บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กลุ่มบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร โดย
ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
กลุม่ ที่ 1 ธุรกิจให้ บริการสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม
กลุม่ ที่ 2 ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคม
กลุม่ ที่ 3 ธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคม
โดยโครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริษัทตามงบการเงินรวมเสมือน แบ่งตามกลุม่ ธุรกิจมีดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินรวมเสมือน
โครงสร้ างรายได้

2555
ล้ านบาท

2556

2557
%

ม.ค.-ก.ย. 57

ล้ านบาท %

ล้ านบาท

%

ม.ค.-ก.ย. 58

%

ล้ านบาท

ล้ านบาท

%

1.1 สร้ างสถานีฐาน, วางสายเคเบิลใยแก้ วนํา
190.27
แสง และติดตังอุ
้ ปกรณ์

14.73

559.83

29.21 846.50 46.85

673.11 47.55 1,227.19 64.73

1.2 บริ การอื่น ๆ

15.65

1.21

25.10

1.31

25.40

รวมรายได้ จากธุรกิจให้ บริ การ

205.92

15.94

584.93

30.52 883.39 48.89

698.51 49.35 1,267.92 66.88

2.1 สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง

507.30

39.26

808.29

42.17 547.38 30.30

419.92 29.67 242.93 12.81

2.2 ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคม
เคลื่อนที่

178.55

13.82

198.83

10.37 127.98

112.56 7.95

2.3สายอากาศและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ 238.23

18.44

308.12

16.07 248.03 13.73

184.51 13.04 203.92 10.76

รวมรายได้ จากธุรกิจจําหน่ายสินค้ า

924.08

71.52

1,315.24

68.62 923.40 51.11

716.99 50.65 627.98 33.12

3. ธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
โทรคมนาคม

162.00

12.54

16.65

0.87

-

-

-

-

-

-

162.00

12.54

16.65

0.87

-

-

-

-

-

-

1,292.00

100.0

1,916.81

1. ธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม

36.89

2.04

1.79

40.73

2.15

2. ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคม

รวมรายได้ จากธุรกิจให้ เช่า
รวมรายได้ ของบริษัทและส่ วนแบ่ งกําไร
จากกิจการร่ วมค้ า

7.08

181.13

100.0 1,806.79 100.0 1,415.51 100.0 1,895.90 100.0

1. ธุรกิจให้ บริการสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และซ่ อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 กลุม่ บริษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้
และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมเท่ากับ 883.39 ล้ านบาท และ 1,267.92 ล้ านบาทตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วน
เท่ากับร้ อยละ 48.89 และ 66.88 ของรายได้ จากการขายและให้ บริการรวมในงบการเงินรวมเสมือนของกลุม่ บริษัท
โดยลักษณะการให้ บริการสามารถสรุปได้ ดงั นี ้

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 1
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1.1 บริการสร้ างสถานีฐานและติดตัง้ อุปกรณ์ โทรคมนาคม (Telecom Turnkey Site Solutions)
กลุม่ บริษัทให้ บริ การสร้ างสถานีฐานของผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Turnkey โดยเริ่มตังแต่
้ การสํารวจ
จัดหาพื ้นที่สําหรับตังสถานี
้
ฐาน, การออกแบบ, การบริหารจัดการงานโครงสร้ างฐานรากและโครงสร้ างเสารับ-ส่ง
สัญญาณ และติดตังอุ
้ ปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมถึงการให้ บริการดูแลบํารุงรักษาสถานีฐานด้ วย ซึง่ จะดําเนินการโดย ALT และ
บริษัทย่อย คือ GTS
ในทุก ขัน้ ตอนของการให้ บ ริ ก ารจะอยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุม ของที มงานวิศวกรผู้เ ชี่ ย วชาญให้ เป็ นไปตาม
กําหนดการและมาตรฐานความปลอดภัย โดยขอบเขตการทํางานหลักของบริการในส่วนนี ้ได้ แก่
 การสํารวจพื ้นที่ที่เหมาะสมกับการตังสถานี
้
ฐาน (Survey) เช่น พิกดั , สภาพแวดล้ อม และสภาพ
ดิน เป็ นต้ น
 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้ างฐานรากและโครงสร้ างเสารับ-ส่งสัญญาณที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการและงบประมาณของลูกค้ า (Design) เช่น การออกแบบฐานรากสําหรั บเสา
โทรคมนาคมประเภทงานโครงเหล็กที่มีความสูง 35 เมตรและ 45 เมตร และเสาโทรคมนาคม
ประเภท Guy Mast ที่มีความสูง 45 เมตร - 60 เมตร หรื อการออกแบบฐานรากแบบแยกสําหรับ
เสาโทรคมนาคมประเภทงานโครงเหล็กที่มีความสูง 60 เมตร เป็ นต้ น โดยในการออกแบบจะต้ อง
คํานึงถึงพื ้นที่สําหรับสร้ างเสา, สภาพดิน, สัดส่วน, รูปแบบ, นํ ้าหนักของอุปกรณ์ที่จะติดตังบนเสา
้
และประสิทธิภาพในการรับ-ส่งสัญญาณ
 การสร้ างฐานรากและโครงสร้ างเสารับ-ส่งสัญญาณ (Civil Work) โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของ
วิศวกรให้ เป็ นไปตามแบบและมาตรฐานความปลอดภัย
 การติดตังงานระบบและอุ
้
ปกรณ์ ต่างๆ ให้ สามารถเปิ ดใช้ สญ
ั ญาณ (On Service) ได้ ทนั ตาม
กํ า หนดเวลา (Installation) เช่ น การติ ด ตัง้ ระบบงานสายส่ ง และอุป กรณ์ ส่ ง สัญ ญาณมื อ ถื อ
(Transmission and Access Network),
ระบบสายส่งตอนนอก (OSP Project
Implementation), ระบบอุปกรณ์สายส่ง (Transmission Project Implementation), ระบบ
คลื่นวิทยุ (RF Project Implementation) และระบบอุปกรณ์สง่ สัญญาณมือถือ (RAN Project
Implementation) นอกจากนันบริ
้ ษัทยังให้ บริ การบํารุ งรักษา (On Site Facility Maintenance)
รวมทังให้
้ บริ การงานระบบป้องกันฟ้าผ่า และงานรัว้ กันอาณาเขตสถานี
้
พร้ อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
อีกด้ วย

ภาพตัวอย่างสถานีฐานสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 2

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

1.2 บริการสํารวจ ออกแบบ และติดตัง้ อุปกรณ์ โทรคมนาคม (Radio Access Network)
นอกจากการสร้ างสถานีฐานขนาดใหญ่เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ ว บริ ษัทย่อย ได้ แก่ GTS
ยังมีการให้ บริ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามบริ เวณต่างๆ ทังภายในและภายนอกอาคาร
้
ุ ภาพ
เนื่องจากในปั จจุบนั ความต้ องการการใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่มีเพิ่มมากขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และมีหลายพื ้นที่ที่คณ
สัญญาณยังไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน เช่นภายในอาคารหรื อตามตรอกซอย ส่งผลให้ สญ
ั ญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่
มักจะลดลง, ไม่ต่อเนื่อง หรื อไม่มีสญ
ั ญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ซึ่งเป็ นที่อบั สัญญาณมากกว่าปกติ เช่น ลาน
จอดรถ, ลิฟท์, ชันใต้
้ ดินภายในอาคารหรื อชุมชนแออัด และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ดังนัน้ การติดตังอุ
้ ปกรณ์ รับ-ส่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติมจึงเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับความต้ องการใช้ งานให้ ดีขึ ้นได้
สําหรับขอบเขตการให้ บริการหลักของบริการในส่วนนี ้ได้ แก่
 การสํารวจพื น้ ที่หรื ออาคาร และออกแบบการติดตัง้ อุปกรณ์ ตามจุดต่างๆ ที่ทําให้ การกระจาย
สัญญาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Survey and Design)
 การติดตังอุ
้ ปกรณ์ต่างๆ ตามแผนงานและมาตรฐานทางวิศวกรรม (Installation) เช่น สายอากาศ
สําหรับใช้ ภายนอก (Outdoor Antenna), สายอากาศสําหรับใช้ ภายในอาคาร (Indoor Antenna)
และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณ
 การทดสอบคุณภาพสัญญาณภายหลังการติดตังอุ
้ ปกรณ์ โดยการเดินทดสอบคุณภาพสัญญาณ
ทุกจุดในอาคารหรื อไซท์งานตามมาตรฐานที่กําหนด (Walk Test , Drive Test and Optimization)

การติดตังบนสถานี
้
รถไฟฟ้า

การติดตังบนป
้ ้ ายโฆษณา

การติดตังในอาคาร
้

การติดตังบนทางยกระดั
้
บพิเศษ

การติดตังกั
้ บกําแพงอาคาร

ภาพการติดตังอุ
้ ปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณในบริ เวณต่าง ๆ
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1.3 บริการสํารวจ ออกแบบ และติดตัง้ สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง (Outside Plant)
บริ ษัทย่อย ได้ แก่ GTS มีการให้ บริ การด้ านสํารวจ, ออกแบบ และติดตังเคเบิ
้ ลใยแก้ วนําแสง (Fiber Optic
Cable) ให้ แก่ลกู ค้ า โดยสามารถให้ บริ การวางสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงได้ ทงั ้ แบบการวางในเส้ นทางสายหลักเพื่อ
เชื่อมโยงชุมสายระหว่างภูมิภาคซึ่งมีระยะทางหลายพันกิโลเมตร และการวางเคเบิลใยแก้ วนําแสงภายในเขตพื ้นที่
เดียวกันซึง่ เป็ นการเดินสายเคเบิลระหว่างชุมสายย่อยซึง่ มีระยะทางไม่มาก โดยขอบเขตการให้ บริ การหลักของบริ การ
ในส่วนนี ้ได้ แก่
 การสํารวจเส้ นทางที่ต้องติดตังสายเคเบิ
้
ลใยแก้ วนําแสง และออกแบบเส้ นทางการวางสายจาก
จุดเริ่ มต้ นถึงจุดหมายปลายทางตามที่ลกู ค้ ากําหนดให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 การวิเคราะห์วิธีการติดตัง้ และการเลือกประเภทของสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง เช่น ติดตังโดยการ
้
พาดสาย หรื อลอดใต้ ดิน
 การติดตังสายเคเบิ
้
ลใยแก้ วนําแสง, สายกราวด์, อุปกรณ์ยดึ จับสายให้ อยู่บนเสาหรื อลอดใต้ พื ้นดิน
และอุปกรณ์ตอ่ เชื่อมต่างๆ

ภาพตัวอย่างการวางสายเคเบิ ้ลใยแก้ วนําแสง

1.4 บริการอื่น ๆ
นอกจากการให้ บริ การด้ านต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทย่อยของกลุม่ บริษัทยังมีการให้ บริการด้ านอื่นๆ ดังนี ้
 การให้ บริ การเช่ า พื น้ ที่ เ พื่ อ ติ ด ตั ง้ สายอากาศ (Antenna) สํ า หรั บ กระจายสั ญ ญาณ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ โดย GTS จะสํารวจและเช่าพืน้ ที่ซึ่งมีศักยภาพที่จะติดตัง้ อุปกรณ์ รับ-ส่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หรื อดาดฟ้าอาคาร เป็ นต้ น เพื่อ
นําไปเสนอให้ แก่ลูกค้ าซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ให้ บริ การของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย โดย GTS สามารถนําเสนอได้ ทงพื
ั ้ ้นที่ใน
การติดตังสายอากาศ
้
รวมทังสามารถให้
้
บริการติดตังสายอากาศและอุ
้
ปกรณ์ตา่ งๆ ด้ วย
 การให้ บริ การซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ เพื่อทดแทนการต้ องส่งออกเพื่อไปซ่อมแซมยัง
โรงงานผู้ผ ลิตสิน ค้ า ในต่า งประเทศซึ่ง มี ต้น ทุน สูง และใช้ ร ะยะเวลานาน โดย INN มี บุค ลากร
ผู้เ ชี่ ย วชาญและมี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ อุป กรณ์ โ ทรคมนาคมเป็ นอย่ า งดี โดยเฉพาะสิ น ค้ า กลุ่ม
อมแซม (Revamp) และการจัดประกอบ
สายอากาศ (Antenna) จึงสามารถให้ บริ การได้ ทงการซ่
ั้
ใหม่ (Re-fabrication)
 การให้ บริ การวางระบบต่างๆ ในอาคาร (Intelligent Building Systems) โดย GTS เช่น การวาง
ระบบข้ อมูล(data center solution), ระบบปรับอากาศ (Air condition system), ระบบป้องกัน
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อัคคีภยั (Fire protection system), ระบบไฟฟ้า (Distribution board and panel board), ระบบ
แสงสว่างและระบบปลัก๊ ไฟฟ้า (Lighting and power outlet) และระบบรักษาความปลอดภัย
(security system) เช่น กล้ อง CCTV ระบบควบคุมการเข้ าออกอาคาร ทางหนีไฟ เป็ นต้ น
 การให้ บริ การด้ านการจัดการบริ หารสถานีกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ เวณพืน้ ที่บน
สถานีรถไฟฟ้า ให้ กบั ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทงั ้ 3 บริ ษัท โดย GTS จะเป็ นผู้สํารวจ
ออกแบบ ติดตัง้ และดูแลพื ้นที่สําหรับจุดติดตังสถานี
้
กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บนสถานี
รถไฟฟ้า
2. ธุรกิจจําหน่ ายอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายอุปกรณ์ โทรคมนาคม
เท่ากับ 923.40 ล้ านบาท และ 627.98 ล้ านบาท ตามลําดับคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 51.11 และ 33.12 ของ
รายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมในงบการเงินรวมเสมือนของกลุ่มบริ ษัท โดยสินค้ าที่กลุ่มบริ ษัทจําหน่ายแบ่งได้
เป็ น 4 กลุม่ หลัก ดังนี ้
2.1 สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง (Fiber optic cable: FOC)
สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง (Fiber optic cable: FOC) เป็ นสายสัญญาณที่ใช้ ในการรับ-ส่งข้ อมูล โดยภายใน
สายเคเบิลใยแก้ วนําแสงนันทํ
้ าจากแก้ วที่มีความบริ สทุ ธิ์ สงู มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณเส้ นผมแล้ วหุ้ม
ด้ วยพลาสติก ในการรับ-ส่งข้ อมูลจะใช้ หลักของการสะท้ อนสัญญาณข้ อมูลที่ถกู แปลงเป็ นสัญญาณแสงเพื่อส่งจาก
ต้ นทางไปสูป่ ลายทาง เช่น ระหว่างชุมสายโทรศัพท์กบั สถานีฐาน หรื อระหว่างอุปกรณ์สถานีฐานที่พื ้นดินกับอุปกรณ์
ขยายสัญญาณบนเสาโทรคมนาคม เป็ นต้ น ด้ วยหลักการรับ-ส่งข้ อมูลโดยการสะท้ อนสัญญาณแสงทําให้ สายส่ง
สัญญาณประเภทนี ้สามารถส่งข้ อมูลได้ ด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงและมีความสูญเสียของสัญญาณตํ่า จึงสามารถใช้
สายเคเบิลใยแก้ วนําแสงในการส่งข้ อมูลได้ ไกลกว่าสายส่งสัญญาณประเภทอื่น
กลุม่ บริษัทมีการจําหน่ายสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงโดยบริ ษัทย่อย คือ I21 เป็ นผู้ดําเนินการเป็ นหลัก โดย I21
จะจัดหาสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงจากพันธมิตรทางการค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศเพื่อให้ ได้ สินค้ าที่มีคณ
ุ สมบัติ
และราคาตามที่ลกู ค้ าต้ องการ เช่น สายเคเบิลใยแก้ วที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะกับการใช้ งานโดยการพาดบนเสาซึง่ ต้ องการ
ความคงทนต่อสภาพอากาศ หรื อสายที่เหมาะกับการใช้ งานแบบฝั งลงดินหรื อวางผ่านใต้ ทะเลซึง่ ต้ องการความคงทน
ต่อสภาพการกัดกร่ อน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัท LS Cable & System ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงรายใหญ่ภายใต้ ตราสินค้ า “LS Cable” ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ให้ เป็ นตัวแทน
ุ สมบัติที่สามารถ
จําหน่ายสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงดังกล่าวในประเทศไทย รวมถึงการร่ วมกันพัฒนาสินค้ าให้ มีคณ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เช่น การพัฒนาสายเคเบิลที่มีสารป้องกันการกัดแทะของกระรอก เป็ นต้ น

