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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
กลุม่ บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ประกอบกำรในธุรกิจโทรคมนำคมแบบครบวงจร โดย
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทสำมำรถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
กลุม่ ที่ 1 ธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม
กลุม่ ที่ 2 ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม
กลุม่ ที่ 3 ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม
โดยโครงสร้ ำงรำยได้ ของกลุม่ บริ ษัทตำมงบกำรเงินรวมเสมือนและงบกำรเงินรวม แบ่งตำมกลุม่ ธุรกิจมีดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินเสมือน
โครงสร้ างรายได้

2556
ลบ.

2557
%

ลบ.

งบการเงินรวม
2558

%

ลบ.

%

ม.ค.-มี.ค. 58

ม.ค.-มี.ค. 59

ลบ.

ลบ.

%

%

1. ธุรกิจให้ บริกำรสร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ และ
ซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม
1.1 สร้ ำงสถำนีฐำน, วำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำ
แสง และติดตังอุ
้ ปกรณ์
1.2 บริกำรอื่น ๆ
รวมรำยได้ จำกธุรกิจให้ บริกำร

559.83 29.21
25.10

1.31

584.93 30.52

846.50 46.85 1,690.05 65.00 604.64 68.15 329.99
36.89

2.04

56.94

2.19

9.30 1.05

16.18

2.81

883.39 48.89 1,747.00 67.19 613.94 69.20 346.17

60.17

2. ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม
2.1 สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
2.2 ตู้โทรคมนำคมและสถำนีโทรคมนำคม
เคลื่อนที่
2.3 สำยอำกำศและอุปกรณ์โทรคมนำคมอื่นๆ
รวมรำยได้ จำกธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำ

57.36

-

-

808.29 42.17

547.38 30.30

338.20 13.01 106.20 11.97

87.76

15.25

198.83 10.37

127.98

245.30

9.43 98.80 11.14

63.47

11.03

308.12 16.07

248.03 13.73

269.70 10.37 68.27 7.69

77.94

13.55

1,315.24 68.62

923.40 51.11

853.20 32.81 273.27 30.80 229.17

39.83

7.08

3. ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำน
โทรคมนำคม1)

16.65

0.87

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมรำยได้ จำกธุรกิจให้ เช่ำ

16.65

0.87

-

-

-

-

-

-

-

-

1,916.81 100.0 1,806.79 100.0 2,600.20 100.0 887.21 100.0 575.34

100.0

รวมรายได้ จากการขายและให้ บริการ
ส่ วนแบ่ งกาไรจากกิจการร่ วมค้ า2)

-14.18

-19.06

-

10.00

หมำยเหตุ : 1) รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมในปี 2556 เกิดขึ ้นจำกลูกค้ ำ 1 รำย โดยบริ ษัทได้ หยุดรับรู้รำยได้
ดังกล่ำวตังแต่
้ วนั ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2556 และอยูร่ ะหว่ำงกำรฟ้องร้ องเรียกชำระค่ำบริ กำรจำกลูกค้ ำ (รำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.7 ข้ อ
พิพำททำงกฎหมำย)
2) ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกกิจกำรร่วมค้ ำ หมำยถึง กำรรับรู้กำไร(ขำดทุน)จำกผลประกอบกำรของกิจกำรร่วมค้ ำ IH ตำมงบ
กำรเงินรวม ซึ่งปั จจุบัน กิ จกำรร่ วมค้ ำ IH ประกอบธุรกิจให้ เช่ำ โครงสร้ ำงพืน้ ฐำนทำงโทรคมนำคม 3 โครงกำร โดย ALT จะรับ รู้กำไร
(ขำดทุน)จำกกิจกำรร่วมค้ ำ IH ตำมสัดส่วนที่ ALT ถือหุ้นซึง่ เท่ำกับร้ อยละ 71.00 ของทุนจดทะเบียน
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1. ธุรกิจให้ บริการสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และซ่ อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ในปี 2556 ,ปี 2557 ,ปี 2558 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2559กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรสร้ ำง
สถำนีฐำน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนำคมเท่ำกับ 584.93 ล้ ำนบำท , 883.39 ล้ ำนบำท , 1,747.00 ล้ ำน
บำท และ 346.17 ล้ ำนบำทตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 28.30 ,ร้ อยละ 48.89 ,ร้ อยละ 67.19 และร้ อยละ
60.17 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมในงบกำรเงินรวมเสมือนของกลุม่ บริษัท โดยลักษณะกำรให้ บริกำร
สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
1.1 บริการสร้ างสถานีฐานและติดตัง้ อุปกรณ์ โทรคมนาคม (Telecom Turnkey Site Solutions)
กลุม่ บริ ษัทให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนของผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่แบบ Turnkey โดยเริ่ มตังแต่
้ กำรสำรวจ
จัดหำพื ้นที่สำหรับตัง้ สถำนีฐำน, กำรออกแบบ, กำรบริ หำรจัดกำรงำนโครงสร้ ำงฐำนรำกและโครงสร้ ำงเสำรับ-ส่ง
สัญญำณ และติดตังอุ
้ ปกรณ์ตำ่ ง ๆ รวมถึงกำรให้ บริ กำรดูแลบำรุงรักษำสถำนีฐำนด้ วย ซึง่ จะดำเนินกำรโดย ALT และ
บริ ษัทย่อย คือ GTS
ในกำรพิจำรณำรับงำนนัน้ เนื่องจำกผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำยมีขนตอนกำรท
ั้
ำงำนและระบบ
เอกสำรที่แตกต่ำงกัน ทำงกลุม่ บริ ษัทจึงกำหนดนโยบำยให้ แต่และบริ ษัทพิจำรณำรับงำนจำกลูกค้ ำประจำของแต่ละ
บริ ษัทก่อน กล่ำวคือ ALT จะมุ่งเน้ นกำรให้ บริ กำรแก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รำยหนึ่ง ส่วน GTS จะมุ่งเน้ นกำร
ให้ บริ กำรแก่ผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่อีกรำยหนึ่ง เพื่อให้ กำรติดต่อประสำนงำนในขันตอนต่
้
ำงๆ มีควำมคล่องตัว
ยิ่งขึ ้น อย่ำงไรก็ดี ทัง้ ALT และ GTS ก็สำมำรถรับงำนจำกลูกค้ ำ รำยอื่นได้ เช่นเดียวกัน โดย GTS เป็ นผู้ให้ บริ กำรที่
ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนผู้ค้ำ (Approved Vender List) จำกผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่รำยใหญ่ของประเทศทัง้ 3 รำย
ได้ แก่ กลุ่มบริ ษั ทแอดวำนซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิส (AIS), กลุ่ม บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ค เซ็ส คอมมูนิ เคชั่น (DTAC) และกลุ่ม
บริ ษัททรู คอร์ ปอเรชัน่ (TRUE) รวมถึงสำมำรถรับงำนจำกผู้ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม
( Main Contractor) ของกลุม่ ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำ่ งๆ อีกด้ วย ส่วน ALT นัน้ ปั จจุบนั เป็ นผู้ให้ บริ กำรที่ได้ รับ
กำรขึ ้นทะเบียนผู้ค้ำ (Approved Vender List) จำกผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รำยใหญ่ของประเทศ 2 รำย ได้ แก่
กลุม่ บริ ษัทแอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส (AIS) และกลุม่ บริ ษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ (DTAC)
ในทุกขันตอนของกำรให้
้
บริ กำรของกลุม่ บริ ษัทนัน้ จะอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของทีมงำนวิศวกรผู้เชี่ยวชำญ
เพื่ อให้ เป็ น ไปตำมก ำหนดกำรและมำตรฐำนควำมปลอดภัย โดยทั่ว ไประยะเวลำตัง้ แต่ขัน้ ตอนกำรสำรวจและ
ออกแบบจนถึงขันตอนกำรก่
้
อสร้ ำงให้ แล้ วเสร็ จจะใช้ ระยะเวลำประมำณ 2-3 เดือนต่อ 1 สถำนีฐำน อย่ำงไรก็ดี ในกำร
รับงำนของกลุม่ บริ ษัทนันจะมี
้ ลกั ษณะเป็ นงำนโครงกำรซึง่ ลูกค้ ำจะแจ้ งจำนวนสถำนีฐำนที่ต้องกำรให้ สง่ มอบในแต่ล ะ
ครัง้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด ซึ่งโดยทัว่ ไปจะใช้ ระยะเวลำประมำณ 3-4 เดือนในกำรส่งมอบงำนจำนวนประมำณ 100
สถำนีฐำน โดยขันตอนกำรท
้
ำงำนหลักของบริ กำรในส่วนนี ้ได้ แก่
 กำรสำรวจพื ้นที่ที่เหมำะสมกับกำรตังสถำนี
้
ฐำน (Survey) เช่น พิกดั , สภำพแวดล้ อม และสภำพ
ดิน เป็ นต้ น
 กำรวิเครำะห์และออกแบบโครงสร้ ำงฐำนรำกและโครงสร้ ำงเสำรับ -ส่งสัญญำณที่สอดคล้ องกับ
ควำมต้ องกำรและงบประมำณของลูก ค้ ำ (Design) เช่ น กำรออกแบบฐำนรำกส ำหรั บ เสำ
โทรคมนำคมประเภทงำนโครงเหล็กที่มีค วำมสูง 35 เมตรและ 45 เมตร และเสำโทรคมนำคม
ประเภท Guy Mast ที่มีควำมสูง 45 เมตร - 60 เมตร หรื อกำรออกแบบฐำนรำกแบบแยกสำหรับ
เสำโทรคมนำคมประเภทงำนโครงเหล็กที่มีควำมสูง 60 เมตร เป็ นต้ น โดยในกำรออกแบบจะต้ อง
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คำนึงถึงพื ้นที่สำหรับสร้ ำงเสำ, สภำพดิน, สัดส่วน, รูปแบบ, น ้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะติดตังบนเสำ
้
และประสิทธิภำพในกำรรับ-ส่งสัญญำณ
 กำรสร้ ำงฐำนรำกและโครงสร้ ำงเสำรับ-ส่งสัญญำณ (Civil Work) โดยอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของ
วิศวกรให้ เป็ นไปตำมแบบและมำตรฐำนควำมปลอดภัย
 กำรติ ด ตัง้ งำนระบบและอุป กรณ์ ต่ำ งๆ ให้ สำมำรถเปิ ด ใช้ สญ
ั ญำณ (On Service) ได้ ทัน ตำม
ก ำหนดเวลำ (Installation) เช่ น กำรติ ด ตัง้ ระบบงำนสำยส่ง และอุป กรณ์ ส่ง สั ญ ญำณมื อ ถื อ
(Transmission and Access Network), ระบบสำยส่งตอนนอก (OSP Project Implementation),
ระบบอุป กรณ์ สำยส่ง (Transmission Project Implementation), ระบบคลื่ น วิ ท ยุ (RF Project
Implementation) และระบบอุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญ ำณ มื อ ถื อ (RAN Project Implementation)
นอกจำกนันบริ
้ ษัทยังให้ บริ กำรบำรุ งรักษำ (On Site Facility Maintenance) รวมทังให้
้ บริ กำรงำน
ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ และงำนรัว้ กันอำณำเขตสถำนี
้
พร้ อมโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงอีกด้ วย

ภำพตัวอย่ำงสถำนีฐำนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ทัง้ นี ้ ในขัน้ ตอนกำรท ำงำนต่ำงๆ ดังกล่ำว กลุ่ม บริ ษั ท มีน โยบำยที่ จะใช้ บุคลำกรจำกภำยนอกซึ่งได้ แ ก่
ผู้รับเหมำในเขตพืน้ ที่ไซท์งำนนัน้ ๆ ในกำรทำงำนด้ ำนกำรสำรวจ (Survey) ทำงำนฐำนรำก (Civil Work) และกำร
ติดตังโครงสร้
้
ำงและอุปกรณ์ เพื่อลดต้ นทุนในกำรทำงำน และมีกำรว่ำจ้ ำงวิศวกรระดับสำมัญวิศวกรจำกภำยนอกที่มี
ชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับจำกลูกค้ ำเพื่อทำกำรออกแบบโครงสร้ ำงฐำนรำกและโครงสร้ ำงของเสำรับ -ส่งสัญญำณ สำหรับ
ในส่วนของกำรควบคุม บริ ห ำรโครงกำร (Project Management Control) ซึ่งได้ แ ก่ กำรน ำเสนอและพัฒ นำแบบ
ร่ วมกับลูกค้ ำ, กำรควบคุมทำงำนของผู้รับเหมำต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมแบบ และกำรควบคุมกำรทำงำนทุกขันตอนให้
้
เป็ นไปตำมคุณภำพและมำตรฐำนควำมปลอดภัยภำยใต้ ระยะเวลำตำมแผนงำนที่กำหนด รวมถึงกำรทดสอบกำรใช้
งำนของระบบก่อนส่งมอบงำนให้ แก่ลกู ค้ ำ ซึง่ แต่ละขันตอนล้
้
วนเป็ นหัวใจสำคัญของกำรให้ บริ กำรของธุรกิจในกลุม่ นี ้
นัน้ จะอยูภ่ ำยใต้ กำรดำเนินงำนของวิศวกรผู้เชี่ยวชำญของกลุม่ บริ ษัท
1.2 บริการสารวจ ออกแบบ และติดตัง้ อุปกรณ์ โทรคมนาคม (Radio Access Network)
นอกจำกกำรสร้ ำงสถำนีฐำนขนำดใหญ่เพื่อกระจำยสัญญำณโทรศัพท์เคลือ่ นที่แล้ ว บริ ษัทย่อย ได้ แก่ GTS
ยังมีกำรให้ บริ กำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ รับ -ส่งสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำมบริ เวณต่ำงๆ ทังภำยในและภำยนอกอำคำร
้
เนื่องจำกในปั จจุบนั ควำมต้ องกำรกำรใช้ งำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่มีเพิ่มมำกขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว และมีหลำยพื ้นที่ที่คณ
ุ ภำพ
สัญญำณยังไม่เพียงพอต่อกำรใช้ งำน เช่นภำยในอำคำรหรื อตำมตรอกซอย ส่งผลให้ สญ
ั ญำณของโทรศัพท์ เคลื่อนที่
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มักจะลดลง, ไม่ต่อเนื่อง หรื อไม่มีสญ
ั ญำณโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสถำนที่ ซึ่งเป็ นที่อบั สัญญำณมำกกว่ำปกติ เช่น ลำน
จอดรถ, ลิฟท์, ชันใต้
้ ดินภำยในอำคำรหรื อชุมชนแออัด และสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ ดังนัน้ กำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ รับ -ส่ง
สัญญำณโทรศัพท์เคลือ่ นที่เพิ่มเติมจึงเป็ นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและรองรับควำมต้ องกำรใช้ งำนให้ ดีขึ ้นได้
สำหรับขอบเขตกำรให้ บริ กำรหลักของบริ กำรในส่วนนี ้ได้ แก่
 กำรสำรวจพืน้ ที่หรื ออำคำร และออกแบบกำรติดตัง้ อุปกรณ์ ตำมจุดต่ำงๆ ที่ทำให้ กำรกระจำย
สัญญำณเกิดประสิทธิภำพสูงสุด (Survey and Design)
 กำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ ตำ่ งๆ ตำมแผนงำนและมำตรฐำนทำงวิศวกรรม (Installation) เช่น สำยอำกำศ
สำหรับใช้ ภำยนอก (Outdoor Antenna), สำยอำกำศสำหรับใช้ ภำยในอำคำร (Indoor Antenna)
และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภำพกำรกระจำยสัญญำณ
 กำรทดสอบคุณภำพสัญญำณภำยหลังกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ โดยกำรเดินทดสอบคุณภำพสัญญำณ
ทุกจุดในอำคำรหรื อไซท์งำนตำมมำตรฐำนที่กำหนด (Walk Test , Drive Test and Optimization)

กำรติดตังบนสถำนี
้
รถไฟฟ้ำ

กำรติดตังบนป้
้
ำยโฆษณำ

กำรติดตังในอำคำร
้

กำรติดตังบนทำงยกระดั
้
บพิเศษ

กำรติดตังกั
้ บกำแพงอำคำร

ภำพกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์รับ-ส่งสัญญำณในบริเวณต่ำง ๆ

1.3 บริการสารวจ ออกแบบ และติดตัง้ สายเคเบิลใยแก้ วนาแสง (Outside Plant)
บริ ษัทย่อย ได้ แก่ GTS มีกำรให้ บริ กำรด้ ำนสำรวจ, ออกแบบ และติดตังเคเบิ
้
ลใยแก้ วนำแสง (Fiber Optic
Cable) ให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยสำมำรถให้ บริ กำรวำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงได้ ทงแบบกำรวำงในเส้
ั้
นทำงสำยหลักเพื่อ
เชื่อมโยงชุมสำยระหว่ำงภูมิภำคซึ่ง มีระยะทำงหลำยพันกิโลเมตร และกำรวำงเคเบิลใยแก้ วนำแสงภำยในเขตพื ้นที่
เดียวกันซึ่งเป็ นกำรเดินสำยเคเบิลระหว่ำงชุมสำยย่อยซึง่ มีระยะทำงไม่มำก โดยขอบเขตกำรให้ บริ กำรหลักของบริ กำร
ในส่วนนี ้ได้ แก่
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 กำรสำรวจเส้ นทำงที่ต้องติดตังสำยเคเบิ
้
ลใยแก้ วนำแสง และออกแบบเส้ นทำงกำรวำงสำยจำก
จุดเริ่ มต้ นถึงจุดหมำยปลำยทำงตำมที่ลกู ค้ ำกำหนดให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
 กำรวิเครำะห์วิธีกำรติดตัง้ และกำรเลือกประเภทของสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง เช่น ติดตังโดยกำร
้
พำดสำย หรื อลอดใต้ ดิน
 กำรติดตังสำยเคเบิ
้
ลใยแก้ วนำแสง, สำยกรำวด์, อุปกรณ์ยดึ จับสำยให้ อยูบ่ นเสำหรื อลอดใต้ พื ้นดิน
และอุปกรณ์ตอ่ เชื่อมต่ำงๆ

