บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ALT”) ได้ จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัทขึ ้นเมื่อวันที่ 19
มีนำคม 2544 ภำยใต้ ชื่อ บริ ษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 1.00 ล้ ำนบำท
โดยเริ่ ม ต้ น ธุ รกิ จ จำกกำรเป็ น ผู้ให้ บ ริ ก ำรตกแต่ งภำยในอำคำรและสถำนี ฐ ำนของผู้ให้ บ ริ ก ำรโทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่
(Operator) ซึง่ จำกควำมมุง่ มัน่ และทุม่ เทในกำรทำงำนส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับควำมไว้ วำงใจจำกลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่องจน
ได้ รับมอบหมำยให้ ขยำยขอบเขตกำรทำธุรกิจ มำสู่กำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและให้ บริ กำรติดตังอุ
้ ปกรณ์
โทรคมนำคมแก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Operator) จนกลำยเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทแทนธุรกิจเดิมในที่สดุ โดย
บริ ษัทได้ หยุดกำรประกอบธุรกิจตกแต่งภำยในในช่วงปี 2550
ด้ วยพื ้นฐำนของกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม กลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
จึงเห็นโอกำสในธุรกิจจัดจำหน่ำยอุปกรณ์ต่ำงๆ และได้ มีกำรก่อตังบริ
้ ษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(“I21”) ขึ ้นในปี 2545 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคมในลักษณะของกำรซื ้อมำขำยไป เช่น
สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง (Fiber Optic cable), สำยนำสัญญำณคลื่นควำมถี่วิทยุ (RF Feeder Cable) และอุปกรณ์
เครื อข่ำยไร้ สำย(Wi-Fi) เป็ นต้ น โดยมีกลุ่มลูกค้ ำหลักคือ กลุ่มผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) และกลุ่มผู้
ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและให้ บริ กำรติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม (Contractor) ซึ่งต่อมำในปี 2549 บริ ษัทได้ เข้ ำถือ
หุ้น I21 และทำให้ I21 มีสถำนะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
นอกจำกกำรขยำยธุรกิจสูก่ ำรเป็ นผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคมในลักษณะของกำรซื ้อมำขำยไป
แล้ ว บริ ษัทยังได้ เล็งเห็นถึงช่องทำงกำรทำธุรกิจเพิ่มเติมในสินค้ ำกลุม่ ตู้โทรคมนำคม (Telecom Shelter) ซึง่ เดิมสินค้ ำ
ที่มีอยู่ในตลำดมักจะเป็ นตู้ขนำดใหญ่ และรำคำสูง จึงไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรลดต้ นทุนของผู้ให้ บริ กำร
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ได้ ดังนัน้ ในช่วงปี 2545 บริ ษัทจึงได้ ร่วมมือกับ พันธมิต รทำงกำรค้ ำในกำรผลิตและจำหน่ำยตู้
โทรคมนำคมภำยใต้ ตรำสินค้ ำ “ALT” โดยสินค้ ำของบริ ษัทจะมีขนำดและคุณสมบัติตำ่ ง ๆ ที่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้ องกำรใช้ งำนของลูกค้ ำภำยใต้ ต้นทุนที่เหมำะสม จำกนัน้ ในช่วงปี 2548 บริ ษัทได้ ร่วมกับพันธมิตรทำงกำรค้ ำใน
กำรพัฒ นำสถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ (Rapid Deployment Unit: RDU) เพื่อใช้ ทดแทนสิน ค้ ำที่ต้ องน ำเข้ ำจำก
ต่ำงประเทศซึง่ มีรำคำสูงและใช้ ระยะเวลำนำนในกำรสัง่ ซื ้อ โดยทำงบริ ษัทสำมำรถพัฒนำสถำนีโทรคมนำคมเคลือ่ นที่
ภำยใต้ ตรำสินค้ ำ “ALT” ให้ มีขนำดและควำมสำมำรถในกำรใช้ งำนที่ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำภำยใต้
ต้ นทุนที่ถูกกว่ำกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ ทัง้ นี ้ สถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ของบริ ษัท ประเภท Cell on Legs นัน้
ได้ รับรำงวัลยอดเยี่ยมประเภทกำรให้ บริ กำรโทรคมนำคมพื ้นฐำนโดยทัว่ ถึงและบริ กำรเพื่อสังคม (Telecom Universal
Service Obligation : USO) ในกำรประกวดนวัต กรรมโทรคมนำคมประจ ำปี 2553 จำกสถำบัน วิจัย และพัฒ นำ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคม(สพท.)และสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ(สำนักงำน กทช.)
ในช่วงเวลำที่บริ ษัทมีกำรขยำยสู่ธุรกิจกำรจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคมนัน้ กลุม่ ธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำง
สถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคมซึ่งเป็ นธุรกิจหลักเดิมของบริ ษัทนันก็
้ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ต่อมำกลุม่ ผู้ถือหุ้นจึงได้ มีกำรก่อตังบริ
้ ษัท กรุ๊ ปเทค โซลูชนั่ ส์ จำกัด (“GTS”) ขึ ้นในปี 2551 เพื่อรองรับกำรเติบโตของ
ธุรกิจดังกล่ำว และได้ ริเริ่ มนำเสนอบริ กำรใหม่ด้วยกำรให้ เช่ำพื ้นที่เพื่อติดตังสำยอำกำศ
้
(Antenna) กระจำยสัญญำณ
บนสถำนที่ต่ำงๆ เช่น ป้ำยโฆษณำ หรื อดำดฟ้ำอำคำร ซึ่ง GTS จะเป็ นผู้พิจำรณำเลือกบริ เวณซึ่งมีศกั ยภำพในกำร
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เป็ น จุด ช่ วยส่งเสริ ม กำรกระจำยสัญ ญำณเพื่ อ ติ ดต่อ ขอเช่ ำพื น้ ที่ แ ละน ำพื น้ ที่ ดังกล่ำ วไปน ำเสนอแก่ผ้ ูให้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำยพร้ อมด้ วยบริ กำรติดตังสำยอำกำศและอุ
้
ปกรณ์ โทรคมนำคม ซึ่งกำรให้ บริ กำรดังกล่ำว
นับเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกำรมีรำยได้ ในลักษณะที่เป็ นรำยได้ ประจำ (Recurring Income) ของกลุ่มบริ ษัท จำกนันในปี
้
2553 บริ ษัทได้ เข้ ำถือหุ้น GTS และส่งผลให้ GTS มีสถำนะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ในช่วงปี 2551 กลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ มีกำรก่อตังบริ
้ ษัท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (“INN”) เพื่อ
ขยำยธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ ำประเภทสำยอำกำศ (Antenna) โดยเริ่ มจำกกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ ต่อมำในปี 2554