Multi Loose Tube

ADSS

Figure-8 Type

Marine &Off-Shore

ภาพตัวอย่างสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงประเภทต่างๆ
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2.2 ตู้โทรคมนาคม (Telecom Shelter) และสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Rapid Deployment Unit:
RDU)
ตู้โทรคมนาคม (Telecom Shelter) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ป้องกันหรื อเก็บอุปกรณ์ โทรคมนาคมให้ พ้นจาก
สภาพแวดล้ อมที่จะส่งผลกระทบให้ อปุ กรณ์ ต่าง ๆ ไม่สามารถทํางานได้ ตามปกติ กลุ่มบริ ษัทมีการจําหน่ายตู้
โทรคมนาคมภายใต้ ตราสินค้ า “ALT” โดยทีมวิศวกรของ ALT จะเป็ นผู้ออกแบบสินค้ าและว่าจ้ างพันธมิตรทาง
การค้ าให้ ผลิตสินค้ าตามแบบที่กําหนด ทังนี
้ ้ ตู้โทรคมนาคมที่ ALT จําหน่ายมีการออกแบบให้ สามารถรองรับการ
ใช้ งานในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ได้ แก่
 ตู้ประเภท Prefabricated Shelter เหมาะสําหรับการปกป้องกลุม่ อุปกรณ์โทรคมนาคมจํานวน
มาก เช่น จุดชุมสายของสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ ส่งสัญญาน เป็ นต้ น ตู้ประเภทนีม้ ี
ขนาดใหญ่ตงแต่
ั ้ ประมาณ 1.5 เมตรx2.2 เมตรx2.8เมตร – 6 เมตรx6 เมตรx2.8 เมตร(กว้ างxยาวx
สูง) และมีโครงสร้ างที่แข็งแรง สามารถป้องกันฝุ่ นและนํ ้าได้ ถึงมาตรฐาน IP55 คือสามารถป้องกัน
ฝุ่ นได้ และสามารถป้ องกั น นํ า้ ที่ ถู ก ฉี ด มาตกกระทบทุ ก ทิ ศ ทางได้ นอกจากนี ้ ตู้ ประเภท
Prefabricated Shelter ยังสามารถออกแบบให้ สามารถติดตังฉนวน,
้
พัดลมระบายอากาศ หรื อ
เครื่ องปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในตู้และสามารถถอดประกอบ (knock down) เพื่อ
ความสะดวกในการขนส่ง, เคลื่อนย้ าย, ติดตัง้ และรื อ้ ถอนได้
 ตู้ประเภท Outdoor Enclosure เหมาะสําหรับการปกป้องอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีขนาดไม่ใหญ่
นัก เช่น อุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ติดตังในสถานี
้
ฐานหรื อบนเสาไฟฟ้า โดยทัว่ ไปมีขนาดประมาณ
0.65 เมตรx0.45 เมตรx1.11 เมตร - 1.3 เมตร x 0.70 เมตรx 2.20 เมตร (กว้ างxยาวxสูง) ตู้
ประเภท Outdoor Enclosure ของบริ ษัทสามารถป้องกันฝุ่ นและนํ ้าได้ ถึงมาตรฐาน IP56 คือ
สามารถป้ องกันฝุ่ นได้ และสามารถป้องกันความเสียหายที่ เกิดจากนํ า้ ฉี ด อย่างรุ นแรงเข้ า ทุก
ทิศทางได้ โดยสามารถออกแบบให้ ติดระบบปรับอากาศ, พัดลมระบายอากาศ หรื ออุปกรณ์ระบาย
ความร้ อนได้ นอกจากนี ้ ยังสามารถเพิ่มการป้องกันแสงแดดและฝนโดยการเพิ่ม Sun Shelter
รวมถึงป้องกันการถูกนํ ้าท่วมด้ วยการเพิ่มระดับความสูงของพื ้น Sun Shelter อีกด้ วย
 ตู้ควบคุมระบบไฟ (Main Distribution Board: MDB) เป็ นตู้ที่ใช้ ในงานอาคารต่างๆ และภายใน
สถานีฐาน โดยตู้ MDB จะทําหน้ าที่จํากัดและควบคุมการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ตา่ งๆ ในสถานีฐาน

Prefabricated Shelter

Outdoor Enclosure

Sun Shelter

ภาพแสดงตัวอย่างตู้โทรคมนาคมประเภทต่างๆ
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สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Rapid Deployment Unit: RDU) ได้ แก่ กลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ถกู
ออกแบบและนํามารวมกันให้ ทําหน้ าที่เสมือนเป็ นสถานีฐานโทรคมนาคม (Base Station) ซึ่งสามารถเคลื่อนที่
หรื อเคลื่อนย้ ายได้ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงพื ้นที่ที่ต้องการและมีความพร้ อมใช้ งานได้ อย่างรวดเร็ ว เหมาะสําหรับ
ความต้ องการใช้ งานแบบชัว่ คราวหรื อเร่ งด่วน เช่น การนําสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ไปใช้ เป็ นสถานีฐานเพื่อ
กระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในงานรับปริ ญญา หรื อนําไปใช้ เป็ นสถานีฐานเพื่อกระจายสัญญาณโทรทัศน์
ในการถ่ายทอดสด หรื อนําไปใช้ เป็ นสถานีฐานชัว่ คราวในพื ้นที่ที่มีความต้ องการใช้ แต่ยงั ก่อสร้ างสถานีฐานแบบ
ถาวรไม่เสร็จ เป็ นต้ น กลุ่มบริ ษัทมีการจําหน่ายสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ภายใต้ ตราสินค้ า “ALT” โดยทีม
วิศวกรของ ALT จะเป็ นผู้ออกแบบและว่าจ้ างพันธมิตรทางการค้ าให้ ผลิตสินค้ าตามแบบที่กําหนด ภายใต้ การ
ควบคุมของทีมวิศวกรจาก ALT ทังนี
้ ้ สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ซงึ่ ALT จําหน่ายมีการออกแบบให้ สามารถ
รองรับการใช้ งานในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี ้
 รถสื่อสารเคลื่อนที่ (Ready to drive: RTD) เป็ นการนํากลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมมาออกแบบ
ติด ตัง้ บนยานพาหนะให้ สามารถทํ า หน้ า ที่ เป็ นสถานี ฐ านที่ ส ามารถขับ เคลื่ อ นไปยัง จุด หมาย
ปลายทางที่ ต้ อ งการได้ จึ ง มี ค วามสะดวกในการเคลื่ อ นย้ า ยสูง โดยที ม งานวิ ศ วกรของ ALT
สามารถออกแบบและพัฒนาสินค้ าให้ มีรูปแบบและความสามารถในการทํางานที่แตกต่างกันไป
ของลูกค้ า เช่น รถสื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งออกแบบให้ สามารถใช้ เฮลิคอปเตอร์ ในการขนย้ ายได้ เพื่อ
นําไปใช้ ในพื ้นที่ประสบภัย หรื อรถสื่อสารเคลื่อนที่ซงึ่ ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้ น
 Cell on wheels (COWs) และ Cell on legs (COLs) เป็ นการนํากลุม่ อุปกรณ์โทรคมนาคมมา
ออกแบบติดตังบนหางลาก
้
(Chassis) แบบที่มีล้อ (COWs) เพื่อใช้ ลากเข้ าไปยังบริ เวณที่ต้องการ
หรื อติดตังกลุ
้ ม่ อุปกรณ์ในตู้โทรคมนาคมขนาดใหญ่ซงึ่ เมื่อมีการขนย้ ายไปยังบริ เวณที่ต้องการแล้ ว
ก็จะปล่อยขาตังลงยึ
้ ดกับพื ้น(COLs) ส่วนมาก COWs และ COLs มักถูกนําไปใช้ เพื่อเป็ นสถานี
ฐานชัว่ คราวก่อนที่จะก่อสร้ างสถานีฐานถาวร หรื อนําไปใช้ เป็ นสถานีฐานเพื่อวัดความต้ องการใช้
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจุดต่างๆ

COLs
(Outdoor Enclosure installed on Platform)

COWs at Myanmar
Ready to Drive (RDU)

COWs with 18m Telescopic

ภาพตัวอย่าง Ready to Drive, Cell on Wheels และ Cell on Legs
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2.3 สายอากาศ (Antenna)
สายอากาศ (Antenna) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ รั บ ส่ ง รั บ -ส่ ง และกระจายคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ (Radio
Frequency) สายอากาศมีหลายขนาดและรู ปแบบเหมาะสําหรับการใช้ งานที่แตกต่างกันไป กลุ่มบริ ษัทมีการ
จําหน่ายสายอากาศสําหรับรับ-ส่งและกระจายคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยบริ ษัทย่อยคือ INN เป็ นผู้ดําเนินการ
โดยเป็ นการจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ า “SUMTEL” ของ INN สินค้ าประเภทสายอากาศที่มีการใช้ อยู่ในประเทศ
ไทยนัน้ ส่วนใหญ่จะต้ องนําเข้ าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ จึงทําให้ ประสบปั ญหาเมื่อต้ องมีการซ่อมแซม ทังยั
้ งไม่
สามารถปรับเปลี่ยนให้ ตอบสนองความต้ องการใช้ งานบางประเภทของลูกค้ าได้ เนื่องจากเป็ นสินค้ าที่ผลิตเพื่อให้
สามารถจําหน่ายได้ ในหลาย ๆ ประเทศจึงมีรูปแบบและคุณสมบัติที่เป็ นมาตรฐานทัว่ ไป ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงได้ มี
การลงทุนในสายการผลิตสินค้ ากลุ่มสายอากาศ เพื่อให้ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ INN สามารถร่ วมกันพัฒนา
สินค้ าให้ ได้ ตรงตามความต้ องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้ าได้ เช่น สายอากาศที่มีรูปลักษณ์เข้ ากับการตกแต่ง
ภายในของอาคาร หรื อสายอากาศที่สามารถปล่อยสัญญาณไปในทิศทางที่ต้องการมุ่งเน้ นโดยเฉพาะได้ เป็ นต้ น
สําหรับสายอากาศที่บริ ษัทจําหน่ายนัน้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
 Indoor antenna ได้ แก่ สายอากาศสําหรับใช้ รับส่งสัญญาณที่ได้ รับการออกแบบให้ ใช้ ภายใน
อาคาร โดยจะนํ า ไปติ ด ไว้ ตามจุ ด ต่ า ง ๆ ภายในอาคาร เพื่ อ เป็ นจุ ด ปล่ อ ยสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เพดานทางเดิน หรื อช่องลิฟท์ เป็ นต้ น
 Outdoor antenna ได้ แก่ สายอากาศสําหรับใช้ รับส่งสัญญาณที่ได้ รับการออกแบบให้ ใช้ สําหรับ
ภายนอกอาคาร โดยจะนําไปติดไว้ บนเสาโทรคมนาคมที่สถานีฐาน หรื อติดไว้ บนเสาโทรคมนาคม
ขนาดเล็กที่ติดตังอยู
้ บ่ นดาดฟ้าหรื อป้ายโฆษณา