ภำพตัวอย่ำงกำรวำงสำยเคเบิ ้ลใยแก้ วนำแสง

1.4 บริการอื่น ๆ
นอกจำกกำรให้ บริ กำรด้ ำนต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัทยังมีกำรให้ บริ กำรด้ ำนอื่นๆ ดังนี ้
 กำรให้ บริ กำรเช่ ำ พื น้ ที่ เ พื่ อติ ด ตั ง้ สำย อำกำศ (Antenna) ส ำหรั บ กระจำยสั ญ ญ ำณ
โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ โดย GTS จะส ำรวจและเช่ ำ พื น้ ที่ ซึ่ ง มี ศัก ยภำพที่ จ ะติ ด ตัง้ อุป กรณ์ รั บ -ส่ง
สัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม เช่น ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ หรื อดำดฟ้ำอำคำร เป็ นต้ น เพื่อ
นำไปเสนอให้ แก่ลกู ค้ ำซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพกำร
ให้ บริ กำรของผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรำย โดย GTS สำมำรถนำเสนอได้ ทงพื
ั ้ ้นที่ใน
กำรติดตังสำยอำกำศ
้
รวมทังสำมำรถให้
้
บริ กำรติดตังสำยอำกำศและอุ
้
ปกรณ์ตำ่ งๆ ด้ วย
 กำรให้ บริ กำรซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคมต่ำง ๆ เพื่อทดแทนกำรต้ องส่งออกเพื่อไปซ่อมแซมยัง
โรงงำนผู้ผลิต สิน ค้ ำ ในต่ำ งประเทศซึ่งมี ต้ น ทุน สูง และใช้ ระยะเวลำนำน โดย INN มี บุค ลำกร
ผู้เชี่ ย วชำญและมี ค วำมรู้ เกี่ ย วกับ อุป กรณ์ โทรคมนำคมเป็ นอย่ ำ งดี โดยเฉพำะสิ น ค้ ำ กลุ่ม
สำยอำกำศ (Antenna) จึงสำมำรถให้ บริ กำรได้ ทงกำรซ่
ั้
อมแซม (Revamp) และกำรจัดประกอบ
ใหม่ (Re-fabrication)
 กำรให้ บริ กำรติดตัง้ อุปกรณ์ และวำงระบบต่ำงๆ ในอำคำร (Intelligent Building Systems) โดย
GTS เช่ น กำรวำงระบบข้ อมู ล (data center solution), ระบบปรั บ อำกำศ (Air condition
system), ระบบป้องกันอัคคีภยั (Fire protection system), ระบบไฟฟ้ำ (Distribution board and
panel board), ระบบแสงสว่ำงและระบบปลั๊ก ไฟฟ้ ำ (Lighting and power outlet) และระบบ
รักษำควำมปลอดภัย (security system) เช่น กล้ อง CCTV ระบบควบคุมกำรเข้ ำออกอำคำร ทำง
หนีไฟ เป็ นต้ น
 กำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรจัดกำรบริ หำรสถำนีกระจำยสัญญำณโทรศัพท์ เคลื่อนที่ บริ เวณพื ้นที่บน
สถำนีรถไฟฟ้ำ ให้ กบั ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยใหญ่ทงั ้ 3 บริ ษัท โดย GTS จะเป็ นผู้สำรวจ
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ออกแบบ ติดตัง้ และดูแลพื ้นที่สำหรับจุดติดตังสถำนี
้
กระจำยสัญญำณโทรศัพท์เคลือ่ นที่บนสถำนี
รถไฟฟ้ำ
2. ธุรกิจจาหน่ ายอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ในปี 2556 ,ปี 2557 , ปี 2558 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2559กลุม่ บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
โทรคมนำคมเท่ำกับ1,315.24 ล้ ำนบำท , 923.40 ล้ ำนบำท , 853.20 ล้ ำนบำท และ 229.17 ล้ ำนบำท ตำมลำดับคิด
เป็ น สัดส่วนเท่ำกับ ร้ อยละ 68.62 ,ร้ อยละ 51.11 , ร้ อยละ 32.81 และร้ อยละ 39.83 ของรำยได้ จำกกำรขำยและ
ให้ บริ กำรรวมในงบกำรเงินรวมเสมือนของกลุม่ บริ ษัท โดยสินค้ ำที่กลุม่ บริ ษัทจำหน่ำยแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ หลัก ดังนี ้
2.1 สายเคเบิลใยแก้ วนาแสง (Fiber optic cable: FOC)
สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง (Fiber optic cable: FOC) เป็ นสำยสัญญำณที่ใช้ ในกำรรับ-ส่งข้ อมูล โดยภำยใน
สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงนันท
้ ำจำกแก้ วที่มีควำมบริ สทุ ธิ์สงู มีขนำดเส้ นผ่ำศูนย์กลำงขนำดประมำณเส้ นผมแล้ วหุ้ม
ด้ วยพลำสติก ในกำรรับ-ส่งข้ อมูลจะใช้ หลักของกำรสะท้ อนสัญญำณข้ อมูลที่ถกู แปลงเป็ นสัญญำณแสงเพื่อส่งจำก
ต้ นทำงไปสูป่ ลำยทำง เช่น ระหว่ำงชุมสำยโทรศัพท์กบั สถำนีฐำน หรื อระหว่ำงอุปกรณ์ สถำนีฐำนที่พื ้นดินกับอุปกรณ์
ขยำยสัญ ญำณบนเสำโทรคมนำคม เป็ นต้ น ด้ วยหลักกำรรับ -ส่งข้ อมูลโดยกำรสะท้ อนสัญญำณแสงทำให้ สำยส่ง
สัญญำณประเภทนี ้สำมำรถส่งข้ อมูลได้ ด้วยควำมเร็ วเกือบเท่ำแสงและมีควำมสูญเสียของสัญญำณต่ำ จึงสำมำรถใช้
สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงในกำรส่งข้ อมูลได้ ไกลกว่ำสำยส่งสัญญำณประเภทอื่น
กลุม่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงโดยบริ ษัทย่อย คือ I21 เป็ นผู้ดำเนินกำรเป็ นหลัก โดย I21
จะจัดหำสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงจำกพันธมิตรทำงกำรค้ ำทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศเพื่อให้ ได้ สนิ ค้ ำที่มีคณ
ุ สมบัติ
และรำคำตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร เช่น สำยเคเบิลใยแก้ วที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะกับกำรใช้ งำนโดยกำรพำดบนเสำซึง่ ต้ องกำร
ควำมคงทนต่อสภำพอำกำศ หรื อสำยที่เหมำะกับกำรใช้ งำนแบบฝังลงดินหรื อวำงผ่ำนใต้ ทะเลซึง่ ต้ องกำรควำมคงทน
ต่อสภำพกำรกัดกร่ อน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยัง ได้ รับควำมไว้ วำงใจจำกบริ ษัท LS Cable & System ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงรำยใหญ่ ภำยใต้ ตรำสินค้ ำ “LS Cable” ในประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี ให้ เป็ นตัวแทน
จำหน่ำยสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงดังกล่ำวในประเทศไทย รวมถึงกำรร่ วมกันพัฒนำสินค้ ำให้ มีคุณสมบัติที่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ เช่น กำรพัฒนำสำยเคเบิลที่มีสำรป้องกันกำรกัดแทะของกระรอก เป็ นต้ น
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ภำพตัวอย่ำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงประเภทต่ำงๆ

2.2 ตู้โทรคมนาคม (Telecom Shelter) และสถานี โทรคมนาคมเคลื่อนที่ (Rapid Deployment Unit:
RDU)
ตู้โทรคมนำคม (Telecom Shelter) เป็ นผลิตภัณ ฑ์ ที่ ใช้ ป้องกันหรื อ เก็ บอุปกรณ์ โทรคมนำคมให้ พ้ นจำก
สภำพแวดล้ อมที่จะส่งผลกระทบให้ อุปกรณ์ ต่ำง ๆ ไม่สำมำรถทำงำนได้ ตำมปกติ กลุ่มบริ ษัทมีกำรจำหน่ำยตู้
โทรคมนำคมภำยใต้ ตรำสินค้ ำ “ALT” โดยทีมวิศวกรของ ALT จะเป็ นผู้ออกแบบสินค้ ำและว่ำจ้ ำงพันธมิตรทำง

ส่วนที่ 2.2 หน้ ำที่ 6

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

กำรค้ ำให้ ผลิตสินค้ ำตำมแบบที่กำหนด ทังนี
้ ้ ตู้โทรคมนำคมที่ ALT จำหน่ำยมีกำรออกแบบให้ สำมำรถรองรับกำร
ใช้ งำนในวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกันไป ได้ แก่
 ตู้ประเภท Prefabricated Shelter เหมำะสำหรับกำรปกป้องกลุ่มอุปกรณ์ โทรคมนำคมจำนวน
มำก เช่น จุดชุมสำยของสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงและอุปกรณ์ ส่งสัญญำน เป็ นต้ น ตู้ประเภทนีม้ ี
ขนำดใหญ่ตงแต่
ั ้ ประมำณ 1.5 เมตรx2.2 เมตรx2.8เมตร – 6 เมตรx6 เมตรx2.8 เมตร(กว้ ำงxยำวx
สูง) และมีโครงสร้ ำงที่แข็งแรง สำมำรถป้องกันฝุ่ นและน ้ำได้ ถึงมำตรฐำน IP55 คือสำมำรถป้องกัน
ฝุ่ นได้ และสำมำรถป้ อ งกั น น ำ้ ที่ ถู ก ฉี ด มำตกกระทบทุ ก ทิ ศ ทำงได้ นอกจำกนี ้ ตู้ ประเภท
Prefabricated Shelter ยังสำมำรถออกแบบให้ สำมำรถติดตังฉนวน,
้
พัดลมระบำยอำกำศ หรื อ
เครื่ องปรับอำกำศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ภำยในตู้และสำมำรถถอดประกอบ (knock down) เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรขนส่ง, เคลือ่ นย้ ำย, ติดตัง้ และรื อ้ ถอนได้
 ตู้ประเภท Outdoor Enclosure เหมำะสำหรับกำรปกป้องอุปกรณ์ โทรคมนำคมที่มีขนำดไม่ใหญ่
นัก เช่น อุปกรณ์ โทรคมนำคมที่ ติดตังในสถำนี
้
ฐำนหรื อบนเสำไฟฟ้ำ โดยทัว่ ไปมีขนำดประมำณ
0.65 เมตรx 0.45 เมตรx 1.11 เมตร - 1.3 เมตร x 0.70 เมตรx 2.20 เมตร (กว้ ำ งxยำวxสูง) ตู้
ประเภท Outdoor Enclosure ของบริ ษั ท สำมำรถป้ อ งกัน ฝุ่ นและน ำ้ ได้ ถึ งมำตรฐำน IP56 คื อ
สำมำรถป้องกัน ฝุ่ นได้ และสำมำรถป้องกัน ควำมเสียหำยที่ เกิ ดจำกนำ้ ฉี ด อย่ำงรุ น แรงเข้ ำทุก
ทิศทำงได้ โดยสำมำรถออกแบบให้ ติดระบบปรับอำกำศ, พัดลมระบำยอำกำศ หรื ออุปกรณ์ระบำย
ควำมร้ อนได้ นอกจำกนี ้ ยังสำมำรถเพิ่มกำรป้องกันแสงแดดและฝนโดยกำรเพิ่ม Sun Shelter
รวมถึงป้องกันกำรถูกน ้ำท่วมด้ วยกำรเพิ่มระดับควำมสูงของพื ้น Sun Shelter อีกด้ วย
 ตู้ควบคุมระบบไฟ (Main Distribution Board: MDB) เป็ นตู้ที่ใช้ ในงำนอำคำรต่ำงๆ และภำยใน
สถำนีฐำน โดยตู้ MDB จะทำหน้ ำที่จำกัดและควบคุมกำรจ่ำยไฟไปยังอุปกรณ์ตำ่ งๆ ในสถำนีฐำน
 ตู้ดำต้ ำเซ็นเตอร์ (Data center) เป็ นตู้สำหรับศูนย์ข้อมูลหรื อศูนย์ คอมพิวเตอร์ (Data center) ซึ่ง
ทำหน้ ำที่เป็ นศูนย์รวมของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขำ่ ย (Server) ทังขนำดเล็
้
กและขนำดใหญ่เพื่อใช้
ในกำรบริ ห ำรจัด กำรและเก็ บ รั ก ษำข้ อ มูล ขององค์ ก ร โดยในตู้ด ำต้ ำ เซ็ น เตอร์ จ ะต้ อ งมี ก ำร
จัดเตรี ยมระบบต่ำง ๆ เช่น ระบบสำรองไฟฟ้ำและระบบควบคุมอุณหภูมิไว้ รองรับให้ ดำต้ ำเซ็น ต์
เตอร์ สำมำรถทำงำนได้ อย่ำงมีต่อเนื่องและมีเสถียรภำพ ซึ่งตู้ดำต้ ำเซ็นต์เตอร์ ของกลุม่ บริ ษัทนัน้
นอกจำกจะมีระบบหรื ออุปกรณ์ ที่มีควำมเชื่อถือได้ สงู แล้ ว ยังได้ รับกำรออกแบบให้ สำมำรถถอด
ประกอบ (Knock down) ได้ จึงสำมำรถเคลือ่ นย้ ำยและติดตังได้
้ อย่ำงรวดเร็ ว

Prefabricated Shelter

Outdoor Enclosure
Sun Shelter
วอย่ำงตู้โทรคมนำคมประเภทต่ำงๆ
ิิภำพแสดงตั
ษัทOutdoor
Enclosure
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สถำนี โทรคมนำคมเคลื่ อ นที่ (Rapid Deployment Unit: RDU) ได้ แ ก่ กลุ่ม อุป กรณ์ โทรคมนำคมที่ ถู ก
ออกแบบและนำมำรวมกันให้ ทำหน้ ำที่เสมือนเป็ นสถำนีฐำนโทรคมนำคม (Base Station) ซึ่งสำมำรถเคลื่อนที่
หรื อเคลื่อนย้ ำยได้ เพื่อให้ สำมำรถเข้ ำถึงพื ้นที่ที่ต้องกำรและมีควำมพร้ อมใช้ งำนได้ อย่ำงรวดเร็ ว เหมำะสำหรับ
ควำมต้ องกำรใช้ งำนแบบชั่วครำวหรื อเร่ งด่วน เช่น กำรนำสถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ไปใช้ เป็ นสถำนีฐำนเพื่อ
กระจำยสัญญำณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในงำนรับปริ ญญำ หรื อนำไปใช้ เป็ นสถำนีฐำนเพื่อกระจำยสัญญำณโทรทัศน์
ในกำรถ่ำยทอดสด หรื อนำไปใช้ เป็ นสถำนีฐำนชัว่ ครำวในพืน้ ที่ที่มีควำมต้ องกำรใช้ แต่ยงั ก่อสร้ ำงสถำนีฐำนแบบ
ถำวรไม่เสร็ จ เป็ นต้ น กลุม่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ ภำยใต้ ตรำสินค้ ำ “ALT” โดยทีม
วิศวกรของ ALT จะเป็ นผู้ออกแบบและว่ำจ้ ำงพันธมิตรทำงกำรค้ ำให้ ผลิตสินค้ ำตำมแบบที่กำหนด ภำยใต้ กำร
ควบคุมของทีมวิศวกรจำก ALT ทังนี
้ ้ สถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่ซึ่ง ALT จำหน่ำยมีกำรออกแบบให้ สำมำรถ
รองรับกำรใช้ งำนในวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกันไป โดยสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก ดังนี ้
 รถสื่อสำรเคลื่อนที่ (Ready to drive: RTD) เป็ น กำรนำกลุ่ม อุป กรณ์ โทรคมนำคมมำออกแบบ
ติด ตัง้ บนยำนพำหนะให้ สำมำรถท ำหน้ ำที่ เป็ น สถำนี ฐำนที่ สำมำรถขับ เคลื่อ นไปยังจุด หมำย
ปลำยทำงที่ ต้ อ งกำรได้ จึ ง มี ค วำมสะดวกในกำรเคลื่อ นย้ ำยสูง โดยที ม งำนวิ ศ วกรของ ALT
สำมำรถออกแบบและพัฒนำสินค้ ำให้ มีรูปแบบและควำมสำมำรถในกำรทำงำนที่แตกต่ำงกันไป
ของลูกค้ ำ เช่น รถสื่อสำรเคลื่อนที่ซึ่งออกแบบให้ สำมำรถใช้ เฮลิคอปเตอร์ ในกำรขนย้ ำยได้ เพื่อ
นำไปใช้ ในพื ้นที่ประสบภัย หรื อรถสือ่ สำรเคลือ่ นที่ซงึ่ ใช้ พลังงำนแสงอำทิตย์ เป็ นต้ น
 Cell on wheels (COWs) และ Cell on legs (COLs) เป็ น กำรน ำกลุ่ม อุป กรณ์ โทรคมนำคมมำ
ออกแบบติดตังบนหำงลำก
้
(Chassis) แบบที่มีล้อ (COWs) เพื่อใช้ ลำกเข้ ำไปยังบริ เวณที่ต้องกำร
หรื อติดตังกลุ
้ ม่ อุปกรณ์ในตู้โทรคมนำคมขนำดใหญ่ซงึ่ เมื่อมีกำรขนย้ ำยไปยังบริ เวณที่ต้องกำรแล้ ว
ก็จะปล่อยขำตังลงยึ
้ ดกับพื ้น(COLs) ส่วนมำก COWs และ COLs มักถูกนำไปใช้ เพื่อเป็ นสถำนี
ฐำนชัว่ ครำวก่อนที่จะก่อสร้ ำงสถำนีฐำนถำวร หรื อนำไปใช้ เป็ นสถำนีฐำนเพื่อวัดควำมต้ องกำรใช้
สัญญำณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในจุดต่ำงๆ

COLs
(Outdoor Enclosure installed on Platform)

COWs at Myanmar
Ready to Drive (RDU)