INN ได้ ขยำยขอบเขตกำรทำธุรกิจมำสูก่ ำรเป็ นผู้ผลิตสำยอำกำศ (Antenna) และอุปกรณ์ป้องกันกำรรั่วของสัญญำณ
(PIM Load) ภำยใต้ ตรำสินค้ ำ “SUMTEL” ของ INN โดยมีจุดเด่นคือกำรสำมำรถปรับปรุ งและพัฒนำสินค้ ำร่ วมกับ
ลูกค้ ำเพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ งำนของลูกค้ ำแต่ละรำยให้ ได้ มำกที่สดุ ซึง่ ส่งผลให้ INN ได้ รับโอกำส
ในกำรนำเสนอสินค้ ำที่ต้องมีกำรพัฒ นำเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรเฉพำะอย่ำงจำกกลุ่มลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ
นอกจำกนี ้ INN ยังมีกำรให้ บริ กำรซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคมอีกด้ วย
จำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทังกลุ
้ ม่ ธุรกิจให้ บริ กำรและธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม ประกอบ
กับ วิสยั ทัศน์ ของผู้บ ริ หำรที่เห็นถึงแนวโน้ มกำรพัฒ นำธุ รกิ จโทรคมนำคมในต่ำงประเทศ บริ ษัท จึงนับเป็ นหนึ่งใน
ผู้ป ระกอบกำรในประเทศไทยที่ เป็ น ผู้น ำเสนอแนวคิ ด เรื่ อ งกำรใช้ โครงสร้ ำงพื น้ ฐำนด้ ำ นโทรคมนำคมร่ ว มกัน
(Telecommunication Infrastructure Sharing) ให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Operator) และในปี 2554 บริ ษัท
ได้ เริ่ มประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมซึ่งเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้ ำงรำยได้ ประจำ (Recurring
Income) ให้ แก่กลุม่ บริ ษัท โดยเริ่ มโครงกำรแรกที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอี สเทิร์นซีบอร์ ดและนิคมอุตสำหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ ด(ระยอง) เป็ นกำรวำงโครงข่ำยสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง (Fiber Optic cable) เพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำใน
นิคมอุตสำหกรรมโดยใช้ โครงข่ำยเดียวกัน ซึ่งเป็ นกำรช่วยลดต้ นทุนกำรลงทุน ในกำรวำงโครงข่ำยของผู้ให้ บริ กำร
โทรคมนำคม อันได้ แก่ผ้ ูให้ บริ กำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่และผู้ให้ บริ กำรอินเตอร์ เน็ต และเป็ นกำรเพิ่มสิ่งอำนวยควำม
สะดวกให้ แก่ลกู ค้ ำของนิคมอุตสำหกรรม
ต่อมำ ในปี 2556 กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ก่อตังบริ
้ ษัท อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด (“IH”) ขึ ้น โดยมี ALT
เป็ นผู้ถือในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 และในช่วงกลำงปี 2557 ALT ได้ ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน IH จำกร้ อยละ 99.99 ของ
ทุน จดทะเบี ยนเหลือ ร้ อยละ 71.00 ของทุน จดทะเบี ย น โดยกำรจำหน่ำยหุ้น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในกลุ่ม ของผู้ให้ บ ริ ก ำร
โทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ รำยหนึ่ง และได้ มี กำรจัด ท ำสัญ ญำระหว่ำ งผู้ถือ หุ้น เพื่ อร่ วมลงทุน ประกอบธุ รกิ จ กำรลงทุน ใน
โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ เช่ำพร้ อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ทังนี
้ ้ ในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นได้ มีกำรกำหนดข้ อตกลง
เกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ รวมถึงกำหนดอำนำจของกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในกำรดำเนินงำนร่วมกัน ซึง่ ส่งผล
ให้ IH เปลี่ยนสถำนะจำกบริ ษัทย่อยของ ALT มำเป็ นกิจกำรร่ วมค้ ำซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมร่ วมกันของ ALT และผู้
ร่ วมลงทุนดังกล่ำวนับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นมีผลบังคับใช้ ปั จจุบนั IH มีกำรลงทุนในโครงข่ำยเคเบิลใย
แก้ วนำแสงและเสำโทรคมนำคมเพื่อให้ เช่ำรวม 3 โครงกำร
ในปี 2557 ALT ได้ ก่อตังบริ
้ ษัท เทเลคอม โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด (“TSP”) เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นใน
บริ ษั ท Myanmar Information Highway Limited (“MIH”) ซึ่ ง จะประกอบธุ ร กิ จ ให้ เช่ ำ โครงสร้ ำงพื น้ ฐำนทำง
โทรคมนำคมในประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้ สำมำรถบรรลุถึงเป้ำหมำยและภำรกิจที่
ต้ องกำรมุ่งเน้ นสูก่ ำรเป็ นผู้นำในกำรให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมในพื ้นที่เฉพำะที่มีควำมสำคัญทำง
เศรษฐกิจ (Strategic Location) ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริ มกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคมในประเทศ ดังนัน้
ALT จึงได้ ลดสัดส่วนกำรลงทุนใน TSP จำกร้ อยละ 99.99 เหลือร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน โดยมีบริ ษัทในกลุม่ ผู้
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ให้ บริ กำรโทรคมนำคมเข้ ำมำเป็ นผู้ร่วมลงทุนใน TSP ในช่วงเดือนกรกฏำคม 2558 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 70
ของทุนจดทะเบียนใน TSP
ภำยใต้ แนวคิ ด ของกำรให้ บริ ก ำรโครงสร้ ำงพื น้ ฐำนด้ ำนโทรคมนำคมร่ ว มนัน้ (Telecommunication
Infrastructure Sharing) บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ นอกจำกจะเป็ นกำรช่วยลดภำระกำรลงทุนให้ แก่ลกู ค้ ำของบริ ษัทและเป็ น
กำรจัดสรรกำรใช้ ทรัพยำกรด้ ำนโทรคมนำคมให้ เกิ ดประโยชน์อย่ำงสูงสุดร่ วมกันแล้ ว ยังเป็ นกำรช่วยส่งเสริ มกำร
พัฒนำด้ ำนโทรคมนำคมของประเทศ โดยทำให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรคมนำคมสำมำรถให้ บริ กำรแก่ผ้ บู ริ โภคที่กระจำยอยูใ่ น
พื ้นที่ต่ำงๆ ในประเทศได้ อย่ำงทัว่ ถึงมำกขึ ้น ซึ่งเป็ นกำรช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้บริ โภครวมทังภำคธุ
