็ต ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาดังกลา่วที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจวา่จะสามารถบรหิาร
จัดการคลื่น 900 MHz ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ดี หากปัญหาการรบกวนของ
คลื่นความถี่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทและอาจกระทบต่อการ
ดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัท
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ค. ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ยและระบบสําคัญอ่ืน ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การให้
บรกิาร
บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ตระหนักถึงความเส่ียงต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและ
ระบบสําคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ดังนั้น บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต จึงได้มีการเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาแผนเพือ่รองรบัเหตุฉุกเฉินและการหยุดชะงักของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและระบบสําคัญอืน่ ๆ 
อย่างต่อเนือ่ง

บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดทําระบบการบรหิารจัดการโครงข่าย (Network Management System) ควบคุมและ
กําหนดขั้นตอนการบํารุงรกัษาโครงข่ายและ อปุกรณ์ เพื่อให้โครงข่ายและอปุกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สามารถให้บรกิาร
ด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธภิาพโดยเฉพาะอย่างย่ิง บรกิารเสียงและบรกิารข้อมูล และได้ปรบัปรุงระบบ
เครอืข่ายส่งสัญญาณสํารองให้ดีขึ้นโดยการเพ่ิมการส่ือสัญญาณด้วยเส้นใยนําแสงและเครอืข่ายระบบส่ือสัญญาณแสง
หลายช่องแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ทีม่ีประสิทธภิาพสูง รวมถึงได้จัดทําและพัฒนา
แผนรองรบัการหยุดชะงักของระบบทีสํ่าคัญอืน่ ๆ  เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บค่าบรกิาร และการให้บรกิาร
ลกูค้า เพือ่ให้สามารถดําเนินการและให้บรกิารลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ยังได้กําหนดแผน
สํารองเพือ่รองรบัเหตุฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลมุถึงการลงทุน เพ่ิมเติมในอปุกรณ์สําคัญและระบบป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ระบบ
ป้องกันเพลงิไหม้ และ ระบบควบคุมการใช้งานโครงข่ายและอปุกรณ์แบบ Real Time โดยบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดให้
มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้พนักงานตระหนักถึง หน้าที่ความรบัผิดชอบขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึง
มีการทดสอบแผนรองรบัต่าง ๆ อย่างเข้มงวด

นอกจากน้ี บรษิทัและดแีทค ไตรเนต็ ได้ทาํสัญญาประกันภัยเพือ่คุม้ครองกรณีทีเ่กิดเหตุทาํให้โครงขา่ยและอปุกรณ์ของบรษิทั
ได้รบัความเสียหายเพือ่ลดผลกระทบของปัจจัยความเส่ียงดังกลา่วทีจ่ะมีต่อบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต

ง. การตอ้งพึง่พาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับโครงขา่ยโทรคมนาคม
ดีแทค ไตรเน็ต ต้องให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีผ่า่นอปุกรณ์โทรคมนาคมทีม่ีความสลบัซับซ้อนซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์
เคลื่อนที่และสถานีฐาน 2G/3G/4G/5G  ทั่วประเทศ ดังนั้น ความสําเรจ็ของธุรกิจของบรษัิทและของดีแทค ไตรเน็ต 
(ซึ่งมีการใช้สถานีฐานรว่มกันกับบรษิัทในการให้บรกิารบนคลืน่ 2300 MHz ของทีโอที) จึงขึ้นอยู่กับการบํารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อย่างมีประสิทธภิาพ

ปัจจุบันบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้วา่จ้างบุคคลภายนอกเพือ่ให้บรกิารบํารุงรกัษาและซ่อมแซมอปุกรณ์ของสถานีฐานและ
ระบบเครอืข่ายส่งสัญญาณบางส่วน ผู้ให้บรกิารเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง
สมํา่เสมอเพือ่ใหแ้นใ่จไดว้า่การใหบ้รกิารตรงตามมาตรฐานทีก่าํหนด หากบคุคลภายนอกไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีต่ามสัญญา
ได้หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความเรว็ของการ
ให้บรกิารของบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต เพือ่รกัษาคุณภาพในการให้บรกิาร บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต อาจเปลีย่นผูใ้ห้บรกิาร
ถึงแม้วา่จะทําให้ต้นทุนการดําเนินการสูงขึ้นก็ตาม

นอกจากนี้ การให้บรกิารโทรคมนาคมของดีแทค ไตรเน็ต ต้องเช่าใช้โครงข่ายพื้นที่เป็นของ กสท และต้องโรมมิ่งบน
โครงข่ายคลืน่ความถี ่2300 MHz ของทโีอที ปญัหาการบรกิารจดัการโครงขา่ยโทรคมนาคมเหลา่นีโ้ดยคูสั่ญญาอาจกระทบ
ต่อการดําเนินธรุกิจ สถานะทางการเงินและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัทได้

จ. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ
บรษิัทมีรายได้หลกัเป็นสกุลเงินบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหลกัส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากซื้อเครือ่งมือและอปุกรณ์
ซึง่บรษิัทได้ตกลงกับคู่ค้าในการชําระค่าเครือ่งมือและอปุกรณ์เป็นสกุลเงินบาท

สําหรบัความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศในส่วนที่เหลอื บรษิัทได้นํารายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้
บรกิารข้ามแดนอตัโนมัติมาบรหิารให้สอดคลอ้งกับรายจ่ายทีเ่กิดขึ้น (Natural Hedge) และเข้าทําธรุกรรมป้องกันความ
เส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่นตามทีเ่ห็นสมควร

