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8. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
8.1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

: บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
: 52/1 หมูท่ ี่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้ อย ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 11130
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคม ได้ แก่ ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่
ให้ บริ การสร้ างสถานีฐานและติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านโทรคมนาคมเพื่อให้ เช่า
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0107558000440
โทรศัพท์
: (662) 863 - 8999
โทรสาร
: (662) 886 - 3364
เว็บไซต์บริ ษัท
: http://www.alt.co.th
ทุนชําระแล้ ว
: 375,000,000 บาท / 750,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)

บริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

: บริ ษัท กรุ๊ป เทค โซลูชนั่ ส์ จํากัด
: 52/1 หมูท่ ี่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้ อย ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
้ การ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้ บริการสร้ างสถานีฐาน และติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม โดยครอบคลุมตังแต่
สํารวจ, ออกแบบ, ก่อสร้ าง, วางสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง, ติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนาคม
รวมถึงให้ บริการด้ านวิศวกรรมงานระบบต่างๆ สําหรับอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ
ปรับอากาศ, ระบบป้องกันอัคคีภยั
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0125551006017
โทรศัพท์
: (662) 863 - 8929
โทรสาร
: (662) 886 - 3084
เว็บไซต์บริ ษัท
: http://www.grouptech.co.th
ทุนชําระแล้ ว
: 30,000,000 บาท / 300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)

ส่วนที่ 2.8 หน้ าที่ 1

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
: บริษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
: 365 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคม โดยมีสนิ ค้ าหลักคือ สายเคเบิลใยแก้ วนําแสง (Fiber
Optic Cable: FOC), สายนําสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF Feeder Cable) และ
อุปกรณ์และระบบซอฟท์แวร์ สําหรับควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครื อข่ายไร้ สาย (Wi-Fi )
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0125545007988
โทรศัพท์
: (662) 503 - 4977
โทรสาร
: (662) 503 - 4979
เว็บไซต์บริ ษัท
: http://www.i21.co.th
ทุนชําระแล้ ว
: 30,000,000 บาท / 300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)

ชื่อบริ ษัท
: บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
: 365 ถนนบอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตเสาอากาศรับสัญญาณ (Antenna) โดยเป็ นการผลิตสินค้ าแบบสัง่ ทํา หรื อออกแบบ
ตามความต้ องการของลูกค้ า และจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ โทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์กรอง
และรวมสัญญาณ อีกทังยั
้ งให้ บริ การในรูปแบบ One Stop Repair Service Center ซึง่
ให้ บริการซ่อมบํารุงและทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคมแบบครบวงจร
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0125551015172
โทรศัพท์
: (662) 503 - 3950
โทรสาร
: (662) 503 - 4979
: http://www.innovatelecom.co.th
เว็บไซต์บริษัท
ทุนชําระแล้ ว
: 40,000,000 บาท / 400,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)
บริษัทร่ วม
ชื่อบริษัท
: บริษัท เทเลคอม โซลูชนั่ ส์ โพรไวเดอร์ จํากัด
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
: เลขที่ 499 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ถือหุ้นในบริษัท Myanmar Information Highway (“MIH”) ซึง่ ประกอบธุรกิจให้ เช่า
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคมในประเทศสาธาณรัฐสหภาพเมียนมาร์
เลขทะเบียนบริษัท
: 0125557016928
โทรศัพท์
: (662) 016 – 5111 ต่อ 5041
โทรสาร
: (662) 016 – 5043
ทุนชําระแล้ ว
: 45,000,000 บาท / 450,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)
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บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

กิจการร่ วมค้ า
ชื่อบริษัท
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

: บริษัท อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด
: 52/1 หมูท่ ี่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้ อย ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure)
เพื่อให้ เช่าซึง่ ได้ แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ตอ่ เชื่อม รวมถึงการสร้ าง
เสาโทรคมนาคมให้ เช่าในลักษณะของสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) โดยมุง่ เน้ น
การพัฒนาในพื ้นที่เฉพาะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105556062781
โทรศัพท์
: (662) 863 - 8999
โทรสาร
: (662) 886 - 3364
ทุนชําระแล้ ว
: 50,000,000 บาท / 500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)
นายทะเบียนหลักทรั พย์
บริษัท
: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
: ชัน้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
: (662) 229-2800
โทรสาร
: (662) 359-1259