้
รกิจทังใน
้
ด้ ำนกำรติดต่อสื่อสำรและกำรรับข้ อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ อันเป็ นกำรสอดคล้ องกับนโยบำยของทำงภำครัฐที่ ต้องกำร
ส่งเสริ มนโยบำย Digital Economy อีกด้ วย ทังนี
้ ้ ในปี 2558 บริ ษัทได้ เริ่ มลงทุนในโครงกำรให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
ทำงโทรคมนำคมอีก 1 โครงกำร ได้ แก่ กำรลงทุนในโครงข่ำยให้ เช่ำบนแนวเสำโทรเลขตำมทำงรถไฟ
นับตังแต่
้ เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัทในปี 2544 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทมีกำรเติบโตและขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ด้ วยควำม
มุ่งมัน่ และทุ่มเทในกำรพัฒนำธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในกลุม่ โทรคมนำคมอย่ำ งไม่หยุดยัง้ ส่งผลให้ ในปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัท
ALT นับเป็ นผู้ประกอบกำรที่มีสินค้ ำและบริ กำรที่ครบวงจรซึ่งสำมำรถตอบสนองทุกควำมต้ องกำรด้ ำนโทรคมนำคม
( One-Stop-Services ) ให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยพร้ อมจะให้ กำรสนับสนุนและเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนไปร่ วมกันกับกลุ่มลูกค้ ำที่
เป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคม และพร้ อมเป็ นส่วนหนึ่งของกำรช่วยพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคมของประเทศ
ไทยให้ มีศกั ยภำพที่ทดั เทียมกับในต่ำงประเทศ
1.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ การดาเนินงาน
วิสยั ทัศน์
“เป็ นผู้นำในกำรให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนและเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมใน
ภูมิภำคนี ้”
ภำรกิจ
“เป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมให้ กบั ผู้ประกอบกำรทุกรำย (Operators) ในกำรขยำย
โครงข่ำยเพื่อเข้ ำถึงพื ้นที่ที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจ และกำรใช้ โครงข่ำยร่ วมกันเพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ด้ ำนต้ นทุน และกำรจัดสรรทรัพยำกรของผู้ประกอบกำร”
เป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนธุรกิจ
“สร้ ำงกำรเติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนให้ กับองค์กร โดยจะเพิ่มสัดส่วนผลประกอบกำรจำกกำรประกอบ
ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรำยได้ ประจำ (Recurring Income) ให้ มีสดั ส่วน
ใกล้ เคียงกับผลประกอบกำรจำกกำรประกอบธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรภำยใน 5 ปี ”
ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ บรรลุถึงวิสยั ทัศน์ , ภำรกิ จและเป้ำหมำยในกำรดำเนิ นธุรกิ จที่มุ่งเน้ น กำรเป็ นพันธมิ ตรของ
ผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมอย่ำงชัดเจน ทำงบริ ษัทจึงกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจดังนี ้
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นโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ
“บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุ่งเน้ นกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนกับลูกค้ ำ โดยจะไม่เข้ ำร่วมกำรประมูลใบอนุญำตให้ ใช้
คลื่นควำมถี่เพื่อใช้ คลื่นควำมถี่สำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับ
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และจะไม่ลงทุนในธุรกิ จ
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมที่มีลกั ษณะเทียบเท่ำและเป็ นกำรแข่งขันกันโดยตรงกับโครงกำรที่กิจกำรร่ วมค้ ำ
หรื อบริ ษัทร่ วมเป็ นผู้ลงทุน เช่น โครงกำรที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่เดียวกันและมีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยเดียวกัน ทังนี
้ ้ เพื่อควำม
เป็ นธรรมในกำรร่วมกันประกอบธุรกิจกับคูค่ ้ ำ”
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
1. ส่งเสริ มกำรใช้ โครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมร่ วมกัน (Telecommunication Infrastructure Sharing)
ด้ วยกำรลงทุนพัฒ นำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนด้ ำนโทรคมนำคมในพื น้ ที่ เฉพำะที่มีค วำมสำคัญ ทำงเศรษฐกิ จ
(Strategic Location) เพื่อช่วยสนับสนุนให้ กลุ่มผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคมสำมำรถเข้ ำถึงผู้บริ โภคได้ โดยไม่
ต้ องมีภำระลงทุนด้ ำนโครงข่ำยมำกนัก และสำมำรถมุ่งเน้ นที่กำรพัฒนำคุณภำพของกำรให้ บริ กำรได้ อย่ำง
เต็มที่
2. มุง่ เน้ นกำรประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมแก่ลกู ค้ ำทุกรำยโดยเท่ำเทียมกันและจะ
ไม่ทำธุรกิจในลักษณะที่เป็ นกำรแข่งขันกับกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยซึ่งเป็ นผู้ ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคม เช่น ผู้
ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อบริ กำรอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น เพื่อให้ ลกู ค้ ำสำมำรถใช้ บริ กำรได้ อย่ำงเชื่อมัน่ ว่ำ
บริ ษัทมุง่ หวังที่จะเติบโตพร้ อมกับผู้ประกอบกำรทุกรำย โดยไม่มีควำมขัดแย้ งทำงธุรกิจ
3. ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำให้ ได้ มำกที่สดุ ด้ วยควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเข้ ำใจอย่ำงดีใน
ธุรกิจโทรคมนำคม และกำรประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มที่สำมำรถเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกัน
และกันได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
1.3.1 พัฒนำกำรที่สำคัญเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และกำรปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
-