ภาพตัวอย่างสายอากาศสําหรับใช้ ภายในอาคาร

ภาพตัวอย่างสายอากาศสําหรับใช้ ภายนอกอาคาร

2.4 อุปกรณ์ โทรคมนาคมอื่นๆ
กลุม่ บริษัทยังมีการจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ ดังนี ้
 สายนําสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF feeder cable :RFC) และหัวต่อ เป็ นอุปกรณ์ที่ทําหน้ าที่
รับ-ส่งสัญญาณข้ อมูลในรูปแบบของคลื่นความถี่วิทยุไปยังอุปกรณ์ตา่ ง ๆ โดย I21 เป็ นผู้จําหน่าย
 อุปกรณ์และระบบควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครื อข่ายไร้ สาย (Wi-fi) เช่น Wi-fi Access Point และ
Wi-fi receiver เป็ นต้ น โดย I21 เป็ นผู้จําหน่าย
 อุปกรณ์ สนับสนุนหรื อเพิ่มประสิทธิ ภาพการกระจายสัญญาณ เช่น อุปกรณ์ ที่ใช้ กรองสัญญาณ
(Filter) เพื่อกําจัดสัญญาณรบกวนในสายสัญญาณ, อุปกรณ์ ทวนสัญญาณ (Repeater) ใช้ เพื่อ
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ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่, อุปกรณ์แบ่งสัญญาณ (Tapper) ใช้ เพื่อแบ่งสัญญาณออกเป็ น
2 ทางไม่เท่ากัน และอุปกรณ์สําหรับแยกสัญญาณในสายนําสัญญาณ (Splitter) เพื่อให้ สามารถ
กระจายสายสัญญาณให้ ทวั่ ถึง เป็ นต้ น โดย INN เป็ นผู้จําหน่าย

Tapper

สายนําสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ และหัวต่อ

อุปกรณ์ Wi-Fi

Filter

Splitter

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ

3.ธุรกิจให้ เช่ าโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านโทรคมนาคม
กลุม่ บริษัทเริ่มต้ นประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมในปี 2554 ภายใต้ แนวคิดของการ
ส่งเสริ มให้ มีการใช้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมร่ วมกัน โดยผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม(Operator) เช่น ผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อผู้ให้ บริ การอินเตอร์ เน็ต สามารถหันไปมุ่งเน้ นที่การให้ บริ การต่อผู้บริ โภคได้ อย่างเต็มที่
โดยไม่ต้องมีภาระการลงทุนในโครงข่ายมากเช่นในอดีต การประกอบธุรกิจในกลุ่มนี ้จะดําเนินการโดย ALT และ
กิจการร่วมค้ า IH
ลักษณะการให้ บริการของกลุม่ ธุรกิจนี ้สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
3.1 การให้ เช่ าโครงข่ ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง (Fiber Optic Cable Network: FOC) พร้ อมอุปกรณ์
ต่ อเชื่อม : กลุ่มบริ ษัทจะดําเนินการสร้ างโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงในพื ้นที่เฉพาะที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ (Strategic Location) และจัดเตรี ยมจุดเชื่อมต่อเพื่อให้ ผ้ เู ช่าใช้ บริ การสามารถนํา
อุปกรณ์ของตนมาเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายใยแก้ วนําแสงของกลุม่ บริ ษัทได้ ปั จจุบนั มีการดําเนินการ
อยู่ 4 โครงการ ประกอบด้ วยโครงการที่ดําเนินการโดย ALT 2 โครงการ ได้ แก่ โครงข่ายให้ เช่าในนิคม
อุต สาหกรรมเหมราชและโครงข่ า ยให้ เ ช่ า บนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ และเป็ นโครงการที่
้ ต่ ามเส้ นทางคมนาคมหลักในเขตศูนย์กลาง
ดําเนินการโดยกิจการร่วมค้ า IH อีก 2 โครงการ ซึง่ ติดตังอยู
ย่านธุรกิจ (Central Business District :CBD) และบริ เวณเส้ นทางหลักรอบกรุงเทพฯ ทังนี
้ ้ การให้ เช่า
โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงดังกล่าวจะเป็ นการให้ เช่าแบบสัญญาเช่าดําเนินงาน (Operating Lease)
3.2 การให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บสถานีฐาน(Site Facilities) : กลุม่
้ ดตังอุ
้ ปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น สายอากาศ
บริษัทดําเนินการสร้ างเสาโทรคมนาคมรวมทังติ
(Antenna), ตู้โทรคมนาคม, แบตเตอรี่ เป็ นต้ น ในบริเวณที่มีศกั ยภาพเพื่อให้ ลกู ค้ าซึง่ เป็ นผู้ให้ บริการ
ด้ านโทรคมนาคม(Operator) นําอุปกรณ์ประเภท Active ของตนมาติดและเปิ ดใช้ สญ
ั ญาณ (On
Service) ปั จจุบนั มีการดําเนินการอยู่ 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการให้ เช่าเสาโทรคมนาคมในสถานีบริ การ
นํ ้ามัน ซึง่ เป็ นโครงการที่ดําเนินการโดยกิจการร่วมค้ า IH ทังนี
้ ้ การให้ เช่าเสาโทรคมนาคมดังกล่าวจะ
เป็ นการให้ เช่าแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) ซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ที่เช่าจะเป็ นของ
ลูกค้ าเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลง
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l------------l

l------------------------------1. ธุรกิจจําหน่ ายสินค้ ากลุ่มโทรคมนาคม (หมายเลข 1-9) ------------------------------l

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3. ธุรกิจให้ เช่ าโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านโทรคมนาคม

l------------------------- 2. ธุรกิจให้ บริการสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และซ่ อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคม -------------------------l
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
การขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทังจากความต้
้
องการของผู้บริ โภคที่มี
การใช้ เทคโนโลยีใ นชี วิตประจํ า วัน ที่เพิ่มขึน้ และจากการสนับสนุน ของทางภาครั ฐที่ ต้องการส่งเสริ มให้ มีการนํ า
เทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ของครั ว เรื อ น ส่ง ผลให้ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารในด้ า นโทรคมนาคม(Operators) เช่ น ผู้ใ ห้ บ ริ การโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ หรื อ
อินเตอร์ เน็ต ต่างพยายามพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การและขยายขอบเขตพื น้ ที่การให้ บริ การของตนให้ สามารถ
้ ปกรณ์
ครอบคลุมได้ มากที่สดุ ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการในระดับของผู้จดั หา(Vendor), ผู้ให้ บริ การสร้ างและติดตังอุ
โทรคมนาคม(Contractors) และผู้ให้ บริการด้ านโครงข่าย(Network Provider) ต้ องพยายามนําเสนอสินค้ าและบริ การ
ที่ สามารถตอบสนองต่อ ความต้ อ งการของกลุ่มลูกค้ า ที่ เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ การด้ า นโทรคมนาคม(Operator) ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพที่สดุ
กลุ่มบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการเป็ นกลไกสําคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนให้ ธุรกิจของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน ด้ วยการสนับสนุนให้ ผ้ ใู ห้ บริ การด้ าน
โทรคมนาคมสามารถพัฒนาคุณภาพและความครอบคลุมของการให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการนําเสนอสินค้ าและบริการแก่กลุม่ ลูกค้ าของบริษัทภายใต้ กลยุทธ์การตลาดดังต่อไปนี ้
การรั กษาคุณภาพของสินค้ าและบริการ
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อคุณภาพของสินค้ าและบริ การเป็ นอย่างยิ่ง โดยบริ ษัทได้ คดั สรรสินค้ าจากผู้ผลิตที่มี
คุณ ภาพมาตรฐาน และมี ก ารกํ า หนดนโยบายควบคุม และตรวจสอบคุณ ภาพของสิ น ค้ า ในทุก ขัน้ ตอนภายใต้
หลักเกณฑ์ “Quality-Cost-Delivery (QCD)” เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าที่จะนํามาผลิตหรื อจําหน่ายให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานภายใต้ ต้นทุนที่ดีที่สดุ และการจัดส่งที่ตรงตามเวลา เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทจําหน่ายจะต้ องมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานพร้ อมที่จะทํางานร่ วมกับอุปกรณ์ ด้านโทรคมนาคมของลูกค้ าให้ เกิดระบบการทํางานที่เกิดประสิทธิ ภาพ
สูงสุด โดยสินค้ าของบริ ษัทที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ มีดงั นี ้
มาตรฐานการทดสอบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

European Conformity (CE)
IP55
IP56

ประเภทสินค้ า
เคเบิลเส้ นใยนําแสง โทรคมนาคม แบบติดตังในท่
้ อร้ อย
สายและฝั งดินโดยตรง (กลุม่ ผลิตภัณฑ์ มอก.2165-2548)
เคเบิลเส้ นใยนําแสง โทรคมนาคม แบบแขวนในอากาศรับ
นํ ้าหนักตัวเองได้ (กลุม่ ผลิตภัณฑ์ มอก.2166-2548)
เสาส่งสัญญาณที่ยืดหดได้ ด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้า
(Telescopic pole)
ตู้โทรคมนาคม ประเภท Prefabricated Shelter
ตู้โทรคมนาคม ประเภท Outdoor Enclosure

หน่ วยงานที่รับรอง/ทดสอบ
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
TUV SUD PSB (Thailand) Limited
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์