ผู้สอบบัญชี
บริษัท
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท

:
:
:
:
:

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
(662) 344 - 1000
(662) 286 - 5050
http://www.pwc.com

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริ ษัท
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท

:
:
:
:
:

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จํากัด
21 ซอยอํานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตห้ วยขวาง กทม 10320
(662) 693 – 2036
(662) 693 – 4189
http://www.serimanop.com
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8.2 ข้ อมูลสําคัญอื่น
8.2.1 สรุ ปสัญญาที่สาํ คัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้ าของบริษัท (“กลุม่ บริษัท”) มีสญ
ั ญาที่สําคัญดังนี ้
8.2.1.1 สัญญาขอใช้ พื ้นที่ : กลุม่ บริ ษัทมีการทําสัญญาขอใช้ พื ้นที่หลายฉบับ เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจ โดยสัญญาที่สําคัญดังนี ้
สัญญา
การใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 1

คู่สัญญา
ผู้ให้ บริ การด้ าน
ระบบราง

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตังโครงข่
้
าย
เคเบิลใยแก้ วนําแสง

รายละเอียด
อัตราค่าเช่าเสาโทรเลขเพื่อการพาดสายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
อัตราค่าเช่าตามที่ระบุในสัญญา
ระยะเวลา
ระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่ยาวกว่าระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัททําสัญญาให้ บริ การกับลูกค้ า
การต่ออายุสญ
ั ญา
-ไม่ระบุการเลิกสัญญา
เมื่อคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
เงื่อนไขสําคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะไม่โอนสิทธิการใช้ พื ้นที่หรื อให้ ผ้ อู ื่นเช่าช่วง เว้ นแต่ต้องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ ใช้ พื ้นที่
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องวางเงินประกันสัญญาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิริบเงินประกันหากผู้ขอใช้ พื ้นที่ผิดสัญญา
- เมื่อสัญญาการใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องรื อ้ ถอนหรื อขนย้ ายทรัพย์สิน และส่งมอบพื ้นที่คนื แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่ภายใน 270 วัน หรื อโอน
ทรัพย์สินตามที่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่ต้องการให้ แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่

การใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 2

ผู้ให้ บริ การด้ าน
เพื่อติดตังโครงข่
้
าย
ระบบขนส่งมวลชน เคเบิลใยแก้ วนําแสง
และอุปกรณ์

อัตราค่าใช้ พื ้นที่
อัตราค่าใช้ พื ้นที่ตามที่ระบุในสัญญา
ระยะเวลา
ระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่สนกว่
ั ้ าระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัททําสัญญาให้ บริ การกับลูกค้ า
การต่ออายุสญ
ั ญา
-ไม่ระบุ-
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สัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
การเลิกสัญญา
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่ วมกันอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ ถูกฟ้องล้ มละลาย มีการขอฟื น้ ฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการปรั
้
บ
โครงสร้ างหนี ้
- เมื่อสัญญาสัมปทานสิ ้นสุดลง
เงื่อนไขสําคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะไม่โอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาให้ แก่บคุ คลอื่น เว้ นแต่ต้องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ ใช้ พื ้นที่
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องทําประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการดําเนินการติดตังโครงข่
้
าย
- เมื่อสัญญาการใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องรื อ้ ถอนหรื อขนย้ ายทรัพย์สิน และส่งมอบพื ้นที่คนื แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่ภายใน 90 วัน

การใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 3

ผู้ให้ บริ การด้ าน
ระบบขนส่งมวลชน

เพื่อติดตังโครงข่
้
าย
เคเบิลใยแก้ วนําแสง
และอุปกรณ์

อัตราค่าใช้ พื ้นที่
อัตราค่าใช้ พื ้นที่ตามที่ระบุในสัญญา
ระยะเวลา
ระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่สนกว่
ั ้ าระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัททําสัญญาให้ บริ การกับลูกค้ า
การต่ออายุสญ
ั ญา
ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องแจ้ งความประสงค์ขอต่อสัญญาก่อนครบกําหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 30 วัน หากผู้ให้ ใช้ พื ้นที่จะให้ ใช้ พื ้นที่ตอ่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่จะให้ สิทธิ
ผู้ขอใช้ พื ้นที่ก่อนผู้อื่น
การเลิกสัญญา
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่ไม่ชําระค่าใช้ พื ้นที่ติดต่อกัน 2 เดือน
- เมื่อผู้ให้ ใช้ พื ้นที่พบว่าผู้เช่าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ พื ้นที่
- เมื่อผู้ให้ ใช้ พื ้นที่ต้องการพื ้นที่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ พื ้นที่ทราบเป็ นหนังสือล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
- เมื่อผู้ให้ ใช้ พื ้นที่พบว่าผู้ขอใช้ พื ้นที่แจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จซึง่ เป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่หลงผิดทําสัญญากับผู้ขอใช้ พื ้นที่ หรื อผู้ขอใช้ พื ้นที่ผิด
สัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ ก็ตาม ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

ส่วนที่ 2.8 หน้ าที่ 5

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

สัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
เงื่อนไขสําคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กสทช.
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องทําประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามตลอดอายุสญ
ั ญา
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะต้ องไม่นําทรัพย์สินที่เช่าไปให้ บคุ คลอื่นเช่าช่วง
- เมื่อสัญญาการใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องส่งมอบพื ้นที่ในสภาพเรี ยบร้ อยพร้ อมทังรื้ อ้ ถอนทรัพย์สินของผู้ขอใช้ พื ้นที่ให้ เสร็จสิ ้นในวันที่
สัญญาสิ ้นสุด

การใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 4

ผู้ให้ บริ การด้ าน
เพื่อติดตังโครงข่
้
าย
ระบบขนส่งมวลชน เคเบิลใยแก้ วนําแสง
และอุปกรณ์

อัตราค่าใช้ พื ้นที่
อัตราค่าใช้ พื ้นที่ตามที่ระบุในสัญญา
ระยะเวลา
ระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่สนกว่
ั ้ าระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัททําสัญญาให้ บริ การกับลูกค้ า
การต่ออายุสญ
ั ญา
ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องแจ้ งความประสงค์ขอต่อสัญญาก่อนครบกําหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยมีระยะเวลาในการต่อสัญญาแต่ละครัง้ ภายใต้
เงื่อนไขที่กําหนด
การเลิกสัญญา
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่ไม่ชําระค่าใช้ พื ้นที่ติดต่อกัน 2 เดือน
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่มิได้ ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรื อไม่สามารถทํางานให้ แล้ วเสร็จตามสัญญา หรื อผิดสัญญาข้ อหนึง่ ข้ อใด หรื อตกเป็ นผู้
้
าย ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ล้ มละลาย หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ไม่อนุญาตให้ ก่อสร้ างหรื อติดตังระบบโครงข่
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ แจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จซึง่ เป็ นเหตุให้ อีกฝ่ ายหลงผิดทําสัญญา คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เสียหายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
เงื่อนไขสําคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะไม่โอนสิทธิตามสัญญาให้ บคุ คลภายนอก เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต
- กรณีเกิดการชํารุดเสียหายแก่ระบบโครงข่าย ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะต้ องรี บแก้ ไขให้ เรี ยบร้ อยภายใน 1 วัน หรื อ 7 วัน แล้ วแต่กรณีตามที่ระบุในสัญญา
- เมื่อผู้ให้ ใช้ พื ้นที่ต้องการพื ้นที่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ พื ้นที่ทราบเป็ นหนังสือ ทางผู้ขอใช้ พื ้นที่จะต้ องรื อ้ ถอนและส่งมอบการครอบครอง
พื ้นที่คืนในสภาพเรี ยบร้ อยภายในเวลา 30 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือ

ส่วนที่ 2.8 หน้ าที่ 6

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

สัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
- เมื่อสัญญาการใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องส่งมอบพื ้นที่ในสภาพเรี ยบร้ อยพร้ อมทังรื้ อ้ ถอนทรัพย์สินของผู้ขอใช้ พื ้นที่ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 30
วันนับแต่วนั ที่สญ
ั ญาสิ ้นสุด
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องวางหลักประกันสัญญาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิหกั ประกันเพื่อเป็ นค่าตอบแทน ค่าปรับ และค่าความ
เสียหาย
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องทําประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตลอดอายุสญ
ั ญา

การใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 5

ผู้ให้ บริ การด้ าน
เพื่อติดตังโครงข่
้
าย
ระบบขนส่งมวลชน เคเบิลใยแก้ วนําแสง
และอุปกรณ์