COWs with 18m Telescopic
ภำพตัวอย่ำง Ready to Pole
Drive, Cell on Wheels และ Cell on Legs
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2.3 สายอากาศ (Antenna)
สำยอำกำศ (Antenna) เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ส ำหรั บ รั บ ส่ ง รั บ -ส่ ง และกระจำยคลื่ น ควำมถี่ วิ ท ยุ (Radio
Frequency) สำยอำกำศมีหลำยขนำดและรู ปแบบเหมำะสำหรับกำรใช้ งำนที่แตกต่ำงกันไป กลุ่มบริ ษัทมีกำร
จำหน่ำยสำยอำกำศสำหรับรับ-ส่งและกระจำยคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยบริ ษัทย่อยคือ INN เป็ นผู้ดำเนินกำร
โดยเป็ นกำรจำหน่ำยภำยใต้ ตรำสินค้ ำ “SUMTEL” ของ INN สินค้ ำประเภทสำยอำกำศที่มีกำรใช้ อยู่ในประเทศ
ไทยนัน้ ส่วนใหญ่จะต้ องนำเข้ ำจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ จึงทำให้ ประสบปั ญหำเมื่อต้ องมีกำรซ่อมแซม ทังยั
้ งไม่
สำมำรถปรับเปลีย่ นให้ ตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ งำนบำงประเภทของลูกค้ ำได้ เนื่องจำกเป็ นสินค้ ำที่ผลิตเพื่อให้
สำมำรถจำหน่ำยได้ ในหลำย ๆ ประเทศจึงมีรูปแบบและคุณสมบัติที่เป็ นมำตรฐำนทัว่ ไป ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงได้ มี
กำรลงทุนในสำยกำรผลิตสินค้ ำกลุม่ สำยอำกำศ เพื่อให้ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชำญของ INN สำมำรถร่ วมกันพัฒนำ
สินค้ ำให้ ได้ ตรงตำมควำมต้ องกำรทีเ่ ฉพำะเจำะจงของลูกค้ ำได้ เช่น สำยอำกำศที่มีรูปลักษณ์เข้ ำกับกำรตกแต่ง
ภำยในของอำคำร หรื อสำยอำกำศที่ สำมำรถปล่อยสัญญำณไปในทิศทำงที่ต้องกำรมุง่ เน้ นโดยเฉพำะได้ เป็ นต้ น
สำหรับสำยอำกำศที่บริ ษัทจำหน่ำยนัน้ สำมำรถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
 Indoor antenna ได้ แก่ สำยอำกำศสำหรั บใช้ รับส่งสัญ ญำณที่ได้ รับกำรออกแบบให้ ใช้ ภำยใน
อำคำร โดยจะน ำไปติ ด ไว้ ตำมจุ ด ต่ ำ ง ๆ ภำยในอำคำร เพื่ อ เป็ นจุ ด ปล่ อ ยสั ญ ญ ำณ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เช่น เพดำนทำงเดิน หรื อช่องลิฟท์ เป็ นต้ น
 Outdoor antenna ได้ แก่ สำยอำกำศสำหรับใช้ รับส่งสัญญำณที่ได้ รับกำรออกแบบให้ ใช้ สำหรับ
ภำยนอกอำคำร โดยจะนำไปติดไว้ บนเสำโทรคมนำคมที่สถำนีฐำน หรื อติดไว้ บนเสำโทรคมนำคม
ขนำดเล็กที่ติดตังอยู
้ บ่ นดำดฟ้ำหรื อป้ำยโฆษณำ

ภำพตัวอย่ำงสำยอำกำศสำหรับใช้ ภำยในอำคำร

ภำพตัวอย่ำงสำยอำกำศสำหรับใช้ ภำยนอกอำคำร

2.4 อุปกรณ์ โทรคมนาคมอื่นๆ
กลุม่ บริ ษัทยังมีกำรจำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคมอื่นๆ ดังนี ้
 สำยนำสัญญำณคลื่นควำมถี่วิทยุ (RF feeder cable :RFC) และหัวต่อ เป็ นอุปกรณ์ ที่ทำหน้ ำที่
รับ-ส่งสัญญำณข้ อมูลในรูปแบบของคลื่นควำมถี่วิทยุไปยังอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ โดย I21 เป็ นผู้จำหน่ำย
 อุปกรณ์และระบบควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครื อข่ำยไร้ สำย (Wi-fi) เช่น Wi-fi Access Point และ
Wi-fi receiver เป็ นต้ น โดย I21 เป็ นผู้จำหน่ำย
 อุปกรณ์ สนับสนุนหรื อเพิ่มประสิทธิภำพกำรกระจำยสัญญำณ เช่น อุปกรณ์ ที่ใช้ กรองสัญญำณ
(Filter) เพื่อกำจัดสัญญำณรบกวนในสำยสัญญำณ, อุปกรณ์ ทวนสัญญำณ (Repeater) ใช้ เพื่อ
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ขยำยสัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่, อุปกรณ์แบ่งสัญญำณ (Tapper) ใช้ เพื่อแบ่งสัญญำณออกเป็ น
2 ทำงไม่เท่ำกัน และอุปกรณ์สำหรับแยกสัญญำณในสำยนำสัญญำณ (Splitter) เพื่อให้ สำมำรถ
กระจำยสำยสัญญำณให้ ทวั่ ถึง เป็ นต้ น โดย INN เป็ นผู้จำหน่ำย

Tapper

สำยนำสัญญำณคลืน่ ควำมถี่วิทยุ และหัวต่อ

อุปกรณ์ Wi-Fi

Filter

Splitter

ภำพตัวอย่ำงอุปกรณ์โทรคมนำคมอื่น ๆ

3. ธุรกิจให้ เช่ าโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านโทรคมนาคม
กลุม่ บริ ษัทเริ่ มต้ นประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมในปี 2554 ภำยใต้ แนวคิดของกำร
ส่งเสริ มให้ มีกำรใช้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมร่ วมกัน โดยผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคม(Operator) เช่น ผู้
ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อผู้ให้ บริ กำรอินเตอร์ เน็ต สำมำรถหันไปมุ่งเน้ นที่กำรให้ บริ กำรต่อผู้บริ โภคได้ อย่ำงเต็มที่
โดยไม่ต้องมีภำระกำรลงทุนในโครงข่ำยมำกเช่นในอดีต กำรประกอบธุรกิจในกลุม่ นี ้จะดำเนินกำรโดย ALT, กิจกำร
ร่วมค้ ำ IH และบริ ษัทร่วม TSP ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทร่ วมดังกล่ำวยังคงอยูใ่ นระยะเริ่ มต้ นของกำรประกอบธุรกิจ จึงยังไม่มี
กำรดำเนินกำรในโครงกำรใดๆ
ลักษณะกำรให้ บริ กำรของกลุม่ ธุรกิจนี ้สำมำรถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
3.1 การให้ เช่ าโครงข่ ายเคเบิลใยแก้ วนาแสง (Fiber Optic Cable Network: FOC) พร้ อมอุ ปกรณ์
ต่ อเชื่อม : กลุม่ บริ ษัทจะดำเนินกำรสร้ ำงโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงในพื ้นที่เฉพำะที่มีควำมสำคัญ
ทำงเศรษฐกิ จ (Strategic Location) และจัด เตรี ย มจุด เชื่ อ มต่ อ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเช่ ำ ใช้ บริ ก ำรสำมำรถน ำ
อุปกรณ์ของตนมำเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ำยใยแก้ วนำแสงของกลุม่ บริ ษัทได้ ปั จจุบนั มีกำรดำเนินกำร
อยู่ 4 โครงกำร ประกอบด้ วยโครงกำรที่ดำเนินกำรโดย ALT 2 โครงกำร ได้ แก่ โครงข่ำยให้ เช่ำในนิคม
อุต สำหกรรมเหมรำชและโครงข่ ำ ยให้ เช่ ำ บนแนวเสำโทรเลขตำมทำงรถไฟ และเป็ นโครงกำรที่
ดำเนินกำรโดยกิจกำรร่วมค้ ำ IH อีก 2 โครงกำร ซึง่ ติดตังอยู
้ ต่ ำมเส้ นทำงคมนำคมหลักในเขตศูนย์กลำง
ย่ำนธุรกิจ (Central Business District :CBD) และบริ เวณเส้ นทำงหลักรอบกรุ งเทพฯ ทังนี
้ ้ กำรให้ เช่ำ
โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงดังกล่ำวจะเป็ นกำรให้ เช่ำแบบสัญญำเช่ำดำเนินงำน (Operating Lease)
3.2 การให้ เช่ าเสาโทรคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับสถานีฐาน(Site Facilities) : กลุม่
บริ ษัทดำเนินกำรสร้ ำงเสำโทรคมนำคมรวมทังติ
้ ดตังอุ
้ ปกรณ์อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น สำยอำกำศ
(Antenna), ตู้โทรคมนำคม, แบตเตอรี่ เป็ นต้ น ในบริ เวณทีม่ ีศกั ยภำพเพื่อให้ ลกู ค้ ำซึง่ เป็ นผู้ให้ บริกำร
ด้ ำนโทรคมนำคม(Operator) นำอุปกรณ์ประเภท Active ของตนมำติดและเปิ ดใช้ สญ
ั ญำณ (On
Service) ปั จจุบนั มีกำรดำเนินกำรอยู่ 1 โครงกำร ได้ แก่ โครงกำรให้ เช่ำเสำโทรคมนำคมในสถำนีบริ กำร
น ้ำมัน ซึง่ เป็ นโครงกำรที่ดำเนินกำรโดยกิจกำรร่วมค้ ำ IH ทังนี
้ ้ กำรให้ เช่ำเสำโทรคมนำคมดังกล่ำวจะ
เป็ นกำรให้ เช่ำแบบสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (Financial Lease) ซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ที่เช่ำจะเป็ นของ
ลูกค้ ำเมื่อสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลง
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l------------l

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

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกลุม่
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
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมโทรคมนำคมมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทังจำกควำมต้
้
องกำรของผู้บริ โภคที่มี
กำรใช้ เทคโนโลยีในชี วิต ประจ ำวันที่ เพิ่ ม ขึน้ และจำกกำรสนับ สนุน ของทำงภำครั ฐที่ ต้องกำรส่งเสริ ม ให้ มี กำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน, เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ และยกระดับคุณภำพ
ชี วิ ต ของครั ว เรื อน ส่งผลให้ ผ้ ูให้ บ ริ ก ำรในด้ ำ นโทรคมนำคม(Operators) เช่ น ผู้ให้ บ ริ ก ำรโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ หรื อ
อินเตอร์ เน็ ต ต่ำงพยำยำมพัฒ นำคุณ ภำพกำรให้ บริ กำรและขยำยขอบเขตพืน้ ที่กำรให้ บริ กำรของตนให้ สำมำรถ
ครอบคลุมได้ มำกที่สุด ส่งผลให้ ผ้ ูประกอบกำรในระดับของผู้จัดหำ(Vendor), ผู้ให้ บริ กำรสร้ ำงและติดตังอุ
้ ปกรณ์
โทรคมนำคม(Contractors) และผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโครงข่ำย(Network Provider) ต้ องพยำยำมนำเสนอสินค้ ำและบริ กำร
ที่ ส ำมำรถตอบสนองต่ อ ควำมต้ องกำรของกลุ่ม ลูก ค้ ำที่ เป็ นผู้ ให้ บริ ก ำรด้ ำนโทรคมนำคม (Operator) ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพที่สดุ
กลุ่ม บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญ ในกำรเป็ นกลไกสำคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนให้ ธุรกิจของผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคมสำมำรถเติบโตได้ อย่ำงยัง่ ยืน ด้ วยกำรสนับสนุนให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรด้ ำน
โทรคมนำคมสำมำรถพัฒนำคุณภำพและควำมครอบคลุมของกำรให้ บริ กำรแก่ผ้ บู ริ โภคได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
โดยกำรนำเสนอสินค้ ำและบริ กำรแก่กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทภำยใต้ กลยุทธ์กำรตลำดดังต่อไปนี ้
การรักษาคุณภาพของสินค้ าและบริการ
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อคุณภำพของสินค้ ำและบริ กำรเป็ นอย่ำงยิ่ง โดยบริ ษัทได้ คดั สรรสินค้ ำจำกผู้ผลิตที่มี
คุณ ภำพมำตรฐำน และมี ก ำรก ำหนดนโยบำยควบคุม และตรวจสอบคุณ ภำพของสิ น ค้ ำ ในทุก ขัน้ ตอนภำยใต้
หลักเกณฑ์ “Quality-Cost-Delivery (QCD)” เพื่อตรวจสอบคุณภำพของสินค้ ำที่จะนำมำผลิตหรื อจำหน่ำยให้ เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนภำยใต้ ต้นทุนที่ดีที่สดุ และกำรจัดส่งที่ตรงตำมเวลำ เนื่องจำกสินค้ ำที่บริ ษัทจำหน่ำ ยจะต้ องมีคณ
ุ ภำพ
มำตรฐำนพร้ อมที่จะทำงำนร่ วมกับอุปกรณ์ ด้ำนโทรคมนำคมของลูกค้ ำให้ เกิดระบบกำรทำงำนที่เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด โดยสินค้ ำของบริ ษัทที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มีดงั นี ้
มาตรฐานการทดสอบ
มำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก.)

European Conformity (CE)
IP55
IP56

ประเภทสินค้ า
เคเบิลเส้ นใยนำแสง โทรคมนำคม แบบติดตังในท่
้ อร้ อย
สำยและฝังดินโดยตรง (กลุม่ ผลิตภัณฑ์ มอก.2165-2548)
เคเบิลเส้ นใยนำแสง โทรคมนำคม แบบแขวนในอำกำศรับ
น ้ำหนักตัวเองได้ (กลุม่ ผลิตภัณฑ์ มอก.2166-2548)
เสำส่งสัญญำณที่ยดื หดได้ ด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ำ
(Telescopic pole)
ตู้โทรคมนำคม ประเภท Prefabricated Shelter
ตู้โทรคมนำคม ประเภท Outdoor Enclosure

หน่ วยงานที่รับรอง/ทดสอบ
สำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม (สมอ.)
TUV SUD PSB (Thailand) Limited
สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กโทรนิกส์
สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กโทรนิกส์

