บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ALT”) ได้ จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2544 ภายใต้ ชื่อ บริ ษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 1.00 ล้ านบาท
โดยเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ จากการเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารตกแต่ง ภายในอาคารและสถานี ฐ านของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่
(Operator) ซึง่ จากความมุ่งมัน่ และทุ่มเทในการทํางานส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าอย่างต่อเนื่องจน
้ ปกรณ์
ได้ รับมอบหมายให้ ขยายขอบเขตการทําธุรกิจมาสู่การเป็ นผู้ให้ บริ การสร้ างสถานีฐานและให้ บริ การติดตังอุ
โทรคมนาคมแก่ผ้ ใู ห้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) จนกลายเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทแทนธุรกิจเดิมในที่สดุ โดย
บริษัทได้ หยุดการประกอบธุรกิจตกแต่งภายในในช่วงปี 2550
้ ปกรณ์โทรคมนาคม กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ด้ วยพื ้นฐานของการเป็ นผู้ให้ บริ การสร้ างสถานีฐานและติดตังอุ
จึงเห็นโอกาสในธุรกิจจัดจําหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ และได้ มีการก่อตังบริ
้ ษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(“I21”) ขึ ้นในปี 2545 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคมในลักษณะของการซื ้อมาขายไป เช่น
สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง (Fiber Optic cable), สายนําสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF Feeder Cable) และอุปกรณ์
เครื อข่ายไร้ สาย(Wi-Fi) เป็ นต้ น โดยมีกลุ่มลูกค้ าหลักคือ กลุ่มผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) และกลุ่มผู้
้ ปกรณ์โทรคมนาคม (Contractor) ซึง่ ต่อมาในปี 2549 บริ ษัทได้ เข้ าถือ
ให้ บริ การสร้ างสถานีฐานและให้ บริ การติดตังอุ
หุ้น I21 และทําให้ I21 มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท
นอกจากการขยายธุรกิจสู่การเป็ นผู้จดั จําหน่ายสินค้ าในกลุ่มโทรคมนาคมในลักษณะของการซื ้อมาขายไป
แล้ ว บริ ษัทยังได้ เล็งเห็นถึงช่องทางการทําธุรกิจเพิ่มเติมในสินค้ ากลุม่ ตู้โทรคมนาคม (Telecom Shelter) ซึง่ เดิมสินค้ า
ที่มีอยู่ในตลาดมักจะเป็ นตู้ขนาดใหญ่และราคาสูง จึงไม่สามารถตอบสนองความต้ องการลดต้ นทุนของผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ได้ ดังนัน้ ในช่วงปี 2545 บริ ษัทจึงได้ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้ าในการผลิตและจํ าหน่ายตู้
โทรคมนาคมภายใต้ ตราสินค้ า “ALT” โดยสินค้ าของบริ ษัทจะมีขนาดและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการใช้ งานของลูกค้ าภายใต้ ต้นทุนที่เหมาะสม จากนัน้ ในช่วงปี 2548 บริ ษัทได้ ร่วมกับพันธมิตรทางการค้ าใน
การพัฒนาสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Rapid Deployment Unit: RDU) เพื่อใช้ ทดแทนสินค้ าที่ต้องนําเข้ าจาก
ต่างประเทศซึง่ มีราคาสูงและใช้ ระยะเวลานานในการสัง่ ซื ้อ โดยทางบริ ษัทสามารถพัฒนาสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่
ภายใต้ ตราสินค้ า “ALT” ให้ มีขนาดและความสามารถในการใช้ งานที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าภายใต้
ต้ นทุนที่ถกู กว่าการนําเข้ าจากต่างประเทศ ทังนี
้ ้ สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของบริ ษัทประเภท Cell on Legs นัน้
ได้ รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทการให้ บริการโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม (Telecom Universal
Service Obligation : USO) ในการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมประจําปี 2553 จากสถาบันวิจยั และพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม(สพท.)และสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สํานักงาน กทช.)
ในช่วงเวลาที่บริ ษัทมีการขยายสู่ธุรกิจการจําหน่ายสินค้ าในกลุ่มโทรคมนาคมนัน้ กลุ่มธุรกิจให้ บริ การสร้ าง
สถานีฐานและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคมซึง่ เป็ นธุรกิจหลักเดิมของบริ ษัทนันก็
้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ต่อมากลุม่ ผู้ถือหุ้นจึงได้ มีการก่อตังบริ
้ ษัท กรุ๊ปเทค โซลูชนั่ ส์ จํากัด (“GTS”) ขึ ้นในปี 2551 เพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจดังกล่าว และได้ ริเริ่มนําเสนอบริการใหม่ด้วยการให้ เช่าพื ้นที่เพื่อติดตังสายอากาศ
้
(Antenna) กระจายสัญญาณ
บนสถานที่ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา หรื อดาดฟ้าอาคาร ซึง่ GTS จะเป็ นผู้พิจารณาเลือกบริ เวณซึ่งมีศกั ยภาพในการ
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เป็ นจุด ช่ว ยส่ง เสริ ม การกระจายสัญ ญาณเพื่ อ ติ ด ต่อ ขอเช่ า พื น้ ที่ แ ละนํ า พื น้ ที่ ดัง กล่า วไปนํ า เสนอแก่ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายพร้ อมด้ วยบริ การติดตังสายอากาศและอุ
้
ปกรณ์ โทรคมนาคม ซึ่งการให้ บริ การดังกล่าว
้
นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการมีรายได้ ในลักษณะที่เป็ นรายได้ ประจํา (Recurring Income) ของกลุ่มบริ ษัท จากนันในปี
2553 บริ ษัทได้ เข้ าถือหุ้น GTS และส่งผลให้ GTS มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัท
ในช่วงปี 2551 กลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ มีการก่อตังบริ
้ ษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (“INN”) เพื่อ
ขยายธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าประเภทสายอากาศ (Antenna) โดยเริ่ มจากการนําเข้ าจากต่างประเทศ ต่อมาในปี 2554
INN ได้ ขยายขอบเขตการทําธุรกิจมาสูก่ ารเป็ นผู้ผลิตสายอากาศ (Antenna) และอุปกรณ์ป้องกันการรั่วของสัญญาณ
(PIM Load) ภายใต้ ตราสินค้ า “SUMTEL” ของ INN โดยมีจดุ เด่นคือการสามารถปรับปรุงและพัฒนาสินค้ าร่ วมกับ
ลูกค้ าเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการใช้ งานของลูกค้ าแต่ละรายให้ ได้ มากที่สดุ ซึง่ ส่งผลให้ INN ได้ รับโอกาส
ในการนําเสนอสินค้ าที่ต้องมี การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้ องการเฉพาะอย่างจากกลุ่มลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี ้ INN ยังมีการให้ บริ การซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมอีกด้ วย
จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องทังกลุ
้ ่มธุรกิจให้ บริ การและธุรกิจจําหน่ายสินค้ าในกลุ่มโทรคมนาคม ประกอบ
กับวิสัยทัศน์ ของผู้บริ หารที่เห็นถึงแนวโน้ มการพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ บริ ษัทจึงนับเป็ นหนึ่งใน
ผู้ป ระกอบการในประเทศไทยที่ เ ป็ นผู้นํ า เสนอแนวคิ ด เรื่ อ งการใช้ โ ครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า นโทรคมนาคมร่ ว มกัน
(Telecommunication Infrastructure Sharing) ให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) และในปี 2554 บริ ษัท
ได้ เริ่ มประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมซึ่งเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้ างรายได้ ประจํา (Recurring
Income) ให้ แก่กลุ่มบริ ษัท โดยเริ่ มโครงการแรกที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ดและนิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ ด(ระยอง) เป็ นการวางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง (Fiber Optic cable) เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าใน
นิคมอุตสาหกรรมโดยใช้ โครงข่ายเดียวกัน ซึ่งเป็ นการช่วยลดต้ นทุนการลงทุนในการวางโครงข่ายของผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคม อันได้ แก่ผ้ ูให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต และเป็ นการเพิ่มสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ลกู ค้ าของนิคมอุตสาหกรรม
ต่อมา ในปี 2556 กลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ก่อตังบริ
้ ษัท อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด (“IH”) ขึ ้น โดยมี ALT
เป็ นผู้ถือในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และในช่วงกลางปี 2557 ALT ได้ ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน IH จากร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนเหลือร้ อยละ 71.00 ของทุนจดทะเบียน โดยการจําหน่ายหุ้นให้ แก่บริ ษัทในกลุ่มของผู้ให้ บริ การ
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ รายหนึ่ ง และได้ มี การจัดทํ า สัญ ญาระหว่า งผู้ถือ หุ้น เพื่ อ ร่ วมลงทุน ประกอบธุ รกิ จ การลงทุน ใน
โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ เช่าพร้ อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ทังนี
้ ้ ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นได้ มีการกําหนดข้ อตกลง
เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึงกําหนดอํานาจของกรรมการและผู้ถือหุ้นในการดําเนินงานร่วมกัน ซึง่ ส่งผล
ให้ IH เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทย่อยของ ALT มาเป็ นกิจการร่วมค้ าซึง่ อยู่ภายใต้ การควบคุมร่ วมกันของ ALT และผู้
ร่ วมลงทุนดังกล่าวนับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญาระหว่างผู้ถือหุ้นมีผลบังคับใช้ ปั จจุบนั IH มีการลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใย
แก้ วนําแสงและเสาโทรคมนาคมเพื่อให้ เช่ารวม 3 โครงการ
ในปี 2557 ALT ได้ ก่อตังบริ
้ ษัท เทเลคอม โซลูชนั่ โพรไวเดอร์ จํากัด (“TSP”) เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นใน
บริ ษัท Myanmar Information Highway Limited (“MIH”) ซึ่งจะประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานทาง
โทรคมนาคมในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อย่างไรก็ดี เพื่อให้ สามารถบรรลุถึงเป้าหมายและภารกิจที่
ต้ องการมุ่งเน้ นสู่การเป็ นผู้นําในการให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมในพื ้นที่เฉพาะที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ (Strategic Location) ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศ ดังนัน้
ALT จึงได้ ลดสัดส่วนการลงทุนใน TSP จากร้ อยละ 99.99 เหลือร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน โดยมีบริ ษัทในกลุม่ ผู้
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ให้ บริ การโทรคมนาคมเข้ ามาเป็ นผู้ร่วมลงทุนใน TSP ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2558 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70
ของทุนจดทะเบียนใน TSP
ภายใต้ แ นวคิ ด ของการให้ บ ริ ก ารโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านโทรคมนาคมร่ ว มนั น้ (Telecommunication