อัตราค่าใช้ พื ้นที่
อัตราค่าใช้ พื ้นที่ตามที่ระบุในสัญญา
ระยะเวลา
ระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่สนกว่
ั ้ าระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัททําสัญญาให้ บริ การกับลูกค้ า
การต่ออายุสญ
ั ญา
- เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญาการใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 4
การเลิกสัญญา
- เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญาการใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 4
เงื่อนไขสําคัญ
- เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญาการใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 4

การใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 6

ผู้ให้ บริ การสถานี
บริ การนํ ้ามัน

เพื่อติดตังโครงข่
้
าย
เคเบิลใยแก้ วนําแสง
และอุปกรณ์

อัตราค่าใช้ พื ้นที่
อัตราค่าใช้ พื ้นที่ตามที่ระบุในสัญญา
ระยะเวลาเช่า
ระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่เท่ากับาระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัททําสัญญาเช่าทางการเงินกับลูกค้ า
การต่ออายุสญ
ั ญา
จะต่อสัญญาอีก 3 ครัง้ จนครบ 10 ปี และก่อนครบกําหนดอายุสญ
ั ญา ไม่น้อยกว่า60 วัน คูส่ ญ
ั ญาจะทําการเจรจาเรื่ องการต่ออายุสญ
ั ญา
การเลิกสัญญา
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่
- ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนดโดยต้ องแจ้ งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

ส่วนที่ 2.8 หน้ าที่ 7

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

สัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
เงื่อนไขสําคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะไม่โอนสิทธิการใช้ พื ้นที่หรื อให้ ผ้ อู ื่นเช่าช่วง เว้ นแต่ต้องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ ใช้ พื ้นที่
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องวางเงินประกันสัญญาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิริบเงินประกันหากผู้ขอใช้ พื ้นที่ผิดสัญญา
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องทําประกันภัยประเภท All Risk Insurance เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ที่ติดตังในบริ
้
เวณพื ้นที่ให้ บริ การด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง
- เมื่อสัญญาการใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องรื อ้ ถอนหรื อขนย้ ายทรัพย์สิน และส่งมอบพื ้นที่คนื แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่ภายใน 7 วัน

การใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 7

ผู้ให้ บริ การด้ าน
คลังสินค้ า

เพื่อเก็บรักษาสินค้ า
และวัตถุดิบของ INN

อัตราค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การเป็ นรายเดือน โดยคํานวณจากปริ มาณสินค้ าที่ฝาก
ระยะเวลา
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
การต่อสัญญา
-ไม่ระบุการเลิกสัญญา
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
- เมื่อครบกําหนดอายุสญ
ั ญา

การใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 8

ผู้ให้ บริ การด้ าน
คลังสินค้ า

เพื่อเก็บรักษาสินค้ า
และวัตถุดิบI21

อัตราค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การเป็ นรายเดือน โดยคํานวณจากปริ มาณสินค้ าที่ฝาก
ระยะเวลา
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
การต่อสัญญา
-ไม่ระบุการเลิกสัญญา
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
- เมื่อครบกําหนดอายุสญ
ั ญา

ส่วนที่ 2.8 หน้ าที่ 8

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

สัญญา
การใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 9

คู่สัญญา
ผู้ให้ บริ การด้ าน
อาคารสํานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ เป็ นอาคาร
สํานักงานและ
สายการผลิตของ INN

รายละเอียด
อัตราค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา
ระยะเวลาเช่า
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม2559
การต่อสัญญา
-ไม่ระบุการเลิกสัญญา
- เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
- เมื่อครบกําหนดอายุสญ
ั ญา

8.2.1.2 สัญญาการให้ บริ การ : กลุม่ บริษัทมีการทําสัญญาให้ บริการกับลูกค้ าหลายฉบับ โดยสัญญาที่สําคัญมีดงั นี ้
สัญญา
ให้ บริ การฉบับที่ 1

