บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

5. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรั พย์ สนิ หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สนิ หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอาคาร
บริ ษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอาคาร จํานวน 53.41 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

รายการ

การใช้ งาน

มูลค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอาคารสํานักงาน ALT, GTS
และ IH
ใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
ของ ALT, GTS และ IH

52/1 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้ อย ตําบลบางสีทอง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
- ที่ดินและส่วนปรับปรุง

เจ้ าของ

20.08

- อาคารสํานักงาน

เจ้ าของ

18.23

- ระบบสาธารณูปโภค

เจ้ าของ

0.16

ที่ดินและอาคารถูกจดจํานองเพื่อคํ ้า
ประกันวงเงินรวมสินเชื่อ 120 ล้ านบาท

2. ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอาคารสํานักงาน I21 และ
INN
365 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ใช้ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
ของ I21 และ INN

- ที่ดิน

เจ้ าของ

3.60

- อาคาร และส่วนปรับปรุง

เจ้ าของ

11.34

รวม

ที่ดินและอาคารถูกจดจํานองเพื่อคํ ้า
ประกันวงเงินสินเชื่อ 7 ล้ านบาท

53.41

เครื่ องมือและอุปกรณ์
บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ จํานวน 15.41 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
จํานวน (เครื่ อง)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)

1. เครื่ องมือทดสอบสายอากาศ และสัญญาณ

17

เจ้ าของ

5.68

2. เครื่ องตัดสายเคเบิล

3

เจ้ าของ

1.16

3. อุปกรณ์กนั กระแทกในห้ องทดสอบสินค้ า

2

เจ้ าของ

0.83

N/A

เจ้ าของ

7.74

รายการ

4. เครื่ องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ
รวม

15.41

ส่วนที่ 2.5 หน้ าที่ 1

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

ยานพาหนะ
บริษัทและบริ ษัทย่อยมียานพาหนะ จํานวน 0.20 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
จํานวน ลักษณะ
(คัน) กรรมสิทธิ์

รายการ

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน
มีสญ
ั ญาเช่าทางการเงินจํานวน 1 คัน

1. รถยนต์ ใช้ ในการติดต่อลูกค้ า

4

เจ้ าของ

0.20

2. รถโทรคมนาคม ใช้ ในการทดสอบสัญญาณสื่อสาร

3

เจ้ าของ

-

รวม

ไม่มี

0.20

อุปกรณ์สํานักงาน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอปุ กรณ์สํานักงาน จํานวน 3.74 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
รายการ
มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ์
1/
1. เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้ สํานักงาน
2.00
เจ้ าของ
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.74
เจ้ าของ
รวม
3.74
หมายเหตุ 1) เครื่ องตกแต่ง และเครื่ องใช้ สํานักงาน รวมถึง เครื่ องปรับอากาศ โทรศัพท์สําหรับใช้ ในสํานักงาน และเครื่ องตกแต่งอื่นๆ

โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
บริษัทโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงที่เป็ นสินทรัพย์ของบริษัท เป็ นจํานวนเงิน 269.19 ล้ านบาท ดังต่อไปนี ้
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. โครงข่ายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

เจ้ าของ

249.72

ไม่มี

2. โครงข่ายบนการรถไฟแห่งประเทศไทย

เจ้ าของ

19.47

ไม่มี

รายการ

รวม

269.19

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีการทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ ที่อาจจะเกิด
ขึ ้นกับทรัพย์สนิ ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ แก่ อาคารสํานักงานและสิง่ ปลูกสร้ างอื่นๆ (ไม่รวมฐานราก) รวมทรัพย์สิน
ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ, เฟอร์ นิเจอร์ , อุปกรณ์เครื่ องใช้ สํานักงาน, คอมพิวเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊คที่ใช้ ในสํานักงานและอุปกรณ์พว่ งต่างๆ, สต๊ อกสินค้ า และเครื่ องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็ นทุน
ประกันทังสิ
้ ้น 46.03 ล้ านบาท ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี เริ่มวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการทําประกันอัคคีภยั ได้ แก่ อาคารสํานักงาน และสิง่ ปลูกสร้ าง (ไม่รวมฐานราก) รวมถึง
เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องใช้ อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ทุนประกัน 20.00 ล้ านบาท ระยะเวลาเอาประกัน 3 ปี เริ่ มวันที่ 30
กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ส่วนที่ 2.5 หน้ าที่ 2

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

เครื่ องหมายการค้ า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีเครื่ องหมายการค้ าที่สําคัญดังนี ้
ชื่อผู้จด
ทะเบียน

เครื่ องหมายการค้ า

สินค้ า

วันหมดอายุ

ตู้แช่แบตเตอรี่ ชุดอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของระบบการทํางาน
ภายในสถานี โดยควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
ระบบส่งสัญญาณ

ALT

15 ธันวาคม 2561

ตู้เก็บสถานีฐานติดตังอุ
้ ปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม รถเคลื่อนที่สถานี
ฐานเคลื่อนที่สื่อสารโทรคมนาคม ตู้อปุ กรณ์สง่ สัญญาณสื่อสาร
15 ธันวาคม 2561
โทรคมนาคมประเภทติดตังนอกอาคาร
้