ปี 2544

:

:

ก่อตัง้ บริ ษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (“บริ ษัท”, “ALT”) ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 1.00 ล้ ำนบำท จำนวนหุ้นรวม 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.00
บำท เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ กำรตกแต่งภำยในอำคำรสำนักงำนและสถำนีฐำนของ
ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

-

ปี 2545

:

กลุ่ม ผู้ถือ หุ้น ของ ALT ก่ อ ตัง้ บริ ษั ท ไอ ทเวนตี ้ วัน อิ น เตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด
(“I21”) ด้ วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ ำนบำท จำนวนหุ้นรวม 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บำท เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม

-

ปี 2546

:

ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
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-

ปี 2549

:
:

:

:

-

ปี 2551

:

:

-

ปี 2553

:
:

:

:

ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ALT ซื อ้ หุ้น I21 จ ำนวน 24,989 หุ้น ที่ รำคำหุ้น ละ 120.00 บำท (มูลค่ำ ที่ ต รำไว้
เท่ำกับ 100.00บำทต่อหุ้น) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.98 ของทุนจดทะเบียนของ
I21
I21 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 10.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดย ALT
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ที่รำคำหุ้นละ 100.00 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ 100.00 บำทต่อ
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 ำนบำท จำนวนหุ้นรวม 30,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.00
บำท เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ำยมิเตอร์ สำหรับระบบไฟฟ้ำ และเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็ น 10.00 ล้ ำนบำท โดย ALT ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียน
กลุ่มผู้ถือหุ้นของ ALT ก่อตัง้ บริ ษัท กรุ๊ ป เทค โซลูชนั่ ส์ จำกัด (“GTS”) ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 5.00 ล้ ำนบำท จำนวนหุ้นรวม 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.00
บำท เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม
กลุ่ม ผู้ถือหุ้น ของ ALT ก่อตัง้ บริ ษั ท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“INN”)
ด้ วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ ำนบำท จำนวนหุ้นรวม 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
100.00 บำท เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ กำรซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม
ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 80.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุน
ซื ้อหุ้น GTS, INN และ EMAX
ALT ซื ้อหุ้น GTS จำนวน 40,000 หุ้น ที่รำคำหุ้นละ 100.00 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของ
GTS
ALT ซือ้ หุ้น INN จำนวน 44,999 หุ้น ที่ รำคำหุ้น ละ 100.00 บำท (มูลค่ำที่ ต รำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90.00 ของทุนจดทะเบียนของ
INN
EMAX เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้ ำนบำท โดย ALT ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
78.33 ของทุนจดทะเบียน

-

ปี 2554

:
:

ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 155.00 ล้ ำนบำทเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
EMAX เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 55.00 ล้ ำนบำท โดย ALT ถือหุ้นในสัด ส่วนร้ อยละ
97.27 ของทุนจดทะเบียน

-

ปี 2556

:

ALT ซื อ้ หุ้น I21 จ ำนวน 30,000 หุ้น ที่ รำคำหุ้น ละ 100.00 บำท (มูลค่ำ ที่ ต รำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ALT ถือหุ้น I21 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 89.99

ส่วนที่ 2.1 หน้ ำที่ 5

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

:

-

ปี 2557

:

:

:

:

:

