บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทรัพย์สนิ หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอำคำร
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอำคำร จำนวน 52.56 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

รายการ

การใช้ งาน

มูลค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอำคำรสำนักงำน ALT, GTS
และ IH
ใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำน
ของ ALT, GTS และ IH

52/1 หมู่ 5 ถนนบำงกรวย-ไทรน้ อย ตำบลบำงสีทอง
อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
- ที่ดินและส่วนปรับปรุง

เจ้ ำของ

20.08

- อำคำรสำนักงำน

เจ้ ำของ

17.78

- ระบบสำธำรณูปโภค

เจ้ ำของ

0.20

ที่ดินและอำคำรถูกจดจำนองเพื่อค ้ำ
ประกันวงเงินรวมสินเชื่อ 120 ล้ ำนบำท

2. ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และอำคำรสำนักงำน I21 และ
INN
365 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ใช้ เป็ นที่ตงส
ั ้ ำนักงำน
ของ I21 และ INN

- ที่ดิน

เจ้ ำของ

3.60

- อำคำร และส่วนปรับปรุง

เจ้ ำของ

10.90

รวม

ไม่มี

52.56

เครื่ องมือและอุปกรณ์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ จำนวน 12.26 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
จานวน (เครื่อง)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท)

1. เครื่องมือทดสอบสำยอำกำศ และสัญญำณ

16

เจ้ ำของ

4.01

2. เครื่องตัดสำยเคเบิล

3

เจ้ ำของ

0.87

3. อุปกรณ์กนั กระแทกในห้ องทดสอบสินค้ ำ

2

เจ้ ำของ

0.65

N/A

เจ้ ำของ

6.73

รายการ

4. เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ
รวม

12.26

ส่วนที่ 2.5 หน้ ำที่ 1

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ยำนพำหนะ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมียำนพำหนะ จำนวน 0 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
จานวน
(คัน)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

1. รถยนต์ ใช้ ในกำรติดต่อลูกค้ ำ

4

เจ้ ำของ

-

ไม่มี

2. รถโทรคมนำคม ใช้ ในกำรทดสอบสัญญำณสื่อสำร

3

เจ้ ำของ

-

ไม่มี

รายการ

รวม

ภาระผูกพัน

-

อุปกรณ์สำนักงำน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอปุ กรณ์สำนักงำน จำนวน 4.60 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
รายการ
มูลค่ าตามบัญชี (ล้ านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ์
1/
1. เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงำน
2.98
เจ้ ำของ
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.62
เจ้ ำของ
รวม
4.60
หมำยเหตุ 1) เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงำน รวมถึง เครื่องปรับอำกำศ โทรศัพท์สำหรับใช้ ในสำนักงำน และเครื่องตกแต่งอื่นๆ

โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
บริ ษัทโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงที่เป็ นสินทรัพย์ของบริษัท เป็ นจำนวนเงิน 367.74 ล้ ำนบำท ดังต่อไปนี ้
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1. โครงข่ำยในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช

เจ้ ำของ

238.32

ไม่มี

2. โครงข่ำยบนกำรรถไฟแห่งประเทศไทย

เจ้ ำของ

129.42

ไม่มี

รายการ

รวม

367.74

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำรทำประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่อำจจะเกิด
ขึ ้นกับทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ อำคำรสำนักงำนและสิ่งปลูกสร้ ำงอื่นๆ (ไม่รวมฐำนรำก) รวมทรัพย์สิน
ภำยในอำคำร เช่น ระบบไฟฟ้ำ และระบบปรั บ อำกำศ, เฟอร์ นิเจอร์ , อุป กรณ์ เครื่ องใช้ สำนัก งำน, คอมพิ วเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊คที่ใช้ ในสำนักงำนและอุปกรณ์พว่ งต่ำ งๆ, สต๊ อกสินค้ ำ และเครื่ องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมเป็ นทุน
ประกัน ทัง้ สิ น้ 46.03 ล้ ำ นบำท ระยะเวลำเอำประกัน 1 ปี เริ่ ม วัน ที่ 23 สิ ง หำคม 2558 ถึ ง วัน ที่ 23 สิ ง หำคม 2559
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ได้ มี ก ำรท ำประกัน อัค คี ภัย ได้ แ ก่ อำคำรส ำนัก งำน และสิ่ งปลูก สร้ ำง (ไม่ ร วมฐำนรำก) รวมถึ ง
เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องใช้ อุปกรณ์ สำนักงำนต่ำงๆ ทุนประกัน 20.00 ล้ ำนบำท ระยะเวลำเอำประกัน 3 ปี เริ่ มวันที่ 30
กันยำยน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560