ฉ. ผูถื้อหุน้รายใหญอ่าจมีอิทธพิลตอ่การดําเนินการตัดสินใจตา่ง ๆ ของบรษิัท
เทเลนอร ์เอเชียและบรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ต่างเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 
65.05 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบรษิัท (ข้อมูล ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2563)

อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 2555 โดยกลุ่ม
เบญจรงคกุล ซึง่เป็นผูก้่อตั้งบรษิัทได้เข้ามาถือหุ้นในบรษิัทผา่นการถือหุ้นในบรษิัท ไทยเทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด โดยถือหุ้นทั้ง
ส้ินรอ้ยละ 51 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของ บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด

ดังน้ัน เทเลนอร์ เอเชียและบริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบรษิัท เวน้แต่กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนเนื่องจากบุคคลดังกล่าว
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรอืมีส่วนได้เสียในเรือ่งดังกลา่ว

ช. ความเส่ียงดา้นหว่งโซอุ่ปทานจากการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาประกาศใหบ้รษิทัผูจ้าํหนา่ยอุปกรณ์โทรคมนาคม
ใหแ้กบ่รษิัทอยูใ่นรายช่ือกิจการท่ีจาํกัดการซ้ือขายเทคโนโลยี
บรษัิท รวมถึงบรษัิทย่อย ดีแทค็ ไตรเน็ต และ เทเลแอสเสท ใชอ้ปุกรณ์เครอืข่ายวทิยุของบรษัิทผูจ้าํหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม
รายหนึง่ในพืน้ทีภ่าคใตเ้พือ่การขยายและพัฒนาเครอืข่าย รวมไปถึงอปุกรณ์ประเภทอืน่ๆ เพือ่การขายและใหบ้รกิารแกล่กูคา้ 
ซึง่นับต้ังแต่ในเดือนพฤษภาคม 2562 บรษิทัผูจ้าํหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมดงักลา่วถกูระบชุือ่อยูใ่นรายนามนติบิคุคลของ
สํานักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย (Bureau of Industry and Security หรอื  BIS) ของกระทรวงพาณิชย์
สหรฐัอเมรกิาวา่ดว้ยการจาํกดั การส่งออก การส่งออกซ้ํา และเคลือ่นย้าย (ภายในสหรฐัอเมรกิา) ผลติภัณฑ์ตามการควบคุม
และกฎระเบยีบการบรหิารการส่งออก (Export Administration Regulations หรอื EAR) โดยไมม่ใีบอนุญาตทัว่ไปชัว่คราว 
(Temporary General License)

ด้วยเหตุดังกลา่ว หากบรษิัททีจ่ะทําธรุกรรมใด ๆ กับบรษิัทผู้จําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วจะต้องมีการขอใบ
อนุญาตทั่วไปชั่วคราว (Temporary General License หรอื “TGL”) จากสํานักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
(Bureau of Industry and Security หรอื  BIS) ในการทําธรุกรรม ทั้งนี้ ระยะเวลาผอ่นผนัตามใบอนุญาตดังกลา่วได้ส้ิน
อายุลงแล้วในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จึงอาจกระทบต่อความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร ์
ชิปประมวลผล และการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับบริษัท ในระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้ง
เครอืข่าย / อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์อืน่ๆ เช่น โทรศพัท์ อปุกรณรบัสัญญาณเครอืข่าย (“CPE”) ฯลฯ 

แม้ทางบรษิัทผู้จําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วจะแจ้งวา่ได้มีการสํารองช้ินส่วนอปุกรณ์ต่าง ๆ เหลา่นั้นให้เพียง
พอและไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบเป็นระยะเวลา 5 ปี สําหรบัช้ินส่วนอะไหล ่ และสํารองอปุกรณ์ใหม่ที่จะส่งมอบไวเ้ป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ในขณะเดียวกัน บรษิัทผูจ้ําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่วก็มองหาทางเลอืกอืน่เพิม่เติมเพือ่ทีจ่ะไม่
ได้รบัผลกระทบตามการควบคุมและกฎระเบียบการบรหิารการส่งออก (EAR) ของสหรฐัอเมรกิาแลว้ อย่างไรก็ตาม บรษิัท
ไม่พบว่ามีแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ทางบรษิัทผู้จําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว
แจ้งมาได้
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ค. ความเส่ียงจากการหยุดชะงักของระบบการใหบ้รกิารโครงขา่ยและระบบสําคัญอื่น ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การให้
บรกิาร
บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ตระหนักถึงความเส่ียงต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและ
ระบบสําคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ดังนั้น บริษัทและดีแทค ไตรเน็ต จึงได้มีการเตรียม
ความพรอ้มและพัฒนาแผนเพือ่รองรบัเหตุฉุกเฉินและการหยุดชะงักของระบบการให้บรกิารโครงข่ายและระบบสําคัญอืน่ ๆ 
อย่างต่อเนือ่ง

บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดทําระบบการบรหิารจัดการโครงข่าย (Network Management System) ควบคุมและ
กําหนดขั้นตอนการบํารุงรกัษาโครงข่ายและ อปุกรณ์ เพื่อให้โครงข่ายและอปุกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สามารถให้บรกิาร
ด้านโทรคมนาคมแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธภิาพโดยเฉพาะอย่างย่ิง บรกิารเสียงและบรกิารข้อมูล และได้ปรบัปรุงระบบ
เครอืข่ายส่งสัญญาณสํารองให้ดีขึ้นโดยการเพ่ิมการส่ือสัญญาณด้วยเส้นใยนําแสงและเครอืข่ายระบบส่ือสัญญาณแสง
หลายช่องแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ทีม่ีประสิทธภิาพสูง รวมถึงได้จัดทําและพัฒนา
แผนรองรบัการหยุดชะงักของระบบทีสํ่าคัญอืน่ ๆ  เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดเก็บค่าบรกิาร และการให้บรกิาร
ลกูค้า เพือ่ให้สามารถดําเนินการและให้บรกิารลกูค้าได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ยังได้กําหนดแผน
สํารองเพือ่รองรบัเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงครอบคลมุถึงการลงทุน เพ่ิมเติมในอปุกรณ์สําคัญและระบบป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น ระบบ
ป้องกันเพลงิไหม้ และ ระบบควบคุมการใช้งานโครงข่ายและอปุกรณ์แบบ Real Time โดยบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้จัดให้
มีการฝึกฝนพนักงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้พนักงานตระหนักถึง หน้าที่ความรบัผิดชอบขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึง
มีการทดสอบแผนรองรบัต่าง ๆ อย่างเข้มงวด

นอกจากน้ี บรษัิทและดีแทค ไตรเนต็ ได้ทาํสัญญาประกันภยัเพือ่คุม้ครองกรณีทีเ่กดิเหตุทาํให้โครงขา่ยและอปุกรณ์ของบรษิทั
ได้รบัความเสียหายเพือ่ลดผลกระทบของปัจจัยความเส่ียงดังกลา่วทีจ่ะมีต่อบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต

ง. การตอ้งพึง่พาบุคคลภายนอกเกี่ยวกับโครงขา่ยโทรคมนาคม
ดีแทค ไตรเน็ต ต้องให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีผ่า่นอปุกรณ์โทรคมนาคมทีม่ีความสลบัซับซ้อนซึง่รวมถึงโครงข่ายโทรศพัท์
เคลื่อนที่และสถานีฐาน 2G/3G/4G/5G  ทั่วประเทศ ดังนั้น ความสําเรจ็ของธุรกิจของบรษิัทและของดีแทค ไตรเน็ต 
(ซึ่งมีการใช้สถานีฐานรว่มกันกับบรษิัทในการให้บรกิารบนคลืน่ 2300 MHz ของทีโอที) จึงขึ้นอยู่กับการบํารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมโครงข่ายและอปุกรณ์อย่างมีประสิทธภิาพ

ปัจจุบันบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต ได้วา่จ้างบุคคลภายนอกเพือ่ให้บรกิารบํารุงรกัษาและซ่อมแซมอปุกรณ์ของสถานีฐานและ
ระบบเครอืข่ายส่งสัญญาณบางส่วน ผู้ให้บรกิารเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง
สมํา่เสมอเพือ่ใหแ้นใ่จไดว้า่การให้บรกิารตรงตามมาตรฐานทีก่าํหนด หากบคุคลภายนอกไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีต่ามสัญญา
ได้หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีและด้วยต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความเรว็ของการ
ให้บรกิารของบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต เพือ่รกัษาคุณภาพในการให้บรกิาร บรษิัทและดีแทค ไตรเน็ต อาจเปลีย่นผูใ้ห้บรกิาร
ถึงแม้วา่จะทําให้ต้นทุนการดําเนินการสูงขึ้นก็ตาม

นอกจากนี้ การให้บรกิารโทรคมนาคมของดีแทค ไตรเน็ต ต้องเช่าใช้โครงข่ายพ้ืนที่เป็นของ กสท และต้องโรมมิ่งบน
โครงข่ายคลืน่ความถี ่2300 MHz ของทโีอที ปญัหาการบรกิารจดัการโครงขา่ยโทรคมนาคมเหลา่นีโ้ดยคูสั่ญญาอาจกระทบ
ต่อการดําเนินธรุกิจ สถานะทางการเงินและโอกาสทางธรุกิจของบรษิัทได้

จ. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ
บรษิัทมีรายได้หลกัเป็นสกุลเงินบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหลกัส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากซื้อเครือ่งมือและอปุกรณ์
ซึง่บรษิัทได้ตกลงกับคู่ค้าในการชําระค่าเครือ่งมือและอปุกรณ์เป็นสกุลเงินบาท

สําหรบัความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศในส่วนที่เหลอื บรษิัทได้นํารายได้ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการให้
บรกิารข้ามแดนอตัโนมัติมาบรหิารให้สอดคลอ้งกับรายจ่ายทีเ่กิดขึ้น (Natural Hedge) และเข้าทําธรุกรรมป้องกันความ
เส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่นตามทีเ่ห็นสมควร

ฉ. ผูถื้อหุน้รายใหญอ่าจมีอิทธพิลตอ่การดําเนินการตัดสินใจตา่ง ๆ ของบรษิัท
เทเลนอร ์เอเชียและบรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ต่างเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นรอ้ยละ 
65.05 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบรษิัท (ข้อมูล ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2563)

อนึ่ง บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 2555 โดยกลุ่ม
เบญจรงคกุล ซึง่เป็นผูก้่อตั้งบรษิัทได้เข้ามาถือหุ้นในบรษิัทผา่นการถือหุ้นในบรษิัท ไทยเทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด โดยถือหุ้นทั้ง
ส้ินรอ้ยละ 51 ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของ บรษิัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จํากัด