ของทุนจดทะเบียนของ I21
กลุ่มผู้ถือหุ้นของ ALT ก่อตัง้ บริ ษัท อินฟอร์ เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (“IH”) ด้ วยทุนจด
ทะเบียน 5.00 ล้ ำนบำท จำนวนหุ้นรวม 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.00
บำท เพื่ อประกอบธุรกิ จให้ เช่ำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนโทรคมนำคม และได้ มี กำรปรั บ
โครงสร้ ำงให้ ALT ซื ้อหุ้น IH จำนวน 49,997 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน
ALT ซื อ้ หุ้ น GTS จ ำนวน 9,997 หุ้ น ที่ ร ำคำหุ้น ละ 200.00 บำท(มู ลค่ ำ ที่ ต รำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) และเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนใน GTS อี ก 250,000 หุ้น ที่
รำคำหุ้นละ 100.00 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ALT
ถือหุ้น GTS คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ GTS
INN เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 20.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดย ALT
ซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน จ ำนวน 194,999 หุ้น ที่ รำคำหุ้น ละ 100.00 บำท (มูล ค่ ำ ที่ ต รำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ALT ถือหุ้น INN คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 97.50
ของทุนจดทะเบียนของ INN
IH เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 50.00 ล้ ำ นบำท เพื่ อ ใช้ ลงทุน ในโครงสร้ ำงพื น้ ฐำน
โทรคมนำคมให้ เช่ ำ โดยเป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ ALT และบริ ษั ท ซุ ป เปอร์
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จำกัด (“SBN”) จำนวน 305,002 หุ้น และ145,000 หุ้น ที่
รำคำหุ้นละ 100.00 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) ตำมลำดับ
ส่ง ผลให้ ALT และ SBN ถื อ หุ้น IH ในสัด ส่ว นร้ อยละ 71.00 และร้ อยละ 29.00
ตำมลำดับ และได้ มีกำรจัดทำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นเพื่อร่ วมลงทุนประกอบธุรกิจ
กำรลงทุนในโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ เช่ำพร้ อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ซึ่งส่งผลให้
IH มีสถำนะเป็ นกิจกำรร่วมค้ ำของ ALT และ SBN (ต่อมำ SBN ได้ เปลีย่ นให้ บริ ษัท
แอดวำนซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ คจำกัด (“ABN”) เป็ นผู้ถือหุ้นแทน เนื่องจำกมีกำร
ปรับโครงสร้ ำงภำยในกลุม่ บริ ษัทดังกล่ำว )
I21 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30.00 ล้ ำนบำท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดย ALT
ซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน จ ำนวน 180,650 หุ้น ที่ รำคำหุ้น ละ 100.00 บำท (มูล ค่ ำ ที่ ต รำไว้
เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) 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 ำนบำท จำนวนหุ้นรวม 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บำท เพื่อ
ประกอบธุ ร กิ จ ถื อ หุ้ นในบริ ษั ท Myanmar Information Highway (“MIH”) ซึ่ ง
ประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนโทรคมนำคมในประเทศเมียนมำร์ และ TSP
ได้ มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้ ำนบำท โดย ALT ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
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-

ปี 2558
มีนำคม

:

:

-

ALT เปลี่ยนชื่อจำก “บจก.เอ.แอล.ที. อินเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น” เป็ น “บจก.เอแอลที
เทเลคอม” เพื่อให้ สื่อถึงภำพรวมในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทซึ่งมุ่งเน้ นที่กลุ่ม
โทรคมนำคม
ALT ขำยหุ้น EMAX ที่ ถื อ อยู่ทัง้ หมด 534,999 หุ้น คิ ด เป็ น สัด ส่วนร้ อยละ 97.27
ของทุนจดทะเบียน ให้ แก่ บริ ษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จำกัด (“ALT Holding”) เพื่อเป็ น
กำรปรับโครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัทให้ เหลือเพียงกำรประกอบธุรกิจในกลุม่ โทรคมนำคม

พฤษภำคม :

ALT เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 375.00 ล้ ำนบำท เพื่อลงทุนในโครงข่ำยเคเบิ ลใยแก้ ว
นำแสงเพื่อให้ เช่ำ

กรกฎำคม

:

TSP เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นเป็ น 45.00 ล้ ำ นบำท โดย ALT ซื อ้ หุ้น เพิ่ ม ทุน จ ำนวน
85,002 หุ้น ที่รำคำหุ้นละ 100.00 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น)
บริ ษัท ยูไอเอช อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (“UIH”) ซื ้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิม 1 หุ้น และ
เพิ่ ม ทุน จำนวน 283,499 หุ้น ที่ รำคำหุ้น ละ 100.00 บำท (มูลค่ำ ที่ ต รำไว้ เท่ ำกับ
100.00 บำทต่อหุ้น) และบริ ษัท ยูไนเต็ด ดีสทริ บิวชัน่ โซลูชนั่ จำกัด(“UDS”) ซื ้อหุ้น
จำกผู้ถือหุ้นเดิม 1 หุ้น และเพิ่มทุนจำนวน 31,499 หุ้น หุ้น ที่รำคำหุ้นละ 100.00
บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ภำยหลังกำรเพิ่มทุน ALT
ถือหุ้นใน TSP คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน 45.00 ล้ ำนบำท
ส่ว นผู้ล งทุ น รำยใหม่ ซึ่ ง ได้ แก่ บริ ษั ท UIH และ UDS ถื อ หุ้ นใน TSP คิ ด เป็ น
สัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน

พฤศจิกำยน :

ALT ดำเนินกำรแปรสภำพบริ ษัทเป็ นมหำชน และเปลี่ยนชื่อจำก “บริ ษัท เอแอลที
เทเลคอม จำกัด” เป็ น “ บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)” เพื่อนำบริ ษัท
เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

:

ALT เพิ่ มทุน จดทะเบี ยนเป็ น 500.00 ล้ ำนบำท เพื่ อเสนอขำยต่อ ประชำชน และ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญจำกหุ้นละ 100.00 บำท เป็ นหุ้นละ 0.50
บำท ซึ่งท ำให้ จ ำนวนหุ้น สำมัญ ที่ จ ดทะเบี ย นไว้ เพิ่ ม ขึน้ จำก 5,000,000 หุ้น เป็ น
1,000,000,000 หุ้น

:

ALT ซื อ้ หุ้น INN จำกคุณ บัญ ชำ กำนตำนนท์ จ ำนวน 39,999 หุ้น ที่ รำคำหุ้น ละ
146.15 บำท(มูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ALT ถือหุ้น INN
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 99.75 ของทุนจดทะเบียนของ INN
ALT ซื อ้ หุ้น I21 จำกคุณ บัญ ชำ กำนตำนนท์ จ ำนวน 29,359 หุ้น ที่ รำคำหุ้น ละ

ปี 2559
กุมภำพันธ์

:
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127.85 บำท(มูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับ 100.00 บำทต่อหุ้น ) ส่งผลให้ ALT ถื อหุ้น I21
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ I21
1.3.2 พัฒนำกำรที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ
-

ปี 2544

: ก่ อ ตัง้ ALT เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ ให้ บ ริ ก ำรตกแต่ ง ภำยในอำคำรส ำนัก งำนของผู้
ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่
: ALT เริ่ มให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม
: ALT เริ่ มจำหน่ำยตู้โทรคมนำคมภำยใต้ ตรำสินค้ ำ “ALT”

