หนังสือชีช้ วน

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ALT Telecom Public Company Limited
สำหรับกำรเสนอขำยต่ อประชำชน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 250,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.70 บาท
ระยะเวลำจองซือ้
24 , 27 และ 28 มิถนุ ายน 2559
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
บริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จากัด
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และร่ ำงหนังสือชีช้ วน : 23 ธันวาคม 2558
วันที่แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และร่ ำงหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ : 22 มิถนุ ายน 2559
คำเตือน
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทังความ
้
เหมาะสมในการลงทุน และความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชี ้ชวน
นี ้ มิ ได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อรับรอง
ความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นนมี
ั ้ ผลใช้ บงั คับและยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์
อยู่ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทังนี
้ ้
ภายในหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่ได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่
ไม่เกินสองปี นบั จากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชี ช้ วนได้ ที่ศูนย์ สารนิเทศ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 ในทุกวันทาการของสานักงาน
ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th”

คำเตือน : กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรั พย์ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน)

สำรบัญ
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ 4
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

ข้ อมูลสรุ ป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ ในกำรใช้ เงิน
ส่ วนที่ 2.2 กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 2.3 กำรจัดหำและกำรกำกับดูแลกิจกำร
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง
14. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 2.4 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัท
งบการเงินของบริ ษัท

ส่วนที่ 1

หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 2.0

หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 2.1
ส่วนที่ 2.2
ส่วนที่ 2.3
ส่วนที่ 2.4
ส่วนที่ 2.5
ส่วนที่ 2.6
ส่วนที่ 2.7
ส่วนที่ 2.8

หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 2.9
ส่วนที่ 2.10
ส่วนที่ 2.11
ส่วนที่ 2.12

หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 2.13 หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.15 หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 2.16 หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3
หน้ าที่ 1