Infrastructure Sharing) บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า นอกจากจะเป็ นการช่วยลดภาระการลงทุนให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัทและเป็ น
การจัดสรรการใช้ ทรั พยากรด้ านโทรคมนาคมให้ เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดร่ วมกันแล้ ว ยังเป็ นการช่วยส่งเสริ มการ
พัฒนาด้ านโทรคมนาคมของประเทศ โดยทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมสามารถให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภคที่กระจายอยู่ใน
้
รกิจทังใน
้
พื ้นที่ต่างๆ ในประเทศได้ อย่างทัว่ ถึงมากขึ ้น ซึ่งเป็ นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริ โภครวมทังภาคธุ
ด้ านการติดต่อสื่อสารและการรับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ อันเป็ นการสอดคล้ องกับนโยบายของทางภาครัฐที่ต้องการ
ส่งเสริ มนโยบาย Digital Economy อีกด้ วย ทังนี
้ ้ ในปี 2558 บริ ษัทได้ เริ่ มลงทุนในโครงการให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางโทรคมนาคมอีก 1 โครงการ ได้ แก่ การลงทุนในโครงข่ายให้ เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ
นับตังแต่
้ เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัทในปี 2544 เป็ นต้ นมา บริ ษัทมีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้ วยความ
มุ่งมัน่ และทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในกลุ่มโทรคมนาคมอย่างไม่หยุดยัง้ ส่งผลให้ ในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัท
ALT นับเป็ นผู้ประกอบการที่มีสินค้ าและบริ การที่ครบวงจรซึ่งสามารถตอบสนองทุกความต้ องการด้ านโทรคมนาคม
( One-Stop-Services ) ให้ แก่ลกู ค้ า โดยพร้ อมจะให้ การสนับสนุนและเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปร่ วมกันกับกลุ่มลูกค้ าที่
เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม และพร้ อมเป็ นส่วนหนึ่งของการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ
ไทยให้ มีศกั ยภาพที่ทดั เทียมกับในต่างประเทศ
1.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ การดําเนินงาน
วิสยั ทัศน์
“เป็ นผู้นําในการให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานและเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ประกอบการโทรคมนาคมใน
ภูมิภาคนี ้”
ภารกิจ
“เป็ นผู้ให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมให้ กบั ผู้ประกอบการทุกราย (Operators) ในการขยาย
โครงข่ายเพื่อเข้ าถึงพื ้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และการใช้ โครงข่ายร่ วมกันเพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด้ านต้ นทุน และการจัดสรรทรัพยากรของผู้ประกอบการ”
เป้าหมายในการดําเนินงานธุรกิจ
“สร้ างการเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร โดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ จากการประกอบธุรกิจให้ เช่า
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรายได้ ประจํา (Recurring Income) ให้ มีสดั ส่วนใกล้ เคียงกับ
รายได้ จากการประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าและให้ บริการภายใน 5 ปี ”
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ บ รรลุถึงวิสัยทัศน์ , ภารกิจและเป้าหมายในการดํ าเนิ นธุรกิ จที่มุ่งเน้ นการเป็ นพันธมิตรของ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่างชัดเจน ทางบริษัทจึงกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจดังนี ้
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นโยบายในการประกอบธุรกิจ
“บริ ษั ทและบริ ษัท ย่อยจะไม่เข้ าร่ วมการประมูลใบอนุญาตให้ ใ ช้ คลื่นความถี่ เพื่ อใช้ คลื่นความถี่ สําหรั บ
กิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553”
กลยุทธ์การดําเนินงาน
1. ส่งเสริ มการใช้ โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมร่วมกัน (Telecommunication Infrastructure Sharing)
ด้ ว ยการลงทุน พัฒนาโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านโทรคมนาคมในพื น้ ที่เฉพาะที่ มีความสํา คัญทางเศรษฐกิ จ
(Strategic Location) เพื่อช่วยสนับสนุนให้ กลุ่มผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ โดยไม่
ต้ องมีภาระลงทุนด้ านโครงข่ายมากนัก และสามารถมุ่งเน้ นที่การพัฒนาคุณภาพของการให้ บริ การได้ อย่าง
เต็มที่
2. มุ่งเน้ นการประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมแก่ลกู ค้ าทุกรายโดยเท่าเทียมกันและจะ
ไม่ทําธุรกิจในลักษณะที่เป็ นการแข่งขันกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม เช่น ผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อบริการอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ บริ การได้ อย่างเชื่อมัน่ ว่า
บริ ษัทมุง่ หวังที่จะเติบโตพร้ อมกับผู้ประกอบการทุกราย โดยไม่มีความขัดแย้ งทางธุรกิจ
3. ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ ด้ วยความรู้ ประสบการณ์ และความเข้ าใจอย่างดีใน
ธุรกิจโทรคมนาคม และการประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มที่สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกัน
และกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
1.3.1 พัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
-