ในส่วนของกำรให้ บริ กำรนัน้ บริ ษัทมีทีมงำนวิศวกรผู้เชี่ ยวชำญและมีประสบกำรณ์ มำกกว่ำ 6 ปี ในกำร
ควบคุมและตรวจสอบงำนแต่ละขันตอนก่
้
อนส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยบริ ษัทมีระบบกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ ำของ
งำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำจะสำมำรถส่งมอบงำนให้ แก่ลกู ค้ ำได้ ต ำมระยะเวลำที่กำหนด ทังนี
้ ้ ALT GTS
INN และ I21 ได้ รับ กำรรั บ รองมำตรฐำนระบบบริ ห ำรงำนคุณ ภำพ ISO 9001:2008 จำกสถำบัน MASCI WIT
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International Assessment (Thailand) Co,, Ltd. SGS และ SGS ตำมลำดับ ดังนันลู
้ กค้ ำจึงมัน่ ใจได้ ว่ำนอกจำกจะ
ได้ รับสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพแล้ ว บริ ษัทยังมีระบบกำรทำงำนที่ได้ มำตรฐำนสำกลอีกด้ วย
สำหรับธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมนัน้ กลุม่ บริ ษัทอำศัยควำมเชี่ยวชำญในกำรติดตังและ
้
บำรุงรักษำโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง รวมถึงกำรเป็ นผู้จดั จำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคมในกำรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภำพมำตรฐำนมำใช้ ในโครงกำรลงทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนให้ เช่ำของบริ ษัท นอกจำกนี ้ โครงกำรลงทุนในโครงสร้ ำง
พื น้ ฐำนให้ เช่ ำ ของกลุ่ม บริ ษั ท ในแต่ละโครงกำรนัน้ ล้ ว นแต่ ตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ เฉพำะที่ มี ค วำมสำคัญ ทำงเศรษฐกิ จ
(Strategic Location) อำทิ เส้ นทำงคมนำคมหลักในเขตศูนย์กลำงย่ำนธุรกิจ (Central Business District :CBD) และ
บริ เวณเส้ นทำงหลักรอบกรุ งเทพฯ สำหรับกำรให้ บริ กำรในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้ เคียง และเส้ น ทำงตำมแนวทำง
รถไฟสำหรับกำรขยำยโครงข่ำยที่ สำมำรถครอบคลุมพืน้ ที่ให้ บริ กำรได้ ทั่วประเทศ ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษัทเชื่ อมั่นว่ำ กำร
นำเสนอโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมให้ เช่ำในพื ้นที่เฉพำะที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจดังกล่ำวนี ้ จะเป็ นที่
ต้ องกำรของลูกค้ ำที่เป็ นกลุม่ ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคม และเป็ นปั จจัยสำคัญที่ช่วยให้ กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทสำมำรถ
ยกระดับคุณภำพกำรให้ บริ กำรแก่ผ้ บู ริ โภคได้ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ทงลู
ั ้ กค้ ำและบริ ษัทสำมำรถเติบโตร่ วมกัน
อย่ำงยัง่ ยืนได้
การวิจัยและพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
กลุม่ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรวิจยั และพัฒนำ โดยกลุม่ บริ ษัทมีกำรจัดตังแผนก
้
Solution Design ตังแต่
้
ปี 2552 เพือ่ ทำหน้ ำทีว่ ิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงออกแบบระบบของงำนบริ กำรให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และ
บริ ษัทย่อย ได้ แก่ INN ได้ มีกำรจัดตังฝ่
้ ำยวิศวกรรมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อทำหน้ ำที่วิจยั และพัฒนำสินค้ ำประเภท
สำยอำกำศ (Antenna) ขึ ้นโดยเฉพำะตังแต่
้ ปี 2555
ในกำรพัฒนำสินค้ ำ ทีมงำนผู้เชี่ยวชำญของบริ ษัทจะมุ่งเน้ นกำรมีรูปแบบที่กระทัดรัด, ทันสมัย และสะดวก
ต่อกำรใช้ งำน เพื่ อช่วยลดต้ นทุนกำรผลิตภำยใต้ รูปลักษณ์ ที่สวยงำมและกำรใช้ งำนที่สะดวก เช่น กำรออกแบบ
สำยอำกำศภำยในอำคำร (Indoor Antenna) ให้ มีรูปแบบที่กลมกลืนไปกับตัวอำคำร, กำรติดตัง้ Outdoor enclosure
ที่มีกำรออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ใ ห้ กลมกลืนไปกับสภำพแวดล้ อม, กำรพัฒนำรถสื่อสำรเคลื่อนที่ซึ่งใช้ ระบบไฮดรอลิก
หรื อระบบไฟฟ้ำ ในกำรยกเสำอำกำศขึ ้น-ลง และกำรพัฒนำหน่วยสื่อสำรเคลื่อนที่ประเภท Cell on Legs ซึ่งได้ รับ
รำงวัลจำกสถำบันวิจยั และพัฒนำอุตสำหกรรมโทรคมนำคม เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ กลุม่ บริ ษัทยังมีกำรพัฒนำสินค้ ำเพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรเฉพำะกลุม่ ของลูกค้ ำ (Niche Market) โดยกลุม่ บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบกำรที่สำมำรถผลิตและ
ออกแบบสำยอำกำศ (Antenna) ได้ ต ำมควำมต้ อ งกำรของลูกค้ ำทัง้ ในด้ ำนรู ป ลัก ษณ์ แ ละควำมสำมำรถในกำร
กระจำยสัญญำณไปในทิศทำงตำมที่ต้องกำร (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4 หัวข้ อ กำรวิจยั และพัฒนำ)
ทัง้ นี ้ กลุ่ม บริ ษั ท เชื่ อมั่น ว่ำ กำรที่ บ ริ ษั ทให้ ควำมสำคัญ ต่อกำรวิ จัยและพัฒ นำสิน ค้ ำและบริ ก ำรเพื่ อให้
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเฉพำะกลุ่มได้ นนั ้ นับเป็ นปั จจัยสำคัญ ที่ทำให้ กลุ่มบริ ษั ทมีควำม
แตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น และเป็ นกำรเพิ่มโอกำสให้ บริ ษัทได้ รับทรำบข้ อมูลควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ เพื่อ
นำมำพัฒนำกำรทำงำนเพื่อก้ ำวสูก่ ำรเป็ นผู้นำตลำดในอนำคต
การนาเสนอสินค้ าและบริการที่ครบวงจร
กลุ่ม บริ ษั ท นับ เป็ น ผู้น ำในด้ ำ นกำรเสนอสิ น ค้ ำ และบริ ก ำรที่ ค รบวงจร(one stop solution for telecom
provider)จำกกำรประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษัทในกลุม่ ที่มลี กั ษณะสำมำรถเชื่อมโยงและสนับสนุนซึง่ กันและกัน โดย
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ประกอบด้ วย I21 ซึง่ ทำหน้ ำที่เป็ นผู้จดั หำและจำหน่ำยสินค้ ำ (Product Supply), INN ซึง่ เป็ นทำหน้ ำที่เป็ นผู้ให้ บริ กำร
ซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนำคมและพัฒนำสินค้ ำ (Maintenance and Development), GTS ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ กำรสร้ ำง
สถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม (Construction and Service) โดยทังหมดนี
้
้อยูภ่ ำยใต้ กำรวำงนโยบำยหลัก
ในกำรประกอบธุรกิจจำก ALT ซึง่ ประกอบธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรติดตัง้ อุปกรณ์ รวมถึงลงทุนในโครงสร้ ำง
พื ้นฐำนให้ เช่ำ(Network Provider) ทำให้ กำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทสำมำรถเติบโตและขยำยธุรกิจได้ อย่ำง
ต่อเนื่อง และส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทนับเป็ นผู้ประกอบกำรที่สำมำรถให้ บริ กำรได้ แบบครบวงจร (one stop solution for
telecom provider) ซึ่งสำมำรถตอบสนองทุกควำมต้ องกำรของลูกค้ ำด้ ำนโทรคมนำคมได้ อย่ำงหลำกหลำยและ
ครอบคลุมที่สดุ
การรักษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
ด้ วยประสบกำรณ์มำกกว่ำ 15 ปี ในอุตสำหกรรมโทรคมนำคมของบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
ทำให้ บริ ษัทเข้ ำใจถึงทุกควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเป็ นอย่ำงดี และมุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเพื่อให้
ได้ ควำมพึงพอใจสูงสุด บริ ษัทมีนโยบำยให้ พนักงำนติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อรับทรำบถึงปั ญหำและ
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และนำข้ อมูลมำพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ ปัญหำให้ กบั ลูกค้ ำได้ เช่น กำรพั ฒนำรถ
สือ่ สำรเคลือ่ นที่ (Ready to Drive) สำหรับใช้ เป็ นสถำนีฐำนชัว่ ครำวในบำงบริ เวณที่ต้องกำรเพิ่มกำรกระจำยสัญญำณ
หรื อกำรพัฒนำสำยอำกำศภำยในและนอกอำคำร (Indoor and Outdoor Antenna) ให้ สำมำรถกระจำยสัญญำณใน
รู ปแบบที่ลกู ค้ ำต้ องกำรได้ จำกควำมใส่ใจและมุ่งมัน่ ที่จะช่วยสนับสนุนกำรเติบโตของลูกค้ ำมำโดยตลอด ส่งผลให้
กลุ่ม บริ ษั ท ได้ รับควำมไว้ วำงใจจำกลูก ค้ ำ และได้ รับ กำรคั ดเลือ กให้ เป็ น ผู้น ำเสนอสิน ค้ ำและบริ กำรต่ำงๆ อย่ำง
สม่ำเสมอ
นอกจำกนี ้ กลุ่มบริ ษัทยังมีนโยบำยในกำรรักษำควำมสัมพันธ์ กับลูกค้ ำในระยะยำวด้ วยกำรไม่ประกอบ
ธุรกิจทับซ้ อนกันกับกลุ่มลูกค้ ำหลักของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่กลุม่ ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์ เน็ต โดยกลุ่ม
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงชัดเจนว่ำ จะมุง่ เน้ นที่กำรเป็ นผู้จดั หำสินค้ ำ และบริ กำร รวมถึงกำร
เป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำยเท่ำนัน้ (Pure network provider) เพื่อพร้ อมทำหน้ ำที่เป็ นกลไกสำคัญในกำรช่วยส่งเสริ มกำร
ประกอบธุรกิจของกลุม่ ลูกค้ ำหลักของบริ ษัทให้ สำมำรถยกระดับคุณภำพและขยำยพื ้นที่กำรให้ บริ กำรให้ ได้ ครอบคลุม
มำกที่สดุ ทังนี
้ ้ เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนร่วมกันกับลูกค้ ำที่เป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมได้ ทกุ รำยนัน่ เอง
การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ธุรกิจโทรคมนำคมเป็ นธุรกิจซึง่ มีลกู ค้ ำปลำยทำงเป็ นผู้บริ โภคจำนวนมำกที่มคี วำมต้ องกำรติดต่อสือ่ สำรและ
รับ-ส่งข้ อมูลตลอดเวลำในชีวิตประจำวัน ทำให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมซึ่งเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำหลักของบริ ษัทนันต้
้ อง
พัฒนำคุณภำพกำรให้ บริ กำรและขยำยขอบเขตกำรให้ บริ กำรให้ ครอบคลุมมำกที่สดุ ดังนัน้ ในกำรเลือกใช้ สินค้ ำและ
กำรติดตัง้ อุปกรณ์ ต่ำงๆ จึง ต้ องอำศัยบุคลำกรที่มีควำมรู้ เรื่ องอุปกรณ์ ที่ใช้ และกำรติดตัง้ เป็ นอย่ำงดี เพื่อให้ ลกู ค้ ำ
สำมำรถเปิ ดใช้ สญ
ั ญำณ (On service) ได้ ตรงตำมเวลำและสำมำรถรักษำคุณ ภำพสัญ ญำณได้ ตำมมำตรฐำนที่
กำหนด รวมทังสำมำรถปฏิ
้
บตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน
กลุม่ บริ ษัทมีบคุ ลำกรที่มีควำมรู้ควำมชำนำญในธุรกิจโทรคมนำคมเป็ นอย่ำงดีเพื่อพร้ อมให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ
โดยกว่ำ 15 ปี ในกำรประกอบธุรกิจ กลุม่ บริ ษัทมีบคุ ลำกรผู้เชี่ยวชำญทังทำงด้
้
ำนกำรติดตัง,้ ซ่อมแซม, ออกแบบ และ
พัฒนำสินค้ ำในกลุ่มโทรคมนำคม ซึ่งพร้ อมให้ คำแนะนำในกำรเลือกใช้ อุปกรณ์ และวิธีกำรติดตังที
้ ่เหมำะสมให้ แก่
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ลูกค้ ำภำยใต้ เงื่อนไขและงบประมำณที่กำหนด ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทได้ รับควำมไว้ วำงใจและเชื่อมัน่ จำกกลุ่มลูกค้ ำ
ตลอดระยะเวลำที่ผำ่ นมำ
การสร้ างพันธมิตรทางการค้ า
กลุ่มบริ ษัทตระหนักดีว่ำ ควำมสำเร็ จหรื อควำมเติบโตของบริ ษัทนัน้ ไม่สำมำรถเกิดขึ ้นได้ ถ้ำขำดคู่ค้ำที่ดี
ดังนันบริ
้ ษัทจึงให้ ควำมสำคัญกับกำรเติบโตไปพร้ อมๆกับคู่ค้ำซึง่ ได้ แก่ ผู้ ผลิตและจัดหำสินค้ ำและวัตถุดิบ, ผู้รับเหมำ
และผู้รับเหมำช่วง รวมถึงกลุม่ ลูกค้ ำ ซึง่ จำกควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั คู่ค้ำทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัท
สำมำรถจัดหำสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพมำจำหน่ำย ในส่วนของกำรผลิตสินค้ ำนัน้ กลุม่ บริ ษัทมีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำที่มีควำม
ชำนำญเฉพำะด้ ำน ซึ่งทำหน้ ำที่เสมือนสำยกำรผลิตให้ แก่บริ ษัท ซึ่งเป็ นกำรลดภำระกำรลงทุนของบริ ษัทและช่วยให้
พันธมิตรทำงกำรค้ ำของบริ ษัทมีกำรใช้ สำยกำรผลิตได้ อย่ำงเต็มประสิทธิ ภำพมำกขึ ้น ในส่วนของกำรให้ บริ กำรก็
เช่นเดียวกัน กลุ่มบริ ษัทมีพันธมิตรทำงกำรค้ ำที่เป็ นผู้รับเหมำช่วงซึ่งทำหน้ ำที่ให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำของบริ ษัทได้ ทั่ว
ประเทศภำยใต้ กำรควบคุมกำรทำงำนของทีมงำนวิศวกรของบริ ษัท ซึง่ เป็ นกำรช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำร
แก่ลกู ค้ ำได้ อย่ำงครอบคลุมยิ่งขึ ้น (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ หัวข้ อกำรจัดหำ
สินค้ ำและบริ กำร)
ในกำรติดต่อกับคู่ค้ำ กลุม่ บริ ษัทไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้ นที่กำรซื ้อขำยสินค้ ำและบริ กำรเท่ำนัน้ แต่ยงั รวมไปถึง
กำรแลกเปลีย่ นข้ อมูลเกี่ยวกับโอกำสทำงกำรตลำดในกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยใหม่ๆ อีกด้ วย ซึง่ จำกกำรแลกเปลีย่ นข้ อมูล
ข่ำวสำรกับพันธมิตรทำงกำรค้ ำ ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทได้ รับโอกำสในกำรขยำยฐำนลูกค้ ำไปยังต่ำงประเทศ เช่น กำร
ส่งออกรถสื่อสำรเคลื่อนที่ไปจำหน่ำยในประเทศเนปำล หรื อ กำรส่งออก Cell On Wheels ในประเทศสำธำรณรัฐ
สหภำพเมียนมำร์ เป็ นต้ น ซึ่งกำรที่กลุม่ บริ ษัทได้ มีโอกำสทำงธุรกิจเพิ่มมำกขึ ้น รวมถึงกำรที่กลุม่ บริ ษัทสำมำรถเพิ่ม
ควำมสำมำรถในรองรับกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำได้ นนั ้ ก็เป็ นผลมำจำกกำรมีพนั ธมิตรทำงกำรค้ ำที่ดีนนั่ เอง
ลักษณะของลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทแบ่งกลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทออกเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ กลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม
โทรคมนำคม(Telecommunication : TELCO)และกลุม่ ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอื่น (Non-Telecommunication
: Non-TELCO)
1. กลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมโทรคมนำคม (Telecommunication : TELCO) : บริ ษัทมีกำร
จำหน่ำยสินค้ ำให้ กบั ผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98.93 , 99.74 และร้ อยละ 99.58
ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมตำมงบกำรเงินรวมเสมือนในปี 2557 , ปี 2558 และงวด 3 เดือน
แรกของปี 2559 ตำมลำดับ โดยลูกค้ ำในกลุม่ ที่เป็ นผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2
กลุม่ ดังนี ้
1.1 กลุม่ ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคม (Operators) ได้ แก่ ผู้ประกอบกำรที่ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อ
อินเตอร์ เน็ตกับผู้บริ โภค ซึ่งลูกค้ ำกลุ่มนี ้มีควำมต้ องกำรที่จะขยำยโครงข่ำยของตนเองให้ ครอบคลุม
พื ้นที่ให้ ได้ มำกที่สดุ เพื่อรองรับควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรของผู้บริ โภคที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง อีกทังยั
้ ง
พยำยำมที่จะปรับปรุ งคุณภำพของสัญญำณให้ ดีที่สดุ ดังนัน้ ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวจึงจำเป็ นต้ องเพิ่ม
จำนวนสถำนีฐำนหรื อเพิ่มอุปกรณ์ โทรคมนำคมเพื่อช่วยยกระดับกำรให้ บริ กำรให้ เกิดประสิทธิ ภำพ
สูงสุด ดังนัน้ ลูกค้ ำกลุ่มดังกล่ำวจึงนับเป็ นลูกค้ ำหลักสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ กลุ่ม
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ธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม ,กลุม่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำใน
กลุม่ โทรคมนำคม และกลุม่ ธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม ทังนี
้ ้ ลูกค้ ำกลุม่ ดังกล่ำวคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.00 , ร้ อยละ 58.51 และร้ อยละ 81.94ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวม
ตำมงบกำรเงินรวมเสมือนในปี 2557 , ปี 2558 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 ตำมลำดับ
1.2 กลุม่ ผู้ประกอบกำรอื่นในอุตสำหกรรมโทรคมนำคม ได้ แก่ ผู้ประกอบกำรที่เป็ นผู้รับเหมำ (Contractors)
ซึ่งได้ รับงำนจำกผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคม (Operator) หรื อผู้ประกอบกำรที่เป็ นผู้จัดหำและจำหน่ำย
อุปกรณ์โทรคมนำคม (Vendor) เนื่องจำกในกำรประมูลงำนจำกผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่นนั ้ จะ
มีกำรกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมำใช้ ในงำนโครงกำรของตนเอง และผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภทที่ จ ะน ำมำใช้ นัน้ จะต้ อ งผ่ำ นกำรขึน้ ทะเบี ย นอยู่ในทะเบี ย นผลิต ภัณ ฑ์ ข องผู้ป ระกอบกำร
ของสินค้ ำและบริ กำรมำโดยตลอด ส่งผลให้ ลกู ค้ ำกลุม่ ที่เป็ นผู้รับเหมำและผู้จดั หำอุปกรณ์โทรคมนำคม
นีเ้ ชื่ อมั่นและเลือกใช้ สิน ค้ ำของบริ ษั ท ในกำรทำงำน จึงนับ เป็ น ลูกค้ ำสำคัญ สำหรั บธุรกิ จจ ำหน่ำย
อุป กรณ์ โทรคมนำคมของกลุ่มบริ ษัท นอกจำกนี ้ กลุ่มบริ ษัท ยังได้ รับควำมไว้ วำงใจจำกลูกค้ ำกลุ่ม
ผู้ป ระกอบกำรรั บ เหมำที่ ได้ รั บ งำน ให้ ท ำหน้ ำ ที่ เป็ น ผู้รั บ เหมำช่ ว ง (Sub-contract) อี ก ด้ ว ย กลุ่ม
ผู้ประกอบกำรรับเหมำจึงนับเป็ นลูกค้ ำที่สำคัญอีกกลุม่ หนึ่งของธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน ติดตัง้
และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม ทังนี
้ ้ กลุม่ ลูกค้ ำนี ้คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34.93 , ร้ อยละ 41.23 และ
ร้ อยละ 17.65 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมตำมงบกำรเงินรวมเสมือนในปี 2557 , ปี 2558
งวด 3 เดือนแรกของปี 2559 ตำมลำดับ
2. กลุม่ ลูกค้ ำในอุตสำหกรรมอื่น (Non-Telecommunication: Non-TELCO) : กลุม่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำ
และให้ บริ กำรแก่กลุ่มลูกค้ ำที่ไม่ได้ อยู่ในอุตสำหกรรมโทรคมนำคม แต่มีควำมต้ องกำรใช้ สินค้ ำและบริ กำร
ของกลุ่มบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 1.07 ,ร้ อยละ 0.26 และร้ อยละ 0.42 ของรำยได้ จำกกำรขำยและ
ให้ บริ กำรรวมตำมงบกำรเงินรวมเสมือนในปี 2557 , ปี 2558 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 โดยตัวอย่ำง
ของลูกค้ ำกลุม่ นี ้ได้ แก่ หน่วยงำนรำชกำรที่มีควำมต้ องกำรใช้ รถสือ่ สำรเคลือ่ นที่ เช่น หน่วยงำนควำมมัน่ คง ,
ผู้รับเหมำงำนทัว่ ไปที่ไม่ใช่กลุม่ โทรคมนำคม รวมถึงร้ ำนค้ ำทัว่ ไป ที่มีควำมต้ องกำรซื ้อสินค้ ำของกลุม่ บริ ษัท
เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อต่ำงๆ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 และปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำในสัดส่วนที่มำกกว่ำ
ร้ อยละ 10 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บ ริ กำรรวมเป็ นจำนวนปี ละ 3 รำย สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี
2559 กลุม่ บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ 1 รำยเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28.96 ของรำยได้ จำกกำร
ขำยและให้ บริ กำรรวมตำมงบกำรเงินรวม และมีกำรจำหน่ำยสินค้ ำและให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ 1 รำย ในสัดส่วนที่
มำกกว่ำร้ อยละ 10 ของรำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ กำรรวมตำมงบกำรเงินรวม
การจัดจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
เนื่องด้ วยแต่ละกลุ่มลูกค้ ำมีวิธีกำรและขันตอนกำรจั
้
ดซื ้อที่แตกต่ำงกัน กลุ่มบริ ษัทจึงมีกำรแบ่งฝ่ ำยขำยและ
กำรตลำดตำมลักษณะของกลุม่ ลูกค้ ำ เพื่อติดตำมข่ำวสำรและนำเสนอสินค้ ำและบริ กำรซึ่งสำมำรถตอบสนองควำม
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ต้ องกำรของลูกค้ ำแต่ละกลุม่ ให้ ได้ สงู สุด โดยบริ ษัทแบ่งกลุม่ ลูกค้ ำออกเป็ น 2 กลุม่ หลักและมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
สำหรับลูกค้ ำแต่ละกลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่ มลู กค้ าในอุ ตสาหกรรมโทรคมนาคม (TELCO) ซึ่งในอุตสำหกรรมนี ้ แบ่งลูกค้ ำออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่
1.1 กลุ่มผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคม (Operators) กลุม่ บริ ษัทใช้ ช่องทำงกำรนำเสนอสินค้ ำและบริ กำร
ให้ แก่ลูกค้ ำโดยกำรให้ พ นักงำนติด ต่อกับลูกค้ ำโดยตรง เริ่ ม จำกกำรขอขึน้ ทะเบีย นในทะเบี ยนผู้ค้ ำ
(Approved vendor list) ของลูกค้ ำ ซึ่งต้ อ งผ่ำนกำรตรวจสอบคุณ สมบัติ ของสิน ค้ ำและบริ ก ำรตำม
มำตรฐำนของลูกค้ ำแต่ละรำยก่อน จำกนันเมื
้ ่อมีกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง ลูกค้ ำจะส่งเอกสำรข้ อกำหนดของผู้
ว่ำจ้ ำง (Term of reference: TOR) มำเพื่อให้ กลุม่ บริ ษัทมำพิจำรณำรำคำและควำมสำมำรถในกำรผลิต
จำกนัน้ กลุม่ บริ ษัทจะมีกำรประชุมกันภำยในถึงกำรคำนวณต้ นทุน, ระยะเวลำในกำรจัดหำวัตถุดิบ และ
กำรจัดส่งสินค้ ำ เพื่อตอบกลับไปยังลูกค้ ำ และเมื่อได้ รับกำรตอบรับจึงจะเข้ ำสูก่ ระบวนกำรเปิ ดใบสัง่ ซื ้อ
และส่งมอบสินค้ ำหรื อบริ กำรต่อไป ทังนี
้ ้ พนักงำนของกลุม่ บริ ษัทจะทำหน้ ำที่ติดตำมข่ ำวสำรข้ อมูลกำร
เปิ ดรับขึ ้นทะเบียนผู้ค้ำของลูกค้ ำ รวมถึงคอยติดตำมแผนกำรลงทุนของลูกค้ ำ อย่ำงใกล้ ชิด เพื่อเตรี ยม
ควำมพร้ อมในกำรนำเสนอสินค้ ำและบริ กำรให้ แก่ลกู ค้ ำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