ในส่วนของการให้ บริ การนัน้ บริ ษัทมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มากกว่า 6 ปี ในการ
ควบคุมและตรวจสอบงานแต่ละขันตอนก่
้
อนส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า โดยบริ ษัทมีระบบการตรวจสอบความคืบหน้ าของ
้ ้ ALT GTS
งานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าจะสามารถส่งมอบงานให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด ทังนี
INN และ I21 ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO9001:2008 จากสถาบัน MASCI WIT
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International Assessment (Thailand) Co,, Ltd. SGS และ SGSตามลําดับ ดังนันลู
้ กค้ าจึงมัน่ ใจได้ ว่านอกจากจะ
ได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพแล้ ว บริษัทยังมีระบบการทํางานที่ได้ มาตรฐานสากลอีกด้ วย
สําหรับธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมนัน้ กลุม่ บริษัทอาศัยความเชี่ยวชาญในการติดตังและ
้
บํารุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง รวมถึงการเป็ นผู้จดั จําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพมาตรฐานมาใช้ ในโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานให้ เช่าของบริ ษัท นอกจากนี ้ โครงการลงทุนในโครงสร้ าง
พื น้ ฐานให้ เ ช่ า ของกลุ่ม บริ ษั ท ในแต่ล ะโครงการนัน้ ล้ ว นแต่ตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่ เ ฉพาะที่ มี ค วามสํ า คัญ ทางเศรษฐกิ จ
(Strategic Location) อาทิ เส้ นทางคมนาคมหลักในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District :CBD) และ
บริ เวณเส้ นทางหลักรอบกรุงเทพฯ สําหรับการให้ บริ การในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้ เคียง และเส้ นทางตามแนวทาง
รถไฟสําหรับการขยายโครงข่ายที่สามารถครอบคลุมพืน้ ที่ให้ บริ การได้ ทั่วประเทศ ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษัทเชื่อมั่นว่า การ
นําเสนอโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมให้ เช่าในพื ้นที่เฉพาะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี ้ จะเป็ นที่
ต้ องการของลูกค้ าที่เป็ นกลุม่ ผู้ให้ บริการด้ านโทรคมนาคม และเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยให้ กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทสามารถ
ยกระดับคุณภาพการให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภคได้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ทงลู
ั ้ กค้ าและบริ ษัทสามารถเติบโตร่ วมกัน
อย่างยัง่ ยืนได้
การวิจัยและพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
้
Solution Design ตังแต่
้
กลุม่ บริษัทให้ ความสําคัญต่อการวิจยั และพัฒนา โดยกลุม่ บริษัทมีการจัดตังแผนก
ปี 2552 เพื่อทําหน้ าที่วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงออกแบบระบบของงานบริการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
บริษัทย่อย ได้ แก่ INN ได้ มีการจัดตังฝ่้ ายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทําหน้ าที่วิจยั และพัฒนาสินค้ าประเภท
สายอากาศ (Antenna) ขึ ้นโดยเฉพาะตังแต่
้ ปี 2555
ในการพัฒนาสินค้ า ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริ ษัทจะมุ่งเน้ นการมีรูปแบบที่กระทัดรัด, ทันสมัย และสะดวก
ต่อการใช้ งาน เพื่ อช่วยลดต้ นทุนการผลิตภายใต้ รูปลักษณ์ ที่สวยงามและการใช้ งานที่สะดวก เช่น การออกแบบ
สายอากาศภายในอาคาร (Indoor Antenna) ให้ มีรูปแบบที่กลมกลืนไปกับตัวอาคาร, การติดตัง้ Outdoor enclosure
ที่มีการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้ กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้ อม, การพัฒนารถสื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งใช้ ระบบไฮดรอลิก
หรื อระบบไฟฟ้าในการยกเสาอากาศขึ ้น-ลง และการพัฒนาหน่วยสื่อสารเคลื่อนที่ประเภท Cell on Legs ซึ่งได้ รับ
รางวัลจากสถาบันวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เป็ นต้ น นอกจากนี ้ กลุม่ บริ ษัทยังมีการพัฒนาสินค้ าเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการเฉพาะกลุม่ ของลูกค้ า (Niche Market) โดยกลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการที่สามารถผลิตและ
ออกแบบสายอากาศ (Antenna) ได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าทังในด้
้ านรู ปลักษณ์ และความสามารถในการ
กระจายสัญญาณไปในทิศทางตามที่ต้องการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4 หัวข้ อ การวิจยั และพัฒนา)
ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษั ท เชื่ อ มั่น ว่า การที่ บ ริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คัญ ต่อ การวิ จัย และพัฒ นาสิน ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ ให้
สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าเฉพาะกลุ่มได้ นัน้ นับเป็ นปั จจัยสํา คัญที่ ทําให้ กลุ่มบริ ษั ทมีความ
แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น และเป็ นการเพิ่มโอกาสให้ บริ ษัทได้ รับทราบข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ า เพื่อ
นํามาพัฒนาการทํางานเพื่อก้ าวสูก่ ารเป็ นผู้นําตลาดในอนาคต
การนําเสนอสินค้ าและบริการที่ครบวงจร
กลุ่มบริ ษัทนับเป็ นผู้นําในด้ านการเสนอสินค้ าและบริ การที่ครบวงจร(one stop solution for telecom
provider)จากการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุม่ ที่มีลกั ษณะสามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนซึง่ กันและกัน โดย
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ประกอบด้ วย I21 ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นผู้จดั หาและจําหน่ายสินค้ า (Product Supply), INN ซึง่ เป็ นทําหน้ าที่เป็ นผู้ให้ บริ การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมและพัฒนาสินค้ า (Maintenance and Development), GTS ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การสร้ าง
สถานีฐานและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม (Construction and Service) โดยทังหมดนี
้
้อยู่ภายใต้ การวางนโยบายหลัก
้ ปกรณ์ รวมถึงลงทุนในโครงสร้ าง
ในการประกอบธุรกิจจาก ALT ซึง่ ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การติดตังอุ
พื ้นฐานให้ เช่า(Network Provider) ทําให้ การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทสามารถเติบโตและขยายธุรกิจได้ อย่าง
ต่อเนื่อง และส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทนับเป็ นผู้ประกอบการที่สามารถให้ บริ การได้ แบบครบวงจร (one stop solution for
telecom provider) ซึ่งสามารถตอบสนองทุกความต้ องการของลูกค้ าด้ านโทรคมนาคมได้ อย่างหลากหลายและ
ครอบคลุมที่สดุ
การรั กษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
ด้ วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
ทําให้ บริ ษัทเข้ าใจถึงทุกความต้ องการของลูกค้ าเป็ นอย่างดี และมุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเพื่อให้
ได้ ความพึงพอใจสูงสุด บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานติดต่อสื่อสารกับลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอเพื่อรับทราบถึงปั ญหาและ
ความต้ องการของลูกค้ า และนําข้ อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ ปัญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ เช่น การพัฒนารถ
สื่อสารเคลื่อนที่ (Ready to Drive) สําหรับใช้ เป็ นสถานีฐานชัว่ คราวในบางบริเวณที่ต้องการเพิ่มการกระจายสัญญาณ
หรื อการพัฒนาสายอากาศภายในและนอกอาคาร (Indoor and Outdoor Antenna) ให้ สามารถกระจายสัญญาณใน
รู ปแบบที่ลกู ค้ าต้ องการได้ จากความใส่ใจและมุ่งมัน่ ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของลูกค้ ามาโดยตลอด ส่งผลให้
กลุ่มบริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า และได้ รับ การคัดเลือ กให้ เป็ นผู้นําเสนอสิน ค้ าและบริ การต่างๆ อย่า ง
สมํ่าเสมอ
นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทยังมีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ าในระยะยาวด้ วยการไม่ประกอบ
ธุรกิจทับซ้ อนกันกับกลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่กลุ่มผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์ เน็ต โดยกลุ่ม
บริษัทได้ กําหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจอย่างชัดเจนว่า จะมุง่ เน้ นที่การเป็ นผู้จดั หาสินค้ าและบริ การ รวมถึงการ
เป็ นผู้ให้ บริการโครงข่ายเท่านัน้ (Pure network provider) เพื่อพร้ อมทําหน้ าที่เป็ นกลไกสําคัญในการช่วยส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจของกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทให้ สามารถยกระดับคุณภาพและขยายพื ้นที่การให้ บริ การให้ ได้ ครอบคลุม
มากที่สดุ ทังนี
้ ้ เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่วมกันกับลูกค้ าที่เป็ นผู้ให้ บริการด้ านโทรคมนาคมได้ ทกุ รายนัน่ เอง
การมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ธุรกิจโทรคมนาคมเป็ นธุรกิจซึง่ มีลกู ค้ าปลายทางเป็ นผู้บริโภคจํานวนมากที่มีความต้ องการติดต่อสื่อสารและ
รับ-ส่งข้ อมูลตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การด้ านโทรคมนาคมซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัทนันต้
้ อง
พัฒนาคุณภาพการให้ บริ การและขยายขอบเขตการให้ บริ การให้ ครอบคลุมมากที่สดุ ดังนัน้ ในการเลือกใช้ สินค้ าและ
การติดตัง้ อุปกรณ์ ต่างๆ จึงต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ เรื่ องอุปกรณ์ ที่ใช้ และการติดตัง้ เป็ นอย่างดี เพื่อให้ ลูกค้ า
สามารถเปิ ดใช้ สญ
ั ญาณ (On service) ได้ ตรงตามเวลาและสามารถรักษาคุณภาพสัญญาณได้ ตามมาตรฐานที่
กําหนด รวมทังสามารถปฏิ
้
บตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน
กลุม่ บริ ษัทมีบคุ ลากรที่มีความรู้ ความชํานาญในธุรกิจโทรคมนาคมเป็ นอย่างดีเพื่อพร้ อมให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
้
านการติดตัง,้ ซ่อมแซม, ออกแบบ และ
โดยกว่า 15 ปี ในการประกอบธุรกิจ กลุม่ บริ ษัทมีบคุ ลากรผู้เชี่ยวชาญทังทางด้
พัฒนาสินค้ าในกลุ่มโทรคมนาคม ซึ่งพร้ อมให้ คําแนะนําในการเลือกใช้ อุปกรณ์ และวิธีการติดตังที
้ ่เหมาะสมให้ แก่
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ลูกค้ าภายใต้ เงื่อนไขและงบประมาณที่กําหนด ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจและเชื่อมัน่ จากกลุ่มลูกค้ า
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
การสร้ างพันธมิตรทางการค้ า
กลุ่มบริ ษัทตระหนักดีว่า ความสําเร็ จหรื อความเติบโตของบริ ษัทนัน้ ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ ถ้าขาดคู่ค้าที่ดี
ดังนันบริ
้ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับการเติบโตไปพร้ อมๆกับคู่ค้าซึง่ ได้ แก่ ผู้ผลิตและจัดหาสินค้ าและวัตถุดิบ, ผู้รับเหมา
้
างประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัท
และผู้รับเหมาช่วง รวมถึงกลุ่มลูกค้ า ซึ่งจากความสัมพันธ์ อนั ดีกบั คู่ค้าทังในประเทศและต่
สามารถจัดหาสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพมาจําหน่าย ในส่วนของการผลิตสินค้ านัน้ กลุม่ บริ ษัทมีพนั ธมิตรทางการค้ าที่มีความ
ชํานาญเฉพาะด้ าน ซึ่งทําหน้ าที่เสมือนสายการผลิตให้ แก่บริ ษัท ซึ่งเป็ นการลดภาระการลงทุนของบริ ษัทและช่วยให้
พันธมิตรทางการค้ าของบริ ษัทมีการใช้ สายการผลิตได้ อย่างเต็มประสิทธิ ภาพมากขึน้ ในส่วนของการให้ บริ การก็
เช่นเดียวกัน กลุ่มบริ ษัทมีพันธมิตรทางการค้ าที่เป็ นผู้รับเหมาช่วงซึ่งทําหน้ าที่ให้ บริ การแก่ลูกค้ าของบริ ษัทได้ ทั่ว
ประเทศภายใต้ การควบคุมการทํางานของทีมงานวิศวกรของบริ ษัท ซึง่ เป็ นการช่วยเพิ่มความสามารถในการให้ บริ การ
แก่ลกู ค้ าได้ อย่างครอบคลุมยิ่งขึ ้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้ อการจัดหา
สินค้ าและบริการ)
ในการติดต่อกับคู่ค้า กลุม่ บริ ษัทไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้ นที่การซื ้อขายสินค้ าและบริ การเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดในกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายใหม่ๆ อีกด้ วย ซึง่ จากการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารกับพันธมิตรทางการค้ า ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทได้ รับโอกาสในการขยายฐานลูกค้ าไปยังต่างประเทศ เช่น การ
ส่งออกรถสื่อสารเคลื่อนที่ไปจําหน่ายในประเทศเนปาล หรื อ การส่งออก Cell On Wheels ในประเทศสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ เป็ นต้ น ซึ่งการที่กลุ่มบริ ษัทได้ มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงการที่กลุ่มบริ ษัทสามารถเพิ่ม
ความสามารถในรองรับการให้ บริการแก่ลกู ค้ าได้ นนั ้ ก็เป็ นผลมาจากการมีพนั ธมิตรทางการค้ าที่ดีนนั่ เอง
ลักษณะของลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัทแบ่งกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าที่เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม(Telecommunication : TELCO)และกลุม่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่น (Non-Telecommunication
: Non-TELCO)
1. กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication : TELCO) : บริ ษัทมีการ
จําหน่ายสินค้ าให้ กบั ผู้ประกอบการโทรคมนาคมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98.93% และ 99.72% ของรายได้
จากการขายและให้ บริการรวมตามงบการเงินรวมเสมือนในปี 2557 และ 9 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ
โดยลูกค้ าในกลุม่ ที่เป็ นผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1.1 กลุ่มผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม (Operators) ได้ แก่ ผู้ประกอบการที่ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ
อินเตอร์ เนตกับผู้บริ โภค ซึ่งลูกค้ ากลุ่มนี ม้ ีความต้ องการที่จะขยายโครงข่ายของตนเองให้ ครอบคลุม
้ ง
พื ้นที่ให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อรองรับความต้ องการใช้ บริ การของผู้บริ โภคที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
พยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณให้ ดีที่สดุ ดังนัน้ ผู้ประกอบการดังกล่าวจึงจําเป็ นต้ องเพิ่ม
จํานวนสถานี ฐานหรื อเพิ่มอุปกรณ์ โทรคมนาคมเพื่อช่วยยกระดับการให้ บริ การให้ เกิดประสิทธิ ภาพ
สูงสุด ดังนัน้ ลูกค้ ากลุ่มดังกล่าวจึงนับเป็ นลูกค้ าหลักสําหรับทุกกลุ่มธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ กลุ่ม
ธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม ,กลุม่ ธุรกิจจําหน่ายสินค้ าใน
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กลุม่ โทรคมนาคม และกลุม่ ธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคม ทังนี
้ ้ ลูกค้ ากลุม่ ดังกล่าวคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.00% และ 54.00 % ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมตามงบการเงิน
รวมเสมือนในปี 2557 และ 9 เดือนแรกของปี 2558 ตามลําดับ
1.2 กลุม่ ผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ได้ แก่ ผู้ประกอบการที่เป็ นผู้รับเหมา (Contractors)
ซึ่งได้ รับงานจากผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม (Operator) หรื อผู้ประกอบการที่เป็ นผู้จัดหาและจําหน่าย
อุปกรณ์โทรคมนาคม (Vendor) เนื่องจากในการประมูลงานจากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่นนั ้ จะ
มีการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาใช้ ในงานโครงการของตนเอง และผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภทที่ จ ะนํ า มาใช้ นัน้ จะต้ อ งผ่ า นการขึ น้ ทะเบี ย นอยู่ใ นทะเบี ย นผลิต ภัณ ฑ์ ข องผู้ป ระกอบการ
ของสินค้ าและบริการมาโดยตลอด ส่งผลให้ ลกู ค้ ากลุม่ ที่เป็ นผู้รับเหมาและผู้จดั หาอุปกรณ์โทรคมนาคม
นี เ้ ชื่ อ มั่นและเลือกใช้ สิน ค้ าของบริ ษั ทในการทํ า งาน จึง นับ เป็ นลูกค้ า สํา คัญ สํา หรั บ ธุรกิ จจํ า หน่า ย
อุปกรณ์ โทรคมนาคมของกลุ่มบริ ษัท นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทยังได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ ากลุ่ม
ผู้ประกอบการรั บเหมาที่ได้ รับงาน ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contract) อีกด้ วย กลุ่ม
ผู้ประกอบการรับเหมาจึงนับเป็ นลูกค้ าที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่งของธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้
และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม ทังนี
้ ้ กลุม่ ลูกค้ านี ้คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34.93% และ 45.72% ของ
รายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมตามงบการเงินรวมเสมือนในปี 2557 และ 9 เดือนแรกของปี 2558
ตามลําดับ
2. กลุม่ ลูกค้ าในอุตสาหกรรมอื่น (Non-Telecommunication: Non-TELCO) : กลุม่ บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ า
และให้ บริ การแก่กลุ่มลูกค้ าที่ไม่ได้ อยู่ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แต่มีความต้ องการใช้ สินค้ าและบริ การ
ของกลุม่ บริษัทคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 1.07% และ 0.28% ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมตามงบ
การเงินรวมเสมือนในปี 2557 และ 9 เดือนแรกของปี 2558 โดยตัวอย่างของลูกค้ ากลุม่ นี ้ได้ แก่ หน่วยงาน
ราชการที่มีความต้ องการใช้ รถสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น หน่วยงานความมัน่ คง , ผู้รับเหมางานทัว่ ไปที่ไม่ใช่กลุม่
โทรคมนาคม รวมถึงร้ านค้ าทัว่ ไป ที่มีความต้ องการซื ้อสินค้ าของกลุม่ บริ ษัท เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เป็ น
ต้ น ทังนี
้ ้ ในปี 2557 กลุม่ บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในสัดส่วนที่มากกว่าร้ อยละ 10
ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การรวมเป็ นจํานวน 3 ราย และ 9 เดือนแรกของปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีการ
จําหน่ายสินค้ าและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในสัดส่วนที่มากกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การ
รวมตามงบการเงินรวมเสมือนเป็ นจํานวน 1 ราย
การจัดจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
เนื่องด้ วยแต่ละกลุ่มลูกค้ ามีวิธีการและขัน้ ตอนการจัดซือ้ ที่แตกต่างกัน กลุ่มบริ ษัทจึงมีการแบ่งฝ่ ายขายและ
การตลาดตามลักษณะของกลุม่ ลูกค้ า เพื่อติดตามข่าวสารและนําเสนอสินค้ าและบริ การซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าแต่ละกลุม่ ให้ ได้ สงู สุด โดยบริ ษัทแบ่งกลุม่ ลูกค้ าออกเป็ น 2 กลุม่ หลักและมีช่องทางการจัดจําหน่าย
สําหรับลูกค้ าแต่ละกลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้ าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TELCO) ซึ่งในอุตสาหกรรมนี ้ แบ่งลูกค้ าออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่
1.1 กลุ่มผู้ให้ บริการด้ านโทรคมนาคม (Operators) กลุม่ บริ ษัทใช้ ช่องทางการนําเสนอสินค้ าและบริ การ
ให้ แ ก่ลูกค้ าโดยการให้ พนักงานติดต่อกับลูกค้ าโดยตรง เริ่ มจากการขอขึน้ ทะเบียนในทะเบียนผู้ค้า
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(Approved vendor list) ของลูกค้ า ซึ่งต้ องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้ าและบริ การตาม
มาตรฐานของลูกค้ าแต่ละรายก่อน จากนันเมื
้ ่อมีการจัดซื ้อจัดจ้ าง ลูกค้ าจะส่งเอกสารข้ อกําหนดของผู้
ว่าจ้ าง (Term of reference: TOR) มาเพื่อให้ กลุม่ บริษัทมาพิจารณาราคาและความสามารถในการผลิต
จากนัน้ กลุม่ บริษัทจะมีการประชุมกันภายในถึงการคํานวณต้ นทุน, ระยะเวลาในการจัดหาวัตถุดิบ และ
การจัดส่งสินค้ า เพื่อตอบกลับไปยังลูกค้ า และเมื่อได้ รับการตอบรับจึงจะเข้ าสูก่ ระบวนการเปิ ดใบสัง่ ซื ้อ
และส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การต่อไป ทังนี
้ ้ พนักงานของกลุ่มบริ ษัทจะทําหน้ าที่ติดตามข่าวสารข้ อมูลการ
เปิ ดรับขึ ้นทะเบียนผู้ค้าของลูกค้ า รวมถึงคอยติดตามแผนการลงทุนของลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมในการนําเสนอสินค้ าและบริการให้ แก่ลกู ค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 กลุ่มผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่วนใหญ่ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน
และติดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรคมนาคมที่ได้ รับงานประมูลจากลูกค้ า (Contractor) บริ ษัทจะใช้ ช่องทางการ
ติดต่อโดยตรงกับลูกค้ าเช่นเดี ยวกัน โดยพนักงานของกลุ่มบริ ษั ทจะทํ าหน้ า ที่ติดตามข่าวสารว่า มี
ผู้รับเหมารายใดที่ได้ รับงานจากผู้ให้ บริการด้ านโทรคมนาคมบ้ าง เพื่อเตรี ยมติดต่อเข้ าไปนําเสนอสินค้ า
และบริ การ นอกจากนี ้ การที่สินค้ าและการให้ บริ การของกลุ่มบริ ษัทได้ รับการขึ ้นทะเบียนทะเบียนใน
ทะเบียนผู้ค้า (Authorized vendor list) ของลูกค้ าที่เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมที่นนั ้ ยังนับเป็ น
ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยอ้ อมที่ทําให้ ผ้ รู ับเหมาที่ได้ รับงานรู้ ว่าสามารถใช้ สินค้ าของกลุ่มบริ ษัทใน
งานของตนได้
ั ้ องทางการจัดจําหน่ายทางตรงโดยมีการ
2. กลุ่มลูกค้ าในอุตสาหกรรมอื่น (Non-TELCO) กลุม่ บริษัทใช้ ทงช่
ติดตามข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอเพื่อนําเสนอสินค้ าและบริการให้ กลุม่ ลูกค้ าที่เห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจ และใช้
ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยอ้ อมจากการแนะนําของพันธมิตรทางการค้ า เช่น ผู้รับเหมาหรื อผู้จดั จําหน่าย
สินค้ าที่ช่วยแจ้ งข่าวสารว่ามีกลุม่ ลูกค้ ารายใดที่น่าจะนําเสนอสินค้ าและบริการของกลุม่ บริ ษัทได้
ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทยังมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ สินค้ าและบริ การโดยลูกค้ าสามารถติดต่อสอบถามข้ อมูล
จากฝ่ ายการตลาดและการขายได้ โดยตรง หรื อ เลื อ กชมสิ น ค้ าและบริ ก ารได้ จากเว็ บ ไซต์ www.alt.co.th,
www.i21.co.th และ www.innovatelecom.co.th ของกลุม่ บริษัท
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาพรวมธุรกิจโทรคมนาคม
คําว่า “โทรคมนาคม (Telecommunication)” ตามคําจํากัดความของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
นัน้ หมายถึง “การส่งข่ าวสารทุกรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ นเสี ยงพูด, ตัวอักษร, สัญลักษณ์ , ภาพถ่ าย, Graphics,
ภาพเคลื อ่ นไหว (Video) ฯลฯ ไปยังปลายทาง โดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้าหรื อสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ว่ารู ปแบบใด
และไม่จํากัดว่าจะไปใช้สือ่ ชนิ ดใด (เช่น ระบบวิ ทยุ, คู่สายทองแดง หรื อ optical fiber ฯลฯ)”
ระบบการสื่อสารนันเริ
้ ่ มต้ นพัฒนามาจากการสื่อสารแบบมีสาย (Fixed Line Communication) จากนัน้
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้ สาย (Wireless Communication) จึงได้ ถกู พัฒนาขึ ้นเพื่อเป็ นทางเลือกของการสื่อสาร
และมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานและควบคุม การใช้ ค ลื่ น ความถี่ ซึ่ ง เป็ นตัว กลางในการสื่ อ สารข้ อ มูล จากสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศเพื่อให้ การให้ ใช้ คลื่นความถี่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ให้ เกิดการรบกวนกัน การ
สื่อสารแบบมีสาย (Fixed Line Communication) นันมี
้ จดุ เด่นที่สามารถพัฒนาอัตราเร็วในการสื่อสารข้ อมูลได้ สงู กว่า
ในขณะที่การสื่อสารแบบไร้ สาย (Wireless Communication) นันมี
้ จดุ เด่นที่ความสะดวกในการสื่อสารขณะเคลื่อนที่
หรื อข้ ามพื ้นที่ได้ โดยการสื่อสารทัง้ 2 แบบนี ้ยังได้ มีการพัฒนาตัวกลางและการแปลงรู ปสัญญาณให้ สามารถรองรับ
การสื่อสารข้ อมูลที่มีปริ มาณมากในอัตราเร็วสูงได้ หรื อที่เรี ยกว่าการสื่อสารแบบบรอดแบนด์ (Broadband) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับส่งข้ อมูล
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทนัน้ เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารแบบไร้ สายและการสื่อสารแบบบรอดแบนด์
เป็ นหลัก การเติ บ โตของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารไร้ สายนัน้ เป็ นไปอย่ า งก้ า วกระโดดโดยเฉพาะในยุค มาตรฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ที่มีการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ใช้ บริ การให้ มากขึ ้นกว่าในยุค 1G ที่เน้ นเฉพาะการ
สื่อสารข้ อมูลประเภทเสียง (Voice) โดยสามารถใช้ งานทางด้ านข้ อมูลได้ เช่น สามารถส่งข้ อความ (SMS) , ดาวน์
โหลด Ringtone หรื อ Wallpaper เป็ นต้ น ต่อมาในยุคของมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ได้ มีการพัฒนาให้ สามารถ
รองรับการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆที่ไม่ใช่เสียง (Non-Voice) หรื อการสื่อสารแบบมัลติมิเดียร์ (Multi-media) ได้ เพิ่มขึ ้น
เช่น การสนทนาผ่านวีดีโอคอล หรื อดูหนัง ฟั งเพลงผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และได้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ข้ อมูลอย่างต่อเนื่องในยุคของ 4G และ 5G ซึ่งจะทําให้ สามารถรับ-ส่งข้ อมูลได้ รวดเร็ วกว่าเดิม และสามารถใช้
โปรแกรมมัลติมิเดียได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เช่น การสนทนาผ่านวีโอคอล หรื อดูหนังได้ ในระดับในระดับความ
คมชัดแบบ HD, สามารถดาวน์โหลด-อัพโหลดหนัง หรื อเพลง รวมทังข้
้ อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยไม่สะดุดและใช้ เวลา
ไม่นาน
ปั จจุบนั ในประเทศไทยนัน้ การกํากับดูแลและควบคุมคลื่นความถี่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง กสทช. มีหน้ าที่
บริ หารและจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้ การใช้ คลื่นความถี่เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการรบกวนซึ่งกัน
และกัน นอกจากนี ้ กสทช. ยัง มี ห น้ า ที่กํา กับ ดูแลการประกอบกิ จการกระจายเสียง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นธรรม อีกทังยั
้ งกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ มี
การกระทําที่เป็ นการผูกขาดหรื อเกิดความไม่เป็ นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการกันเอง โดยย่านความถี่ที่
อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลนันครอบคลุ
้
มตังแต่
้ 3 kHz – 300GHz ซึง่ ในย่านความถี่ตงแต่
ั ้ 790-3000 MHz เป็ นย่าน
ความถี่ที่มีความต้ องการใช้ งานมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นย่านความถี่ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ได้ ดี โดยเฉพาะ
การสื่อสารแบบบรอดแบนด์
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ชื่อย่ อ
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