ปี 2544

:

:

ก่อตัง้ บริ ษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (“บริ ษัท”, “ALT”) ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 1.00 ล้ านบาท จํานวนหุ้นรวม 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00
บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริการตกแต่งภายในอาคารสํานักงานและสถานีฐานของ
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

-

ปี 2545

:

กลุ่มผู้ถือหุ้นของ ALT ก่อตัง้ บริ ษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
(“I21”) ด้ วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ านบาท จํานวนหุ้นรวม 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

-

ปี 2546

:

ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

-

ปี 2549

:
:

ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ALT ซื ้อหุ้น I21 จํานวน 24,989 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 120.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
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:

:

-

ปี 2551

:

:

-

ปี 2553

:
:

:

:

เท่ากับ 100.00บาทต่อหุ้น) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.98 ของทุนจดทะเบียนของ
I21
I21 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดย ALT
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ที่ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 100.00 บาทต่อ
หุ้น) ส่งผลให้ ALT ถือหุ้นใน I21 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน
ของ I21
ALT ก่อตัง้ บริ ษัท เอ็นเนอร์ จี แม็คซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จําด (“EMAX”) ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 3.00 ล้ านบาท จํานวนหุ้นรวม 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00
บาท เพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายมิเตอร์ สําหรับระบบไฟฟ้า และเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็ น 10.00 ล้ านบาท โดย ALT ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียน
กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ ALT ก่อตัง้ บริ ษัท กรุ๊ ป เทค โซลูชนั่ ส์ จํากัด (“GTS”) ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 5.00 ล้ านบาท จํานวนหุ้นรวม 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00
บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริการสร้ างสถานีฐานและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม
กลุ่มผู้ถือหุ้นของ ALT ก่อตัง้ บริ ษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (“INN”)
ด้ วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ านบาท จํานวนหุ้นรวม 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100.00 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม
ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 80.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุน
ซื ้อหุ้น GTS, INN และ EMAX
ALT ซื ้อหุ้น GTS จํานวน 40,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของ
GTS
ALT ซื ้อหุ้น INN จํานวน 44,999 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90.00 ของทุนจดทะเบียนของ
INN
EMAX เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้ านบาท โดย ALT ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
78.33 ของทุนจดทะเบียน

-

ปี 2554

:
:

ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 155.00 ล้ านบาทเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
EMAX เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 55.00 ล้ านบาท โดย ALT ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
97.27 ของทุนจดทะเบียน

-

ปี 2556

:

ALT ซื ้อหุ้น I21 จํานวน 30,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ALT ถือหุ้น I21 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89.99
ของทุนจดทะเบียนของ I21
กลุ่มผู้ถือหุ้นของ ALT ก่อตัง้ บริ ษัท อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด (“IH”) ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 5.00 ล้ านบาท จํานวนหุ้นรวม 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00