INN

ตู้เก็บสถานีฐานติดตังอุ
้ ปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม รถเคลื่อนที่เก็บ
สถานีฐานเคลื่อนที่สื่อสารโทรคมนาคม ตู้อปุ กรณ์สง่ สัญญาณ
สื่อสารโทรคมนาคมประเภทติดตังนอกอาคาร
้

15 ธันวาคม 2561

เสาอากาศโทรคมนาคม ตัวแยกสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ ตัวรวม
สัญญาณคลื่นโทรศัพท์

25 พฤษภาคม
2563

สิทธิบัตร
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อย ได้ รับสิทธิบตั รดังนี ้
ผู้ได้ รับ
INN

ประเภท
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย “อุปกรณ์ขจัดสัญญาณ”
(PIM LOAD)
สิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย “สายอากาศรอบตัว”
(OMNI MIMO)

วันออกบัตร
22 พฤษภาคม 2558

วันสิ ้นอายุ
25 ตุลาคม 2565

ได้ รับสิทธิจดทะเบียนสิทธิบตั รแล้ ว
อยู่ระหว่างรอการออกสิทธิบตั ร

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้ าที่บริ ษัทถือหุ้น ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 2.5 หน้ าที่ 3

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
กรรมสิทธิ์
ALT

ประเภท
ใบอนุญาต
ประเภทที่ 3

GTS

ประเภทที่ 1

กิจการร่ วมค้ า ประเภทที่ 3
IH

ลักษณะของกิจการโทรคมนาคม

ประเภทโครงข่ าย

การให้ บริ การโครงข่ายใยแก้ วนําแสงเพื่อ
เช่าใช้ และ เพื่อให้ บริ การโทรคมนาคม
( Network Provider and Service
Provider )

โครงข่ายทางสาย
(Wireline Network)
ได้ แก่ โครงข่ายใย
แก้ วนําแสง ( Fiber
Optic Network )

การให้ บริการ

บริ การให้ เข่าใช้ โครงข่าย
ใยแก้ วนําแสงแบบ Dark
Fiber โดยผู้ได้ รับอนุญาต
จะดําเนินการสร้ าง
โครงข่ายใยแก้ วนําแสง
และจัดเตรี ยมจุดเชื่อมต่อ
เพื่อให้ ผ้ เู ช่าใช้ บริ การ
สามารถนําอุปกรณ์มา
ต่อเชื่อมกับระบบ
เครื่ อข่ายใยแก้ วนําแสง
ของผู้รับใบอนุญาตได้
การเช่าใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้
การให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล ขายต่อบริ การหรื อวงจร
บริ การโทรคมนาคม (Leasing the
(Data)
สัญญาณเช่า (Leased
Network for Service Provider Only)
Circuit/Channel
Service)
การให้ บริ ก ารโครงข่ า ยโทรคมนาคม โครงข่ายทางสาย
บริ การให้ เช่าใช้ โครงข่าย
เพื่อให้ เช่าใช้
ได้ แก่ โครงข่ายใย
ใยแก้ วนําแสงแบบ Dark
(Network Provider Only)
แก้ วนําแสง (Fiber
Fiber และ DWDM เป็ น
Optic Network)
การให้ เช่าโครงข่ายใย
แก้ วนําแสงเพื่อเชื่อมต่อ
เช่นเดียวกับโครงข่ายของ
ALT

ส่วนที่ 2.5 หน้ าที่ 4

ระยะเวลา
7 พฤษภาคม 25586 พฤษภาคม 2573

13 สิงหาคม 255612 สิงหาคม 2561

18 เมษายน 255717 เมษายน 2572

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

5.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
ปั จจุบนั บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท บริษัทร่วม 1 บริษัทและกิจการร่วมค้ า 1 บริษัท ในการลงทุนใดๆบริษัทจะ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ตอ่ การทําธุรกิจของบริษัทหรื อเป็ นธุรกิจซึง่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมที่มี
แนวโน้ มเจริ ญเติบโตหรื อเป็ นธุรกิจที่มีความถนัดและชํานาญ นอกจากนัน้ จะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการ
ลงทุนเป็ นสําคัญ
ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้ าเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ บริษัทจะกําหนดวิธีการ
ควบคุมดูแล เช่น การกําหนดเรื่ องที่จะต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นต้ น ในส่วนของบริษัทร่วม บริ ษัทจะไม่
เข้ าไปควบคุมดูแลมากนัก เพียงแต่จะส่งตัวแทนของบริษัท เข้ าไปเป็ นกรรมการในบริษัทนันๆ
้ ทังนี
้ ้จํานวนตัวแทนจาก
บริษัทที่เข้ าไปเป็ นกรรมการจะขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท สําหรับกิจการร่วมค้ า การส่งตัวแทนเข้ าไปควบคุมดู
และบริหารจัดการจะขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลงที่ได้ ทําไว้ กบั คูส่ ญ
ั ญา

ส่วนที่ 2.5 หน้ าที่ 5