-

ปี 2545

: ก่อตัง้ I21 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม

-

ปี 2548

: ALT ได้ รับอนุสิทธิบตั รสำหรับกำรประดิษฐ์ เสำส่งสัญญำณที่ยืดหดได้ ด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้ำ
: ALT เริ่ มจำหน่ำยสถำนีโทรคมนำคมเคลือ่ นที่ (Rapid Deployment Unit)

-

ปี 2551

: ก่อ ตัง้ GTS เพื่ อ รองรับ กำรเติ บ โตของธุรกิ จให้ บ ริ ก ำรสร้ ำงสถำนี ฐำนและติ ด ตัง้
อุปกรณ์โทรคมนำคม
: GTS เริ่ มให้ บริ กำรเช่ำพื ้นที่เพื่อติดตังสำยอำกำศ
้
(Antenna)
: ก่อตัง้ INN เพื่อให้ บริ กำรซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม

-

ปี 2553

: สถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ประเภท Cell on Legs ได้ รับรำงวัลยอดเยี่ยมประเภท
โทรคมนำคมเพื่อบริ กำรสำธำรณะ (Telecom USO) ของสถำบันวิจัยและพัฒ นำ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคม(สพท.)และสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (สำนักงำน กทช.)
: ALT ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณ ภำพ ISO 9001:2008 จำก
WIT Assessment ส ำหรั บ กำรออกแบบ พัฒ นำ และผลิ ต รถสื่ อ สำรเคลื่ อ นที่
( Mobile Base Transceiver Station Vehicle) และตู้โทรคมนำคม (Telecom
Shelter)
: GTS ได้ รับ กำรรับ รองมำตรฐำนระบบบริ ห ำรงำนคุณ ภำพ ISO 9001:2008 จำก
สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (MASCI) สำหรับกำรออกแบบ พัฒนำ ก่อสร้ ำง
สถำนี ฐ ำนโทรคมนำคม และระบบศู น ย์ เก็ บ ข้ อ มูล รวมถึ ง กำรติ ด ตัง้ อุป กรณ์
โทรคมนำคม ระบบไฟฟ้ำ ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบรักษำควำมปลอดภัย และ
ระบบปรับอำกำศ

-

ปี 2554

: INN เริ่ มผลิตและจำหน่ำยสำยอำกำศ (Antenna) และอุปกรณ์ ป้องกันสัญ ญำณ
(PIM Load) ภำยใต้ ตรำสินค้ ำ “SUMTEL” ของ INN
: ALT ลงทุนโครงกำรข่ำยสำยใยแก้ วนำแสง (Fiber Optic) ให้ เช่ำที่นิคมอุตสำหกรรม
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เหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ ดและนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (“โครงกำร
เหมรำชฯ”)
: ALT ทำสัญญำใช้ บริ กำรโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงและอุปกรณ์ประกอบ (Fiber
to the Factory : FTTF) ภำยในเขตพื ้นที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ ด
และนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (“สัญญำใช้ บริ กำร”) กับผู้ให้ บริ กำร
โทรคมนำคมรำยหนึง่ (“คูส่ ญ
ั ญำ”)
-

ปี 2556

: ALT ส่ง หนัง สื อ บอกเลิก สัญ ญำใช้ บริ ก ำรไปยัง คู่สัญ ญำเนื่ อ งจำกมิ ได้ รั บ ช ำระ
ค่ำบริ กำร และดำเนินกำรฟ้องต่อศำลปกครองกลำงและศำลแพ่ง (ดูรำยละเอียดใน
ส่วนที่ 2.2 หัวข้ อที่ 7 ข้ อพิพำททำงกฎหมำย)
: ก่ อ ตัง้ IH เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ กำรลงทุน ในโครงข่ำ ยเคเบิ ล ใยแก้ ว น ำแสง (Fiber
Optic) ให้ เช่ำ โดยเป็ นกำรร่วมทุนกับบริ ษัท
: GTS ได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประเภทที่ 1 เลขที่ 1/56/030

-

ปี 2557

: IH ได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประเภทที่ 3 เลขที่ 3ก/57/001
: IH ได้ รับสิทธิ จำกผู้ให้ บริ กำรด้ ำนระบบขนส่งมวลชน ให้ สำมำรถติดตัง้ พำดสำย
เคเบิ ลใยแก้ วนำแสงและจัดเตรี ยมจุด เชื่ อมต่อเพื่ อให้ ผ้ ูเช่ำใช้ บ ริ กำรสำมำรถน ำ
อุปกรณ์ของตนมำเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ำยใยแก้ วนำแสงของกลุม่ บริ ษัทได้
: IH ได้ รั บ สิ ท ธิ จ ำกผู้ ให้ บริ ก ำรสถำนี บ ริ ก ำรน ำ้ มั น ให้ สำมำรถเช่ ำ พื น้ ที่ ส ำหรั บ
ดำเนินกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ สง่ สัญญำณสำหรับโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบกำร
เครื อข่ำยโทรศัพท์มือถือเช่ำส่งสัญญำณเครื อข่ำยโทรศัพท์ให้ แก่ลกู ค้ ำผู้ใช้ บริ กำรใน
ระบบเครื อข่ำย
: ก่ อ ตัง้ TSP เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท Myanmar Information Highway
Limited (“MIH”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนโทรคมนำคมในประเทศ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์

-

ปี 2558
เมษำยน

: ALT ได้ รับหนังสือแจ้ งขอประนีประนอมยอมควำมจำกคู่สญ
ั ญำในคดีโครงกำรเหม
รำชฯ
: ALT ได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ประเภทที่ 3 เลขที่ 3ก/58/002