ตารางสรุ ปย่ านความถี่คลื่นวิทยุ
ชื่อ
ย่ านความถี่
การใช้ งาน
Very Low Frequency
3-30 kHz
ใช้ ในกิจการวิทยุนําทางการเคลื่อนที่ทางทะเลหรื อทางอากาศ
Low Frequency
30-300 kHz
วิทยุนําร่ อง,สัญญาณเวลา
Medium Frequency
300-3000 kHz
ส่งกระจายเสียงวิทยุย่าน AM
High Frequency
3-30 MHz
วิทยุคลื่นสัน,้ วิทยุสมัครเล่น และการสื่อสารทางการบินที่ระยะข้ าม
เส้ นขอบฟ้า
Very High Frequency
30-300 MHz
ส่งกระจายเสียงวิทยุ FM, ส่งสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์
Ultra- High Frequency
300-3000 MHz
ส่งสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Wireless
LAN, บลูทธู
Super- High Frequency
3-30 GHz
อุปกรณ์ไมโครเวฟ, Wireless LAN, เรดาห์สมัยใหม่
Extremely- High Frequency
30-300 GHz
ดาราศาสตร์ วิทยุ, High-speed Microwave Radio Relay

โครงสร้ างผู้ประกอบการและการกํากับดูแล
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยสามารถแบ่งผู้เกี่ยวข้ องได้ เป็ น 4 กลุม่ หลัก ดังนี ้
1. ผู้จดั หาสินค้ าหรื อให้ บริ การสร้ างโครงข่าย (Vendor) : ได้ แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ผลิตหรื อ
จัดหาสินค้ าและอุปกรณ์ต่าง ๆ (Manufacturer and Supplier) และกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็ นผู้ให้ บริ การ
สร้ างสถานีฐานและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงผู้ให้ บริ การด้ านวิศวกรรมต่างๆ (Contractor and
Engineer) ซึ่ง กลุ่ม ผู้จัด หาสิ น ค้ า และให้ บ ริ ก ารต่า งๆ เหล่า นี จ้ ะแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2

กลุ่ม หลัก คื อ กลุ่ม

ผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพในการขึน้ ทะเบียนผู้ค้า (Authorized Vendor List) กับกลุ่มผู้ให้ บริ การ
โทรคมนาคม (Operator) และกลุม่ ผู้ให้ บริ การรายย่อยที่ไม่ได้ ขึ ้นทะเบียนผู้ค้าซึง่ ไม่สามารถรับงานโดยตรง
จากกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นผู้ให้ บริการโทรคมนาคมได้
2. ผู้ให้ บริ การโครงข่าย (Network Provider) : ได้ แก่ ผู้ประกอบการซึง่ เป็ นผู้ลงทุนจัดหาโครงข่ายเพื่อให้ กลุม่ ที่
เป็ นผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม (Service Provider/Operator) เช่าไปใช้ เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของตน โดยผู้
ให้ บ ริ ก ารโครงข่า ยนัน้ สามารถลงทุนสร้ างโครงข่ า ยที่ เป็ นกรรมสิท ธิ ข องตนเอง หรื อ จัด หาโดยการเช่ า
โครงข่ายมาจากผู้ให้ บริ การโครงข่ายรายอื่นเพื่อนํามาให้ ลกู ค้ าของตนเช่าต่อก็ได้ ซึง่ ลักษณะของโครงข่าย
นัน้ แบ่งออกได้ เป็ น โครงข่ายทางสาย เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงหรื อโครงข่ายสายทองแดง และ
โครงข่ายคลื่นความถี่ เช่น โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อโครงข่ายวิทยุคมนาคม เป็ นต้ น
3. ผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม (Service Provider/Operator) : ผู้ประกอบการกลุม่ นี ้จะเป็ นผู้ให้ บริ การข้ อมูล
แก่ผ้ ใู ช้ บริการโทรคมนาคมปลายทาง (End User) โดยลักษณะของข้ อมูลที่ให้ บริ การมีทงการให้
ั้
บริ การเสียง
(Voice), การให้ บริ การข้ อมูล (Data) เช่น ตัวอักษร หรื อภาพ และการให้ บริ การพหุสื่อหรื อสื่อผสม
(Multimedia) กลุ่มผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมนี ้จะพยายามขยายโครงข่ายให้ บริ การให้ ครอบคลุมพื ้นที่ต่างๆ
มากที่สดุ โดยในการขยายโครงข่ายนันสามารถดํ
้
าเนินการได้ ทงจากการลงทุ
ั้
นในโครงข่ายด้ วยตนเอง หรื อ
การเช่าโครงข่ายจากผู้ประกอบการอื่นมาใช้ ซึ่งหากผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมสามารถหาเช่าโครงข่ายที่
ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่เฉพาะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Strategic Location) และมีการบํารุ งรักษาอุปกรณ์
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โครงข่ายเป็ นอย่างดี ก็ย่อมสามารถส่งเสริ มหรื ออํานวยความสะดวกในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่สามารถลดภาระการลงทุนของตนเองได้
4. ผู้บริ โภค (End User) : ผู้บริ โภคสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ หลัก ได้ แก่ บุคคลทัว่ ไปที่เป็ นผู้บริ โภคราย
ย่อย และนิติบคุ คล เช่น หน่วยงานภาครัฐ หรื อบริ ษัทเอกชนต่าง ๆ

ภาพแสดงการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท

ในส่วนของการกํากับดูแลนัน้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนดลักษณะและประเภทของ
กิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในแต่ละแบบ ดังนี ้
 ใบอนุญาตแบบที่ 3 : การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้ เช่า
ใช้ ที่มีลกั ษณะการให้ บริ การโทรคมนาคมเพื่อให้ บริ การแก่บุคคลทั่วไปจํานวนมาก หรื ออาจมีผลกระทบ
โดยนัยสําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม หรื ออาจมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรื อมีเหตุ
จําเป็ นต้ องคุ้มครองผู้บริ โภคเป็ นพิเศษ หรื อ การให้ บริ การโทรคมนาคมที่จํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลและมี
ผลกระทบโดยนัยสําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรื อมีเหตุ
จําเป็ นต้ องคุ้มครองผู้บริ โภคเป็ นพิเศษ รวมถึงประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ น
ของตนเอง เพื่อให้ เช่าใช้ และให้ บริ การโทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงค์และผลกระทบในลักษณะดังกล่าว
ข้ างต้ น
้
่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง และไม่มีโครงข่าย
 ใบอนุญาตแบบที่ 2 : การประกอบกิจการโทรคมนาคมทังแบบที
เป็ นของตนเอง เพื่อให้ เช่าใช้ ที่มีลกั ษณะการให้ บริ การจํากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล หรื อไม่มีผลกระทบโดยนัย
สําคัญต่อการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม หรื อไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและผู้บริ โภค รวมถึง
การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้ เช่าใช้ และให้ บริ การ
โทรคมนาคม ที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
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 ใบอนุญาตแบบที่ 1 : การประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และไม่
เข้ าลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้ รับใบอนุญาตแบบที่ 2 หรื อแบบที่ 3
สรุปประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้ รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภทใบอนุญาต
โครงข่ าย
วัตถุประสงค์
กลุ่มผู้รับบริการ
ตัวอย่ าง
แบบที่ 3
มี
ให้ เช่าใช้ ,
สาธารณะ เช่น
โครงข่ายสายทองแดง/ใยแก้ วนําแสง/เคเบิลใต้
ให้ บริ การ
ผู้บริ โภคทัว่ ไป
นํ า้ , โครงข่ า ยการสื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย ม/คลื่ น
โทรคมนาคม
แสง, บริ การโทรศัพท์ประจําที่/เคลื่อนที่, บริ การ
วิ ท ยุ ค มนาคมเฉพาะกลุ่ ม , บริ การรั บ -ส่ ง
สัญญาณผ่านดาวเทียมจากสถานีแม่ข่าย เป็ น
ต้ น
แบบที่ 2
มีหรื อไม่มีก็ได้
ให้ เช่าใช้ ,
เฉพาะกลุม่ เช่น เหมือนแบบที่ 3
ให้ บริ การ
บริ ษัทเอกชน และ
โทรคมนาคม
หน่วยงานราชการ
แบบที่ 1
ไม่มี
ไม่เข้ าลักษณะที่ต้องขออนุญาต
บริ ก ารออดิ โ อเท็ ก ซ์ , บริ ก ารโทรศั พ ท์ แ บบ
จ่ายเงินล่วงหน้ า, บริ การการ์ ดโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ เป็ นต้ น

นอกจากการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดังที่กล่าวข้ างต้ น หากกิจการโทรคมนาคมนันมี
้
การใข้ คลื่นความถี่ เช่น กิจการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่, กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ผู้ประกอบการ
จะต้ อ งดํา เนิ นการขอรั บใบอนุญ าตให้ ใช้ คลื่น ความถี่ ด้ว ย ซึ่งต้ องดํ า เนิ นการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ต าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขตามที่กสทช.ประกาศกําหนด
สําหรั บการประกอบธุรกิจของบริ ษัทในกลุ่มเอแอลทีนัน้ จะมุ่งเน้ นที่การทําหน้ าที่เป็ นผู้จัดหาสินค้ าและ
บริการ (Vendor) รวมถึงการเป็ นผู้ให้ บริการด้ านโครงข่าย (Network Provider) เพื่อพร้ อมทําหน้ าที่เป็ นกลไกสําคัญใน
การช่วยส่งเสริ มการประกอบธุรกิจของผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม (Operator) ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทให้
สามารถยกระดับคุณภาพและบริ การให้ สามารถตอบสนองความต้ องการใช้ งานของผู้บริ โภค (End User) ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดย ALT และ กิจการร่ วมค้ า IH เป็ นผู้ประกอบการที่ได้ รับใบอนุญาตแบบที่ 3 สําหรับการ
ให้ บริ การเช่าโครงข่ายแก่สาธารณะประเภทที่มีโครงข่ายเป็ นของตนเอง (Network Provider) และ GTS เป็ น
ผู้ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตแบบที่ 1 สํ า หรั บ การเช่ า ใช้ โ ครงข่ า ยโทรคมนาคมเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม
(Leasing the Network for Service Provider Only) โดยไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเองและเป็ นกิจการที่
สามารถให้ บริ การได้ โดยเสรี ทัง้ นี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีนโยบายในการเข้ าร่ วมประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ซงึ่ อาจส่งผลให้ บริษัทมีการทําธุรกิจที่ทบั ซ้ อนกันกับกลุม่ ลูกค้ าของบริษัทแต่อย่างใด
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แนวโน้ มการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
จากสถิติข้อมูลจํานวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์ของสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมแสดงให้ เห็นว่า
การใช้ ข้อมูลบนการสื่อสารไร้ สายมีแนวโน้ มเติบโตสูง โดยผู้ใช้ งานโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจํานวนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
และคาดว่าจะมีการเติบโตมากขึ ้นในอนาคต จากจํานวนผู้ใช้ งานเพียง 21.62 ล้ านเลขหมายในปี 2546 เพิ่มขึ ้นมาเป็ น
85.75 ล้ านเลขหมายในไตรมาส 3 ปี 2558 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตสูงถึงร้ อยละ 296.68 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
จํานวนผู้ใช้ งานในปี 2546
จํานวนผู้ใช้ งานในตลาดโทรคมนาคม
100.00
80.00

6.00

60.00
4.00
40.00
2.00

20.00
0.00

0.00

จํานวนผู้ใช้ งาน โทรศัพท์ประจําที

จํานวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์เคลือ่ นที่
และอินเตอร์ เน็ตบรอดแบนด์
(ล้านเลขหมาย)

จํานวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์ประจําที่
(ล้านเลขหมาย)

8.00

จํานวนผู้ใช้ งาน อินเตอร์ เน็ตบรอดแบนด์

จํานวนผู้ใช้ งาน โทรศัพท์เคลือ่ นที่

ทีม่ า : ศู นย์ข้อมูลและวิ จยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม สํ านักวิ ชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
* ตัวเลขในไตรมาส 3/2558 เป็ นตัวเลขประมาณการจากเว็ บไซต์ www.nbtc.go.th

สํ า หรั บ การใช้ งานของอิ น เตอร์ เน็ ต บรอดแบนด์ นั น้ มี มี ทิ ศ ทางการเติ บ โตไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล่าวคือ ความต้ องการใช้ อินเตอร์ เน็ตในบ้ านเรื อนมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น จากจํานวนผู้ใช้ งานเพียง 0.01
ล้ านเลขหมายในปี 2546 เพิ่มขึ ้นเป็ น 6.04 ล้ านเลขหมายในไตรมาส 3/2558 ซึง่ คิดเป็ นอัตราการเติบโตที่สงู มาก
และกสทช. คาดการณ์วา่ จํานวนผู้ใช้ งานจะยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ เป็ นผลมาจากจุดเด่นของการรับ-ส่งข้ อมูล
แบบมีสายที่สามารถรับ-ส่งข้ อมูลได้ ในอัตราเร็วที่สงู กว่าเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้ สาย จึงตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริ โภคที่ม่งุ เน้ นความสามารถในการรับ-ส่งข้ อมูลปริ มาณมากอย่างรวดเร็ วโดยไม่สะดุด เช่น การดูภาพยนตร์
หรื อการสนทนาผ่านวีดีโอคอล เป็ นต้ น แต่ในส่วนของความต้ องการในการใช้ โทรศัพท์ประจําที่ซงึ่ เป็ นเพียงการสื่อสาร
ั นาจนสามารถครอบคลุมพื ้นที่การใช้
ด้ วยสัญญาณเสียงนันมี
้ แนวโน้ มที่ค่อยๆลดลง เนื่องด้ วยเทคโนโลยีไร้ สายที่พฒ
งานของผู้บริ โภคได้ มากขึ ้น ประกอบกับแนวโน้ มในการบริ โภคข้ อมูลของผู้บริ โภคนัน้ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ต้องการ
ติดต่อสื่อสารและรับ-ส่งข้ อมูลทังประเภทเสี
้
ยงและไม่ใช่เสียงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ถกู จํากัดด้ วยการเคลื่อนที่ ทําให้
ปริ มาณผู้ใช้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงกว่า 10 ปี ที่ผา่ นมา
เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้ มการใช้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซงึ่ สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ การใช้ งาน
ผ่านเสียง (Voice) และการใช้ งานที่มิใช่เสียง (Non-voice) เช่น การส่งข้ อความแบบสัน้ (SMS), การดูหนัง ฟั งเพลง,
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การสนทนาผ่านวีดีโอคอล เป็ นต้ น พบว่าสัดส่วนความต้ องการใช้ บริ การประเภทที่มิใช่เสียงนันมี
้ การเติบโตอย่างก้ าว
กระโดดในช่วงตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นมา ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยได้ เริ่ มทดลองให้ บริ การระบบ 3G บนคลื่นความถี่เดิมของแต่ละค่ายในช่วงไตรมาสที่
3 ของปี 2554 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2555 ประเทศไทยได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการกิ
้
จการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรื อ กสทช. ขึ ้นเพื่อดูแลกํากับกิจการโทรคมนาคมทังหมด
้
และได้ เปิ ดการ
ประมูล 3G บนย่านความถี่ 2100 MHz ในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกัน โดยมีการกําหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ทู ี่ชนะการประมูล
จะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เ ครื อ ข่า ยมี ความครอบคลุมร้ อยละ 80 ของประชากรภายใน 4 ปี
ส่งผลให้ ผ้ ูใ ห้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างเร่ งลงทุนพัฒนาความครอบคลุมของพื ้นที่ให้ บริ การ (Coverage) เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
้ ในช่วงกลางปี 2556 เป็ นต้ นมา
กําหนดและได้ เริ่มมีการให้ บริการระบบ 3G บนย่านความถี่ 2100 MHz ตังแต่
ปั จจุบนั เทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ อยู่ในประเทศไทยอยู่ระหว่างการก้ าวขึ ้นสูย่ คุ 3G และ 4G โดย
กสทช.มีแผนที่จะจัดประมูลใบอนุญาตระบบ 4G บนย่านความถี่ 1800 MHz และย่านความถี่ 900 MHz ภายในสิ ้นปี
2558 ซึ่งย่านความถี่ 900 MHz มีการกําหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ทู ี่ชนะการประมูลต้ องดําเนินการให้ เครื อข่ายมีความ
ครอบคลุมจํานวนประชากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของประชากรภายใน 4 ปี และครอบคลุมจํานวนประชากรไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของจํานวนประชากรภายใน 8 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุญาต ส่วนย่านความถี่ 1800 MHz มีการกําหนด
เงื่อนไขให้ ผ้ ทู ี่ชนะประมูลต้ องดําเนินการให้ เครื อข่ายมีความครอบคลุมจํานวนประชากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
จํานวนประชากรภายใน 4 ปี และครอบคลุมจํานวนประชากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนประชากรภายใน 8 ปี
ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องเตรี ยมพัฒนาความครอบคลุมของพื ้นที่ให้ บริ การ (Coverage) และการ
ประสิทธิภาพของโครงข่าย (Efficiency) ด้ วยการเพิ่มจํานวนสถานีฐาน, ขยายเขตพื ้นที่ติดตังสายอากาศ,
้
เปลี่ยน
อุปกรณ์โทรคมนาคมให้ ทนั สมัย หรื อเพิ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การ เช่น เครื่ องขยาย
สัญญาณ (Booster) หรื อเครื่ องทวนสัญญาณ (Repeater) เป็ นต้ น เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตและเพื่อ
รักษาส่วนแบ่งการตลาดของตน

