ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจใด ๆ ย่อมต้อง
เผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ ทั้ ง จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี สิ่ ง เหล่ า นี้ ล ้ ว นแล้ ว แต่ ส ามารถส่ ง ผลกระทบต่ อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งขึ้ น เพื่ อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในด้ า นต่ า ง ๆ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะประเมินปัจจัยความเสีย่ งทัง้ ทีเ่ ป็น
ความเสีย่ งทัว่ ไป และความเสีย่ งเฉพาะกิจการ โดยจะท�ำการประเมิน
ความเสีย่ งเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาทบทวน และก�ำหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ ง
ส�ำหรับข้อมูลที่ได้แสดงต่อไปนี้ จะอธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มี
นัยส�ำคัญซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน
ผลการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยง
ของบริษัท
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)
1. ความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานสู่
ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการก�ำกับ
ดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย และความ
ต่อเนื่องของบริการภายหลังสิ้นสุดสัญญาด�ำเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

ด้วยปัจจุบัน เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านกฎระเบียบในการประกอบ
กิจการดาวเทียมจากสัมปทานสู่ระบบใบอนุญาต ซึ่งภาครัฐก�ำลัง
จัดท�ำแนวทางบริหารจัดการเกี่ยวกับวงโคจร หลักเกณฑ์การอนุญาต
และระเบียบปฏิบัติ โดย กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงฯ) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อาทิเช่นการประชุมพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) ให้ครอบคลุม
การก�ำกับดูแลกิจการดาวเทียมสือ่ สาร การก�ำหนดนโยบายการบริหาร
จัดการเอกสารข่ายงานดาวเทียม (filing) และการก�ำหนดนโยบาย
การเปิดตลาดให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการโดยมีการแข่งขัน
ได้อย่างเท่าเทียม เป็นต้น
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บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารที่มีประสบการณ์
มายาวนาน ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นในการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ อาทิเช่น International practice เพือ่ สร้างความ
เข้าใจในอุตสาหกรรมดาวเทียมให้กับภาครัฐ มาโดยต่อเนื่อง
นอกจากนั้น บริษัทยังได้พิจารณาหาโอกาสในการท�ำธุรกิจอื่น ๆ
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาการให้บริการ
ของดาวเทียม อาทิเช่นการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้บริการ
เพิม่ เติมในต่างประเทศ ความร่วมมือในการด�ำเนินการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศ เพื่อ
ขยายโอกาสในการท�ำธุรกิจออกไป
2. ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานภาพของดาวเที ย ม
ไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการด�ำเนิน
โครงการดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 จาก กสทช. ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และกระทรวงฯ ได้แจ้ง
อนุมัติการใช้ต�ำแหน่งวงโคจร ส�ำหรับดาวเทียมทั้งสองดวงมายัง
กสทช. และ กสทช. ได้ระบุการอนุมตั ดิ งั กล่าวไว้ในใบอนุญาตประกอบ
กิจการฯ แล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 24
ตุลาคม 2560 ได้พจิ ารณาหนังสือฉบับดังกล่าว พร้อมทัง้ ผลการหารือ
กับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ด้วยความรอบคอบและด้วยความ
ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่
ดาวเทียมภายใต้สัญญาฯ เพราะการด�ำเนินดาวเทียมทั้งสองดวงนั้น
อยู่ภายใต้กรอบการรับใบอนุญาตฯ จาก กสทช. บริษัทได้ปฏิบัติตาม