:
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บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม และได้ มีการปรับ
โครงสร้ างให้ ALT ซื ้อหุ้น IH จํานวน 49,997 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน
-

ปี 2557

:

:

:

:

:

-

ALT ซื ้อหุ้น GTS จํานวน 9,997 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 200.00 บาท(มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น) และเพิ่มทุนจดทะเบียนใน GTS อีก 250,000 หุ้น ที่
ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ALT
ถือหุ้น GTS คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ GTS
INN เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดย ALT
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 194,999 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ALT ถือหุ้น INN คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 97.50
ของทุนจดทะเบียนของ INN
IH เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน
โทรคมนาคมให้ เช่ า โดยเป็ นการเสนอขายให้ แก่ ALT และบริ ษั ท ซุ ป เปอร์
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ คจํากัด (“SBN”) จํานวน 305,002 หุ้น และ145,000 หุ้น ที่
ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น) ตามลําดับ
ส่งผลให้ ALT และ SBN ถือหุ้น IH ในสัดส่วนร้ อยละ 71.00 และร้ อยละ 29.00
ตามลําดับ และได้ มีการจัดทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อร่ วมลงทุนประกอบธุรกิจ
การลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ เช่าพร้ อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ซึง่ ส่งผลให้
IH มีสถานะเป็ นกิจการร่วมค้ าของ ALT และ SBN (ต่อมา SBN ได้ เปลี่ยนให้ บริ ษัท
แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ คจํากัด (“ABN”) เป็ นผู้ถือหุ้นแทน เนื่องจากมีการ
ปรับโครงสร้ างภายในกลุม่ บริษัทดังกล่าว )
I21 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดย ALT
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 180,650 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ALT ถือหุ้น I21 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90.21
ของทุนจดทะเบียนของ I21
ALT ก่อตัง้ บริ ษัท เทเลคอม โซลูชนั่ โพรไวเดอร์ จํากัด (“TSP”) ด้ วยทุนจดทะเบียน
1.00 ล้ านบาท จํานวนหุ้นรวม 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัท Myanmar Information Highway (“MIH”) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมในประเทศเมียนมาร์ และ TSP
ได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ านบาท โดย ALT ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2558
มีนาคม

:

ALT เปลี่ยนชื่อจาก “บจก.เอ.แอล.ที. อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ ” เป็ น “บจก.เอแอลที
เทเลคอม” เพื่อให้ สื่อถึงภาพรวมในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทซึ่งมุ่งเน้ นที่กลุ่ม

ส่วนที่ 2.1 หน้ าที่ 6

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

โทรคมนาคม
:

ALT ขายหุ้น EMAX ที่ถืออยู่ทงหมด
ั้
534,999 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 97.27
ของทุนจดทะเบียน ให้ แก่ บริ ษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จํากัด (“ALT Holding”) เพื่อเป็ น
การปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัทให้ เหลือเพียงการประกอบธุรกิจในกลุม่ โทรคมนาคม

พฤษภาคม :

ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 375.00 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้ ว
นําแสงเพื่อให้ เช่า

กรกฎาคม

:

TSP เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 45.00 ล้ านบาท โดย ALT ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน
85,002 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น)
บริ ษัท ยูไอเอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด(“UIH”) ซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม 1 หุ้น และ
เพิ่มทุนจํานวน 283,499 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ
100.00 บาทต่อหุ้น) และบริ ษัท ยูไนเต็ด ดีสทริ บิวชัน่ โซลูชนั่ จํากัด(“UDS”) ซื ้อหุ้น
จากผู้ถือหุ้นเดิม 1 หุ้น และเพิ่มทุนจํานวน 31,499 หุ้น หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 100.00
บาท (มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 100.00 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ภายหลังการเพิ่มทุน ALT
ถือหุ้นใน TSP คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน 45.00 ล้ านบาท
ส่วนผู้ลงทุนรายใหม่ ซึง่ ได้ แก่ บริ ษัท UIH และUDS ถือหุ้นใน TSP คิดเป็ นสัดส่วน
เท่ากับร้ อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน

พฤศจิกายน :

ALT ดําเนินการแปรสภาพบริ ษัทเป็ นมหาชน และเปลี่ยนชื่อจาก “บริ ษัท เอแอลที
เทเลคอม จํากัด” เป็ น “ บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)” เพื่อนําบริ ษัท
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

:

ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 500.00 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50
บาท ซึ่ง ทํ า ให้ จํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ จ ดทะเบี ย นไว้ เ พิ่ ม ขึ น้ จาก 5,000,000 หุ้น เป็ น
1,000,000,000 หุ้น

