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8. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
8.1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่

: บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
: 52/1 หมู่ ที่ 5 ถ นนบ ำงกรวย – ไทรน้ อย ต ำบลบ ำงสี ท อ ง อ ำเภอ บำงก รวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : จำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม ได้ แก่ ตู้โทรคมนำคมและสถำนีโทรคมนำคมเคลือ่ นที่
ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำนและติดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรคมนำคมและพัฒนำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน
ด้ ำนโทรคมนำคมเพื่อให้ เช่ำ
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0107558000440
โทรศัพท์
: (662) 863 - 8999
โทรสำร
: (662) 886 - 3364
เว็บไซต์บริษัท
: http://www.alt.co.th
ทุนชำระแล้ ว
: 375,000,000 บำท / 750,000,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท)

บริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษัท
ทีต่ งส
ั ้ ำนักงำนใหญ่

: บริ ษัท กรุ๊ป เทค โซลูชนั่ ส์ จำกัด
: 52/1 หมูท่ ี่ 5 ถนนบำงกรวย – ไทรน้ อย ตำบลบำงสีทอง อำเภอบำงกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ให้ บริ กำรสร้ ำงสถำนีฐำน และติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม โดยครอบคลุมตังแต่
้ กำร
สำรวจ, ออกแบบ, ก่อสร้ ำง, วำงสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง, ติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรคมนำคม
รวมถึงให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรมงำนระบบต่ำงๆ สำหรับอำคำร เช่น ระบบไฟฟ้ำ, ระบบ
ปรับอำกำศ, ระบบป้องกันอัคคีภยั
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0125551006017
โทรศัพท์
: (662) 863 - 8929
โทรสำร
: (662) 886 - 3084
เว็บไซต์บริษัท
: http://www.grouptech.co.th
ทุนชำระแล้ ว
: 30,000,000 บำท / 300,000 หุ้น (มูลค่ำทีต่ รำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
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ชื่อบริ ษัท
: บริ ษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
: 365 ถนนบอนด์สตรี ท ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : จำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม โดยมีสนิ ค้ ำหลักคือ สำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง (Fiber
Optic Cable: FOC), สำยนำสัญญำณคลืน่ ควำมถี่วิทยุ (RF Feeder Cable) และ
อุปกรณ์และระบบซอฟท์แวร์ สำหรับควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครื อข่ำยไร้ สำย (Wi-Fi )
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0125545007988
โทรศัพท์
: (662) 503 - 4977
โทรสำร
: (662) 503 - 4979
เว็บไซต์บริษัท
: http://www.i21.co.th
ทุนชำระแล้ ว
: 30,000,000 บำท / 300,000 หุ้น (มูลค่ำทีต่ รำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)

ชื่อบริ ษัท
: บริ ษัท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ จำกัด
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
: 365 ถนนบอนด์สตรี ท ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตเสำอำกำศรับสัญญำณ (Antenna) โดยเป็ นกำรผลิตสินค้ ำแบบสัง่ ทำ หรื อออกแบบ
ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ และจำหน่ำยสินค้ ำในกลุม่ โทรคมนำคม เช่น อุปกรณ์กรอง
และรวมสัญญำณ อีกทังยั
้ งให้ บริกำรในรูปแบบ One Stop Repair Service Center ซึง่
ให้ บริ กำรซ่อมบำรุงและทดสอบอุปกรณ์โทรคมนำคมแบบครบวงจร
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0125551015172
โทรศัพท์
: (662) 503 - 3950
โทรสำร
: (662) 503 - 4979
เว็บไซต์บริษัท
: http://www.innovatelecom.co.th
ทุนชำระแล้ ว
: 40,000,000 บำท / 400,000 หุ้น (มูลค่ำทีต่ รำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
บริษัทร่ วม
ชื่อบริ ษัท
: บริ ษัท เทเลคอม โซลูชนั่ ส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
: เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ถือหุ้นในบริ ษัท Myanmar Information Highway (“MIH”) ซึง่ ประกอบธุรกิจให้ เช่ำ
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคมในประเทศสำธำณรัฐสหภำพเมียนมำร์
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0125557016928
โทรศัพท์
: (662) 016 – 5111 ต่อ 5041
โทรสำร
: (662) 016 – 5043
ทุนชำระแล้ ว
: 45,000,000 บำท / 450,000 หุ้น (มูลค่ำทีต่ รำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
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บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