สัดส่ วนรายได้ จากการบริ การประเภทเสียง และบริ การที่มิใช่ เสียง

Non-voice/Voice Revenue ratio

120.00%
100.89%

100.00%

85.03%

80.00%
56.43%

60.00%
40.00%
20.00%

19.48%

18.86%

22.21%

2551

2552

2553

28.65%

36.75%

0.00%
2554

2555

2556

2557

ทีม่ า : ศู นย์ข้อมูลและวิ จยั เศรษฐกิจโทรคมนาคม สํ านักวิ ชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
* ตัวเลขในไตรมาส 2/2558 เป็ นตัวเลขประมาณการจากเว็ บไซต์ www.nbtc.go.th
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นอกจากปั จจัยสนับสนุนทางด้ านผู้บริ โภคและภาคเอกชนแล้ ว ทางภาครัฐก็ได้ มีการผลักดันนโยบายดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึง่ มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ให้ เข้ ากับกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคม นโยบายนี ้เป็ นส่วนสําคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้ านให้ ทดั เทียม
ประเทศอื่นๆ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ ในการผลักดันนโยบายนี ้ ได้ แก่
1) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานดิจิทลั (Hard infrastructure) คือ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ครอบคลุม
พื ้นที่ทวั่ ประเทศให้ เพียงพอต่อการใช้ งาน, เสถียร และมีประสิทธิภาพ
2)การสร้ างความมั่ น คงปลอดภั ย และความเชื่ อ มั่น ในการทํ า ธุ ร กรรมด้ วยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Soft
infrastructure) คือ การกําหนดกฎหมาย กฎระเบียบด้ านการลงทุน และกํากับดูแลด้ านโทรคมนาคมที่ทนั สมัย และ
เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
3)โครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อส่งเสริ มการให้ บริ การ (Service infrastructure) คือ การผลักดันการให้ บริ การ eGovernment โดยการเชื่อมโยงข้ อมูลภาครัฐผ่านฐานข้ อมูลที่เสถียร และมีประสิทธิภาพ
4)การส่งเสริ มและสนับสนุนดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) คือ การรณรงค์ให้ ภาค
ธุรกิจนําเทคโนโลยีดิจิทลั ไปประยุกต์ใช้
5)ดิจิทลั เพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) คือ การให้ ความรู้ แก่ภาคประชาชนให้ สามารถ
เข้ าใจทรัพยากรสารสนเทศและนําไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ องในทุกระดับชนชัน้
จากการผลักดันของนโยบายนี ้ ก่อให้ เกิดการตื่นตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพราะนโยบายนี ้จะสร้ าง
รายได้ ให้ กบั อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็ นจํานวนมาก ซึง่ ในเบื ้องต้ นคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ อนุมตั ิงบประมาณ
3,700 ล้ านบาทสําหรับโครงการนําร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
เนื่องด้ วยความต้ องการของผู้บริ โภคยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องและได้ ค่อยๆขยายการใช้ งานไปในทุกพื ้นที่
ของประเทศไทย ประกอบกับการผลักดันนโยบายดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาลซึง่ มี
เป้าหมายที่จะสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานในการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศภายในปี 2560 ส่งผลให้ ผ้ ู
ให้ บริ การโทรคมนาคมด้ านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ มีผ้ ปู ระกอบรายใหญ่จํานวน 3 ราย ได้ แก่ กลุ่มบริ ษัทแอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์ วิส (AIS), กลุม่ บริ ษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ (DTAC) และกลุม่ บริ ษัททรู คอร์ ปอเรชัน่ (TRUE) ต่าง
ต้ องเร่ งลงทุนพัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับเทคโนโลยี 3G และ 4G รวมถึงการให้ บริ การบรอดแบนด์ ซึ่งในปี 2558
แผนการลงทุนของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่มีมลู ค่าการลงทุนรวมแล้ วกว่า 100,000 ล้ านบาท โดยมูลค่า
การลงทุนดังกล่าวของผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้ รวมถึงมูลค่าเงินลงทุนที่ต้องใช้ ในการรองรับ 4G ที่มีแผนจะเปิ ด
การประมูลภายในปี 2558 อีกด้ วย
แผนการลงทุนในปี 2558
แผนการลงทุน
เงินลงทุน (ล้ านบาท)

AIS
36,000

DTAC
20,000

TRUEIF
14,000

TRUE
33,000

สถานีฐาน (สถานี)

7,700

11,200

338

N/A*

Digital Life Service Provider

Internet for All

-

ผู้นําด้ าน Data Center และผู้นํา
ในการให้ บริ การ Cloud

แผนการตลาด

ทีม่ า : เอกสารเผยแพร่ และช้อมูลการประชาสัมพันธ์ ของแต่ละบริ ษัท
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นอกจากนี ้ การจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน (AEC)ที่จะเกิดขึ ้นภายในสิ ้นปี 2558 นับเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ง
ที่จะช่ วยส่งเสริ มการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เนื่ องจากโครงสร้ างพื น้ ฐานทางโทรคมนาคมนัน้ เป็ น
สิ่ ง จํ า เป็ นที่ ใ นขณะที่ บ างประเทศเพื่ อ นบ้ านยัง ไม่ มี ร ะบบโทรคมนาคมที่ ดี จึ ง นั บ เป็ นโอกาสทางธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่จะขยายฐานลูกค้ าไปยังประเทศในกลุม่ AEC
ปั จจัยส่ งเสริมการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัท
จากแนวโน้ มของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ยงั คงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของการให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์ เน็ตนัน้ สามารถสรุปเป็ นปั จจัยส่งเสริมการเติบโตของกลุม่ บริษัทได้ ดงั นี ้
• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค : ผู้บริโภคมีแนวโน้ มที่จะหันมาใช้ การติดต่อสื่อสารและรับ-ส่งข้ อมูล
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงมากขึน้ ในชีวิตประจําวัน โดยมีรูปแบบการใช้ บริ การที่
หลากหลายขึน้ เช่น การดูโ ทรทัศน์ , ชมภาพยนตร์ , ฟั งเพลง, การทํ า ธุรกรรมทางการเงิ น ผ่า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อใช้ การประชุมแบบวีดีโอคอล, การศึกษาทางไกล (Distance Learning), การส่งข้ อมูล
ไฟล์ขนาดใหญ่ทางอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การโทรคมนาคมรวมถึงเจ้ าของสถานที่ต่าง ๆ ให้
ความสําคัญต่อประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณในอาคาร, ห้ างสรรพสินค้ า, อาคารพักอาศัย, สถานี
รถไฟฟ้า หรื อทางด่วนเพิ่มขึ ้น เพื่อตอบสนอง Life style ของผู้บริโภคในปั จจุบนั
• การแข่งขันในการนําเสนอบริ การแก่ผ้ บู ริ โภคของผู้ให้ บริ การโทรคมนาคม : ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่าง
ต้ อ งการเพิ่ ม จํ า นวนผู้ใ ช้ ง านในเครื อ ข่ า ยของตนจึ ง พยายามนํ า เสนอกลยุท ธ์ ท างการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริ มการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะเทคโนโลยี 4G ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ ออฟติก (FTTX) เพื่อให้
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการใช้ ง านของผู้บ ริ โ ภคได้ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ต้ อ งลงทุน ในสถานี ฐ านและอุป กรณ์
โทรคมนาคม รวมถึงโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนาคมเพิ่มขึ ้น
• นโยบายจากทางภาครัฐ : ทุกภาคส่วนต่างพยายามตอบสนองต่อนโยบายดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐบาล ที่ม้ งุ เน้ นผลักดันการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ ซึ่งจะทําผลให้
พื ้นที่ซงึ่ ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ นนั ้ จะสามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี ้ได้ ภายใน
ปี 2560 ซึง่ ส่งผลให้ แนวโน้ มจํานวนผู้ใช้ งานด้ านโทรคมนาคมจะมีการเติบโตเพิ่มขึ ้นอีกมาก
• การเปิ ด AEC : กลุม่ ผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม (Operator) ต่างเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเปิ ดตลาดใน
กลุม่ AEC ซึ่งนับเป็ นการเปิ ดตลาดทางอ้ อมให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการในกลุม่ ที่เป็ นผู้สนับสนุนธุรกิจให้ แก่กลุม่ ผู้
ให้ บริ การโทรคมนาคมด้ วย นอกจากนี ้ การส่งเสริ มความร่ วมมือในด้ านต่าง ๆ ทังในแง่
้
ของเศรษฐกิจและ
สังคม ย่อมช่วยลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสในการส่งเสริ มการต่อเชื่อมโครงข่ายระหว่างประเทศซึ่งนับเป็ น
โอกาสทางธุรกิจในกลุม่ ของการให้ บริการโครงข่ายให้ เช่าอีกด้ วย
ภาวะการแข่ งขัน
เนื่องด้ วยกลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการที่มีสินค้ าและการให้ บริ การที่หลากหลายและครอบคลุมถึง 3 กลุ่ม
ธุรกิจ ซึง่ ในปั จจุบนั นับได้ วา่ ไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายใดที่มีการประกอบธุรกิจได้ ครบทัง้ 3 กลุม่ ธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
กับบริษัทโดยตรง อย่างไรก็ดี ภาวะการแข่งขันโดยแยกตามแต่ละกลุม่ ธุรกิจของบริษัท สรุปได้ ดงั นี ้
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ธุรกิจการให้ บริการสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และซ่ อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ในธุรกิจการให้ บริ การนัน้ สามารถแบ่งผู้ประกอบการเป็ น 2 กลุม่ คือ
้ 500 ล้ านบาทขึ ้นไป ผู้ประกอบการกลุม่ นี ้
1) ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้ แก่ ผู้ประกอบการที่มีรายได้ ต่อปี ตังแต่
เป็ นผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพในการขึ ้นทะเบียนผู้ค้าของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสามารถเข้ า
ประมูลเพื่อรับงานจากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยตรง ผู้ประกอบการในกลุ่มนีม้ กั มีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะรับงานมูลค่าสูงและมีประสบการณ์ในการทํางาน ดังนัน้ จึงมีผ้ ปู ระกอบการน้ อยรายที่
จะสามารถขึ ้นทะเบียนผู้ค้าของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่และได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นคู่ค้าโดยตรง
สําหรับกลุม่ บริ ษัทนัน้ นับเป็ นหนึง่ ผู้ประกอบการในกลุม่ ดังกล่าว จึงมีจํานวนคูแ่ ข่งไม่มากนัก
2) ผู้ประกอบการรายย่อย ได้ แก่ ผู้ประกอบการที่มีรายได้ ต่อปี น้ อยกว่า 500 ล้ านบาท ผู้ประกอบการกลุ่มนี ้
บางรายสามารถขึน้ ทะเบียนผู้ค้ากับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เองได้ แต่มกั ไม่มีสถานะทางการเงิน
เทียบเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ จึงไม่สามารถรับงานที่มีมลู ค่าสูงมากนักได้ ส่วนใหญ่จึงรับงานต่อจาก
ผู้ป ระกอบการรายใหญ่ อี กที ภาวะการแข่ ง ขัน ในผู้ป ระกอบการกลุ่ม นี จ้ ึง มี ก ารแข่ ง ขัน ค่ อ นข้ า งรุ น แรง
เนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการมากรายในกลุม่ นี ้
ธุรกิจจําหน่ ายสินค้ าในกลุ่มโทรคมนาคม
ผู้บริหารได้ ประเมินการแข่งขันในแต่ละกลุม่ สินค้ าหลักที่บริษัทจําหน่ายดังนี ้
1) สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง มีจํานวนผู้ประกอบการมากราย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการนําสินค้ าเข้ ามา
จากต่างประเทศซึง่ มีคณ
ุ ภาพและระดับราคาที่แตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของผู้ประกอบการที่จะ
เจรจาจัดหาพันธมิตรที่เป็ นผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายในประเทศต่างๆ โดยประเทศหลักที่มีการนําสินค้ าเข้ ามา
ได้ แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากมีจุดเด่นที่ต้นทุนสินค้ า และจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมี
จุดเด่นในด้ านของคุณภาพ นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการบางรายมีการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตสายเคเบิลใยแก้ ว
นําแสงในประเทศโดยส่วนใหญ่เป็ นการร่ วมลงทุนจากผู้ผลิตรายใหญ่จากต่างประเทศจึงมีข้อได้ เปรี ยบใน
เรื่ องของระยะเวลาในการจัดส่งสินค้ า (Lead time) ที่รวดเร็ วกว่า แต่ยงั เสียเปรี ยบในด้ านต้ นทุนเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการนําเข้ าจากต่างประเทศ ในกลุ่มสินค้ าประเภทนี ้มีการแข่งขันด้ านราคาค่อนข้ างสูง การ
แข่งขันจึงขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการจัดหาสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพในระดับที่ลกู ค้ าต้ องการภายใต้ ต้นทุนที่ดี
ที่สดุ และการจัดส่งที่ตรงตามกําหนด
2) ตู้ Telecom shelter มีจํานวนผู้ประกอบการน้ อยราย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถผลิตสินค้ าเองได้
ภายในประเทศ การแข่งขันจึงขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถในการออกแบบและจัดหาสินค้ าให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าตรงความต้ องการมากที่สดุ
3) สายอากาศ มีจํานวนผู้ประกอบการที่จําหน่ายสินค้ ามากราย ซึ่งส่วนใหญ่จะนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ในกลุ่มของสินค้ าแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ซึ่งต้ องมี การออกแบบและพัฒนา
สายอากาศให้ เป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ านัน้ มีจํานวนผู้ประกอบการในประเทศเพียงน้ อยรายที่
สามารถทําได้ จึงมีการแข่งขันในระดับตํ่า
4) สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ มีจํานวนผู้ประกอบการน้ อยราย เนื่องจากการผลิตสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่
นันมี
้ รายละเอียดค่อนข้ างมากและเป็ นสินค้ าเฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค้ าเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากลักษณะของ
รถแต่ละคันจะเป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ า ทําให้ การแข่งขันในกลุม่ สินค้ านี ้ไม่รุนแรงมากนัก
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ธุรกิจให้ เช่ าโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านโทรคมนาคม
ในการประกอบธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมนันถู
้ กกําหนดโดยกสทช.ให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ต้ องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 2 สําหรับการมีโครงข่ายเพื่อให้ เช่าใช้ ที่มีลกั ษณะการ
ให้ บริการจํากัดเฉพาะกลุม่ บุคคล และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 สําหรับการมีโครงข่ายเป็ น
ของตนเองเพื่อให้ เช่าใช้ ที่มีลกั ษณะการให้ บริ การโทรคมนาคมเพื่อให้ บริ การแก่บคุ คลทัว่ ไปจํานวนมาก ซึ่งจากข้ อมูล
ของกสทช. ผู้ประกอบการที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ดังนี ้
ประเภทใบอนุญาต
ประเภทที่ 2 -แบบไม่มีโครงข่าย
ประเภทที่ 2 -แบบมีโครงข่าย
ประเภทที่ 3