1.2 กลุ่มผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส่วนใหญ่ได้ แก่ ผู้ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน
และติดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรคมนำคมที่ได้ รับงำนประมูลจำกลูกค้ ำ (Contractor) บริ ษัทจะใช้ ช่องทำงกำร
ติดต่อโดยตรงกับลูกค้ ำเช่นเดียวกัน โดยพนักงำนของกลุ่มบริ ษั ทจะทำหน้ ำที่ ติดตำมข่ำวสำรว่ำมี
ผู้รับเหมำรำยใดที่ได้ รับงำนจำกผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมบ้ ำง เพื่อเตรี ยมติดต่อเข้ ำไปนำเสนอสินค้ ำ
และบริ กำร นอกจำกนี ้ กำรที่สินค้ ำและกำรให้ บริ กำรของกลุม่ บริ ษัทได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนทะเบียนใน
ทะเบียนผู้ค้ำ (Authorized vendor list) ของลูกค้ ำที่เป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมที่นนั ้ ยังนับเป็ น
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยโดยอ้ อมที่ทำให้ ผ้ รู ั บเหมำที่ได้ รับงำนรู้ ว่ำสำมำรถใช้ สินค้ ำของกลุ่มบริ ษัทใน
งำนของตนได้
2. กลุ่มลูกค้ าในอุตสาหกรรมอื่น (Non-TELCO) กลุม่ บริ ษัทใช้ ทงช่
ั ้ องทำงกำรจัดจำหน่ำยทำงตรงโดยมีกำร
ติดตำมข่ำวสำรอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอสินค้ ำและบริ กำรให้ กลุม่ ลูกค้ ำที่เห็นว่ำมีโอกำสทำงธุรกิจ และใช้
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยโดยอ้ อมจำกกำรแนะนำของพันธมิตรทำงกำรค้ ำ เช่น ผู้รับเหมำหรื อผู้จดั จำหน่ำย
สินค้ ำที่ช่วยแจ้ งข่ำวสำรว่ำมีกลุม่ ลูกค้ ำรำยใดที่นำ่ จะนำเสนอสินค้ ำและบริ กำรของกลุม่ บริ ษัทได้
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ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทยังมีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ สินค้ ำและบริ กำรโดยลูกค้ ำสำมำรถติดต่อสอบถำมข้ อมูล
จำกฝ่ ำยกำรตลำดและกำรขำยได้ โดยตรง หรื อ เลื อ กชมสิ น ค้ ำและบริ ก ำรได้ จำกเว็ บ ไซต์ www.alt.co.th,
www.i21.co.th และ www.innovatelecom.co.th ของกลุม่ บริ ษัท
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาพรวมธุรกิจโทรคมนาคม
คำว่ำ “โทรคมนำคม (Telecommunication)” ตำมคำจำกัดควำมของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ
นัน้ หมำยถึ ง “การส่ ง ข่ า วสารทุ ก รู ป แบบไม่ ว่ า จะเป็ นเสี ย งพู ด , ตัว อัก ษร, สัญ ลัก ษณ์ , ภาพถ่ า ย, Graphics,
ภาพเคลือ่ นไหว (Video) ฯลฯ ไปยังปลายทาง โดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้าหรื อสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ว่ารู ปแบบใด
และไม่จากัดว่าจะไปใช้สือ่ ชนิ ดใด (เช่น ระบบวิ ทยุ, คู่สายทองแดง หรื อ optical fiber ฯลฯ)”
ระบบกำรสื่อสำรนันเริ
้ ่ มต้ นพัฒ นำมำจำกกำรสื่อสำรแบบมีสำย (Fixed Line Communication) จำกนัน้
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรแบบไร้ สำย (Wireless Communication) จึงได้ ถูกพัฒนำขึ ้นเพื่อเป็ นทำงเลือกของกำรสื่อสำร
และมี ก ำรก ำหนดมำตรฐำนและควบคุม กำรใช้ คลื่ น ควำมถี่ ซึ่ ง เป็ นตัว กลำงในกำรสื่ อ สำรข้ อ มูล จำกสหภำพ
โทรคมนำคมระหว่ำงประเทศเพื่อให้ กำรให้ ใช้ คลื่นควำมถี่เป็ นไปในทิ ศทำงเดียวกันโดยไม่ให้ เกิดกำรรบกวนกัน กำร
สือ่ สำรแบบมีสำย (Fixed Line Communication) นันมี
้ จดุ เด่นที่สำมำรถพัฒนำอัตรำเร็ วในกำรสือ่ สำรข้ อมูลได้ สงู กว่ำ
ในขณะที่กำรสือ่ สำรแบบไร้ สำย (Wireless Communication) นันมี
้ จดุ เด่นที่ควำมสะดวกในกำรสื่อสำรขณะเคลือ่ นที่
หรื อข้ ำมพื ้นที่ได้ โดยกำรสื่อสำรทัง้ 2 แบบนี ้ยังได้ มีกำรพัฒนำตัวกลำงและกำรแปลงรู ปสัญญำณให้ สำมำรถรองรับ
กำรสื่อสำรข้ อมูลที่มีปริ มำณมำกในอัตรำเร็ วสูงได้ หรื อที่เรี ยกว่ำกำรสื่อสำรแบบบรอดแบนด์ (Broadband) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรรับส่งข้ อมูล
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทนันเกี
้ ่ยวข้ องกับกำรสื่อสำรแบบไร้ สำยและกำรสื่อสำรแบบบรอดแบนด์
เป็ น หลัก กำรเติ บ โตของเทคโนโลยี ก ำรสื่อ สำรไร้ สำยนัน้ เป็ นไปอย่ ำ งก้ ำวกระโดดโดยเฉพำะในยุค มำตรฐำน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ 2G ที่มีกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับผู้ใช้ บริ กำรให้ มำกขึ ้นกว่ำในยุค 1G ที่เน้ นเฉพำะกำร
สื่อสำรข้ อมูลประเภทเสียง (Voice) โดยสำมำรถใช้ งำนทำงด้ ำนข้ อมูลได้ เช่น สำมำรถส่งข้ อควำม (SMS) , ดำวน์
โหลด Ringtone หรื อ Wallpaper เป็ นต้ น ต่อมำในยุคของมำตรฐำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ 3G ได้ มีกำรพัฒนำให้ สำมำรถ
รองรับกำรสื่อสำรรู ปแบบใหม่ๆที่ไม่ใช่เสียง (Non-Voice) หรื อกำรสื่อสำรแบบมัลติมิ เดียร์ (Multi-media) ได้ เพิ่มขึ ้น
เช่น กำรสนทนำผ่ำนวีดีโอคอล หรื อดูหนัง ฟั งเพลงผ่ำนระบบอินเตอร์ เน็ต และได้ มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีใ นกำรสือ่ สำร
ข้ อมูลอย่ำงต่อ เนื่ อ งในยุค ของ 4G และ 5G ซึ่งจะท ำให้ สำมำรถรั บ -ส่งข้ อมูลได้ รวดเร็ วกว่ำ เดิ ม และสำมำรถใช้
โปรแกรมมัลติมิเดียได้ อย่ำงเต็มประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น เช่น กำรสนทนำผ่ำนวีโอคอล หรื อดูหนังได้ ในระดับในระดับควำม
คมชัดแบบ HD, สำมำรถดำวน์โหลด-อัพโหลดหนัง หรื อเพลง รวมทังข้
้ อมูลที่มีขนำดใหญ่ได้ โดยไม่สะดุดและใช้ เวลำ
ไม่นำน
ปั จจุบนั ในประเทศไทยนัน้ กำรกำกับดูแลและควบคุมคลื่นควำมถี่อยูภ่ ำยใต้ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่ง กสทช. มีหน้ ำที่
บริ หำรและจัดสรรคลื่นควำมถี่ เพื่อให้ กำรใช้ คลื่นควำมถี่เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปรำศจำกกำรรบกวนซึ่งกัน
และกัน นอกจำกนี ้ กสทช. ยังมี ห น้ ำที่ก ำกับ ดูแลกำรประกอบกิ จกำรกระจำยเสีย ง กิ จกำรโทรทัศ น์ และกิ จกำร
โทรคมนำคม เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรได้ รับบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพ และเป็ นธรรม อีกทังยั
้ งกำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกันไม่ให้ มี
กำรกระทำที่เป็ นกำรผูกขำดหรื อเกิดควำมไม่เป็ น ธรรมในกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำรกันเอง โดยย่ำนควำมถี่ที่
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อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลนัน้ ครอบคลุมตัง้ แต่ 3 kHz – 300GHz ซึ่งในย่ำนควำมถี่ ตงแต่
ั ้ 790-3000 MHz เป็ นย่ำน
ควำมถี่ที่มีควำมต้ องกำรใช้ งำนมำกที่สดุ เนื่องจำกเป็ นย่ำนควำมถี่ที่สำมำรถรองรับเทคโนโลยีใหม่ได้ ดี โดยเฉพำะ
กำรสือ่ สำรแบบบรอดแบนด์
ชื่อย่ อ
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

ตารางสรุ ปย่ านความถี่คลื่นวิทยุ
ย่ านความถี่
การใช้ งาน
3-30 kHz
ใช้ ในกิจกำรวิทยุนำทำงกำรเคลื่อนที่ทำงทะเลหรือทำงอำกำศ
30-300 kHz
วิทยุนำร่อง,สัญญำณเวลำ
300-3000 kHz
ส่งกระจำยเสียงวิทยุยำ่ น AM
3-30 MHz
วิทยุคลื่นสัน,้ วิทยุสมัครเล่น และกำรสือ่ สำรทำงกำรบินที่ระยะข้ ำม
เส้ นขอบฟ้ำ
Very High Frequency
30-300 MHz
ส่งกระจำยเสียงวิทยุ FM, ส่งสัญญำณออกอำกำศโทรทัศน์
Ultra- High Frequency
300-3000 MHz
ส่งสัญญำณออกอำกำศโทรทัศน์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, Wireless
LAN, บลูทธู
Super- High Frequency
3-30 GHz
อุปกรณ์ไมโครเวฟ, Wireless LAN, เรดำห์สมัยใหม่
Extremely- High Frequency
30-300 GHz
ดำรำศำสตร์ วิทยุ, High-speed Microwave Radio Relay
ชื่อ
Very Low Frequency
Low Frequency
Medium Frequency
High Frequency

โครงสร้ างผู้ประกอบการและการกากับดูแล
อุตสำหกรรมโทรคมนำคมของประเทศไทยสำมำรถแบ่งผู้เกี่ยวข้ องได้ เป็ น 4 กลุม่ หลัก ดังนี ้
1. ผู้จดั หำสินค้ ำหรื อให้ บริ กำรสร้ ำงโครงข่ำย (Vendor) : ได้ แก่ กลุ่มผู้ประกอบกำรที่ทำหน้ ำที่เป็ นผู้ผลิตหรื อ
จัดหำสินค้ ำและอุปกรณ์ ต่ำง ๆ (Manufacturer and Supplier) และกลุ่มผู้ประกอบกำรที่เป็ นผู้ให้ บริ กำร
สร้ ำงสถำนีฐำนและติ ดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรคมนำคม รวมถึงผู้ให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรมต่ำงๆ (Contractor and
Engineer) ซึ่ ง กลุ่ ม ผู้ จั ด หำสิ น ค้ ำและให้ บริ ก ำรต่ ำ งๆ เหล่ ำ นี จ้ ะแบ่ ง ได้ เป็ น 2 กลุ่ ม หลั ก คื อ กลุ่ ม
ผู้ ประกอบกำรที่ มี ศั ก ยภำพในกำรขึ น้ ทะเบี ย นผู้ ค้ ำ (Authorized Vendor List) กั บ กลุ่ ม ผู้ ให้ บริ ก ำร
โทรคมนำคม (Operator) และกลุม่ ผู้ให้ บริ กำรรำยย่อยที่ไม่ได้ ขึ ้นทะเบียนผู้ค้ำซึ่งไม่สำมำรถรับงำนโดยตรง
จำกกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคมได้
2. ผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำย (Network Provider) : ได้ แก่ ผู้ประกอบกำรซึง่ เป็ นผู้ลงทุนจัดหำโครงข่ำยเพื่อให้ กลุม่ ที่
เป็ นผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคม (Service Provider/Operator) เช่ำไปใช้ เพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำของตน โดยผู้
ให้ บ ริ กำรโครงข่ำยนัน้ สำมำรถลงทุน สร้ ำงโครงข่ำยที่ เป็ น กรรมสิท ธิ ข องตนเอง หรื อ จัด หำโดยกำรเช่ ำ
โครงข่ำยมำจำกผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำยรำยอื่นเพื่อนำมำให้ ลกู ค้ ำของตนเช่ำต่อก็ได้ ซึ่งลักษณะของโครงข่ำย
นันแบ่
้ งออกได้ เป็ น โครงข่ำยทำงสำย เช่น โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงหรื อโครงข่ำยสำยทองแดง และ
โครงข่ำยคลืน่ ควำมถี่ เช่น โครงข่ำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อโครงข่ำยวิทยุคมนำคม เป็ นต้ น
3. ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคม (Service Provider/Operator) : ผู้ประกอบกำรกลุม่ นี ้จะเป็ นผู้ให้ บริ กำรข้ อมูล
แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำรโทรคมนำคมปลำยทำง (End User) โดยลักษณะของข้ อมูลที่ให้ บริ กำรมีทงกำรให้
ั้
บริ กำรเสียง
(Voice), กำรให้ บริ ก ำรข้ อมู ล (Data) เช่ น ตัว อัก ษร หรื อ ภำพ และกำรให้ บริ ก ำรพหุ สื่ อ หรื อ สื่ อ ผสม
(Multimedia) กลุม่ ผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคมนี ้จะพยำยำมขยำยโครงข่ำยให้ บริ กำรให้ ครอบคลุมพื ้นที่ต่ำงๆ
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มำกที่สดุ โดยในกำรขยำยโครงข่ำยนันสำมำรถด
้
ำเนินกำรได้ ทงจำกกำรลงทุ
ั้
นในโครงข่ำยด้ วยตนเอง หรื อ
กำรเช่ำโครงข่ำยจำกผู้ประกอบกำรอื่นมำใช้ ซึง่ หำกผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมสำมำรถหำเช่ำโครงข่ำยที่
ตัง้ อยู่ในพื น้ ที่เฉพำะที่มีค วำมสำคัญ ทำงเศรษฐกิ จ (Strategic Location) และมี กำรบ ำรุ งรักษำอุปกรณ์
โครงข่ำยเป็ นอย่ำงดี ก็ย่อมสำมำรถส่งเสริ มหรื ออำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำของตนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยที่สำมำรถลดภำระกำรลงทุนของตนเองได้
4. ผู้บริ โภค (End User) : ผู้บริ โภคสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้ แก่ บุค คลทัว่ ไปที่เป็ นผู้บริ โภครำย
ย่อย และนิติบคุ คล เช่น หน่วยงำนภำครัฐ หรื อบริ ษัทเอกชนต่ำง ๆ

ภำพแสดงกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัท

ในส่วนของกำรกำกับดูแลนัน้ คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติกำหนดลักษณะและประเภทของ
กิจกำรโทรคมนำคมที่ต้องได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมในแต่ละแบบ ดังนี ้
 ใบอนุญำตแบบที่ 3 : กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้ เช่ ำ
ใช้ ที่มีลกั ษณะกำรให้ บริ กำรโทรคมนำคมเพื่อให้ บริ กำรแก่บุคคลทั่วไปจำนวนมำก หรื ออำจมีผลกระทบ
โดยนัยสำคัญต่อกำรแข่งขันโดยเสรี อย่ำงเป็ นธรรม หรื ออำจมีผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ หรื อมีเหตุ
จำเป็ นต้ องคุ้มครองผู้บริ โภคเป็ นพิ เศษ หรื อ กำรให้ บริ กำรโทรคมนำคมที่จำกัดเฉพำะกลุ่มบุคคลและมี
ผลกระทบโดยนัยสำคัญต่อกำรแข่งขันโดยเสรี อย่ำงเป็ นธรรม หรื อกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ หรื อมีเหตุ
จำเป็ นต้ องคุ้มครองผู้บริ โภคเป็ นพิเศษ รวมถึงประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ น
ของตนเอง เพื่อให้ เช่ำใช้ และให้ บริ กำรโทรคมนำคมที่มีวัตถุประสงค์ และผลกระทบในลักษณะดังกล่ำว
ข้ ำงต้ น
 ใบอนุญำตแบบที่ 2 : กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมทังแบบที
้
่มีโครงข่ำยเป็ นของตนเอง และไม่มีโครงข่ำย
เป็ นของตนเอง เพื่อให้ เช่ำใช้ ที่มีลกั ษณะกำรให้ บริ กำรจำกัดเฉพำะกลุ่มบุคคล หรื อไม่มีผลกระทบโดยนัย
สำคัญต่อกำรแข่งขันโดยเสรี อย่ำงเป็ นธรรม หรื อไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะและผู้บริ โภค รวมถึง
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กำรประกอบกิ จกำรโทรคมนำคมที่มี โครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ น ของตนเอง เพื่ อให้ เช่ำใช้ และให้ บริ กำร
โทรคมนำคม ที่มีลกั ษณะดังกล่ำวข้ ำงต้ น
 ใบอนุญำตแบบที่ 1 : กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่ไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง และไม่
เข้ ำลักษณะและประเภทของกิจกำรโทรคมนำคมที่ต้องได้ รับใบอนุญำตแบบที่ 2 หรื อแบบที่ 3
สรุปประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง ลักษณะและประเภทของกิจกำรโทรคมนำคมที่ต้องได้ รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
ประเภทใบอนุญาต
โครงข่ าย
วัตถุประสงค์
กลุ่มผู้รับบริ การ
ตัวอย่ าง
แบบที่ 3
มี
ให้ เช่ำใช้ ,
สำธำรณะ เช่น
โครงข่ำยสำยทองแดง/ใยแก้ วนำแสง/เคเบิลใต้
ให้ บริกำร
ผู้บริโภคทัว่ ไป
น ำ้ , โครงข่ ำ ยกำรสื่ อ สำรผ่ำ นดำวเที ย ม/คลื่ น
โทรคมนำคม
แสง, บริกำรโทรศัพท์ประจำที่/เคลื่อนที่, บริ กำร
วิ ท ยุ ค มนำคมเฉพำะกลุ่ ม , บริ กำรรั บ -ส่ ง
สัญญำณผ่ำนดำวเทียมจำกสถำนีแม่ข่ำย เป็ น
ต้ น
แบบที่ 2
มีหรือไม่มีก็ได้
ให้ เช่ำใช้ ,
เฉพำะกลุม่ เช่น เหมือนแบบที่ 3
ให้ บริกำร
บริษัทเอกชน และ
โทรคมนำคม
หน่วยงำนรำชกำร
แบบที่ 1
ไม่มี
ไม่เข้ ำลักษณะทีต่ ้ องขออนุญำตตำมแบบที่ 2 และ 3

นอกจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมดังที่กล่ำวข้ ำงต้ น หำกกิจกำรโทรคมนำคมนันมี
้
กำรใข้ คลื่นควำมถี่ เช่น กิจกำรให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่, กิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ ผู้ประกอบกำร
จะต้ องด ำเนิ นกำรขอรับ ใบอนุญ ำตให้ ใช้ คลื่น ควำมถี่ ด้ วย ซึ่งต้ องดำเนินกำรโดยวิธีกำรประมู ลคลื่น ควำมถี่ ต ำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำ และเงื่อนไขตำมที่กสทช.ประกำศกำหนด
สำหรับกำรประกอบธุรกิ จของบริ ษัทในกลุ่มเอแอลทีนนั ้ จะมุ่งเน้ นที่กำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้จัดหำสินค้ ำและ
บริ กำร (Vendor) รวมถึงกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโครงข่ำย (Network Provider) เพื่อพร้ อมทำหน้ ำที่เป็ นกลไกสำคัญใน
กำรช่วยส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจของผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคม (Operator) ซึ่งเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำหลักของบริ ษัทให้
สำมำรถยกระดับคุณภำพและบริ กำรให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรใช้ งำนของผู้บริ โภค (End User) ได้ อย่ำงมี
ประสิท ธิ ภำพสูงสุด โดย ALT และ กิ จกำรร่ วมค้ ำ IH เป็ น ผู้ป ระกอบกำรที่ ได้ รับ ใบอนุญ ำตแบบที่ 3 สำหรั บ กำร
ให้ บ ริ ก ำรเช่ ำ โครงข่ำ ยแก่ ส ำธำรณะประเภทที่ มี โครงข่ำ ยเป็ น ของตนเอง (Network Provider) และ GTS ได้ รั บ
ใบอนุญำตแบบที่ 1 เนื่องจำกลักษณะบริ ก ำรไม่เข้ ำลักษณะที่ต้องขออนุญ ำตตำมแบบที่ 2 และ 3 โดย GTSได้ รับ
ใบอนุญำตแบบที่ 1 สำหรับกำรเช่ำใช้ โครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้ บริ กำรโทรคมนำคม (Leasing the Network for
Service Provider Only) โดยไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเองและเป็ นกิจกำรที่สำมำรถให้ บริ กำรได้ โดยเสรี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีนโยบำยในกำรเข้ ำร่ วมประมูลคลื่นควำมถี่เพื่อขอรับใบอนุญำตให้ ใช้ คลื่นควำมถี่ซึ่ง
อำจส่งผลให้ บริ ษัทมีกำรทำธุรกิจที่ทบั ซ้ อนกันกับกลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัทแต่อย่ำงใด
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แนวโน้ มการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
จำกสถิติข้อมูลจำนวนผู้ใช้ งำนโทรศัพท์ของสำนักวิชำกำรและจัดกำรทรัพยำกรโทรคมนำคมแสดงให้ เห็นว่ำ
กำรใช้ ข้อมูลบนกำรสื่อสำรไร้ สำยมีแนวโน้ มเติบโตสูง โดยผู้ใช้ งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจำนวนเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
และคำดว่ำจะมีกำรเติบโตมำกขึ ้นในอนำคต จำกจำนวนผู้ใช้ งำนเพียง 21.62 ล้ ำนเลขหมำยในปี 2546 เพิ่มขึ ้นมำเป็ น
83.05 ล้ ำนเลขหมำยในปี 2558 หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตสูงถึงร้ อยละ 227.83 เมื่อเปรี ยบเทียบกับจำนวนผู้ใช้ งำน
ในปี 2546

ส ำหรั บ กำรใช้ งำนของอิ น เตอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์ นั น้ มี ทิ ศ ทำงกำรเติ บ โตไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั บ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ กล่ำวคือ ควำมต้ องกำรใช้ อินเตอร์ เน็ตในบ้ ำนเรื อนมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น จำกจำนวนผู้ใช้ งำนเพียง 0.01
ล้ ำนเลขหมำยในปี 2546 เพิ่มขึ ้นเป็ น 6.23 ล้ ำนเลขหมำยในปี 2558 ซึ่งคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตที่สงู มำก และกสทช.
คำดกำรณ์วำ่ จำนวนผู้ใช้ งำนจะยังคงเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ เป็ นผลมำจำกจุดเด่นของกำรรับ -ส่งข้ อมูลแบบมีสำย
ที่สำมำรถรั บ -ส่งข้ อมูลได้ ในอัตรำเร็ วที่สูงกว่ำเทคโนโลยีกำรสื่อ สำรแบบไร้ สำย จึงตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ผู้บริ โภคที่ม่งุ เน้ นควำมสำมำรถในกำรรับ -ส่งข้ อมูลปริ มำณมำกอย่ำงรวดเร็ วโดยไม่สะดุด เช่น กำรดูภำพยนตร์ หรื อ
กำรสนทนำผ่ำนวีดีโอคอล เป็ นต้ น แต่ในส่วนของควำมต้ องกำรในกำรใช้ โทรศัพท์ประจำที่ซงึ่ เป็ นเพียงกำรสือ่ สำรด้ วย
สัญญำณเสียงนันมี
้ แนวโน้ มที่ค่อยๆลดลง เนื่องด้ วยเทคโนโลยีไร้ สำยที่พฒ
ั นำจนสำมำรถครอบคลุมพื ้นที่กำรใช้ งำน
ของผู้บ ริ โภคได้ มำกขึน้ ประกอบกับแนวโน้ ม ในกำรบริ โภคข้ อมูลของผู้บริ โภคนัน้ เปลี่ย นไปในทิศ ทำงที่ ต้องกำร
ติดต่อสื่อสำรและรับ-ส่งข้ อมูลทังประเภทเสี
้
ยงและไม่ใช่เสียงได้ ตลอดเวลำโดยไม่ถกู จำกัดด้ วยกำรเคลื่อนที่ ทำให้
ปริ มำณผู้ใช้ งำนของโทรศัพท์เคลือ่ นที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงรวดเร็ วและต่อเนื่องในช่วงกว่ำ 10 ปี ที่ผำ่ นมำ
เมื่อพิจำรณำถึงแนวโน้ มกำรใช้ งำนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะคือ กำรใช้ งำน
ผ่ำนเสียง (Voice) และกำรใช้ งำนที่มิใช่เสียง (Non-voice) เช่น กำรส่งข้ อควำมแบบสัน้ (SMS), กำรดูหนัง ฟั งเพลง,
กำรสนทนำผ่ำนวีดีโอคอล เป็ นต้ น พบว่ำสัดส่วนควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรประเภทที่มิใช่เสียงนันมี
้ กำรเติบโตอย่ำงก้ ำว
กระโดดในช่วงตังแต่
้ ปี 2555 เป็ นต้ นมำ ซึง่ เป็ นไปในทิศทำงเดียวกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสือ่ สำร โดยผู้ให้ บริ กำร
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โทรศัพท์เคลือ่ นที่ในประเทศไทยได้ เริ่ มทดลองให้ บริ กำรระบบ 3G บนคลื่นควำมถี่เดิมของแต่ละค่ำยในช่วงไตรมำสที่
3 ของปี 2554 ต่อมำในเดือนตุลำคม 2555 ประเทศไทยได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรกิ
้
จกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรื อ กสทช. ขึ ้นเพื่อดูแลกำกับกิจกำรโทรคมนำคมทังหมด
้
และได้ เปิ ดกำร
ประมูล 3G บนย่ำนควำมถี่ 2100 MHz ในเดือนตุลำคมเช่นเดียวกัน โดยมี กำรกำหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ทู ี่ชนะกำรประมูล
จะต้ องด ำเนิ น กำรให้ เครื อ ข่ ำ ยมี ค วำมครอบคลุม ร้ อยละ 80 ของประชำกรภำยใน 4 ปี ส่ ง ผลให้ ผู้ ให้ บริ ก ำร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงเร่ งลงทุนพัฒนำควำมครอบคลุมของพื ้นที่ให้ บริ กำร (Coverage) เพื่อให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่
กำหนดและได้ เริ่ มมีกำรให้ บริ กำรระบบ 3G บนย่ำนควำมถี่ 2100 MHz ตังแต่
้ ในช่วงกลำงปี 2556 เป็ นต้ นมำ
ปั จจุบันเทคโนโลยีของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่ใช้ อยู่ในประเทศไทยเป็ นกำรก้ ำวขึ ้นสู่ยุค 4G อย่ำงเต็มตัว โดย
กสทช.ได้ จดั ประมูลใบอนุญำตระบบ 4G บนย่ำนควำมถี่ 1800 MHz และย่ำนควำมถี่ 900 MHz แล้ วเสร็ จไปในเดือน
พฤศจิกำยนและเดือนธันวำคม ปี 2558 และมีกำรประมูลใบอนุญำตให้ ใช้ ย่ำนควำมถี่ 900 MHz อีกครัง้ ในเดือน
พฤษภำคม 2559 เนื่องจำกมีผ้ ชู นะกำรประมูลรอบแรกรำยหนึง่ ไม่สำมำรถชำระค่ำใบอนุญำตได้ ทนั ตำมกำหนดกำร
ที่กสทช.กำหนด ส่งผลให้ ตลำดโทรคมนำคมในประเทศไทยยังคงมีผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ซงึ่ เป็ นภำคเอกชน 3
รำยเช่นเดิม สำหรับเงื่อนไขของใบอนุญำตให้ ใช้ ยำ่ นควำมถี่ 900 MHz นันมี
้ กำรกำหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ทู ี่ชนะกำรประมูล
ต้ องดำเนินกำรให้ เครื อข่ำยมีควำมครอบคลุมจำนวนประชำกรไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของประชำกรภำยใน 4 ปี และ
ครอบคลุมจำนวนประชำกรไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของจำนวนประชำกรภำยใน 8 ปี นับจำกวันที่ได้ รับอนุญำต ส่วน
ย่ำนควำมถี่ 1800 MHz นัน้ มีกำรกำหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ทู ี่ชนะประมูลต้ องดำเนินกำรให้ เครื อข่ำยมีควำมครอบคลุม
จำนวนประชำกรไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของจำนวนประชำกรภำยใน 4 ปี และครอบคลุมจำนวนประชำกรไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 50 ของจำนวนประชำกรภำยใน 8 ปี ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องเตรี ยมพัฒนำควำมครอบคลุม
ของพืน้ ที่ให้ บริ กำร (Coverage) และกำรประสิทธิ ภำพของโครงข่ำย (Efficiency) ด้ วยกำรเพิ่มจำนวนสถำนีฐำน,
ขยำยเขตพื ้นที่ติดตังสำยอำกำศ,
้
เปลี่ยนอุปกรณ์ โทรคมนำคมให้ ทนั สมัย หรื อเพิ่มอุปกรณ์ โทรคมนำคมที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิ ภำพกำรให้ บ ริ กำร เช่น เครื่ องขยำยสัญ ญำณ (Booster) หรื อเครื่ องทวนสัญ ญำณ (Repeater) เป็ นต้ น
เพื่อให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขของใบอนุญำตและเพื่อรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดของตน
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นอกจำกปั จจัยสนับสนุนทำงด้ ำนผู้บริ โภคและภำคเอกชนแล้ ว ทำงภำครัฐก็ได้ มีกำรผลักดันนโยบำยดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งมีเป้ำหมำยที่จะสนับสนุนกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้
ให้ เข้ ำกับกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคม นโยบำยนีเ้ ป็ นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนำประเทศในทุกๆ ด้ ำนให้ ทดั เทียม
ประเทศอื่นๆ โดยมี 5 ยุทธศำสตร์ ในกำรผลักดันนโยบำยนี ้ ได้ แก่
1) กำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนดิจิทลั (Hard infrastructure) คือ กำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนให้ ครอบคลุม
พื ้นที่ทวั่ ประเทศให้ เพียงพอต่อกำรใช้ งำน, เสถียร และมีประสิทธิภำพ
2)กำรสร้ ำงควำมมั่ น คงปลอดภั ย และควำมเชื่ อ มั่ น ในกำรท ำธุ ร กรรมด้ วยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Soft
infrastructure) คือ กำรกำหนดกฎหมำย กฎระเบียบด้ ำนกำรลงทุน และกำกับดูแลด้ ำนโทรคมนำคมที่ทนั สมัย และ
เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำย
3)โครงสร้ ำงพืน้ ฐำนเพื่อส่งเสริ มกำรให้ บริ กำร (Service infrastructure) คือ กำรผลักดันกำรให้ บริ กำร eGovernment โดยกำรเชื่อมโยงข้ อมูลภำครัฐผ่ำนฐำนข้ อมูลที่เสถียร และมีประสิทธิภำพ
4)กำรส่งเสริ มและสนับสนุน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จ (Digital Economy Promotion) คือ กำรรณรงค์ ให้ ภำค
ธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทลั ไปประยุกต์ใช้
5)ดิจิทลั เพื่อสังคมและทรัพยำกรควำมรู้ (Digital Society) คือ กำรให้ ควำมรู้ แก่ภำคประชำชนให้ สำมำรถ
เข้ ำใจทรัพยำกรสำรสนเทศและนำไปใช้ ได้ อย่ำงถูกต้ องในทุกระดับชนชัน้
จำกกำรผลักดันของนโยบำยนี ้ ก่อให้ เกิดกำรตื่นตัวของอุตสำหกรรมโทรคมนำคม เพรำะนโยบำยนี ้จะสร้ ำง
รำยได้ ให้ กบั อุตสำหกรรมโทรคมนำคมเป็ นจำนวนมำก ซึง่ ในเบื ้องต้ นคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ อนุมตั ิงบประมำณ
3,700 ล้ ำนบำทสำหรับโครงกำรนำร่องเพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
เนื่องด้ วยควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคยังคงเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องและได้ ค่อยๆขยำยกำรใช้ งำนไปในทุกพื ้นที่
ของประเทศไทย ประกอบกับกำรผลักดันนโยบำยดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสัง คม (Digital Economy) ของรัฐบำลซึง่ มี
เป้ำหมำยที่จะสร้ ำงโครงสร้ ำงพื ้นฐำนในกำรเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศภำยในปี 2560 ส่งผลให้ ผ้ ู
ให้ บริ กำรโทรคมนำคมด้ ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผ้ ปู ระกอบรำยใหญ่จำนวน 3 รำย ได้ แก่ กลุ่มบริ ษัทแอดวำนซ์ อิน
โฟร์ เซอร์ วิส (AIS), กลุ่มบริ ษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ (DTAC) และกลุม่ บริ ษัททรู คอร์ ปอเรชั่น (TRUE) ต่ำง
ต้ องเร่ งลงทุนพัฒ นำโครงข่ำยเพื่อรองรับเทคโนโลยี 3G และ 4G รวมถึงกำรให้ บริ กำรบรอดแบนด์ ซึ่งจำกผลกำร
ประมูลใบอนุญ ำตระบบ 4G เมื่อปลำยปี 2558 ที่ ผ่ำนมำ ท ำให้ ผ้ ูให้ บริ กำรโทรศัพ ท์ เคลื่อนที่แต่ละรำยมี กำรวำง
แผนกำรลงทุนที่ชดั เจนมำกขึ ้น แต่ได้ มีกำรชะลอกำรดำเนินงำนในระยะสัน้ ๆ ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2558 เพื่อรอดู
แนวทำงของกสทช. ภำยหลังจำกที่มีผ้ ชู นะกำรมูลใบอนุญำตให้ คลืน่ ควำมถี่รำยหนึง่ ไม่สำมำรถชำระค่ำใบอนุญำตได้
โดยในปี 2559-2561ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ รำยใหญ่ มีแผนกำรลงทุนมูลค่ำรวมประมำณ 167,000 ล้ ำนบำท
ดังนี ้
แผนการลงทุน
แผนการลงทุน
เงินลงทุน
แผนกำรตลำด