ส่วนที่ 2.5 หน้ ำที่ 2

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

เครื่องหมายการค้ า
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีเครื่ องหมำยกำรค้ ำที่สำคัญดังนี ้
ชื่อผู้จด
ทะเบียน

เครื่องหมายการค้ า

สินค้ า

วันหมดอายุ

ตู้แช่แบตเตอรี่ ชุดอุปกรณ์ควบคุมกำรทำงำนของระบบกำรทำงำน
ภำยในสถำนี โดยควบคุมระบบปรับอำกำศ ระบบระบำยอำกำศ
ระบบส่งสัญญำณ

ALT

15 ธันวำคม 2561

ตู้เก็บสถำนีฐำนติดตังอุ
้ ปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคม รถเคลื่อนที่สถำนี
ฐำนเคลื่อนที่สื่อสำรโทรคมนำคม ตู้อปุ กรณ์สง่ สัญญำณสื่อสำร
15 ธันวำคม 2561
โทรคมนำคมประเภทติดตังนอกอำคำร
้

INN

ตู้เก็บสถำนีฐำนติดตังอุ
้ ปกรณ์สื่อสำรโทรคมนำคม รถเคลื่อนที่เก็บ
สถำนีฐำนเคลื่อนที่สื่อสำรโทรคมนำคม ตู้อปุ กรณ์สง่ สัญญำณ
สื่อสำรโทรคมนำคมประเภทติดตังนอกอำคำร
้

15 ธันวำคม 2561

เสำอำกำศโทรคมนำคม ตัวแยกสัญญำณคลื่นโทรศัพท์ ตัวรวม
สัญญำณคลื่นโทรศัพท์

25 พฤษภำคม 2563

สิทธิบตั ร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ รับสิทธิบตั รดังนี ้
ผู้ได้ รับ
INN

ประเภท
สิทธิบตั รกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย “อุปกรณ์ขจัดสัญญำณ”
(PIM LOAD)
สิทธิบตั รกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย “เสำอำกำศรับสัญญำณ”
(OMNI High Gain Antenna)
สิทธิบตั รกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย “สำยอำกำศรอบตัว”
(OMNI MIMO)

วันออกบัตร
22 พฤษภำคม 2558

วันสิ ้นอำยุ
25 ตุลำคม 2565

22 กันยำยน 2558

23 ตุลำคม 2565

ได้ รับสิทธิจดทะเบียนสิทธิบตั รแล้ ว
อยูร่ ะหว่ำงรอกำรออกสิทธิบตั ร

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงกิจกำรร่ วมค้ ำที่บริ ษัทถือหุ้น ได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม ดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 2.5 หน้ ำที่ 3

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
กรรมสิทธิ์
ALT

ประเภท
ใบอนุญาต
ประเภทที่ 3

GTS

ประเภทที่ 1

กิจกำรร่วมค้ ำ ประเภทที่ 3
IH

ลักษณะของกิจการโทรคมนาคม

ประเภทโครงข่ าย

กำรให้ บริกำรโครงข่ำยใยแก้ วนำแสงเพื่อ
เช่ำใช้ และ เพื่อให้ บริกำรโทรคมนำคม
( Network Provider and Service
Provider )

โครงข่ำยทำงสำย
(Wireline Network)
ได้ แก่ โครงข่ำยใย
แก้ วนำแสง ( Fiber
Optic Network )