จํานวนผู้ได้ รับใบอนุญาต
11 ราย
9 ราย
37 ราย

ที่มา : www.nbtc.go.th ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ผู้บริ หารประเมินว่า การแข่งขันในธุรกิจนี ้ยังไม่รุนแรง เนื่องจากจํานวนผู้ประกอบการที่ได้ รับใบอนุญาตใน
ปั จจุบนั มีจํานวนไม่มาก และการที่จะเข้ ามาทําธุรกิจในกลุม่ นี ้จําเป็ นต้ องมีทงเงิ
ั ้ นทุน, บุคลากร, และฐานลูกค้ า ส่งผล
ให้ เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็ นรายใหญ่ได้ ยาก โดยเฉพาะการให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานในส่วนที่เป็ น Core
Network และ Distribution Network นันเป็
้ นเสมือนการลงทุนสร้ างถนนหลักในการส่งผ่านข้ อมูลไปยังจุดหมาย
ปลายทางต่างๆ ปั จจัยสําคัญจึงได้ แก่การได้ รับสิทธิในการวางโครงข่ายในบริ เวณเฉพาะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
(Strategic Location) ซึง่ จะสามารถต่อเชื่อมไปยัง Access Network ที่เปรี ยบเสมือนถนนย่อยซึง่ ทําหน้ าที่ต่อเชื่อม
จาก Core และ Distribution Network เข้ าสูจ่ ดุ หมายปลายทางเพื่อให้ บริการแก่ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึง่ ผู้บริ หารประเมินว่าผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพในการให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานในส่วนที่เป็ น Core Network และ
Distribution Network นันมี
้ จํานวนประมาณ 10 ราย อย่างไรก็ดี ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
นัน้ ก็มีโอกาสที่จะเช่าใช้ หรื อเชื่อมโยงโครงข่ายซึง่ กันและกันเพื่อขยายขอบเขตการให้ บริการของตน จึงนับได้ ว่า สภาพ
การแข่งขันจึงไม่รุนแรงนัก และเป็ นธุรกิจที่มีผ้ ูประกอบการรายใหม่เข้ ามาได้ ยาก เนื่องจากต้ องอาศัยเงินลงทุน,
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ, ความไว้ วางใจจากลูกค้ า และศักยภาพในการเลือกพื ้นที่ในการวางโครงข่ายเพื่อให้ บริ การดังที่
กล่าวมา
2.3 การจัดหาสินค้ าและบริการ
แหล่งที่มาของสินค้ าและบริการ
้
1. การจัดหาสินค้ า : กลุ่มบริ ษัทมีการจัดหาสินค้ าเพื่อใช้ ในแต่ละประเภทธุรกิจจากพันธมิตรทางการค้ าทังในและ
ต่างประเทศโดยคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานตามความต้ องการของลูกค้ า, ต้ นทุนที่เหมาะสม และการส่งมอบที่
ตรงเวลาเป็ นสํ า คัญ โดยกลุ่ม บริ ษั ท จะมี ก ารประมาณการความต้ อ งการใช้ สิ น ค้ า ก่ อ นสั่ง ซื อ้ และติ ด ต่ อ
ประสานงานกับลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอเพื่อวางแผนการจัดเตรี ยมวัตถุดิบและสินค้ าร่ วมกัน โดยการสัง่ ซื ้อจะแบ่ง
ได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ การสัง่ ซื ้อเฉพาะเมื่อได้ รับคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า ได้ แก่ สินค้ ากลุ่มที่มีลกั ษณะเฉพาะ เช่น
สายอากาศ, ตู้โทรคมนาคมบางประเภท, สถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่ และสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ เป็ นต้ น และการสัง่ ซื ้อเพื่อเก็บสต็อคในส่วนของสินค้ าที่ลกู ค้ ามีการสัง่ ซื ้ออย่างสมํ่าเสมอหรื อมี
การใช้ อยู่ทวั่ ไปในงานที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม เช่น สายเคเบิลใยแก้ วแบบมาตรฐาน,ตู้โทรคมนาคมแบบทัว่ ไป,
และอุปกรณ์ตอ่ เชื่อมต่างๆ เป็ นต้ น โดยกลุม่ บริ ษัทมีนโยบายในการจัดเตรี ยมสินค้ าไว้ ลว่ งหน้ าในปริ มาณที่พร้ อม
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จําหน่ายแก่ให้ ลกู ค้ าได้ ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ สามารถจัดส่งสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ ทนั ทีที่ต้องการ
สําหรับธุรกิจบริ การก็เช่นเดียวกัน กลุ่มบริ ษัทจะมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าที่มีลกั ษณะเฉพาะก็ต่อเมื่อมีแผนการใช้ งานที่
แน่นอน และจะมีการสัง่ ซื ้อเพื่อเก็บสต็อคในส่วนของสินค้ าที่มีการใช้ อย่างสมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้ ในปี 2557 และ 9
เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนการซื ้อวัตถุดิบและสินค้ า คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.00 และร้ อยละ 45.00
ของต้ นทุนการซื ้อสินค้ าและบริ การรวมตามงบการเงินรวมเสมือนของกลุม่ บริษัท
2. การจัดหาผู้ให้ บริ การ : ในการประกอบธุรกิจให้ บริ การสร้ างสถานีฐาน, ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคม
รวมถึงธุรกิจให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานทางโทรคมนามคมนัน้ กลุม่ บริ ษัทมีการจัดหาผู้รับเหมามารับช่วงงานต่อโดย
มีทงผู
ั ้ ้ ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยซึ่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกลุ่มบริ ษัทจะพิจารณา
คัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจากประสบการณ์และคุณภาพการทํางานจากผลงานที่ผ่านมาปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมีรายชื่อ
ผู้รับเหมาที่ขึ ้นทะเบียนผู้ค้ากับกลุม่ บริษัทเป็ นจํานวนประมาณ 200 ราย ซึง่ จะทํางานภายใต้ การควบคุมดูแลของ
ทีมงานวิศวกรของกลุม่ บริ ษัท ทังนี
้ ้ ในปี 2557 และ 9 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนการว่าจ้ าง คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 36.00 และร้ อยละ 55.00 ของต้ นทุนการซื ้อสินค้ าและบริ การรวมตามงบการเงินรวมเสมือนของ
กลุม่ บริษัท
ต้ นทุนการจัดการสินค้ าและ
บริการ

2555
ล้ านบาท ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท ร้ อยละ

2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

ม.ค.-ก.ย. 58
ล้ านบาท ร้ อยละ

1. การจัดซื ้อสินค้ า
1.1 ในประเทศ

184.62

19.21

195.55

12.22

127.20

9.26

118.11

10.83

1.2 นําเข้ า

629.16

65.45

1,134.68

70.89

752.47

54.78

372.65

34.18

รวมการซื ้อสินค้ า

813.78

84.66

1,330.23

83.11

879.68

64.04

490.76

45.01

139.27

14.49

253.16

15.82

472.89

34.42

580.69

53.26

8.24

0.85

17.32

1.07

21.15

1.54

18.91

1.73

961.29

100.00

1,600.71

100.00

1,373.72

100.00

1,090.35

100.00

2. การจัดจ้ าง
2.1 ผู้รับเหมา
2.2 โรงงานผลิต, ประกอบสินค้ า
รวมต้ นทุนการจัดซือ้ และจัดจ้ าง

ขันตอนการให้
้
บริการและการผลิตสินค้ าหลัก
กลุม่ บริษัทมีขนตอนการให้
ั้
บริการของกลุม่ ธุรกิจสร้ างสถานีฐาน และติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม ดังนี ้
ประเภทบริการ

ขัน้ ตอนการให้ บริการ

สร้ างสถานีฐานและ
ติดตัง้ อุปกรณ์

สํารวจพื ้นที่

ออกแบบ
ก่อสร้ าง

ลูกค้ าแจ้ งอนุมตั ิ
แบบ

สํารวจ, ออกแบบ
และติดตัง้ อุปกรณ์

สํารวจพื ้นที่,
อาคาร

ออกแบบการ
ติดตัง้

ลูกค้ าแจ้ งอนุมตั ิ
แบบ

สํารวจ, ออกแบบ
และติดตัง้ FOC

สํารวจ
เส้ นทาง

ออกแบบการ
ติดตัง้

ลูกค้ าแจ้ งอนุมตั ิ
แบบ
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สร้ างสถานีฐานและติดตังงาน
้
ระบบตามแบบ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตาม
แบบ

ลูกค้ าตรวจรับ
มอบงาน

ติดตัง้ FOC ตามแบบและ
เส้ นทาง

ลูกค้ าตรวจรับมอบ
งาน
ทดสอบ
สัญญาณ
ลูกค้ าตรวจรับมอบ
งาน

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

สําหรั บธุรกิจจําหน่ายสินค้ า กลุ่มบริ ษัทมีสายการผลิตสินค้ าประเภทสายอากาศ

(Antenna)

อยู่ที่

บริ ษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด ( “INN”) โดยจะเป็ นการผลิตตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to order)
สําหรับกําลังการผลิตและขันตอนในการผลิ
้
ตของสินค้ าดังกล่าว มีดงั นี ้

สินค้ า

ปริมาณที่ผลิตได้ จริง (ชิน้ ) และอัตราการใช้ กาํ ลังการผลิต (%)2)
กําลังการ
ผลิตเต็มที่1)
2555
2556
2557
2558 (ม.ค.-ก.ย.)
(ชิน้ )
จํานวน
%
จํานวน
%
จํานวน
%
จํานวน
%

1.สายอากาศแบบภายในอาคาร

504,000

10,000

1.98

26,016

5.16

29,100

5.77

23,336

6.17

2. สายอากาศแบบภายนอกอาคาร

16,800

300

1.79

4,193

24.96

4,638

61.84

3,578

28.40

หมายเหตุ
1) กําลังการผลิตเต็มที่ คํานวณจากความสามารถในการทดสอบสายอากาศด้ วยเครื่ อง Network analyzer โดยกําลังการผลิตเต็มที่ = จํานวน
สินค้ าที่ทดสอบได้ ใน 1 ชัว่ โมง x จํานวนเครื่ องทดสอบ 2 เครื่ อง x ชัว่ โมงทํางาน 7 ชัว่ โมงต่อวัน x จํานวนวันทํางาน 300 วันต่อปี
2) ปรับเป็ นรายปี เพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบ

ขัน้ ตอน
การวิจัยและพัฒนา

การผลิต

กระบวนการทํางาน
ออกแบบโครงสร้ างภายนอก, องค์ประกอบภายใน และ
ลักษณะการแพร่กระจายสัญญาณตามที่ลกู ค้ าต้ องการ

พัฒนาสินค้ า
ต้ นแบบ

เตรี ยมสาย FOC ตามขนาดที่กําหนดด้ วยเครื่ องตัดที่มีความแม่นยํา
ระดับ 1 มิลลิเมตร

สร้ างแบบ(Drawing) และ
รายการวัตถุดิบ (BOM)
ประกอบชิ ้นส่วน

ประกอบ FOC เข้ ากับหัวต่อ (Connector)
เตรี ยมชิ ้นส่วนกระจายสัญญาณ (Dipole) ที่ได้ รับการออกแบบให้ มี
ลักษณะการแพร่ กระจายคลื่นตามที่ต้องการ
เตรี ยมสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ, กล่องครอบภายนอก (Radome)
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ทดสอบการรบกวนของสัญญาณด้ วย
เครื่ อง PIM

ทดสอบการกระจายสัญญาณด้ วยเครื่ อง
VSWR

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กลุม่ บริษัทมีงานที่ได้ รับคําสัง่ ซื ้อ ซึง่ คาดว่าจะรับรู้ในอนาคต โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ประเภทงาน

มูลค่ างานที่ส่งมอบ
มูลค่ าตามสัญญา
มูลค่ าตามสัญญา
และรั บรู้ รายได้ แล้ ว
(ล้ านบาท)
คงเหลือ (ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ALT
งานบริการสร้ างสถานีฐานและติดตังอุ
้ ปกรณ์
โทรคมนาคม

469.99

293.91

176.08

งานบริการสร้ างสถานีฐานและติดตังอุ
้ ปกรณ์
โทรคมนาคม

480.24

251.81

228.43

งานบริการสํารวจ ออกแบบ และติดตังสาย
้
เคเบิลใยแก้ วนําแสง

1,860.20

1,220.77

639.43

150.43

74.99

75.44

2,960.86

1,841.48

1,119.38

GTS

งานให้ บริการวางระบบต่างๆในอาคาร
มูลค่ างานรวม
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