เงือ่ นไขและข้อก�ำหนดในสัญญาฯ อย่างครบถ้วนแล้ว มิได้ดำ� เนินการ
ใด ๆ ที่ขัดต่อสัญญาฯ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเห็นเรื่องดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 แตกต่างจากความเห็นของกระทรวงฯ ทีป่ ระชุม
จึงมีมติให้บริษัทยื่นเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อ
พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 45.1 ของ
สัญญาฯ โดยบริษัทได้ยื่นข้อโต้แย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 97/2560
อนึ่ง ตามข้อ 45.6 ของสัญญาฯ ที่ก�ำหนดว่า ในกรณีที่ข้อพิพาทอยู่
ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญายังคงต้องปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดในสัญญาต่อไป จนกว่าจะมีการชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ
ดังนั้น ในขณะที่ข้อพิพาทอยู่ระหว่างพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
บริษัทยังไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการปฏิบัติตามที่กระทรวงฯ ได้อ้างถึง
ข้างต้นจนกว่าจะมีการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
3. ความเสีย
่ งเนือ
่ งจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายรัฐในการ
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ เ พิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ กิ จ การเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ
รองรับเทคโนโลยี 5G

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยมีนโยบายประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G เป็นโครงการน�ำร่อง
ดังนั้น กสทช. จึงได้เริ่มพิจารณาปรับปรุงการจัดสรรคลื่นความถี่และ
แผนแม่บทในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของประเทศไทยเพื่อ
ด�ำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมส�ำหรับการใช้งานโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในยุค 5G ภายในปี 2563 ซึ่งมีคลื่นความถี่ C-band และ
Ka-band ที่ปัจจุบันได้จัดสรรไว้ส�ำหรับกิจการดาวเทียมอยู่ในข่าย
การพิจารณา
เนือ่ งจากการสูญเสียทรัพยากรคลืน่ ความถีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การให้บริการดาวเทียมภายในประเทศ บริษทั จึงได้มหี นังสือแจ้งความ
เห็นไปยัง กสทช. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ
และด้วยสาเหตุดงั กล่าว บริษทั จึงเสนอว่าประเทศไทยยังไม่ควรน�ำเอา
ความถีใ่ นย่าน C และ Ka เข้ามาอยูใ่ นการพิจารณา นอกจากนี้ บริษทั
ได้มีส่วนร่วมในคณะท�ำงานที่ กสทช. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา
การจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมให้แก่เทคโนโลยี 5G รวมทั้งให้ข้อมูล
ระหว่างการประชุมการจัดสรรคลื่นความถี่และปรับปรุงแผนแม่บท
ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ กสทช.
ก�ำลังพิจารณาจัดให้มกี ารทดลองทดสอบการใช้ความถี่ C-band และ
Ka-band ส�ำหรับเทคโนโลยี 5G เพือ่ ศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านดังกล่าวให้แก่เทคโนโลยี 5G ภายใน
ปี 2562 และพิจารณาหาข้อสรุปภายในปี 2563 ต่อไป

ในการนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลและชี้แจงต่อ กสทช. คณะท�ำงานฯ
และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยขอให้ทบทวนแผนการจัดสรรความถี่
และให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อประเทศไทยและการให้บริการ
ดาวเทียมภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
5G ได้รับการสนับสนุนและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ ท�ำให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันผลักดันให้โครงการนีป้ ระสบความ
ส�ำเร็จ จึงท�ำให้ภารกิจของบริษทั ในเรือ่ งนีอ้ าจจะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ในท้ายที่สุด ดังนั้น บริษัทจึงได้พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการ
ด�ำเนินการเพื่อรองรับและลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม่ของภาครัฐดังกล่าว
ความเสี่ยงในการด�ำเนินงาน (Operational
Risks)
1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง

ปัจจุบันดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี แต่
ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่ออายุการใช้งานของดาวเทียมในวงโคจร เช่น
คุณภาพของโครงสร้าง ความแข็งแกร่ง และความทนทานของอุปกรณ์
ต่าง ๆ ประสิทธิภาพในการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ตลอดจน
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงของดาวเทียม และทักษะความสามารถในการ
ควบคุมดาวเทียมในสภาวการณ์ตา่ ง ๆ ดังนัน้ บริษทั อาจสูญเสียลูกค้า
และรายได้หากดาวเทียมของบริษัทมีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่ได้
คาดการณ์ไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดหาหรือส่งดาวเทียมดวงใหม่
แทนได้ทันเวลา ดังนั้น วิศวกรดาวเทียมของบริษัทจะท�ำการประเมิน
อายุดาวเทียมที่เหลืออยู่ตลอดเวลา และถ้าดาวเทียมใกล้หมดอายุลง
ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันแก้ไข
ทัง้ โดยการเช่าดาวเทียมจากผูป้ ระกอบการรายอืน่ หรือพิจารณาลงทุน
สร้างดาวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทนดาวเทียมที่ก�ำลังจะหมดอายุลง
2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหาย
หรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร (In-Orbit
Failure)

ดาวเทียมเป็นงานสร้างทางวิศวกรรมขัน้ สูง และเมือ่ มีการส่งดาวเทียม
เข้าสู่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมอาจได้รับความเสียหายจากการขัดข้อง
ของระบบการท�ำงานของดาวเทียม พายุสรุ ยิ ะ หรือการชนกันระหว่าง
ดาวเทียมกับวัตถุต่าง ๆ ในอวกาศ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ดาวเทียม
ได้รับความเสียหาย ท�ำให้ความสามารถในการให้บริการถ่ายทอด
สัญญาณลดลงชั่วคราวหรือถาวร หรือเกิดความเสียหายทั้งหมด
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ และอาจท�ำให้สูญเสีย
ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการหาลูกค้าใหม่
ในระหว่างการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่มาให้บริการแทน
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อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั สร้างดาวเทียมได้ออกแบบให้ดาวเทียมมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนอวกาศซึ่งท�ำให้ดาวเทียมมี
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล บริษัท
ได้จัดเตรียมแผนการเพื่อรองรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า
หากเกิดความเสียหายขั้นรุนแรงขึ้นกับดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่ง
จนหมดสภาพการใช้งาน โดยมีแผนที่จะด�ำเนินการให้ผู้ใช้บริการ
ส่วนหนึ่งย้ายมาใช้ช่องสัญญาณที่ยังคงว่างอยู่ในดาวเทียมไทยคม
ที่เหลือ นอกจากนี้ บริษัทได้เจรจาร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นถึง
ความเป็นไปได้ในการเช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียมอื่นชั่วคราว
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับดาวเทียมขณะทีอ่ ยูใ่ น
วงโคจรค้างฟ้า ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งภัยดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษัทจึงได้จัดท�ำประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัย
ทุกชนิด (All Risks) โดยกระทรวงฯ และบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์
ร่วมกันในส่วนของดาวเทียมไทยคมภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน กรมธรรม์
ประกันภัยทีจ่ ดั ท�ำขึน้ นัน้ เป็นแบบ Full Coverage with Partial Loss
ซึ่งเป็นกรมธรรม์ปีต่อปี กล่าวคือ บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ในทันทีทดี่ าวเทียมได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยบริษัทจะต้องยื่นหนังสือ
แจ้งความเสียหาย (Notice of Loss) และหนังสือพิสจู น์ความเสียหาย
(Proof of Loss) ให้บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยและเมือ่ บรรลุขอ้ ตกลง บริษทั
จึงจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
3. ความเสี่ยงในการขยายอายุการใช้งานของดาวเทียม
ไทยคม 5