ดังน้ัน เทเลนอร์ เอเชียและบริษัท ไทย เทลโค โฮลด้ิงส์ จํากัด (รวมถึงกลุ่มเบญจรงคกุล) อาจมีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินการตัดสินใจต่าง ๆ ของบรษิัท เวน้แต่กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนเนื่องจากบุคคลดังกล่าว
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรอืมีส่วนได้เสียในเรือ่งดังกลา่ว

ช. ความเส่ียงดา้นหว่งโซอุ่ปทานจากการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาประกาศใหบ้รษิทัผูจ้าํหนา่ยอุปกรณ์โทรคมนาคม
ใหแ้กบ่รษิัทอยูใ่นรายชื่อกิจการที่จาํกัดการซื้อขายเทคโนโลยี
บรษัิท รวมถึงบรษัิทยอ่ย ดีแทค็ ไตรเน็ต และ เทเลแอสเสท ใชอ้ปุกรณ์เครอืขา่ยวทิยุของบรษิทัผูจ้าํหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคม
รายหนึง่ในพ้ืนทีภ่าคใตเ้พือ่การขยายและพัฒนาเครอืขา่ย รวมไปถงึอปุกรณ์ประเภทอืน่ๆ เพือ่การขายและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 
ซึง่นบัต้ังแตใ่นเดอืนพฤษภาคม 2562 บรษิทัผูจ้าํหนา่ยอปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่วถูกระบุชือ่อยูใ่นรายนามนติบุิคคลของ
สํานักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย (Bureau of Industry and Security หรอื  BIS) ของกระทรวงพาณิชย์
สหรฐัอเมรกิาวา่ดว้ยการจาํกดั การส่งออก การส่งออกซ้ํา และเคลือ่นย้าย (ภายในสหรฐัอเมรกิา) ผลติภณัฑ์ตามการควบคุม
และกฎระเบยีบการบรหิารการส่งออก (Export Administration Regulations หรอื EAR) โดยไม่มีใบอนญุาตทัว่ไปชัว่คราว 
(Temporary General License)

ด้วยเหตุดังกลา่ว หากบรษิัททีจ่ะทําธรุกรรมใด ๆ กับบรษัิทผู้จําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วจะต้องมีการขอใบ
อนุญาตทั่วไปชั่วคราว (Temporary General License หรอื “TGL”) จากสํานักงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
(Bureau of Industry and Security หรอื  BIS) ในการทําธรุกรรม ทั้งนี้ ระยะเวลาผอ่นผนัตามใบอนุญาตดังกลา่วได้ส้ิน
อายุลงแล้วในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จึงอาจกระทบต่อความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร ์
ชิปประมวลผล และการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับบริษัท ในระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้ง
เครอืข่าย / อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณ์อืน่ๆ เช่น โทรศพัท์ อปุกรณรบัสัญญาณเครอืข่าย (“CPE”) ฯลฯ 

แม้ทางบรษิัทผู้จําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วจะแจ้งวา่ได้มีการสํารองช้ินส่วนอปุกรณ์ต่าง ๆ เหลา่นั้นให้เพียง
พอและไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบเป็นระยะเวลา 5 ปี สําหรบัช้ินส่วนอะไหล ่ และสํารองอปุกรณ์ใหม่ที่จะส่งมอบไวเ้ป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ในขณะเดียวกัน บรษิัทผูจ้ําหน่ายอปุกรณ์โทรคมนาคมดังกลา่วก็มองหาทางเลอืกอืน่เพิม่เติมเพือ่ทีจ่ะไม่
ได้รบัผลกระทบตามการควบคุมและกฎระเบียบการบรหิารการส่งออก (EAR) ของสหรฐัอเมรกิาแลว้ อย่างไรก็ตาม บรษิัท
ไม่พบว่ามีแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ทางบรษิัทผู้จําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมดังกล่าว
แจ้งมาได้



รายงานประจำาปี  256355

เพือ่ลดความเส่ียงนี ้ปจัจุบนั บรษิทั ได้มกีารออกใบส่ังซือ้อปุกรณ์และชืน้ส่วนอะไหลเ่พือ่มาเกบ็สํารองไวใ้นคลงัสินคา้ใหเ้พียง
พอต่อความต้องการแลว้ รวมถึงมีแผนการจัดซ้ืออปุกรณ์ที่ชัดเจนสําหรบัปี 2564 ตามแนวทางในการปรบัปรุงโครงข่าย 
นอกจากนี้ บรษัิทผู้จําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วได้มีการออกจดหมายยืนยันเป็นลายลกัษณ์อักษรถึงความ
พรอ้มในการผลติของอปุกรณ์และอะไหลสํ่าหรบัปี 2564 มายังบรษิัทแลว้เช่นกัน

2.2.2 ความเส่ียงตอ่การลงทุนของผูถ้ือหลักทรพัย์
1 ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

กฎหมายหลกั ๆ ซึง่กําหนดข้อจํากัดเกีย่วกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไว ้ได้แก่

• ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน) 
ถือครองที่ดินเว้นแต่จะได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย สําหรบัคนต่างด้าวที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รบัอนุญาตจะต้อง
จําหน่ายทีด่ินดังกลา่วภายในระยะเวลาทีก่ําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนัและไม่เกิน 1 ปี

• พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว ซึง่มีบทบัญญัตห้ิามมิให้ “คนตา่งด้าว” (ตามคาํนิยามทีกํ่าหนดไวใ้น พ.ร.บ. 
การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธรุกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารส่ือสารโทรคมนาคม เวน้แต่
จะได้รบัอนุญาตจากอธบิดีกรมพัฒนาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

• พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่มีบทบัญญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามทีก่ําหนดไวใ้น พ.ร.บ. 
การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่องและแบบทีส่าม

การฝา่ฝนืสัดส่วนการถอืหุ้นของคนตา่งด้าวอาจส่งผลให้มกีารยกเลกิใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมหรอืบอกเลกิสัญญา
รว่มการงานและส่งผลให้บรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

บรษิทัเชือ่วา่บรษิทัมิได้เป็น “คนตา่งด้าว” ตามคํานยิามทีก่าํหนดไวใ้น พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง

บรษัิทเหน็วา่รฐับาลไมม่นีโยบายทีช่ดัเจนในเรือ่งการตคีวามและการใชบั้งคับ พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้วในเรือ่งที่
เกีย่วกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ทําให้บรษิัทต้องเผชิญกับความเส่ียงดังกลา่วในการประกอบกิจการของบรษิัท เนือ่งจาก 
พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวแม้วา่จะมีการใช้บังคับมากกวา่ 20 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเรือ่ง
ทีเ่กีย่วกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว เพือ่ให้บรษิัทสามารถนํา
มาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับหรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทและ
บรษิัทย่อยได้

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรือ่งการตีความและการใช้บังคับ พ.ร.บ.การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวดังกลา่ว ทําให้เมือ่วนัที ่
14 มิถุนายน 2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งยื่นข้อกลา่วหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับ
บรษิัท (รวมทั้งกรรมการ ผูถ้ือหุ้นบางรายของบรษิัท และกรรมการของผูถ้ือหุ้นดังกลา่ว) โดยกลา่วหาวา่บรษิัทประกอบกิจการ
โทรคมนาคมฝา่ฝนื พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว และวนัที ่22 กันยายน 2554 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยรายหนึง่ของบรษิทั 
(ซึ่งถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่าบริษัทเป็น 
“คนตา่งดา้ว” ตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว ซึง่ทัง้สองกรณดัีงกลา่วยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของหนว่ยงาน
รฐัและศาลปกครองสูงสุด

บรษิัทยังคงเชื่อว่าบรษัิทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างไรก็ดี หากท้ายทีสุ่ดบรษิัทถูกตัดสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึง่ถึงทีสุ่ดแลว้) วา่ไม่มีสถานะเป็นบรษิัทไทย
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกลา่วไม่ได้รบัการแก้ไข 
กสทช อาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ของดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นเหตุให้บรษิัทและ/หรอืดีแทค 
ไตรเน็ต ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้

2 ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง การกาํหนดข้อหา้มการกระทาํทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2555 
(“ประกาศครอบงํากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงํากิจการ ได้กําหนดว่า 
“การครอบงาํกิจการ” หมายถึง การทีค่นต่างด้าวมีอาํนาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการกําหนดนโยบายการบรหิารจดัการกิจการ
โทรคมนาคมของผูข้อรบัใบอนุญาต โดยการถือหุ้นทีม่ีสิทธอิอกเสียงตั้งแต่กึง่หนึง่ของจํานวนสิทธอิอกเสียงทั้งหมด ในเรือ่งนี้ 
บรษิัทมีความเห็นวา่บรษิัท มิได้ดําเนินการใด ๆ ทีข่ัดแย้งกับประกาศครอบงํากิจการ รวมถึงบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ตยังได้จัดทํา
หนงัสือรบัรองยืน่ตอ่ กสทช. เมือ่มหีน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกาํหนดวา่ บรษิทัและดแีทค ไตรเนต็ จะปฏบิตัติามประกาศครอบงาํกจิการ 
ทั้งนี้ บรษิัทเป็นเพียงผูร้บัใบอนุญาตการให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบทีห่นึง่มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบรษัิทตามที่ระบุข้างต้น และสําหรบักรณีของดีแทค ไตรเน็ต น้ัน 
ยังมีความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี 
ตามแนวทางคําอธบิายที ่กสทช. ชีแ้จงตอ่ประชาชนในการรบัฟงัความคิดเหน็สาธารณะเกีย่วกับความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์
ของประกาศครอบงาํกจิการและโดยเฉพาะอย่างยิง่คาํนิยาม “การครอบงาํกจิการ” ในป ี2555 นั้น ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั
ได้ให้ความเห็นว่า บรษัิทและดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบรษิัทที่ถูกครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม 
“การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. อย่างไรก็ดี ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการครอบงํา
กจิการโดยคนตา่งดา้วอาจส่งผลกระทบอย่างมนียัสําคญัตอ่การดาํเนนิธรุกิจและโอกาสทางธรุกจิของบรษิทัและดีแทค ไตรเนต็

3 ) ความเส่ียงอนัเนือ่งมาจากข้อพิพาทเกีย่วกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและข้อพิพาทเกีย่วกับส่วนแบ่งรายได้