คู่สัญญา
ลักษณะการให้ บริการ
รายละเอียด
ผู้ให้ บริ การ ให้ เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงซึง่ อัตราค่าบริ การ
อัตราค่าบริ การตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
โทรคมนาคม
กลุม่ บริ ษัทติดตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ตาม
ระยะเวลาให้ บริ การ
สัญญาการใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 2
ระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่ยาวกว่าระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัททําสัญญาเช่าพื ้นที่ที่ให้ บริ การ
การต่ออายุสญ
ั ญา
ผู้ใช้ บริ การต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์ไปยังบริ ษัท ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วันก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญา
การเลิกสัญญา
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่ วมกันอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญาหรื อก่อให้ เกิดความเสียหายแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ ถูกฟ้องล้ มละลาย มีการขอฟื น้ ฟูกิจการตามกฎหมายล้ มละลาย หรื ออยู่ในขันตอนการ
้
ปรับโครงสร้ างหนี ้

ส่วนที่ 2.8 หน้ าที่ 9

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

สัญญา

คู่สัญญา

ลักษณะการให้ บริการ

รายละเอียด
- เมื่อผู้ให้ เช่าไม่สามารถดําเนินการส่งมอบโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ แล้ วเสร็จได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เงื่อนไขสําคัญ
- ผู้ให้ บริ การต้ องติดตังโครงข่
้
ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ พร้ อมที่จะใช้ งานและส่งมอบให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลง
นามในสัญญา หรื อนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งการให้ บริ การในพื ้นที่เพิ่มเติม
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่
- คูส่ ญ
ั ญาจะโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาให้ แก่บคุ คลอื่นมิได้ นอกจากได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากคูส่ ญ
ก่อน
- ผู้ให้ บริ การมีหน้ าที่ดแู ลบํารุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง ให้ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้ ดีตลอดเวลาตามระยะเวลาของสัญญา
โดยต้ องทําการบํารุงรักษาอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี ระยะเวลาห่างกันครัง้ ละ 6 เดือน
- ผู้ให้ บริ การจะต้ องแก้ ไขปั ญหาหรื อข้ อขัดข้ องในส่วนของผู้ให้ บริ การเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถใช้ งานโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
ได้ ดงั เดิมภายในเวลาที่กําหนดไว้ ใน Service Level Agreement (SLA) หรื อจัดหาระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงที่เหมาะสม
มาใช้ ทดแทนระหว่างการซ่อมแซม หรื อจัดหาระบบโครงข่ายใยแก้ วนําแสงมาใช้ ทดแทนโครงข่ายเดิมภายใน 7 วัน กรณีที่โครงข่าย
เดิมไม่สามารถใช้ งานได้ ดีดงั เดิม โดยผู้ให้ เช่าตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายหรื อชําระค่าปรับตามอัตราที่กําหนดในสัญญา
- ผู้ให้ บริ การอาจนําโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงไปให้ ผ้ อู ื่นใช้ บริ การได้ โดยจะต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริ การอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
- ผู้ใช้ บริ การจะต้ องเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ของตนออกจากบริ เวณโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันที่
สัญญาสิ ้นสุดลง
- ผู้ใช้ บริ การต้ องทําประกันภัยประเภท All Risk Insurance เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ของผู้ใช้ บริ การด้ วยค่าใช้ จ่ายของตนเอง

ให้ บริ การฉบับที่ 2

ผู้ให้ บริ การ
ให้ เช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงซึง่ อัตราค่าบริ การ
โทรคมนาคม
กลุม่ บริ ษัทติดตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ตาม
อัตราค่าบริ การรายเดือนตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
สัญญาการใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 3,4 และ 5 ระยะเวลาให้ บริ การ
ระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่ยาวกว่าระยะเวลาที่กลุม่ บริ ษัททําสัญญาเช่าพื ้นที่ที่ให้ บริ การ
การต่ออายุสญ
ั ญา
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บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

สัญญา

คู่สัญญา

ลักษณะการให้ บริการ

รายละเอียด
ผู้ใช้ บริ การต้ องมีหนังสือแจ้ งความประสงค์ไปยังบริ ษัท ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วันก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญา
การเลิกสัญญา
- ผู้ให้ บริ การต้ องติดตังโครงข่
้
ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงให้ พร้ อมที่จะใช้ งานและส่งมอบให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลง
นามในสัญญา
- เงื่อนไขสําคัญอื่นเช่นเดียวกันกับสัญญาให้ บริ การฉบับที่ 1
เงื่อนไขสําคัญ
- เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญาให้ บริ การฉบับที่ 1
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