บริษัทได้พิจารณาในการขยายอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 5
โดยวิธีการยิงดาวเทียมเสริมเชื้อเพลิงขึ้นไปประกบ ในทางเทคนิค
วิศวกรรม ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของดาวเทียมมีอายุ
การใช้งานนานมากกว่า 15 ปี อายุการใช้งานของดาวเทียมวงโคจร
ค้างฟ้านัน้ จึงขึน้ กับปริมาณเชือ้ เพลิงของดาวเทียมเป็นปัจจัยหลัก เมือ่
เชื้อเพลิงของดาวเทียมนั้น ๆ หมดลง ดาวเทียมก็จะหมดอายุการใช้
งานไปด้วย แต่ในข้อเท็จจริง ระบบอุปกรณ์ยังคงท�ำงานต่อไปได้
ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน ได้มีผู้ให้บริการขยายอายุการใช้งานของ
ดาวเทียมในวงโคจร โดยการส่งดาวเทียมขนาดเล็กที่มีเชื้อเพลิง
เพียงพอขึน้ ไปเพือ่ ประกบกับดาวเทียมทีต่ อ้ งการขยายอายุการใช้งาน
เพื่อใช้เชื้อเพลิงของดาวเทียมขนาดเล็กในการขยายอายุการใช้งาน
ของดาวเทียมที่ต้องการใช้บริการดังกล่าว
ผูใ้ ห้บริการก�ำลังด�ำเนินการพัฒนาและสร้างดาวเทียมเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการขยายอายุการใช้งานของดาวเทียม และส่งขึ้นสู่วงโคจรต่อไป
อย่างไรก็ตามการให้บริการนี้อาจจะมีความเสี่ยงในการส่งดาวเทียม
ขึน้ สูว่ งโคจรให้ทนั ก่อนทีด่ าวเทียมไทยคม 5 จะหมดอายุลงได้ ซึง่ ทาง
บริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินการของผู้ให้บริการ
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ในการสร้างและส่งดาวเทียมดังกล่าวสู่วงโคจรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง
พิจารณาจัดเตรียมแผนส�ำรองในกรณีการด�ำเนินการไม่เป็นไปตาม
แผนการที่ตั้งไว้
อีกหนึ่งความเสี่ยงของบริการขยายอายุการใช้งานดาวเทียม คือ
กระบวนการเข้าประกบกับดาวเทียมและการท�ำงานของดาวเทียมใน
ช่วงระยะเวลาทีใ่ ห้บริการดังกล่าวในวงโคจร ทางบริษทั ได้เตรียมการ
เพือ่ ทบทวนการออกแบบและการทดสอบดาวเทียมรวมถึงกระบวนการ
ประกบดาวเทียมร่วมกับผู้ให้บริการนั้น เพื่อให้มั่นใจในการออกแบบ
และการทดสอบตามข้อก�ำหนด นอกจากนี้ทางบริษัทได้เตรียมการ
เพื่อซื้อประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองดาวเทียมจากความเสี่ยงภัย
ในช่วงระยะเวลาของบริการนี้ เช่นเดียวกับประกันภัยที่ด�ำเนินการ
เป็นประจ�ำในปัจจุบัน
4. ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
ได้รับภัยคุกคามจากภายนอก อันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึง่ อาจจะก่อความเสียหายต่อธุรกิจของ
บริษทั ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษทั จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านสารสนเทศ เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการ
ในการประเมินและบริหารความเสีย่ ง รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อม
และสถานะของระบบสารสนเทศ และระบบการบริหารความเสีย่ งทาง
ด้านสารสนเทศ (IT Risk) เป็นประจ�ำปีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้
ต้นทุนทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ บริษทั ยังมีการจัดท�ำ Business Continuity
Management และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการท�ำ
ประกันทั้งในส่วนของ Commercial Crime Insurance เพื่อป้องกัน
ความเสียหายทางด้านการเงิน และ Cyber Insurance เพื่อลด
ความเสียหายจากการถูกภัยคุกคามทาง Cyber
ความเสีย
่ งอันเกีย
่ วข้องกับการเงิน (Financial
Risks)
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริ ษั ท มี ก ารให้ บ ริ ก ารทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ มี ร ายรั บ
รายจ่าย รวมถึงการกูย้ มื เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบ
ต่องบการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยง โดยจะ
พิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ

บริหารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้มี
ความสมดุลกัน ในกรณีที่เกิดความไม่สมดุล บริษัทอาจใช้วิธีการ
ป้องกันความเสีย่ งด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น การท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ Forward
Contract) การท�ำสัญญาสิทธิในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
ในอนาคต (Options) การท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยล่วงหน้า (Cross Currency and Interest Rate Swap)
เป็นต้น
2. ความเสี่ยงจากการที่รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับ
การให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยราย

รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียง
น้อยรายซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจการสือ่ สารโทรคมนาคมและ
การสื่อสารโทรทัศน์ ลูกค้าหลักบางรายอาจยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อ
สัญญากับบริษทั ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบ
การของบริษัท เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้
ลงนามในสัญญาให้บริการระยะยาวกับลูกค้าหลัก โดยเน้นคุณภาพ
การให้บริการทีด่ ี รวมทัง้ การน�ำเสนอรูปแบบบริการทางเทคนิคและทาง
ธุรกิจทีม่ คี วามยืดหยุน่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพือ่
ช่วยให้ธรุ กิจของลูกค้าเติบโต นอกจากนี้ บริษทั ได้รกั ษาความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจและความร่วมมือ
อันดีระหว่างกัน และได้ท�ำรายงานประเมินสุขภาพของลูกค้าหลัก

อย่างสม�่ำเสมอ และบริษัทยังคงขยายตลาดและหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพาลูกค้ารายหลัก
ความเสี่ ย งในการด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Compliance Risks)
1. ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาด�ำเนิ น
กิจการดาวเทียมสื่อสาร

ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทคือการด�ำเนินกิจการตามสัญญาฯ ลงวันที่
11 กันยายน 2534 ระหว่างกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม) กับ บริษทั
ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษทั ทัง้ นี้ สัญญาฯ ดังกล่าวมีประเด็นความเสีย่ ง 2 ประเด็น
ตามสรุปข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) ประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

ตามสัญญาฯ ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ข้อที่ 4 ก�ำหนดให้ บมจ. อินทัช
โฮลดิ้งส์ จะต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ (ปัจจุบันคือบริษัท ไทยคม จ�ำกัด
(มหาชน)) เพื่อด�ำเนินงานตามสัญญาสัมปทาน โดยมีทุนจดทะเบียน
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ไม่ต�่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จะต้อง
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่ง
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้ด�ำเนินการตามสัญญาฯ ดังกล่าวแล้ว โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 แต่เนื่องจากในปี 2548
บริษทั จ�ำเป็นต้องท�ำการเพิม่ ทุนโดยออกหุน้ ใหม่เพือ่ จ�ำหน่ายแก่บคุ คล
ทั่วไป และ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ มิได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น
จึงเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ลดลง
น้อยกว่าร้อยละ 51 โดยก่อนหน้าการออกหุ้นเพิ่มทุน บริษัทได้
ประสานงานกั บ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กระทรวงฯ)
เพือ่ ขอแก้ไขสัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศในปี
2547 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัทจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ซึง่ ถือได้วา่ บริษทั ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนของ
วิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมายแล้ว โดยกระทรวงฯ ได้ส่งเรื่อง
การขอแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวไปให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด แต่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและส่งเรื่อง
คืน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีนโยบายลดเรื่องที่เข้าพิจารณาตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการเสนอเรื่องต่อคณะ
รัฐมนตรีตามมาตรา 22 โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้มคี ำ� อธิบาย
หรือข้อแนะน�ำประการใด และระเบียบดังกล่าวมิได้ระบุไว้ประการใด
ว่า หากหน่วยงานราชการได้รับหนังสือปฏิเสธจากส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเรื่องคืนแล้ว จะต้องด�ำเนินการส่งเรื่อง
เข้าไปหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ท้ายสุดเรื่องจึงไม่ได้รับพิจารณาจาก
คณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นกระทรวงฯ ยังได้หารือไปยังส�ำนักอัยการ
สูงสุดอีกครัง้ หนึง่ และส�ำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้แจ้งมายังกระทรวงฯ
ว่า เมื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า เรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กระทรวงฯ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจ
ด�ำเนินการต่อไปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ส�ำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้เคยให้
ความเห็นไว้แล้วว่า เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขสัญญาฯ ตามที่บริษัท
ร้องขอได้ เนือ่ งจากผลการแก้ไขสัญญาฯ ในเรือ่ งสัดส่วนไม่ทำ� ให้สทิ ธิ
และหน้าที่ของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด กล่าวคือ บมจ.
อินทัช โฮลดิง้ ส์ ยังเป็นคูส่ ญ
ั ญาทีจ่ ะต้องร่วมรับผิดกันและแทนกัน กับ
บริษทั ผูร้ บั สัมปทาน นอกจากนี้ การแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวก็ไม่ทำ� ให้
บริษทั จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่รฐั ตามสัญญาลดลง อีกทัง้ การลด
สัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัทนั้น จากเดิม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมดนั้น ยังถือว่าเป็นการคุมอ�ำนาจเบ็ดเสร็จแล้วตามมาตรา 247
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกด้วย
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ต่อมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองได้
วินิจฉัยข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาฯ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช
โฮลดิ้งส์ ในบริษัท ซึ่งอย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เป็นคู่ความในคดี
ดังกล่าว ค�ำพิพากษาจึงไม่มีผลผูกพันและบังคับใช้กับบริษัท อีกทั้ง
ในการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้น
ตอนของวิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมาย และได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงฯ แล้ว
ในภายหลัง กระทรวงฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 72
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทได้มีการ
ประสานงานกับกระทรวงฯ และคณะกรรมการฯ เพือ่ ด�ำเนินการต่าง ๆ
ต่อไป
(ข) ประเด็นเรือ
่ งข้อก�ำหนดทีเ่ กีย
่ วข้องกับดาวเทียมส�ำรอง