นโยบายของรฐับาลยังไม่มีความแน่นอนเกีย่วกับการเรยีกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรบับรกิารโทรคมนาคม เมือ่วนัที ่11 มกราคม 
2551 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งให้บรษิัท ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทาน
ที ่12 ถึง 16 เพิม่เติมพรอ้มเบี้ยปรบัและภาษีมูลค่าเพิม่ รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 23,164 ลา้นบาท เนือ่งจากในช่วงปีสัมปทาน
ดังกล่าว บรษิัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหัก ออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้อง
นาํส่งใหแ้ก่ กสท ตามมติของคณะรฐัมนตร ีและตามหนงัสือของ กสท และเมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการ
ได้มีคําชี้ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบรษิัทได้ชําระหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท 
เสรจ็ส้ินแล้วและหน้ีทั้งหมดดังกล่าวได้ระงับไปแล้ว ต่อมา กสท โต้แย้งคําวนิิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางซึ่งศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและยกคํารอ้งของ กสท ปัจจุบันคดี
ดังกลา่วอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

บรษิัทมีข้อพิพาทกับ กสท เกีย่วกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจากรายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หลงัจาก
ที่ได้มีประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ออกมาใช้บังคับในปี 2549 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง
การคิดคํานวณค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทําให้บรษิัทได้รบัค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่าย
จากผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมบางรายทีเ่ข้ามาใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมของบรษิทั จากเหตุดงักลา่ว ทาํใหเ้กดิข้อพพิาทระหวา่ง
บรษิัทกับ กสท วา่ค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าวจะถูกนํามาคํานวณในส่วนแบ่งรายได้ที่บรษัิทต้องชําระแก่ 
กสท ตามสัญญาสัมปทานหรอืไม่

ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาทจากการประกอบกิจการโดยสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นจํานวน 6 คดี โดย 3 คดี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และในอกี 1 คดี คณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคํารอ้งของ กสท ในปัจจุบัน 
คาํชีข้าดท้ังหมดอยู่ภายใต้คาํรอ้งขอเพิกถอนคาํชีข้าดข้อพพิาทต่อศาลปกครองกลาง และข้อพพิาทอกี 2 คดยีงัอยูใ่นการพจิารณา
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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เพือ่ลดความเส่ียงนี ้ปจัจุบนั บรษิทั ได้มกีารออกใบส่ังซือ้อปุกรณ์และชืน้ส่วนอะไหลเ่พือ่มาเกบ็สํารองไวใ้นคลงัสินคา้ใหเ้พยีง
พอต่อความต้องการแลว้ รวมถึงมีแผนการจัดซ้ืออปุกรณ์ที่ชัดเจนสําหรบัปี 2564 ตามแนวทางในการปรบัปรุงโครงข่าย 
นอกจากนี้ บรษัิทผู้จําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมรายดังกลา่วได้มีการออกจดหมายยืนยันเป็นลายลกัษณ์อักษรถึงความ
พรอ้มในการผลติของอปุกรณ์และอะไหลสํ่าหรบัปี 2564 มายังบรษิัทแลว้เช่นกัน

2.2.2 ความเส่ียงตอ่การลงทุนของผูถ้ือหลักทรพัย์
1 ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างด้าว

กฎหมายหลกั ๆ ซึง่กําหนดข้อจํากัดเกีย่วกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวไว ้ได้แก่

• ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีบทบัญญัติห้ามมิให้คนต่างด้าว (ตามคํานิยามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายที่ดิน) 
ถือครองที่ดินเว้นแต่จะได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย สําหรบัคนต่างด้าวที่ถือครองที่ดินโดยไม่ได้รบัอนุญาตจะต้อง
จําหน่ายทีด่ินดังกลา่วภายในระยะเวลาทีก่ําหนดซึง่ไม่น้อยกวา่ 180 วนัและไม่เกิน 1 ปี

• พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว ซึง่มีบทบัญญัตห้ิามมิให้ “คนตา่งด้าว” (ตามคาํนิยามทีก่าํหนดไวใ้น พ.ร.บ. 
การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว) ประกอบธรุกิจบางประเภท ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารส่ือสารโทรคมนาคม เวน้แต่
จะได้รบัอนุญาตจากอธบิดีกรมพัฒนาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

• พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึง่มีบทบัญญัติห้ามมิให้ “คนต่างด้าว” (ตามคํานิยามทีก่ําหนดไวใ้น พ.ร.บ. 
การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว) ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่องและแบบทีส่าม

การฝา่ฝนืสัดส่วนการถอืหุ้นของคนตา่งด้าวอาจส่งผลให้มกีารยกเลกิใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมหรอืบอกเลกิสัญญา
รว่มการงานและส่งผลให้บรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อยไม่สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไปได้

บรษิทัเชือ่วา่บรษิทัมิได้เป็น “คนตา่งด้าว” ตามคํานยิามทีก่าํหนดไวใ้น พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนตา่งด้าว ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของประเทศไทยอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง

บรษัิทเห็นวา่รฐับาลไม่มีนโยบายทีช่ดัเจนในเรือ่งการตคีวามและการใชบ้งัคับ พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนต่างดา้วในเรือ่งที่
เกีย่วกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ทําให้บรษิัทต้องเผชิญกับความเส่ียงดังกลา่วในการประกอบกิจการของบรษิัท เนือ่งจาก 
พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวแม้วา่จะมีการใช้บังคับมากกวา่ 20 ปี แต่ยังไม่มีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเรือ่ง
ทีเ่กีย่วกับการถือหุ้นแทน (Nominee) ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว เพือ่ให้บรษิัทสามารถนํา
มาใช้ในการประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้บังคับหรือการตีความบทบัญญัติดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัทและ
บรษิัทย่อยได้