1.3.2 พัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับธุรกิจ
-

ปี 2544

: ก่อตัง้ ALT เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การตกแต่งภายในอาคารสํานักงานของผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
: ALT เริ่มให้ บริการสร้ างสถานีฐานและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม
: ALT เริ่มจําหน่ายตู้โทรคมนาคมภายใต้ ตราสินค้ า “ALT”

-

ปี 2545

: ก่อตัง้ I21 เพื่อประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคม

-

ปี 2548

: ALT ได้ รับอนุสิทธิบตั รสําหรับการประดิษฐ์ เสาส่งสัญญาณที่ยืดหดได้ ด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า

ส่วนที่ 2.1 หน้ าที่ 7

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

: ALT เริ่มจําหน่ายสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Rapid Deployment Unit)
-

ปี 2551

: ก่อตัง้ GTS เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐานและติดตัง้
อุปกรณ์โทรคมนาคม
: GTS เริ่มให้ บริการเช่าพื ้นที่เพื่อติดตังสายอากาศ
้
(Antenna)
: ก่อตัง้ INN เพื่อให้ บริการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม

-

ปี 2553

: สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ประเภท Cell on Legs ได้ รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภท
โทรคมนาคมเพื่อบริ การสาธารณะ (Telecom USO) ของสถาบันวิจยั และพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม(สพท.)และสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สํานักงาน กทช.)
: ALT ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก
WIT Assessment สํ า หรั บ การออกแบบ พัฒ นา และผลิ ต รถสื่ อ สารเคลื่ อ นที่
( Mobile Base Transceiver Station Vehicle) และตู้โทรคมนาคม (Telecom
Shelter)
: GTS ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) สําหรับการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้ าง
สถานี ฐ านโทรคมนาคม และระบบศูน ย์ เ ก็ บ ข้ อ มูล รวมถึ ง การติ ด ตัง้ อุป กรณ์
โทรคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบปรับอากาศ

-

ปี 2554

: INN เริ่ มผลิตและจําหน่ายสายอากาศ (Antenna) และอุปกรณ์ป้องกันสัญญาณ
(PIM Load) ภายใต้ ตราสินค้ า “SUMTEL” ของ INN
: ALT ลงทุนโครงการข่ายสายใยแก้ วนําแสง (Fiber Optic) ให้ เช่าที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ดและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (“โครงการ
เหมราชฯ”)
: ALT ทําสัญญาใช้ บริ การโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ประกอบ (Fiber
to the Factory : FTTF) ภายในเขตพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ด
และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (“สัญญาใช้ บริ การ”) กับผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคมรายหนึง่ (“คูส่ ญ
ั ญา”)

-

ปี 2556

: ALT ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาใช้ บริ การไปยังคู่สญ
ั ญาเนื่องจากมิได้ รับชําระ
ค่าบริ การ และดําเนินการฟ้องต่อศาลปกครองกลางและศาลแพ่ง (ดูรายละเอียดใน
ส่วนที่ 2.2 หัวข้ อที่ 7 ข้ อพิพาททางกฎหมาย)
: ก่อตัง้ IH เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง (Fiber
Optic) ให้ เช่า โดยเป็ นการร่วมทุนกับบริษัท
: GTS ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 1 เลขที่ 1/56/030

ส่วนที่ 2.1 หน้ าที่ 8

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

-

ปี 2557

-

ปี 2558
เมษายน

: IH ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 เลขที่ 3ก/57/001
: IH ได้ รับสิทธิ จากผู้ให้ บริ การด้ านระบบขนส่งมวลชน ให้ สามารถติดตังพาดสาย
้
เคเบิลใยแก้ วนํ าแสงและจัดเตรี ยมจุดเชื่ อ มต่อเพื่ อให้ ผ้ ูเช่าใช้ บริ การสามารถนํ า
อุปกรณ์ของตนมาเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายใยแก้ วนําแสงของกลุม่ บริษัทได้
: IH ได้ รับสิทธิ จากผู้ให้ บริ การสถานีบริ การนํา้ มัน ให้ สามารถเช่าพื ้นที่สําหรับ
ดําเนินการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ส่งสัญญาณสําหรับโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือเช่าส่งสัญญาณเครื อข่ายโทรศัพท์ให้ แก่ลกู ค้ าผู้ใช้ บริ การใน
ระบบเครื อข่าย
: ก่อตัง้ TSP เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัท Myanmar Information Highway
Limited (“MIH”) ซึง่ ประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ั ญาในคดีโครงการเหม
: ALT ได้ รับหนังสือแจ้ งขอประนีประนอมยอมความจากคู่สญ
ราชฯ
: ALT ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 3 เลขที่ 3ก/58/002