การให้ บริการ

บริกำรให้ เข่ำใช้ โครงข่ำย
ใยแก้ วนำแสงแบบ Dark
Fiber โดยผู้ได้ รับอนุญำต
จะดำเนินกำรสร้ ำง
โครงข่ำยใยแก้ วนำแสง
และจัดเตรียมจุดเชื่อมต่อ
เพื่อให้ ผ้ เู ช่ำใช้ บริกำร
สำมำรถนำอุปกรณ์มำ
ต่อเชื่อมกับระบบ
เครื่อข่ำยใยแก้ วนำแสง
ของผู้รับใบอนุญำตได้
กำรเช่ำใช้ โครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้
กำรให้ บ ริ ก ำรข้ อ มูล ขำยต่อบริกำรหรือวงจร
บริกำรโทรคมนำคม (Leasing the
(Data)
สัญญำณเช่ำ (Leased
Network for Service Provider Only)
Circuit/Channel
Service)
กำรให้ บริ ก ำรโครงข่ ำ ยโทรคมนำคม โครงข่ำยทำงสำย
บริกำรให้ เช่ำใช้ โครงข่ำย
เพื่อให้ เช่ำใช้
ได้ แก่ โครงข่ำยใย
ใยแก้ วนำแสงแบบ Dark
(Network Provider Only)
แก้ วนำแสง (Fiber
Fiber และ DWDM เป็ น
Optic Network)
กำรให้ เช่ำโครงข่ำยใย
แก้ วนำแสงเพื่อเชื่อมต่อ
เช่นเดียวกับโครงข่ำยของ
ALT

ส่วนที่ 2.5 หน้ ำที่ 4

ระยะเวลา
7 พฤษภำคม 25586 พฤษภำคม 2573

13 สิงหำคม 255612 สิงหำคม 2561

18 เมษำยน 255717 เมษำยน 2572

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

5.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อกิจกำรร่วมค้ ำ บริ ษัทจะพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและ
เอื ้อประโยชน์ตอ่ กำรทำธุรกิจของบริ ษัทหรื อเป็ นธุรกิจซึง่ อยูใ่ นอุตสำหกรรมที่มีแนวโน้ มเจริ ญเติบโตหรื อเป็ นธุรกิจที่มคี วำม
ถนัดและชำนำญ นอกจำกนัน้ จะคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่ได้ รับจำกกำรลงทุนเป็ นสำคัญ
ในกรณีที่บริ ษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริ ษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมกำรเข้ ำเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริ ษัท และหำกบริ ษัทย่อยมีกำรดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ บริ ษัทได้ กำหนด
อำนำจอนุมตั ใิ นเรื่ องต่ำงๆที่จะต้ องขออนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรของบริษัทก่อนทำรำยกำร
นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะกำหนดให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังจำกบริ
้
ษัทนันต้
้ องดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีนโยบำยในกำรทำรำยกำรเกี่ยว
โยง กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อกำรทำรำยกำรสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่ำวให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท รวมถึงกำกับดูแลให้ มีกำรจัดเก็บ
ข้ อมูล และกำรบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทสำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ ทนั กำหนด
ในส่วนของบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้ ำไปควบคุมดูแลมำกนัก เพียงแต่จะส่งตัวแทนของบริษัท เข้ ำไปเป็ น
กรรมกำรในบริ ษัทนันๆ
้
ทังนี
้ ้จำนวนตัวแทนจำกบริ ษัททีเ่ ข้ ำไปเป็ นกรรมกำรจะขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริ ษัท
สำหรับกิจกำรร่วมค้ ำ กำรส่งตัวแทนเข้ ำไปควบคุมดูและบริ หำรจัดกำรจะขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงที่ได้ ทำไว้ กบั คูส่ ญ
ั ญำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท บริ ษัทร่วม 1 บริ ษัท และกิจกำรร่วมค้ ำ 1 บริ ษัท

ส่วนที่ 2.5 หน้ ำที่ 5