พฤษภำคม : INN ได้ รับสิทธิบตั รกำรออกแบบอุปกรณ์ขจัดสัญญำณ ( PIM LOAD )
กรกฎำคม : INN ได้ รับกำรรั บ รองมำตรฐำนระบบบริ ห ำรงำนคุณ ภำพ ISO 9001:2008 จำก
SGS และ UKAS สำหรับกำรออกแบบและผลิตสำยอำกำศสำหรับสถำนีฐำนของ
ระบ บ โทรศั พ ท์ เค ลื่ อ นที่ (806 – 2700 MHz), ก ำรบ ริ กำรรั บ ซ่ อ ม อุ ป ก รณ์
โทรคมนำคมสถำนีฐำน และกำรจัดจำหน่ำยอุปกรณ์ สื่อสำรโทรคมนำคมสำหรับ
สถำนีฐำนของระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่และบรอดแบนด์
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: I21 ได้ รั บ กำรรั บ รองได้ รับ กำรรั บ รองมำตรฐำนระบบบริ ห ำรงำนคุณ ภำพ ISO
9001:2008 จำก SGS และ UKAS ส ำหรั บ กำรจั ด จ ำหน่ ำ ยอุ ป กรณ์ สื่ อ สำร
โทรคมนำคมสำหรับสถำนีฐำนของระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่และบรอดแบนด์
สิงหำคม

: ALT ได้ รับ อนุญ ำตจำกผู้ให้ บ ริ กำรด้ ำนระบบรำงให้ เช่ำเสำโทรเลขเพื่ อพำดสำย
เคเบิลใยแก้ วนำแสงตำมเส้ นทำงรถไฟ

กันยำยน

: INN ได้ รั บ สิ ท ธิ บั ต รกำรออกแบบเสำอำกำศรั บ สัญ ญำณ (OMNI High Gain
Antenna)

1.4 โครงสร้ างกลุ่มบริษัท
 จำหน่ำยสถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่
และตู้โทรคมนำคม
 ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน
 ให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำง
โทรคมนำคม

71.00%

100.00%

100.00%

99.75%

30.00%

(กิจกำรร่วมค้ ำ)
 ให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
ทำงโทรคมนำคม

70.00%
 ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน
และติดตังอุ
้ ปกรณ์
โทรคมนำคม
 ให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรม
งำนระบบ

 จำหน่ำยสำยเคเบิลใย
แก้ วนำแสง, สำยนำ
สัญญำณคลื่นควำมถี่
วิทยุ และอุปกรณ์และ
ซอฟแวร์ สำหรับควบคุม
อุปกรณ์ในระบบ Wi-Fi

 ผลิตสำยอำกำศ
 จำหน่ำยสินค้ ำกลุม่
โทรคมนำคม
 ให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
ทำงโทรคมนำคมใน
ประเทศสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์