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเรือ่งการตีความและการใช้บังคับ พ.ร.บ.การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวดังกลา่ว ทําให้เมือ่วนัที ่
14 มิถุนายน 2554 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งยื่นข้อกลา่วหากับสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินคดีอาญากับ
บรษิัท (รวมทั้งกรรมการ ผูถ้ือหุ้นบางรายของบรษิัท และกรรมการของผูถ้ือหุ้นดังกลา่ว) โดยกลา่วหาวา่บรษิัทประกอบกิจการ
โทรคมนาคมฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว และวนัที ่22 กนัยายน 2554 ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยรายหน่ึงของบรษิทั 
(ซึ่งถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น) ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง กสทช. ต่อศาลปกครอง โดยกล่าวหาว่าบริษัทเป็น 
“คนตา่งดา้ว” ตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว ซึง่ทัง้สองกรณดีงักลา่วยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของหนว่ยงาน
รฐัและศาลปกครองสูงสุด

บรษิัทยังคงเชื่อว่าบรษัิทมิได้เป็น “คนต่างด้าว” และได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างไรก็ดี หากท้ายทีสุ่ดบรษิัทถูกตัดสิน (โดยคําพิพากษาของศาลฎีกาซึง่ถึงทีสุ่ดแลว้) วา่ไม่มีสถานะเป็นบรษิัทไทย
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และเหตุดังกลา่วไม่ได้รบัการแก้ไข 
กสทช อาจเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ของดีแทค ไตรเน็ต ซึ่งเป็นเหตุให้บรษิัทและ/หรอืดีแทค 
ไตรเน็ต ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้

2 ) ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว

กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรือ่ง การกาํหนดข้อหา้มการกระทําทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบงาํกจิการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ. 2555 
(“ประกาศครอบงํากิจการ”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งประกาศครอบงํากิจการ ได้กําหนดว่า 
“การครอบงํากจิการ” หมายถงึ การทีค่นต่างด้าวมีอาํนาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการกาํหนดนโยบายการบรหิารจดัการกิจการ
โทรคมนาคมของผูข้อรบัใบอนุญาต โดยการถือหุ้นทีม่ีสิทธอิอกเสียงตั้งแต่กึง่หนึง่ของจํานวนสิทธอิอกเสียงทั้งหมด ในเรือ่งนี้ 
บรษิัทมีความเห็นวา่บรษิัท มิได้ดําเนินการใด ๆ ทีข่ัดแย้งกับประกาศครอบงํากิจการ รวมถึงบรษิัทและดีแทค ไตรเน็ตยังได้จัดทํา
หนังสือรบัรองยืน่ตอ่ กสทช. เมือ่มีหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายกําหนดวา่ บรษัิทและดีแทค ไตรเนต็ จะปฏบัิตติามประกาศครอบงาํกจิการ 
ทั้งนี้ บรษิัทเป็นเพียงผูร้บัใบอนุญาตการให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบบทีห่นึง่มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561

อนึ่ง กสทช. อาจไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการตีความของบรษิัทตามที่ระบุข้างต้น และสําหรบักรณีของดีแทค ไตรเน็ต นั้น 
ยังมีความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว อย่างไรก็ดี 
ตามแนวทางคําอธบิายที ่กสทช. ชีแ้จงตอ่ประชาชนในการรบัฟงัความคิดเห็นสาธารณะเกีย่วกับความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์
ของประกาศครอบงํากจิการและโดยเฉพาะอย่างยิง่คํานยิาม “การครอบงาํกจิการ” ในป ี2555 นั้น ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั
ได้ให้ความเห็นว่า บรษัิทและดีแทค ไตรเน็ต ไม่เข้าข่ายเป็นบรษิัทที่ถูกครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวตามแนวทางคํานิยาม 
“การครอบงํากิจการ” ของ กสทช. อย่างไรก็ดี ความเส่ียงจากความไม่ชัดเจนของการใช้บังคับกฎหมายทีเ่กีย่วกับการครอบงํา
กจิการโดยคนตา่งดา้วอาจส่งผลกระทบอย่างมนียัสําคญัตอ่การดําเนินธรุกิจและโอกาสทางธรุกิจของบรษัิทและดีแทค ไตรเนต็

3 ) ความเส่ียงอนัเนือ่งมาจากข้อพิพาทเกีย่วกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและข้อพิพาทเกีย่วกับส่วนแบ่งรายได้

นโยบายของรฐับาลยังไม่มีความแน่นอนเกีย่วกับการเรยีกเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรบับรกิารโทรคมนาคม เมือ่วนัที ่11 มกราคม 
2551 กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรยีกรอ้งให้บรษัิท ชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในปีสัมปทาน
ที ่12 ถึง 16 เพิม่เติมพรอ้มเบี้ยปรบัและภาษีมูลค่าเพิม่ รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 23,164 ลา้นบาท เนือ่งจากในช่วงปีสัมปทาน
ดังกล่าว บรษิัทได้นําค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชําระให้แก่กรมสรรพสามิตไปแล้วมาหัก ออกจากผลประโยชน์ตอบแทนที่จะต้อง
นําส่งใหแ้ก่ กสท ตามมติของคณะรฐัมนตร ีและตามหนงัสือของ กสท และเมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการ
ได้มีคําชี้ขาดให้ยกคําเสนอข้อพิพาทของ กสท ดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบรษัิทได้ชําระหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท 
เสรจ็ส้ินแล้วและหนี้ทั้งหมดดังกล่าวได้ระงับไปแล้ว ต่อมา กสท โต้แย้งคําวนิิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อศาล
ปกครองกลางซึ่งศาลปกครองกลางพิพากษาไม่เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและยกคํารอ้งของ กสท ปัจจุบันคดี
ดังกลา่วอยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