AIS

DTAC
70,000 ล้ ำนบำท ภำยใน 3 ปี
(ปี 2559 ถึงปี 2561)

40,000 ล้ ำนบำท ในปี 2559
Digital Life Service Provider

Internet for All

ทีม่ า : เอกสารเผยแพร่ และช้อมูลการประชาสัมพันธ์ ของแต่ละบริ ษัท
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TRUE
57,000 ล้ ำนบำท ภำยใน 3 ปี
(ปี 2559 ถึงปี 2561)
ผู้นำด้ ำน Data Center และผู้นำ
ในกำรให้ บริกำร Cloud
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นอกจำกนี ้ กำรจัดตังประชำคมเศรษฐกิ
้
จอำเซียน (AEC)ที่จะเกิดขึ ้นในปี 2559 นับเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริ มกำรเติบโตของอุตสำหกรรมโทรคมนำคม เนื่องจำกโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมนันเป็
้ นสิ่งจำเป็ นที่
ในขณะที่บำงประเทศเพื่อนบ้ ำนยังไม่มรี ะบบโทรคมนำคมที่ดี จึงนับเป็ นโอกำสทำงธุรกิจของผู้ประกอบกำรในประเทศ
ไทยที่จะขยำยฐำนลูกค้ ำไปยังประเทศในกลุม่ AEC
ปั จจัยส่ งเสริมการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ที่ผ่ำนมำธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทมีกำรเติบโตตำมแผนกำรลงทุนและแผนกำรขยำยธุรกิจของกลุม่ ผู้ให้ บริ กำร
ด้ ำนโทรศัพท์ เคลื่อนที่เป็ นหลัก โดยนับตัง้ แต่ปี 2555 ที่ประเทศไทยเริ่ มมีกำรประมูลใบอนุญำตระบบ 3G จนถึงปี
2558 ที่ประเทศไทยได้ มีกำรประมูลใบอนุญำตระบบ 4G ภำยใต้ เงื่อนไขสำคัญที่กำหนดให้ ผ้ ชู นะกำรประมูลจะต้ อง
ดำเนินกำรให้ มีเครื อข่ำยครอบคลุมจำนวนประชำกรตำมเงื่อนไขที่กสทช.กำหนดภำยในระยะเวลำ 8 ปี นนั ้ ส่งผลให้ ใน
ช่วงแรกของกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยคุ 3G และ 4G ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ำงต้ องเร่ งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ต่อเนื่อง
ด้ วยกำรสร้ ำงสถำนีฐำนรวมถึงชุมสำยโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเพื่อให้ เครื อข่ำยสำมำรถครอบคลุมจำนวนประชำกรได้
ตำมเงื่อนไขของกสทช. โดยในระยะแรกจะมุง่ เน้ นในเขตพื ้นที่ที่มคี วำมหนำแน่นของประชำกรสูงก่อน ซึง่ ส่งผลให้ ธุรกิจ
จำหน่ำยสินค้ ำและธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนของกลุม่ บริ ษัทมีกำรเติบโตอย่ำงมำก
นอกจำกนี ้ ในแต่ละปี กลุม่ ธุรกิจของบริ ษัทยังมีกำรเติบโตจำกแผนกำรบำรุ งรักษำโครงข่ำยและปรับปรุงผัง
สถำนีฐำนของผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ซึ่งกระจำยอยู่ทวั่ ประเทศ โดยเพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรให้ บริ กำรสูง
ที่สุด ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์ เคลื่อนที่ จึงต้ องมีกำรสร้ ำงสถำนีฐำนใหม่หรื อปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสถำนีฐำนอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรเติบโตของประชำกรและกำรขยำยตัวของพื ้นที่อยูอ่ ำศัยรวมถึงแหล่งเศรษฐกิจกำรค้ ำใหม่ ๆ ซึ่ง
จะทำให้ เกิดควำมต้ องกำรใช้ งำนด้ ำนโทรคมนำคมเพิ่มขึ ้นทังในแง่
้
กำรใช้ ติดต่อสือ่ สำรส่วนบุคคลและภำคธุรกิจ
สำหรับในอนำคต ผู้บริ หำรของบริ ษัทคำดกำรณ์ ว่ำแนวโน้ มกำรเติบโตของกลุม่ บริ ษัทจะยังคงมีกำรเติบโต
ตำมแนวโน้ มกำรเติบโตของอุตสำหกรรมโทรคมนำคม โดยควำมต้ องกำรด้ ำนโทรคมนำคมจะเติบโตตำมกำรเพิ่มขึ ้น
ของจำนวนประชำกรและกำรเติบโตของภำคธุรกิจรวมถึงมำตรกำรของภำครัฐที่ให้ ควำมสำคัญต่อกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำกร โดยปั จจัยส่งเสริ มกำรเติบโตของกลุม่ บริ ษัทที่สำคัญสำมำรถสรุปได้
ดังนี ้
 กำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภค : ผู้บริ โภคมีแนวโน้ มที่จะหันมำใช้ กำรติดต่อสือ่ สำรและรับ-ส่งข้ อมูล
ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงมำกขึ ้นในชีวิตประจำวัน โดยมีรูปแบบกำรใช้ บริ กำรที่
หลำกหลำยขึ น้ เช่ น กำรดู โ ทรทั ศ น์ , ชมภำพยนตร์ , ฟั งเพลง, กำรท ำธุ ร กรรมทำงกำรเงิ น ผ่ ำ น
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หรื อใช้ กำรประชุมแบบวีดีโอคอล, กำรศึกษำทำงไกล (Distance Learning), กำรส่งข้ อมูล
ไฟล์ขนำดใหญ่ทำงอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น ส่งผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรคมนำคมรวมถึงเจ้ ำของสถำนที่ต่ำง ๆ ให้
ควำมสำคัญ ต่อประสิทธิ ภำพกำรกระจำยสัญญำณในอำคำร, ห้ ำงสรรพสินค้ ำ , อำคำรพักอำศัย , สถำนี
รถไฟฟ้ำ หรื อทำงด่วนเพิ่มขึ ้น เพื่อตอบสนอง Life style ของผู้บริ โภคในปั จจุบนั
 กำรแข่งขันในกำรนำเสนอบริ กำรแก่ผ้ บู ริ โภคของผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคม : ผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ตำ่ ง
ต้ อ งกำรเพิ่ ม จ ำนวนผู้ใ ช้ งำนในเครื อ ข่ ำ ยของตนจึ ง พยำยำมน ำเสนอกลยุท ธ์ ท ำงกำรตลำดและกำร
ประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริ มกำรนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพำะเทคโนโลยี 4G ของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และกำรให้ บริ กำรอินเตอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงผ่ำนโครงข่ำยไฟเบอร์ ออฟติก (FTTX) เพื่อให้
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ตอบสนองต่ อ ควำมต้ องกำรใช้ งำนของผู้บ ริ โภคได้ ซึ่ ง ส่ง ผลให้ ต้ อ งลงทุ น ในสถำนี ฐ ำนและอุป กรณ์
โทรคมนำคม รวมถึงโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำคมเพิ่มขึ ้น
 นโยบำยจำกทำงภำครัฐ : ทุกภำคส่วนต่ำงพยำยำมตอบสนองต่อนโยบำยดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของรัฐบำล ที่ม้ งุ เน้ นผลักดันกำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของประเทศให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ ซึ่ งจะทำผลให้
พื ้นที่ซงึ่ ในปั จจุบนั ยังไม่สำมำรถเข้ ำถึงอินเตอร์ เน็ตได้ นนั ้ จะสำมำรถเข้ ำถึงเทคโนโลยีตำ่ งๆ เหล่ำนี ้ได้ ภำยใน
ปี 2560 ซึง่ ส่งผลให้ แนวโน้ มจำนวนผู้ใช้ งำนด้ ำนโทรคมนำคมจะมีกำรเติบโตเพิ่มขึ ้นอีกมำก
 กำรเปิ ด AEC : กำรส่งเสริ ม ควำมร่ วมมื อในกลุ่ม ประเทศอำเซี ย นย่อ มก่อ ให้ เกิ ด กำรติ ด ต่อสื่อ สำรและ
แลกเปลี่ยนระหว่ำงกันเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ เกิดควำมต้ องกำรด้ ำนโทรคมนำคมเพิ่มขึ ้นตำมไปด้ วย ซึ่ง กลุ่มผู้
ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคม (Operator) ต่ำงก็เล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรเปิ ดตลำดในกลุม่ AEC และนับเป็ น
กำรเปิ ดตลำดทำงอ้ อมให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรในกลุม่ ที่เป็ นผู้สนับสนุนธุรกิจให้ แก่กลุม่ ผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคม
ไปด้ วย นอกจำกนี ้ กำรส่งเสริ ม ควำมร่ วมมือในด้ ำนต่ำง ๆ ทัง้ ในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม ย่อมช่วยลด
อุปสรรคและเพิ่มโอกำสในกำรส่งเสริ มกำรต่อเชื่อมโครงข่ำยระหว่ำงประเทศซึ่งนับเป็ นโอกำสทำงธุรกิจใน
กลุม่ ของกำรให้ บริ กำรโครงข่ำยให้ เช่ำอีกด้ วย
ภาวะการแข่ งขัน
เนื่องด้ วยกลุม่ บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบกำรที่มีสินค้ ำและกำรให้ บริ กำรที่หลำกหลำยและครอบคลุม ถึง 3 กลุ่ม
ธุรกิจ ซึง่ ในปั จจุบนั นับได้ วำ่ ไม่มีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใดที่มีกำรประกอบธุรกิจได้ ครบทัง้ 3 กลุม่ ธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
กับบริ ษัทโดยตรง อย่ำงไรก็ดี ภำวะกำรแข่งขันโดยแยกตำมแต่ละกลุม่ ธุรกิจของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
ธุรกิจการให้ บริการสร้ างสถานีฐาน ติดตัง้ และซ่ อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ในธุรกิจกำรให้ บริ กำรนัน้ สำมำรถแบ่งผู้ประกอบกำรเป็ น 3 กลุม่ คือ
1) ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ ได้ แก่ ผู้ประกอบกำรที่เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ หรื อ
เป็ นบริ ษัทในกลุ่มของผู้ผลิตและจำหน่ำยอุปกรณ์ โทรคมนำคมในต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ประกอบกำรกลุ่ม นี ้
นับเป็ นผู้ประกอบกำรที่มีฐำนะทำงกำรเงินแข็งแกร่ ง ส่วนใหญ่ มีรำยได้ ต่อปี ในระดับประมำณ 1,000 ล้ ำน
บำทขึ ้นไป และมีศกั ยภำพในกำรขึ ้นทะเบียนผู้ค้ำ กับผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรำย สำมำรถเข้ ำ
ประมูลเพื่อรับงำนจำกผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ได้ โดยตรง ประกอบกับกำรที่ผ้ ปู ระกอบกำรในกลุม่ นี ้
ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ของผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่หรื อผู้ผลิตและจำหน่ำยอุปกรณ์โทรคมนำคม
รำยใหญ่ จึงส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบกำรกลุ่มนี ม้ กั ได้ รับงำนในสัดส่วนที่ค่อนข้ ำงมำก สำหรับผู้ประกอบกำรใน
กลุม่ นี ้ผู้บริ หำรของบริ ษัทประเมินว่ำมีจำนวนประมำณ 4-5 รำย
2) ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง ได้ แก่ ผู้ประกอบกำรอิสระที่มีศกั ยภำพในกำรขึ ้นทะเบียนผู้ค้ำของผู้ประกอบกำร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่และสำมำรถเข้ ำประมูลเพื่อรับงำนจำกผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ได้ โดยตรง โดยส่วน
ใหญ่จะมีรำยได้ ต่อปี ในระดับตังแต่
้ 500-1,500 ล้ ำนบำท ผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี ้มีฐำนะทำงกำรเงินเพียง
พอที่จะรับงำนมูลค่ำสูงและมีประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน แต่เนื่องจำกเป็ นผู้ประกอบกำรอิสระ บำงครัง้ จึง
ต้ องรับงำนต่อจำกผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่อีกทอดหนึง่ ซึง่ กลุม่ บริ ษัทนัน้ นับเป็ นหนึง่ ผู้ประกอบกำรในกลุม่
ดังกล่ำว สำหรับผู้ประกอบกำรในกลุม่ นี ้ผู้บริ หำรของบริ ษัทประเมินว่ำมีจำนวนประมำณ 10-15 รำย
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3) ผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก ได้ แก่ ผู้ประกอบกำรที่ มีสถำนะทำงกำรเงินน้ อยกว่ำผู้ประกอบกำรขนำดกลำง
โดยทัว่ ไปมักมีรำยได้ ตอ่ ปี น้อยกว่ำ 500 ล้ ำนบำท ผู้ประกอบกำรกลุม่ นี ้ บำงรำยสำมำรถขึ ้นทะเบียนผู้ค้ำกับ
ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่เองได้ แต่มกั ไม่มีสถำนะทำงกำรเงิน เพียงพอที่รับงำนที่มีมลู ค่ำสูงมำกนักได้
ส่วนใหญ่จึงรับงำนต่อจำกผู้ประกอบกำรขนำดกลำงอีกที ภำวะกำรแข่งขันในผู้ประกอบกำรกลุม่ นี ้จึงมีกำร
แข่งขันค่อนข้ ำงรุนแรง เนื่องจำกมีผ้ ปู ระกอบกำรมำกรำยในกลุม่ นี ้
ธุรกิจจาหน่ ายสินค้ าในกลุ่มโทรคมนาคม
ผู้บริ หำรได้ ประเมินกำรแข่งขันในแต่ละกลุม่ สินค้ ำหลักที่บริ ษัทจำหน่ำยดังนี ้
1) สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง มีจำนวนผู้ประกอบกำรมำกรำย โดยผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มีกำรนำสินค้ ำเข้ ำมำ
จำกต่ำงประเทศซึง่ มีคณ
ุ ภำพและระดับรำคำที่แตกต่ำงกันไปขึ ้นอยูก่ บั ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรที่จะ
เจรจำจัดหำพันธมิตรที่เป็ นผู้ผลิตหรื อผู้จดั จำหน่ำยในประเทศต่ำงๆ โดยประเทศหลักที่มีกำรนำสินค้ ำเข้ ำมำ
ได้ แก่ สำธำรณรัฐประชำชนจีนเนื่องจำกมีจุดเด่นที่ต้นทุนสินค้ ำ และจำกประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี ซึ่งมี
จุดเด่นในด้ ำนของคุณภำพ นอกจำกนี ้ ผู้ประกอบกำรบำงรำยมีกำรลงทุนสร้ ำงโรงงำนผลิตสำยเคเบิลใยแก้ ว
นำแสงในประเทศโดยส่วนใหญ่เป็ นกำรร่ วมลงทุนจำกผู้ผลิตรำยใหญ่จำกต่ำงประเทศจึงมีข้อได้ เปรี ยบใน
เรื่ อ งของระยะเวลำในกำรจัด ส่งสิ น ค้ ำ (Lead time) ที่ รวดเร็ วกว่ำ แต่ ยัง เสีย เปรี ย บในด้ ำ นต้ น ทุน เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับกำรนำเข้ ำจำกต่ำงประเทศ ในกลุม่ สินค้ ำประเภทนี ้มีกำรแข่งขันด้ ำนรำคำค่อนข้ ำงสูง กำร
แข่งขันจึงขึ ้นอยู่กบั ควำมสำมำรถในกำรจัดหำสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพในระดับที่ลกู ค้ ำต้ องกำรภำยใต้ ต้นทุนที่ดี
ที่สดุ และกำรจัดส่งที่ตรงตำมกำหนด
2) ตู้ Telecom shelter มีจำนวนผู้ประกอบกำรน้ อยรำย โดยผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่สำมำรถผลิตสินค้ ำเองได้
ภำยในประเทศ กำรแข่งขันจึงขึ ้นอยูก่ บั ควำมสำมำรถในกำรออกแบบและจัดหำสินค้ ำให้ สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำตรงควำมต้ องกำรมำกที่สดุ
3) สำยอำกำศ มีจำนวนผู้ประกอบกำรที่จำหน่ำยสินค้ ำมำกรำย ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ ำสินค้ ำจำกต่ำงประเทศ
อย่ ำ งไรก็ ดี ในกลุ่ม ของสิ น ค้ ำ แบบเฉพำะเจำะจง (Niche Market) ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ำรออกแบบและพัฒ นำ
สำยอำกำศให้ เป็ นไปตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำนัน้ มีจำนวนผู้ประกอบกำรในประเทศเพียงน้ อยรำยที่
สำมำรถทำได้ จึงมีกำรแข่งขันในระดับต่ำ
4) สถำนีโทรคมนำคมเคลือ่ นที่ มีจำนวนผู้ประกอบกำรน้ อยรำย เนื่องจำกกำรผลิตสถำนีโทรคมนำคมเคลื่อนที่
นันมี
้ รำยละเอียดค่อนข้ ำงมำกและเป็ นสินค้ ำเฉพำะเจำะจงสำหรับลูกค้ ำเฉพำะกลุม่ เนื่องจำกลักษณะของ
รถแต่ละคันจะเป็ นไปตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ทำให้ กำรแข่งขันในกลุม่ สินค้ ำนี ้ไม่รุนแรงมำกนัก
ธุรกิจให้ เช่ าโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านโทรคมนาคม
ในกำรประกอบธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมนันถู
้ กกำหนดโดยกสทช.ให้ ผ้ ปู ระกอบกำร
ต้ องขอใบอนุญ ำตประกอบกิ จกำรโทรคมนำคมประเภทที่ 2 สำหรับกำรมีโครงข่ำยเพื่อให้ เช่ำใช้ ที่มีลกั ษณะกำร
ให้ บริ กำรจำกัดเฉพำะกลุม่ บุคคล และใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประเภทที่ 3 สำหรับกำรมีโครงข่ำยเป็ น
ของตนเองเพื่อให้ เช่ำใช้ ที่มีลกั ษณะกำรให้ บริ กำรโทรคมนำคมเพื่อให้ บริ กำรแก่บคุ คลทัว่ ไปจำนวนมำก ซึ่งจำกข้ อมูล
ของกสทช. ผู้ประกอบกำรที่ได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ดังนี ้
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ประเภทใบอนุญาต
ประเภทที่ 2 -แบบไม่มีโครงข่ำย
ประเภทที่ 2 -แบบมีโครงข่ำย
ประเภทที่ 3
รวม