พฤษภาคม : INN ได้ รับสิทธิบตั รการออกแบบอุปกรณ์ขจัดสัญญาณ ( PIM LOAD )
กรกฎาคม : INN ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จาก
SGS และ UKAS สําหรับการออกแบบและผลิตสายอากาศสําหรับสถานีฐานของ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (806 – 2700 MHz), การบริ การรับซ่อมอุปกรณ์
โทรคมนาคมสถานีฐาน และการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมสําหรับ
สถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรอดแบนด์
: I21 ได้ รับการรับรองได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001
:2008จากSGS และ UKAS สําหรับการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม
สําหรับสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรอดแบนด์
สิงหาคม

: ALT ได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ บริ การด้ านระบบรางให้ เช่าเสาโทรเลขเพื่อพาดสาย
เคเบิลใยแก้ วนําแสงตามเส้ นทางรถไฟ

ตุลาคม

: INN ได้ รับสิทธิบตั รการออกแบบเสาอากาศรับสัญญาณ (Antenna)
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1.4 โครงสร้ างกลุ่มบริษัท
¾ จําหน่ายสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่
และตู้โทรคมนาคม
¾ ให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน
¾ ให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานทาง
โทรคมนาคม

71.00%

90.21%

100.00%

89.75%

30.00%

(กิจการร่วมค้ า)
¾ ให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางโทรคมนาคม

70.00%
¾ ให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน
และติดตังอุ
้ ปกรณ์
โทรคมนาคม
¾ ให้ บริ การด้ านวิศวกรรม
งานระบบ

¾ จําหน่ายสายเคเบิลใย
แก้ วนําแสง, สายนํา
สัญญาณคลื่นความถี่
วิทยุ และอุปกรณ์และ
ซอฟแวร์ สําหรับควบคุม
อุปกรณ์ในระบบ Wi-Fi

¾ ผลิตสายอากาศ
¾ จําหน่ายสินค้ ากลุ่ม
โทรคมนาคม
¾ ให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางโทรคมนาคมใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