บรษิัทมีข้อพิพาทกับ กสท เกีย่วกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจากรายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หลงัจาก
ที่ได้มีประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ออกมาใช้บังคับในปี 2549 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง
การคิดคํานวณค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทําให้บรษิัทได้รบัค่าตอบแทนการใช้และเชือ่มต่อโครงข่าย
จากผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมบางรายทีเ่ข้ามาใชโ้ครงขา่ยโทรคมนาคมของบรษัิท จากเหตดัุงกลา่ว ทาํใหเ้กิดข้อพิพาทระหวา่ง
บรษิัทกับ กสท วา่ค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าวจะถูกนํามาคํานวณในส่วนแบ่งรายได้ที่บรษัิทต้องชําระแก่ 
กสท ตามสัญญาสัมปทานหรอืไม่

ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาทจากการประกอบกิจการโดยสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว กสท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นจํานวน 6 คดี โดย 3 คดี คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดให้บรษิัทชําระผลประโยชน์ตอบแทน
เพิม่เติมสําหรบัรายได้ค่าเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และในอกี 1 คดี คณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคํารอ้งของ กสท ในปัจจุบัน 
คาํชีข้าดท้ังหมดอยู่ภายใต้คาํรอ้งขอเพิกถอนคาํชีข้าดข้อพิพาทต่อศาลปกครองกลาง และข้อพิพาทอกี 2 คดียงัอยูใ่นการพิจารณา
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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4 ) ความเส่ียงจากคดีแบบกลุม่จากการคิดค่าบรกิารแบบปัดเศษ 

บรษัิทและบรษิัทย่อยมีความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินจากการฟ้องรอ้งคดีแบบ
กลุม่ บรษัิทและดแีทค ไตรเนต็ ถกูฟ้องรอ้งตอ่ศาลแพ่งในคดแีบบกลุม่โดยถกูกลา่วอา้งในเรือ่งการคดิคา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่
แบบปัดเศษวนิาทีให้เป็นนาที (ปัดเศษ) ไม่ถูกต้อง และกระทําผดิต่อข้อกําหนดในสัญญาทีท่ําไวก้ับลกูค้า และขัดกับประกาศของ 
กสทช. บรษัิทและดีแทค ไตรเน็ตถูกเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการใช้บรกิารที่เกิดข้ึนในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน 2559 จนถึง
เดือนกรกฎาคม 2561 พรอ้มทั้งดอกเบี้ย จากความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายของบรษิัท ฝ่ายบรหิารของบรษิัทเชือ่วา่บรษิัทได้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องแลว้และไม่มีหน้าทีต่้องชําระค่าเสียหายตามทีถู่กเรยีกรอ้ง   

5 ) ความเส่ียงจากการข้อพิพาทต่าง ๆ

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงข้อพิพาทกับ กสท ที่เคยเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับบรษิัท โดยข้อพิพาทดังกลา่ว
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งหากบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยแพ้ข้อพิพาทอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย
สําคัญต่อธรุกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบรษิัทได้

2.2.3 ความเส่ียงตอ่การลงทุนในหลักทรพัย์ตา่งประเทศ (กรณีผูอ้อกหลักทรพัย์เป็นบรษิัทตา่งประเทศ)

N/A
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4 ) ความเส่ียงจากคดีแบบกลุม่จากการคิดค่าบรกิารแบบปัดเศษ 

บรษัิทและบรษัิทย่อยมีความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินจากการฟ้องรอ้งคดีแบบ
กลุม่ บรษิทัและดแีทค ไตรเนต็ ถกูฟอ้งรอ้งตอ่ศาลแพ่งในคดแีบบกลุม่โดยถกูกลา่วอา้งในเรือ่งการคดิคา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่
แบบปัดเศษวนิาทีให้เป็นนาที (ปัดเศษ) ไม่ถูกต้อง และกระทําผดิต่อข้อกําหนดในสัญญาทีท่ําไวก้ับลกูค้า และขัดกับประกาศของ 
กสทช. บรษัิทและดีแทค ไตรเน็ตถูกเรยีกรอ้งค่าเสียหายจากการใช้บรกิารที่เกิดข้ึนในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายน 2559 จนถึง
เดือนกรกฎาคม 2561 พรอ้มทั้งดอกเบี้ย จากความเห็นของทีป่รกึษากฎหมายของบรษิัท ฝ่ายบรหิารของบรษิัทเชือ่วา่บรษิัทได้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องแลว้และไม่มีหน้าทีต่้องชําระค่าเสียหายตามทีถู่กเรยีกรอ้ง   

5 ) ความเส่ียงจากการข้อพิพาทต่าง ๆ

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงข้อพิพาทกับ กสท ที่เคยเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับบรษิัท โดยข้อพิพาทดังกลา่ว
ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งหากบรษิัทหรอืบรษิัทย่อยแพ้ข้อพิพาทอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัย
สําคัญต่อธรุกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบรษิัทได้

2.2.3 ความเส่ียงตอ่การลงทุนในหลักทรพัย์ตา่งประเทศ (กรณีผูอ้อกหลักทรพัย์เป็นบรษิัทตา่งประเทศ)

N/A