สรุปข้ อมูลกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
 บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท” และ “ALT”) จัดตังขึ
้ ้นในเดือนมีนำคม ปี 2544 ปั จจุบนั
มีทนุ จดทะเบียนเท่ำกับ 500.00 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุ่มโทรคมนำคม เช่น สถำนี
โทรคมนำคมเคลื่ อ นที่ (Rapid Deployment Unit) และตู้โทรคมนำคมต่ ำ งๆ, ให้ บ ริ ก ำรสร้ ำงสถำนี
โทรคมนำคม และพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม (Telecom Infrastructure) เพื่อให้ เช่ำซึ่ง
ได้ แก่ โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงและอุปกรณ์ตอ่ เชื่อม
 บริ ษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น (“I21”) จัดตัง้ ขึน้ ในเดือนกันยำยน ปี 2545 ปั จจุบันมีทุนจด
ทะเบียนเท่ำกับ 30.00 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม โดยมีสินค้ ำหลักคือ
สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง (Fiber Optic Cable : FOC), สำยนำสัญ ญำณคลื่นควำมถี่ วิทยุ (RF Feeder
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Cable) และอุป กรณ์ และระบบซอฟท์ แวร์ สำหรับ ควบคุมอุปกรณ์ ในระบบเครื อข่ำยไร้ สำย (Wi-Fi ) ณ
สิ ้นสุดวันที่ 1 มีนำคม 2559 ALT ถือหุ้นใน I21 ในสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษั ท กรุ๊ ป เทค โซลูชั่น จำกัด (“GTS”) จัดตัง้ ขึน้ ในเดือนพฤษภำคม ปี 2551 ปั จจุบันมี ทุนจดทะเบี ยน
เท่ำกับ 30.00 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิ จให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน และติดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรคมนำคม โดย
ครอบคลุมตังแต่
้ กำรสำรวจ, ออกแบบ, ก่อสร้ ำง, วำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง, ติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม
รวมถึงให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรมงำนระบบต่ำงๆ สำหรับอำคำร เช่น ระบบไฟฟ้ำ, ระบบปรับอำกำศ, ระบบ
ป้องกันอัคคีภยั ณ สิ ้นสุดวันที่ 1 มีนำคม 2559 ALT ถือหุ้นใน GTS ในสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 100.00
ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“INN”) จัดตัง้ ขึน้ ในเดือนธันวำคม ปี 2551 ปั จจุบันมีทุนจด
ทะเบียนเท่ำกับ 40.00 ล้ ำนบำท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยสำยอำกำศ (Antenna) โดยเป็ นกำรผลิต
สินค้ ำแบบสัง่ ทำ หรื อออกแบบตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม เช่น
อุป กรณ์ ก รองและรวมสัญ ญำณ อีก ทัง้ ยังให้ บ ริ ก ำรในรู ป แบบ One Stop Repair Service Center ซึ่ง
ให้ บ ริ กำรซ่อมบำรุ งและทดสอบอุปกรณ์ โทรคมนำคมแบบครบวงจร ณ สิ ้นสุดวันที่ 1 มีนำคม 2559
ALT ถือหุ้นใน INN ในสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 99.75 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัท อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด (“IH”) จัดตังขึ
้ ้นในเดือนเมษำยน ปี 2556 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนเท่ำกับ
50.00 ล้ ำ นบำท ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นำโครงสร้ ำงพื น้ ฐำนด้ ำนโทรคมนำคม (Telecommunication
Infrastructure) เพื่อให้ เช่ำซึง่ ได้ แก่ โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงและอุปกรณ์ตอ่ เชื่อม รวมถึงกำรสร้ ำงเสำ
โทรคมนำคมให้ เช่ำในลักษณะของสัญญำเช่ำกำรเงิน (Financial Lease) โดยมุ่งเน้ นกำรพัฒนำในพื ้นที่
เฉพำะที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน IH จำกร้ อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เหลือร้ อยละ 71.00 ของทุนจดทะเบียนตังแต่
้ วนั ที่ 9 มิถนุ ำยน 2557 โดยมี
ผู้ลงทุนรำยใหม่ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ ค จำกัด (“SBN”) ถือหุ้น IH ในสัดส่วนร้ อย
ละ 29.00 ของทุนจดทะเบียน และได้ มีกำรจัดทำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นเพื่อร่ วมลงทุนประกอบธุรกิจกำร
ลงทุนในโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ เช่ำพร้ อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม ซึ่งในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นได้ มีกำร
กำหนดข้ อตกลงเกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ รวมถึงกำหนดอำนำจของกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใน
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน ส่งผลให้ IH เปลี่ยนสถำนะจำกบริ ษัทย่อยของ ALT มำเป็ นกิจกำรร่ วมค้ ำซึ่งอยู่
ภำยใต้ กำรควบคุมร่ วมกันของ ALT และ SBN (ต่อมำ SBN ได้ เปลี่ยนให้ บริ ษัท แอดวำนซ์ บรอดแบนด์
เน็ทเวอร์ ค จำกัด (“ABN”) เป็ นผู้ถือหุ้นแทน เนื่องจำกมีกำรปรับโครงสร้ ำงภำยในกลุม่ บริ ษัทดังกล่ำว )
บริ ษัท เทเลคอม โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด (“TSP”) จัดตังขึ
้ น้ ในเดือนสิงหำคม ปี 2557 ปั จจุบนั มีทุนจด
ทะเบี ย นเท่ ำ กั บ 45.00 ล้ ำนบำท ประกอบธุ ร กิ จ ถื อ หุ้ นในบริ ษั ท Myanmar Information Highway
Limited(“MIH”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนด้ ำนโทรคมนำคมในประเทศสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ โดย ณ สิ ้นสุดวันที่ 1 มีนำคม 2559 TSP ถือหุ้นใน MIH คิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ
70 ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ ลดสัด ส่วนกำรถื อ หุ้น ใน TSP จำกร้ อยละ 100.00 ของทุน จดทะเบี ย น เหลือ ร้ อยละ
30.00 ของทุนจดทะเบียนตังแต่
้ วนั ที่ 24 กรกฎำคม 2558 โดยมีผ้ ลู งทุนรำยใหม่ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท ยูไอเอช
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (“UIH”) และบริ ษัท ยูไนเต็ด ดีสทริ บิวชัน่ โซลูชนั่ จำกัด (“UDS”) ถือหุ้นใน TSP
คิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้ TSP มีสถำนะเป็ นบริ ษัทร่วมของ ALT
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 บริ ษัท เอ็นเนอร์ จี แม็คซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (“EMAX”) จัดตังขึ
้ ้นในเดือนมีนำคม ปี 2549 ปั จจุบนั มี
ทุน จดทะเบี ย นเท่ำกับ 55.00 ล้ ำนบำท ประกอบธุ รกิ จ จำหน่ำยมิ เตอร์ วัด กระแสไฟฟ้ำ ทัง้ นี ้ ALT ได้
จ ำหน่ ำ ยหุ้ นทัง้ หมดที่ ถื อ ใน EMAX ซึ่ ง คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้ อยละ 97.27 ของทุ น จดทะเบี ย นให้ แ ก่ ALT
Holding แล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 31 มีนำคม 2558 ส่งผลให้ ปัจจุบนั EMAX มิได้ มีสถำนะเป็ นบริ ษัทย่อยของ ALT
อีกต่อไป
1.5 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ น กำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจจะเกิ ดขึ ้นจำกกำรที่ ผ้ ูถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้ แก่
คุณปยุต ภูวกุลวงศ์, คุณปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์, คุณปรี ยำพรรณ ภูวกุล และ ALT Holding จะประกอบธุรกิจทับซ้ อน
กันกับบริ ษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่ำวจึงได้ ทำสัญญำกับบริ ษัทว่ำจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริ ษัท ซึง่ ได้ แก่
กำรประกอบธุรกิจให้ จำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม, ธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์
โทรคมนำคม และธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคม รวมถึงธุรกิจอื่นของบริ ษัทในอนำคต รวมทังจะไม่
้
กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย หรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนในบริ ษัท หรื อห้ ำงหุ้นส่วน
สำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด หรื อเป็ นกรรมกำรหรื อรับจ้ ำงหรื อเป็ นผู้มีอำนำจ
ควบคุมในกิจกำรใดที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น โดยหำกผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกำสทำงธุรกิจดังกล่ำวในอนำคต จะ
พิจำรณำให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ประกอบกิจกำรนันๆ
้ ซึ่งสัญญำนี ้มีผลผูกพันจนกว่ำ ผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้ องตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกัน
ต่ำกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ วของบริ ษัท และไม่มีท่ำนใดดำรงตำแหน่งเป็ นผู้บริ หำรหรื อกรรมกำร
ของบริ ษัท
อย่ำงไรก็ดี ปั จจุบนั กลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ดงั กล่ำวมิได้ มีกำรประกอบธุรกิจที่อำจมีควำมขัดแย้ งกับกลุม่ บริ ษัทแต่
อย่ำงใด
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