สรุปข้ อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
 บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” และ “ALT”) จัดตังขึ
้ ้นในเดือนมีนาคม ปี 2544 ปั จจุบนั
มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 500.00 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าในกลุ่มโทรคมนาคม เช่น สถานี
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Rapid Deployment Unit) และตู้โทรคมนาคมต่างๆ, ให้ บริ การสร้ างสถานี
โทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคม (Telecom Infrastructure) เพื่อให้ เช่าซึ่ง
ได้ แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ตอ่ เชื่อม
 บริ ษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ (“I21”) จัดตังขึ
้ ้นในเดือนกันยายน ปี 2545 ปั จจุบนั มีทนุ จด
ทะเบียนเท่ากับ 30.00 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าในกลุ่มโทรคมนาคม โดยมีสินค้ าหลักคือ
สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง (Fiber Optic Cable : FOC), สายนําสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF Feeder
Cable) และอุปกรณ์ และระบบซอฟท์แวร์ สําหรับควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครื อข่ายไร้ สาย (Wi-Fi ) ณ
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ALT ถือหุ้นใน I21 ในสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 90.21 ของทุนจดทะเบียน
 บริ ษัท กรุ๊ ป เทค โซลูชนั่ จํากัด (“GTS”) จัดตังขึ
้ ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2551 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
้ ปกรณ์ โทรคมนาคม โดย
เท่ากับ 30.00 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน และติดตังอุ
ครอบคลุมตังแต่
้ การสํารวจ, ออกแบบ, ก่อสร้ าง, วางสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง, ติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม
รวมถึงให้ บริ การด้ านวิศวกรรมงานระบบต่างๆ สําหรับอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบ
ป้องกันอัคคีภยั ณ สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ALT ถือหุ้นใน GTS ในสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 100.00
ของทุนจดทะเบียน
 บริ ษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (“INN”) จัดตังขึ
้ ้นในเดือนธันวาคม ปี 2551 ปั จจุบนั มีทนุ จด
ทะเบียนเท่ากับ 40.00 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจผลิตเสาอากาศรับสัญญาณ (Antenna) โดยเป็ นการผลิต
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สินค้ าแบบสัง่ ทํา หรื อออกแบบตามความต้ องการของลูกค้ า และจําหน่ายสินค้ าในกลุ่มโทรคมนาคม เช่น
อุปกรณ์กรองและรวมสัญญาณ อีกทังยั
้ งให้ บริ การในรู ปแบบ One Stop Repair Service Center ซึ่ง
ให้ บริ การซ่อมบํารุ งและทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคมแบบครบวงจร ณ สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ALT ถือหุ้นใน INN ในสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 89.75 ของทุนจดทะเบียน
 บริ ษัท อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด (“IH”) จัดตังขึ
้ ้นในเดือนเมษายน ปี 2556 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ
50.00 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านโทรคมนาคม (Telecommunication
Infrastructure) เพื่อให้ เช่าซึง่ ได้ แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ต่อเชื่อม รวมถึงการสร้ างเสา
โทรคมนาคมให้ เช่าในลักษณะของสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาในพื ้นที่
เฉพาะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน IH จากร้ อย
้ วนั ที่ 9 มิถนุ ายน 2557 โดยมี
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เหลือร้ อยละ 71.00 ของทุนจดทะเบียนตังแต่
ผู้ลงทุนรายใหม่ซงึ่ ได้ แก่ บริ ษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“SBN”) ถือหุ้น IH ในสัดส่วนร้ อย
ละ 29.00 ของทุนจดทะเบียน และได้ มีการจัดทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมลงทุนประกอบธุรกิจการ
ลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ เช่าพร้ อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ซึง่ ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นได้ มีการ
กําหนดข้ อตกลงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึงกําหนดอํานาจของกรรมการและผู้ถือหุ้นใน
การดําเนินงานร่ วมกัน ส่งผลให้ IH เปลี่ยนสถานะจากบริ ษัทย่อยของ ALT มาเป็ นกิจการร่ วมค้ าซึ่งอยู่
ภายใต้ การควบคุมร่ วมกันของ ALT และ SBN (ต่อมา SBN ได้ เปลี่ยนให้ บริ ษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ คจํากัด (“ABN”) เป็ นผู้ถือหุ้นแทน เนื่องจากมีการปรับโครงสร้ างภายในกลุม่ บริษัทดังกล่าว )
้ ้นในเดือนสิงหาคม ปี 2557 ปั จจุบนั มีทนุ จด
 บริ ษัท เทเลคอม โซลูชนั่ โพรไวเดอร์ จํากัด (“TSP”) จัดตังขึ
ทะเบียนเท่ากับ 45.00 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัท Myanmar Information Highway
Limited(“MIH”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ โดย ณ สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 TSP ถือหุ้นใน MIH คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ
70 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน TSP จากร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน เหลือร้ อยละ
30.00 ของทุนจดทะเบียนตังแต่
้ วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยมีผ้ ลู งทุนรายใหม่ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ยูไอเอช
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (“UIH”) และบริ ษัท ยูไนเต็ด ดีสทริ บิวชัน่ โซลูชนั่ จํากัด (“UDS”) ถือหุ้นใน TSP
คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้ TSP มีสถานะเป็ นบริ ษัทร่วมของ ALT
 บริ ษัท เอ็นเนอร์ จี แม็คซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (“EMAX”) จัดตังขึ
้ ้นในเดือนมีนาคม ปี 2549 ปั จจุบนั มี
้ ้ ALT ได้
ทุนจดทะเบียนเท่ากับ 55.00 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจจําหน่ายมิเตอร์ วดั กระแสไฟฟ้า ทังนี
จําหน่ายหุ้นทังหมดที
้
่ถือใน EMAX ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 97.27 ของทุนจดทะเบียนให้ แก่ ALT
Holding แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 31 มีนาคม 2558 ส่งผลให้ ปัจจุบนั EMAX มิได้ มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของ ALT
อีกต่อไป
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1.5 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจจะเกิดขึน้ จากการที่ ผ้ ูถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้ แก่
คุณปยุต ภูวกุลวงศ์, คุณปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์, คุณปรี ยาพรรณ ภูวกุล และ ALT Holding จะประกอบธุรกิจทับซ้ อน
กันกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่าวจึงได้ ทําสัญญากับบริ ษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริ ษัท ซึง่ ได้ แก่
การประกอบธุรกิจให้ จําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคม, ธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์
โทรคมนาคม และธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจอื่นของบริ ษัทในอนาคต รวมทังจะไม่
้
กระทําการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน
สามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนแบบไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการหรื อรับจ้ างหรื อเป็ นผู้มีอํานาจ
ควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะ
พิจารณาให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ประกอบกิจการนันๆ
้ ซึ่งสัญญานี ้มีผลผูกพันจนกว่าผู้ถือหุ้นใหญ่รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้ องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกัน
ตํ่ากว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของบริ ษัท และไม่มีท่านใดดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารหรื อกรรมการ
ของบริษัท
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