จานวนผู้ได้ รับใบอนุญาต
11 รำย
10 รำย
38 รำย
59 ราย

ที่มำ : www.nbtc.go.th ณ วันที่ 30 พฤษภำคม 2559

ผู้บริ หำรประเมินว่ำ กำรแข่งขันในธุรกิจนีย้ งั ไม่รุนแรง เนื่องจำกจำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้ รับใบอนุญำตและ
สำมำรถดำเนินกำรได้ จริ งในปั จจุบันมีจำนวนไม่มำก ซึ่ง กำรที่จะเข้ ำมำทำธุรกิจในกลุ่มนี จ้ ำเป็ นต้ องมีทงั ้ เงินทุน ,
บุคลำกร, และฐำนลูกค้ ำ ส่งผลให้ เกิดผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่เป็ นรำยใหญ่ได้ ยำก โดยเฉพำะกำรให้ บริ กำรโครงสร้ ำง
พื น้ ฐำนในส่ว นที่ เป็ น Core Network และ Distribution Network นัน้ เป็ น เสมื อ นกำรลงทุน สร้ ำงถนนหลัก ในกำร
ส่งผ่ำนข้ อมูลไปยังจุดหมำยปลำยทำงต่ำงๆ ปั จจัยสำคัญจึงได้ แก่กำรได้ รับสิทธิในกำรวำงโครงข่ำยในบริ เวณเฉพำะที่
มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจ (Strategic Location) ซึ่งจะสำมำรถต่อเชื่อมไปยัง Access Network ที่เปรี ยบเสมือน
ถนนย่อ ยซึ่ง ท ำหน้ ำ ที่ ต่ อ เชื่ อ มจำก Core และ Distribution Network เข้ ำ สู่จุด หมำยปลำยทำงเพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรแก่
ผู้บริ โภคได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งผู้บริ หำรประเมินว่ำผู้ประกอบกำรที่มีศกั ยภำพในกำรให้ บริ กำรโครงสร้ ำง
พื ้นฐำนในส่วนที่เป็ น Core Network และ Distribution Network เช่นเดียวกับ กลุ่มบริ ษัทนัน้ มี จำนวนประมำณ 10
รำย จำกผู้ได้ รับใบอนุญำต 59 รำย โดยแต่ละรำยมีกำรลงทุนในโครงข่ำยซึ่งกระจำยอยูใ่ นพื ้นที่ตำ่ งๆ ทัว่ ประเทศ เช่น
บริ ษั ท ที โอที จำกัด (มหำชน), บริ ษั ท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน), บริ ษั ท ซิมโฟนี่ คอมมิ วนิ เคชั่น จำกัด
(มหำชน) และบริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ เทเลคอม จำกัด เป็ นต้ น ดังนัน้ ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยจึงมีโอกำสที่จะเช่ำใช้ หรื อ
เชื่อมโยงโครงข่ำยซึง่ กันและกันเพื่อขยำยขอบเขตกำรให้ บริ กำรของตน จึงนับได้ วำ่ สภำพกำรแข่งขันไม่รุนแรงนัก และ
เป็ นธุรกิจที่มีผ้ ปู ระกอบกำรรำยใหม่เข้ ำมำได้ ยำก เนื่องจำกต้ องอำศัยเงินลงทุน , บุคลำกรที่เชี่ยวชำญ, ควำมไว้ วำงใจ
จำกลูกค้ ำ และศักยภำพในกำรเลือกพื ้นที่ในกำรวำงโครงข่ำยเพื่อให้ บริ กำรดังที่กล่ำวมำ
2.3 การจัดหาสินค้ าและบริการ
แหล่งที่มำของสินค้ ำและบริ กำร
1. กำรจัดหำสินค้ ำ : กลุม่ บริ ษัทมีกำรจัดหำสินค้ ำเพื่อใช้ ในแต่ละประเภทธุรกิจจำกพันธมิตรทำงกำรค้ ำทังในและ
้
ต่ำงประเทศโดยคำนึงถึงคุณภำพมำตรฐำนตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ , ต้ นทุนที่เหมำะสม และกำรส่งมอบที่
ตรงเวลำเป็ นส ำคัญ โดยกลุ่ม บริ ษั ท จะมี ก ำรประมำณกำรควำมต้ องกำรใช้ สิ น ค้ ำก่ อ นสั่ง ซื อ้ และติ ด ต่ อ
ประสำนงำนกับลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อวำงแผนกำรจัด เตรี ยมวัตถุดิบและสินค้ ำร่วมกัน โดยกำรสัง่ ซื ้อจะแบ่ง
ได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ กำรสัง่ ซื ้อเฉพำะเมื่อได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ ได้ แก่ สินค้ ำกลุ่มที่มีลกั ษณะเฉพำะ เช่น
สำยอำกำศ, ตู้โทรคมนำคมบำงประเภท, สถำนี โทรคมนำคมเคลื่ อ นที่ และสำยเคเบิ ล ใยแก้ ว น ำแสงที่ มี
คุณสมบัติเฉพำะ เป็ นต้ น และกำรสัง่ ซื ้อเพื่อเก็บสต็อคในส่วนของสินค้ ำที่ลกู ค้ ำมีกำรสัง่ ซือ้ อย่ำงสม่ำเสมอหรื อมี
กำรใช้ อยู่ทวั่ ไปในงำนที่เกี่ยวกับโทรคมนำคม เช่น สำยเคเบิลใยแก้ วแบบมำตรฐำน,ตู้โทรคมนำคมแบบทัว่ ไป,
และอุปกรณ์ตอ่ เชื่อมต่ำงๆ เป็ นต้ น โดยกลุม่ บริ ษัทมีนโยบำยในกำรจัดเตรี ยมสินค้ ำไว้ ลว่ งหน้ ำในปริ มำณที่พร้ อม
จำหน่ำยแก่ให้ ลกู ค้ ำได้ ในระยะเวลำประมำณ 1 เดือน เพื่อให้ สำมำรถจัดส่งสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำได้ ทนั ทีที่ต้องกำร
สำหรับธุรกิจบริ กำรก็เช่นเดียวกัน กลุม่ บริ ษัทจะมีกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำที่มีลกั ษณะเฉพำะก็ต่อเมื่อมีแผนกำรใช้ งำนที่
แน่นอน และจะมีกำรสัง่ ซื ้อเพื่อเก็ บสต็อคในส่วนของสินค้ ำที่ มีกำรใช้ อย่ำงสม่ำเสมอ ทัง้ นี ้ ในปี 2557 และปี
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2558 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนกำรซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ำ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.04 และร้ อยละ 65.44 ของต้ นทุน
กำรซื ้อสินค้ ำและบริ กำรรวมตำมงบกำรเงินรวมเสมือนของกลุม่ บริ ษัท สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุม่
บริ ษัทมีต้นทุนกำรซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ำ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51.45 ของต้ นทุนกำรซื ้อสินค้ ำและบริ กำรรวม
ตำมงบกำรเงินรวมของกลุม่ บริ ษัท
2. กำรจัดหำผู้ให้ บริ กำร : ในกำรประกอบธุรกิจให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน, ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนำคม
รวมถึงธุรกิจให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนทำงโทรคมนำมคมนัน้ กลุม่ บริ ษัทมีกำรจัดหำผู้รับเหมำมำรับช่วงงำนต่อโดย
มีทงผู
ั ้ ้ ประกอบกำรรำยใหญ่ และรำยย่อยซึ่งกระจำยอยู่ในทุกภูมิภำคของประเทศ โดยกลุ่มบริ ษัทจะพิจำรณำ
คัดเลือกผู้รับเหมำช่วงจำกประสบกำรณ์และคุณภำพกำรทำงำนจำกผลงำนที่ผำ่ นมำปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมีรำยชื่อ
ผู้รับเหมำที่ขึ ้นทะเบียนผู้ค้ำกับกลุม่ บริ ษัทเป็ นจำนวนประมำณ 200 รำย ซึง่ จะทำงำนภำยใต้ กำรควบคุมดูแลของ
ทีมงำนวิศวกรของกลุม่ บริ ษัท ทังนี
้ ้ ในปี 2557 และปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนกำรว่ำจ้ ำงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
35.96 และร้ อยละ 34.56 ของต้ น ทุน กำรซือ้ สิน ค้ ำและบริ กำรรวมตำมงบกำรเงิ น รวมเสมือ นของกลุ่มบริ ษั ท
สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 กลุ่มบริ ษัทมีต้นทุนกำรว่ำจ้ ำงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 48.55 ของต้ นทุนกำร
ซื ้อสินค้ ำและบริ กำรรวมตำมงบกำรเงินรวมของกลุม่ บริ ษัท
ต้ นทุนการจัดการสินค้ าและ
บริการ

2556
ล้ านบาท ร้ อยละ

2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

3 เดือนแรก 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

1. กำรจัดซื ้อสินค้ ำ
1.1 ในประเทศ

195.55

12.22

127.20

9.26

127.73

7.98

60.84

14.27

1.2 นำเข้ ำ

1,134.68

70.89

752.47

54.78

624.84

39.02

158.47

37.18

รวมกำรซื ้อสินค้ ำ

1,330.23

83.11

879.68

64.04

752.57

47.00

219.31

51.45

253.16

15.82

472.89

34.42

765.64

47.82

196.27

46.05

17.32

1.07

21.15

1.54

83.02

5.18

10.65

2.50

1,600.71

100.00

1,373.72

100.00

1,601.23

100.00

426.24

100.00

2. กำรจัดจ้ ำง
2.1 ผู้รับเหมำ
2.2 โรงงำนผลิต, ประกอบสินค้ ำ
รวมต้ นทุนการจัดซือ้ และจัดจ้ าง

ขันตอนกำรให้
้
บริ กำรและกำรผลิตสินค้ ำหลัก
กลุม่ บริ ษัทมีขนตอนกำรให้
ั้
บริ กำรของกลุม่ ธุรกิจสร้ ำงสถำนีฐำน และติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม ดังนี ้
ประเภทบริการ

ขัน้ ตอนการให้ บริ การ

สร้ างสถานีฐานและ
ติดตัง้ อุปกรณ์

สำรวจพื ้นที่

ออกแบบ
ก่อสร้ ำง

ลูกค้ ำแจ้ งอนุมตั ิ
แบบ

สารวจ, ออกแบบ
และติดตัง้ อุปกรณ์

สำรวจพื ้นที่,
อำคำร

ออกแบบกำร
ติดตัง้

ลูกค้ ำแจ้ งอนุมตั ิ
แบบ

สารวจ, ออกแบบ
และติดตัง้ FOC

สำรวจ
เส้ นทำง

ออกแบบกำร
ติดตัง้

ลูกค้ ำแจ้ งอนุมตั ิ
แบบ
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สร้ ำงสถำนีฐำนและติดตังงำน
้
ระบบตำมแบบ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตำม
แบบ

ลูกค้ ำตรวจรับ
มอบงำน

ติดตัง้ FOC ตำมแบบและ
เส้ นทำง

ลูกค้ ำตรวจรับมอบ
งำน
ทดสอบ
สัญญำณ
ลูกค้ ำตรวจรับมอบ
งำน
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ส ำหรั บ ธุ ร กิ จ จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ กลุ่ม บริ ษั ท มี ส ำยกำรผลิ ต สิ น ค้ ำประเภทสำยอำกำศ (Antenna) อยู่ ที่
บริ ษัท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ( “INN”) โดยจะเป็ นกำรผลิตตำมคำสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำ (Made to order)
สำหรับกำลังกำรผลิตและขันตอนในกำรผลิ
้
ตของสินค้ ำดังกล่ำว มีดงั นี ้

สินค้ า

ปริมาณที่ผลิตได้ จริง (ชิน้ ) และอัตราการใช้ กาลังการผลิต (%) 2)
กาลังการ
ผลิตเต็มที่1)
2556
2557
2558
3 เดือนแรก 2559
(ชิน้ )
จานวน
%
จานวน
%
จานวน
%
จานวน
%

1.สำยอำกำศแบบภำยในอำคำร

504,000

2. สำยอำกำศแบบภำยนอกอำคำร

16,800

26,016

5.16

29,100

5.77

25,000

4.96

326

0.26

4,193 24.96

4,638

27.61

2,246

13.37

-

-

หมำยเหตุ
1) กำลังกำรผลิตเต็มที่ คำนวณจำกควำมสำมำรถในกำรทดสอบสำยอำกำศด้ วยเครื่ อง Network analyzer โดยกำลังกำรผลิตเต็มที่ = จำนวน
สินค้ ำที่ทดสอบได้ ใน 1 ชัว่ โมง x จำนวนเครื่องทดสอบ 2 เครื่อง x ชัว่ โมงทำงำน 7 ชัว่ โมงต่อวัน x จำนวนวันทำงำน 300 วันต่อปี
2) ปรับเป็ นรำยปี เพื่อใช้ ในกำรเปรียบเทียบ

ขัน้ ตอน
การวิจัยและพัฒนา

การผลิต

กระบวนการทางาน
ออกแบบโครงสร้ ำงภำยนอก, องค์ประกอบภำยใน และ
ลักษณะกำรแพร่กระจำยสัญญำณตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร

พัฒนำสินค้ ำ
ต้ นแบบ

เตรียมสำย FOC ตำมขนำดที่กำหนดด้ วยเครื่องตัดที่มีควำมแม่นยำ
ระดับ 1 มิลลิเมตร

สร้ ำงแบบ(Drawing) และ
รำยกำรวัตถุดบิ (BOM)
ประกอบชิ ้นส่วน

ประกอบ FOC เข้ ำกับหัวต่อ (Connector)
เตรียมชิ ้นส่วนกระจำยสัญญำณ (Dipole) ที่ได้ รับกำรออกแบบให้ มี
ลักษณะกำรแพร่กระจำยคลืน่ ตำมที่ต้องกำร
เตรียมสำยไฟ, จุดเชื่อมต่อ, กล่องครอบภำยนอก (Radome)
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ทดสอบกำรรบกวนของสัญญำณด้ วย
เครื่อง PIM

ทดสอบกำรกระจำยสัญญำณด้ วยเครื่อง
VSWR

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีงำนที่ได้ รับคำสัง่ ซื ้อ ซึง่ คำดว่ำจะรับรู้ในอนำคต โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี ้

ประเภทงาน

มูลค่ าตาม
สัญญา1)
(ล้ านบาท)

มูลค่ างานที่ส่ง
มอบและรั บรู้
รายได้ แล้ ว
(ล้ านบาท)

มูลค่ าตามสัญญาคงเหลือที่คาดว่ าจะรั บรู้ ใน2)
ปี 2560
ปี 2559
เป็ นต้ นไป
รวม
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ALT
งำนบริกำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตัง้
อุปกรณ์โทรคมนำคม

574.76

444.57

122.80

7.39

130.19

GTS
งำนบริกำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตัง้
527.77
292.68
198.99
36.10
235.09
อุปกรณ์โทรคมนำคม
งำนบริกำรสำรวจ ออกแบบ และติดตัง้
2,023.27
1,594.50
428.77
428.77
สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
งำนให้ บริกำรวำงระบบต่ำงๆในอำคำร
241.63
164.56
77.07
77.07
มูลค่ างานรวม
3,367.43
2,496.31
827.63
43.49
871.12
หมำยเหตุ : 1) มูลค่ำตำมสัญญำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมปริมำณงำนที่เกิดขึ ้นจริง
2) มูลค่ำตำมสัญญำคงเหลือที่คำดว่ำจะรับรู้เป็ นรำยได้ ในแต่ละช่วงเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกที่ระบุไว้ เนื่องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ำตำมสัญญำในหมำยเหตุ 1) เช่น มีกำรเพิ่มหรื อลดงำนจำกที่ได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญำทำให้ มลู ค่ำในสัญญำ
เปลี่ยนแปลงไป เป็ นต้ น
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