ภายใต้สญ
ั ญาฯ ดาวเทียมทุกดวงทีจ่ ดั สร้างและจัดส่งตามสัญญาฯ จะ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงฯ ก่อน และจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
เฉพาะของดาวเทียม (Satellite Technical Specification) ทีไ่ ม่ดอ้ ย
กว่าคุณสมบัตขิ องดาวเทียมหลักและส�ำรองดวงทีห่ นึง่ แต่จำ� นวนช่อง
สัญญาณดาวเทียมและย่านความถี่ให้เป็นไปตามที่กระทรวงฯ และ
บริษัทจะตกลงกัน ซึ่งในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม
ไทยคม 4 บริษัทก็ได้ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของสัญญาฯ ทุก
ประการ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงฯ ให้สง่ เข้าสูว่ งโคจรเป็นดาวเทียมส�ำรอง ไม่ได้มรี ายละเอียด
ลักษณะเฉพาะ (Specification) เหมือนกับดาวเทียมไทยคม 3
ทุกประการ ท�ำให้มีข้อสงสัยว่าดาวเทียมไทยคม 4 สามารถเป็น
ดาวเทียมส�ำรองของดาวเทียมไทยคม 3 ได้หรือไม่ ประกอบกับ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองได้วินิจฉัย
ข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคม 4 เอาไว้ ซึ่ง
อย่างไรก็ตาม บริษทั มิได้เป็นคูค่ วามในคดีดงั กล่าว ค�ำพิพากษาจึงไม่มี
ผลผูกพันและบังคับใช้กบั บริษทั อีกทัง้ ในการด�ำเนินโครงการดาวเทียม
ไทยคม 4 บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของวิธปี ฏิบตั ใิ นทางสัญญาและ
กฎหมาย และได้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงฯ แล้ว ในภายหลังกระทรวงฯ
ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัตกิ าร
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพือ่ พิจารณาก�ำหนด
แนวทางทีเ่ หมาะสม ซึง่ บริษทั ได้มกี ารประสานงานกับกระทรวงฯ และ
คณะกรรมการฯ เพื่อด�ำเนินการต่าง ๆ ต่อไป