กิจกำรร่ วมค้ ำ
ชื่อบริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่

: บริ ษัท อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด
: 52/1 หมูท่ ี่ 5 ถนนบำงกรวย – ไทรน้ อย ตำบลบำงสีทอง อำเภอบำงกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : พัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม (Telecommunication Infrastructure)
เพื่อให้ เช่ำซึง่ ได้ แก่ โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงและอุปกรณ์ตอ่ เชื่อม รวมถึงกำรสร้ ำง
เสำโทรคมนำคมให้ เช่ำในลักษณะของสัญญำเช่ำกำรเงิน (Financial Lease) โดยมุง่ เน้ น
กำรพัฒนำในพื ้นที่เฉพำะที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย
เลขทะเบียนบริ ษัท
: 0105556062781
โทรศัพท์
: (662) 863 - 8999
โทรสำร
: (662) 886 - 3364
ทุนชำระแล้ ว
: 50,000,000 บำท / 500,000 หุ้น (มูลค่ำทีต่ รำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท)
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษัท
: บริ ษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
: ชัน้ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
: (662) 229-2800
โทรสำร
: (662) 359-1259

ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์บริษัท

:
:
:
:
:

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กทม 10120
(662) 344 - 1000
(662) 286 - 5050
http://www.pwc.com

ที่ปรึกษำกฎหมำย
บริ ษัท
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์บริษัท

:
:
:
:
:

บริ ษัท เสรี มำนพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด
21 ซอยอำนวยวัฒน์ ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย เขตห้ วยขวำง กทม 10320
(662) 693 – 2036
(662) 693 – 4189
http://www.serimanop.com
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8.2 ข้ อมูลสำคัญอื่น
8.2.1 สรุ ปสัญญำที่สำคัญ
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงกิจกำรร่วมค้ ำของบริษัท (“กลุม่ บริ ษัท”) มีสญ
ั ญำที่สำคัญดังนี ้
8.2.1.1 สัญญำขอใช้ พื ้นที่ : กลุม่ บริ ษัทมีกำรทำสัญญำขอใช้ พื ้นทีห่ ลำยฉบับ เพื่อใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ โดยสัญญำที่สำคัญดังนี ้
สัญญำ
กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 1

คู่สัญญำ
ผู้ให้ บริกำรด้ ำน
ระบบรำง

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตังโครงข่
้
ำย
เคเบิลใยแก้ วนำแสง

รำยละเอียด
อัตรำค่ำเช่ำเสำโทรเลขเพื่อกำรพำดสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง
อัตรำค่ำเช่ำตำมที่ระบุในสัญญำ
ระยะเวลำ
ระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ ยังไม่สำมำรถระบุได้ วำ่ จะสอดคล้ องกับระยะที่กลุม่ บริษัททำสัญญำให้ บริกำรกับลูกค้ ำหรือไม่ เนื่องจำกปั จจุบนั
กลุม่ บริษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำกับลูกค้ ำ
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
-ไม่ระบุกำรเลิกสัญญำ
เมื่อคูส่ ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ
เงื่อนไขสำคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะไม่โอนสิทธิกำรใช้ พื ้นที่หรือให้ ผ้ อู ื่นเช่ำช่วง เว้ นแต่ต้องได้ รับอนุญำตจำกผู้ให้ ใช้ พื ้นที่
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องวำงเงินประกันสัญญำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสทิ ธิริบเงินประกันหำกผู้ขอใช้ พื ้นที่ผิดสัญญำ
- เมื่อสัญญำกำรใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องรือ้ ถอนหรือขนย้ ำยทรัพย์สิน และส่งมอบพื ้นที่คืนแก่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่ภำยใน 270 วัน หรือโอน
ทรัพย์สินตำมที่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่ต้องกำรให้ แก่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่

กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 2

ผู้ให้ บริกำรด้ ำน
เพื่อติดตังโครงข่
้
ำย
ระบบขนส่งมวลชน เคเบิลใยแก้ วนำแสง
และอุปกรณ์

อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่
อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่ตำมที่ระบุในสัญญำ
ระยะเวลำ
ระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ เป็ นระยะเวลำทีส่ นกว่
ั ้ ำระยะเวลำที่กลุม่ บริษัททำสัญญำให้ บริกำรกับลูกค้ ำ
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สัญญำ

คู่สัญญำ

วัตถุประสงค์

รำยละเอียด
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
-ไม่ระบุกำรเลิกสัญญำ
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญำตกลงร่วมกันอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำ
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ถูกฟ้องล้ มละลำย มีกำรขอฟื น้ ฟูกิจกำรตำมกฎหมำยล้ มละลำย หรืออยูใ่ นขันตอนกำรปรั
้
บ
โครงสร้ ำงหนี ้
- เมื่อสัญญำสัมปทำนสิ ้นสุดลง
เงื่อนไขสำคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะไม่โอนสิทธิและหน้ ำที่ตำมสัญญำให้ แก่บคุ คลอื่น เว้ นแต่ต้องได้ รับอนุญำตจำกผู้ให้ ใช้ พื ้นที่
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องทำประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกจำกกำรดำเนินกำรติดตังโครงข่
้
ำย
- เมื่อสัญญำกำรใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องรือ้ ถอนหรือขนย้ ำยทรัพย์สิน และส่งมอบพื ้นที่คืนแก่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่ภำยใน 90 วัน

กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 3

ผู้ให้ บริกำรด้ ำน
ระบบขนส่งมวลชน

เพื่อติดตังโครงข่
้
ำย
เคเบิลใยแก้ วนำแสง
และอุปกรณ์

อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่
อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่ตำมที่ระบุในสัญญำ
ระยะเวลำ
ระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ เป็ นระยะเวลำทีส่ นกว่
ั ้ ำระยะเวลำที่กลุม่ บริษัททำสัญญำให้ บริกำรกับลูกค้ ำ
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องแจ้ งควำมประสงค์ขอต่อสัญญำก่อนครบกำหนดสัญญำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หำกผู้ให้ ใช้ พื ้นที่จะให้ ใช้ พื ้นที่ต่อ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่จะให้ สิทธิ
ผู้ขอใช้ พื ้นที่ก่อนผู้อื่น
กำรเลิกสัญญำ
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่ไม่ชำระค่ำใช้ พื ้นที่ติดต่อกัน 2 เดือน
- เมื่อผู้ให้ ใช้ พื ้นที่พบว่ำผู้เช่ำเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้ พื ้นที่
- เมื่อผู้ให้ ใช้ พื ้นที่ต้องกำรพื ้นที่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ โดยแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ พื ้นที่ทรำบเป็ นหนังสือล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
- เมื่อผู้ให้ ใช้ พื ้นที่พบว่ำผู้ขอใช้ พื ้นที่แจ้ งข้ อควำมอันเป็ นเท็จซึง่ เป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่หลงผิดทำสัญญำกับผู้ขอใช้ พื ้นที่ หรือผู้ขอใช้ พื ้นที่ ผิด

ส่วนที่ 2.8 หน้ ำที่ 5

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

สัญญำ

คู่สัญญำ

วัตถุประสงค์

รำยละเอียด
สัญญำข้ อใดข้ อหนึ่งก็ตำม ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
เงื่อนไขสำคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะต้ องได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบทีส่ ำมจำก กสทช.
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องทำประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลทีส่ ำมตลอดอำยุสญ
ั ญำ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะต้ องไม่นำทรัพย์สินที่เช่ำไปให้ บคุ คลอื่นเช่ำช่วง
- เมื่อสัญญำกำรใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องส่งมอบพื ้นที่ในสภำพเรียบร้ อยพร้ อมทังรื้ อ้ ถอนทรัพย์สินของผู้ขอใช้ พื ้นที่ให้ เสร็จสิ ้นในวันที่
สัญญำสิ ้นสุด

กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 4

ผู้ให้ บริกำรด้ ำน
เพื่อติดตังโครงข่
้
ำย
ระบบขนส่งมวลชน เคเบิลใยแก้ วนำแสง
และอุปกรณ์

อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่
อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่ตำมที่ระบุในสัญญำ
ระยะเวลำ
ระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ เป็ นระยะเวลำทีส่ นกว่
ั ้ ำระยะเวลำที่กลุม่ บริษัททำสัญญำให้ บริกำรกับลูกค้ ำ
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องแจ้ งควำมประสงค์ขอต่อสัญญำก่อนครบกำหนดสัญญำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน โดยมีระยะเวลำในกำรต่อสัญญำแต่ละครัง้ ภำยใต้
เงื่อนไขที่กำหนด
กำรเลิกสัญญำ
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่ไม่ชำระค่ำใช้ พื ้นที่ติดต่อกัน 2 เดือน
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่มิได้ ลงมือทำงำนภำยในกำหนดเวลำ หรือไม่สำมำรถทำงำนให้ แล้ วเสร็จตำมสัญญำ หรือผิดสัญญำข้ อหนึ่ งข้ อใด หรือตกเป็ นผู้
ล้ มละลำย หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ำมี) ไม่อนุญำตให้ ก่อสร้ ำงหรือติดตังระบบโครงข่
้
ำย ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งแจ้ งข้ อควำมอันเป็ นเท็จซึง่ เป็ นเหตุให้ อีกฝ่ ำยหลงผิดทำสัญญำ คูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยที่เสียหำยมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
เงื่อนไขสำคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะไม่โอนสิทธิตำมสัญญำให้ บคุ คลภำยนอก เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำต
- กรณีเกิดกำรชำรุดเสียหำยแก่ระบบโครงข่ำย ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะต้ องรีบแก้ ไขให้ เรียบร้ อยภำยใน 1 วัน หรือ 7 วัน แล้ วแต่กรณีตำมที่ระบุในสัญญำ
- เมื่อผู้ให้ ใช้ พื ้นที่ต้องกำรพื ้นที่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ พื ้นที่ทรำบเป็ นหนังสือ ทำงผู้ขอใช้ พื ้นที่จะต้ องรือ้ ถอนและส่งมอบกำรครอบครอง

ส่วนที่ 2.8 หน้ ำที่ 6

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

สัญญำ

คู่สัญญำ

วัตถุประสงค์

รำยละเอียด
พื ้นที่คืนในสภำพเรียบร้ อยภำยในเวลำ 30 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือ
- เมื่อสัญญำกำรใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องส่งมอบพื ้นที่ในสภำพเรียบร้ อยพร้ อมทังรื้ อ้ ถอนทรัพย์สินของผู้ขอใช้ พื ้นที่ให้ เสร็จสิ ้นภำยใน 30
วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญำสิ ้นสุด
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องวำงหลักประกันสัญญำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิหกั ประกันเพื่อเป็ นค่ำตอบแทน ค่ำปรับ และค่ำควำม
เสียหำย
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องทำประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกตลอดอำยุสญ
ั ญำ

กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 5

ผู้ให้ บริกำรด้ ำน
เพื่อติดตังโครงข่
้
ำย
ระบบขนส่งมวลชน เคเบิลใยแก้ วนำแสง
และอุปกรณ์

อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่
อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่ตำมที่ระบุในสัญญำ
ระยะเวลำ
ระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ เป็ นระยะเวลำทีส่ นกว่
ั ้ ำระยะเวลำที่กลุม่ บริษัททำสัญญำให้ บริกำรกับลูกค้ ำ
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
- เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญำกำรใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 4
กำรเลิกสัญญำ
- เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญำกำรใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 4
เงื่อนไขสำคัญ
- เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญำกำรใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 4

กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 6

ผู้ให้ บริกำรสถำนี
บริกำรน ้ำมัน

เพื่อติดตังเสำ
้
โทรคมนำคมและ
อุปกรณ์

อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่
อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่ตำมที่ระบุในสัญญำ
ระยะเวลำเช่ำ
ระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ เป็ นระยะเวลำที่เท่ำกับระยะเวลำที่กลุม่ บริษัททำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินกับลูกค้ ำ
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
จะต่อสัญญำอีก 3 ครัง้ จนครบ 10 ปี และก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ ไม่น้อยกว่ำ60 วัน คูส่ ญ
ั ญำจะทำกำรเจรจำเรื่องกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
กำรเลิกสัญญำ
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำข้ อใดข้ อหนึ่ง

ส่วนที่ 2.8 หน้ ำที่ 7

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

สัญญำ

คู่สัญญำ

วัตถุประสงค์

รำยละเอียด
- ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำก่อนกำหนดโดยต้ องแจ้ งอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
เงื่อนไขสำคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะไม่โอนสิทธิกำรใช้ พื ้นที่หรือให้ ผ้ อู ื่นเช่ำช่วง เว้ นแต่ต้องได้ รับอนุญำตจำกผู้ให้ ใช้ พื ้นที่
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องวำงเงินประกันสัญญำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสทิ ธิริบเงินประกันหำกผู้ขอใช้ พื ้นที่ผิดสัญญำ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องทำประกันภัยประเภท All Risk Insurance เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ที่ติดตังในบริ
้
เวณพื ้นที่ให้ บริกำรด้ วยค่ำใช้ จำ่ ยของตนเอง
- เมื่อสัญญำกำรใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องรือ้ ถอนหรือขนย้ ำยทรัพย์สิน และส่งมอบพื ้นที่คืนแก่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่ภำยใน 7 วัน

กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 7

ผู้ให้ บริกำรสถำนี
บริกำรน ้ำมัน

เพื่อติดตังเสำ
้
โทรคมนำคมและ
อุปกรณ์

อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่
อัตรำค่ำใช้ พื ้นที่ตำมที่ระบุในสัญญำ
ระยะเวลำเช่ำ
ระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ ยังไม่สำมำรถระบุได้ วำ่ จะสอดคล้ องกับระยะที่กลุม่ บริษัททำสัญญำให้ บริกำรกับลูกค้ ำหรือไม่ เนื่องจำกปั จจุบนั
กลุม่ บริษัทยังอยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำกับลูกค้ ำ
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่ตกลงจะต่อสัญญำให้ ครำวละ 3 ปี โดยผู้ขอใช้ พื ้นที่จะต้ องมีหนังสือแจ้ งล่วงหน้ ำเป็ นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน และจะต้ องเจรจำตก
ลงเกี่ยวกับเงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรเช่ำพื ้นที่ในช่วงระยะเวลำที่มีกำรต่อสัญญำ และทำบันทึกข้ อตกลงเพิ่มเติมระหว่ำงกันให้ เรียบร้ อยก่อน
กำรเลิกสัญญำ
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญำไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำข้ อใดข้ อหนึ่ง
- ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญำก่อนกำหนดโดยต้ องแจ้ งอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน
เงื่อนไขสำคัญ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่จะไม่โอนสิทธิกำรใช้ พื ้นที่หรือให้ ผ้ อู ื่นเช่ำช่วง เว้ นแต่ต้องได้ รับอนุญำตจำกผู้ให้ ใช้ พื ้นที่
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องวำงเงินประกันสัญญำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ ผู้ให้ ใช้ พื ้นที่มีสทิ ธิริบเงินประกันหำกผู้ขอใช้ พื ้นที่ผิดสัญญำ
- ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องทำประกันภัยประเภท All Risk Insurance เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ที่ติดตังในบริ
้
เวณพื ้นที่ให้ บริกำรด้ วยค่ำใช้ จำ่ ยของตนเอง
- เมื่อสัญญำกำรใช้ พื ้นที่สิ ้นสุด ผู้ขอใช้ พื ้นที่ต้องรือ้ ถอนหรือขนย้ ำยทรัพย์สิน และส่งมอบพื ้นที่คืนแก่ผ้ ใู ห้ ใช้ พื ้นที่ภำยใน 15 วัน

กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 8

ผู้ให้ บริกำรด้ ำน
คลังสินค้ ำ

เพื่อเก็บรักษำสินค้ ำ
และวัตถุดิบของ INN

อัตรำค่ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำรเป็ นรำยเดือน โดยคำนวณจำกปริมำณสินค้ ำทีฝ่ ำก

ส่วนที่ 2.8 หน้ ำที่ 8

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

สัญญำ

คู่สัญญำ

วัตถุประสงค์

รำยละเอียด
ระยะเวลำ
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 - 31 ธันวำคม 2559
กำรต่อสัญญำ
-ไม่ระบุกำรเลิกสัญญำ
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่ไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
- เมื่อครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ

กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 9

ผู้ให้ บริกำรด้ ำน
คลังสินค้ ำ

เพื่อเก็บรักษำสินค้ ำ
และวัตถุดิบI21

อัตรำค่ำบริกำร
อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นรำยเดือน โดยคำนวณจำกปริมำณสินค้ ำทีฝ่ ำก
ระยะเวลำ
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 - 31 ธันวำคม 2559
กำรต่อสัญญำ
-ไม่ระบุกำรเลิกสัญญำ
- เมื่อผู้ขอใช้ พื ้นที่ไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
- เมื่อครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ

กำรใช้ พื ้นที่
ฉบับที่ 10

ผู้ให้ บริกำรด้ ำน
อำคำรสำนักงำน

เพื่อใช้ เป็ นอำคำร
สำนักงำนและ
สำยกำรผลิตของ INN

อัตรำค่ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำรเป็ นรำยเดือนตำมที่ระบุในสัญญำ
ระยะเวลำเช่ำ
1 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2558 - 31 ตุลำคม2559
กำรต่อสัญญำ
-ไม่ระบุกำรเลิกสัญญำ
- เมื่อผู้เช่ำไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
- เมือ่ ครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ

ส่วนที่ 2.8 หน้ ำที่ 9

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

8.2.1.2 สัญญำกำรให้ บริ กำร : กลุม่ บริ ษัทมีกำรทำสัญญำให้ บริ กำรกับลูกค้ ำหลำยฉบับ โดยสัญญำที่สำคัญมีดงั นี ้
สัญญำ
ให้ บริกำรฉบับที่ 1

คู่สัญญำ
ลักษณะกำรให้ บริกำร
รำยละเอียด
ผู้ให้ บริกำร ให้ เช่ำโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงซึง่ อัตรำค่ำบริกำร
โทรคมนำคม
กลุม่ บริษัทติดตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ตำม
อัตรำค่ำบริกำรตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
สัญญำกำรใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 2
ระยะเวลำให้ บริกำร
ระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ เป็ นระยะเวลำที่ยำวกว่ำระยะเวลำทีก่ ลุม่ บริษัททำสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่ให้ บริกำร
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
ผู้ใช้ บริกำรต้ องมีหนังสือแจ้ งควำมประสงค์ไปยังบริษัท ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 120 วันก่อนครบกำหนดระยะเวลำของสัญญำ
กำรเลิกสัญญำ
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญำตกลงร่วมกันอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญำปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญำหรือก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
- เมื่อคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ถูกฟ้องล้ มละลำย มีกำรขอฟื น้ ฟูกิจกำรตำมกฎหมำยล้ มละลำย หรืออยูใ่ นขันตอนกำร
้
ปรับโครงสร้ ำงหนี ้
- เมื่อผู้ให้ เช่ำไม่สำมำรถดำเนินกำรส่งมอบโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ แล้ วเสร็จได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
- ผู้ให้ บริกำรต้ องติดตังโครงข่
้
ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ พร้ อมที่จะใช้ งำนและส่งมอบให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริกำรภำยใน 180 วัน นับจำกวันที่ลง
นำมในสัญญำ หรือนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งกำรให้ บริกำรในพื ้นที่เพิ่มเติม
- คูส่ ญ
ั ญำจะโอนสิทธิและหน้ ำที่ตำมสัญญำให้ แก่บคุ คลอื่นมิได้ นอกจำกได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
ก่อน
- ผู้ให้ บริกำรมีหน้ ำทีด่ แู ลบำรุงรักษำโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง ให้ อยูใ่ นสภำพที่ใช้ งำนได้ ดีตลอดเวลำตำมระยะเวลำของสัญญำ
โดยต้ องทำกำรบำรุงรักษำอย่ำงน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี ระยะเวลำห่ำงกันครัง้ ละ 6 เดือน
- ผู้ให้ บริกำรจะต้ องแก้ ไขปั ญหำหรือข้ อขัดข้ องในส่วนของผู้ให้ บริกำรเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริกำรสำมำรถใช้ งำนโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง

ส่วนที่ 2.8 หน้ ำที่ 10

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

สัญญำ

คู่สัญญำ

ลักษณะกำรให้ บริกำร

รำยละเอียด
ได้ ดงั เดิมภำยในเวลำที่กำหนดไว้ ใน Service Level Agreement (SLA) หรือจัดหำระบบโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงที่เหมำะสม
มำใช้ ทดแทนระหว่ำงกำรซ่อมแซม หรื อจัดหำระบบโครงข่ำยใยแก้ วนำแสงมำใช้ ทดแทนโครงข่ำยเดิมภำยใน 7 วัน กรณีที่โครงข่ำย
เดิมไม่สำมำรถใช้ งำนได้ ดีดงั เดิม โดยผู้ให้ เช่ำตกลงที่จะชดเชยค่ำเสียหำยหรือชำระค่ำปรับตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ
- ผู้ให้ บริกำรอำจนำโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงไปให้ ผ้ อู ื่นใช้ บริกำรได้ โดยจะต้ องได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้ บริกำรอย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร
- ผู้ใช้ บริกำรจะต้ องเคลื่อนย้ ำยอุปกรณ์ของตนออกจำกบริเวณโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ แล้ วเสร็จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่
สัญญำสิ ้นสุดลง
- ผู้ใช้ บริกำรต้ องทำประกันภัยประเภท All Risk Insurance เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ของผู้ใช้ บริกำรด้ วยค่ำใช้ จำ่ ยของตนเอง

ให้ บริกำรฉบับที่ 2

ผู้ให้ บริกำร
โทรคมนำคม

ให้ เช่ำโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงซึง่ อัตรำค่ำบริกำร
กลุม่ บริษัทติดตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ตำม
อัตรำค่ำบริกำรรำยเดือนตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
สัญญำกำรใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 3,4 และ 5 ระยะเวลำให้ บริกำร
ระยะเวลำตำมที่ระบุในสัญญำ ซึง่ เป็ นระยะเวลำที่ยำวกว่ำระยะเวลำทีก่ ลุม่ บริษัททำสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่ให้ บริกำร
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
ผู้ใช้ บริกำรต้ องมีหนังสือแจ้ งควำมประสงค์ไปยังบริษัท ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 120 วันก่อนครบกำหนดระยะเวลำของสัญญำ
กำรเลิกสัญญำ
- ผู้ให้ บริกำรต้ องติดตังโครงข่
้
ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงให้ พร้ อมที่จะใช้ งำนและส่งมอบให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริกำรภำยใน 180 วัน นับจำกวันที่ลง
นำมในสัญญำ
- เงื่อนไขสำคัญอื่นเช่นเดียวกันกับสัญญำให้ บริกำรฉบับที่ 1
เงื่อนไขสำคัญ
- เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญำให้ บริกำรฉบับที่ 1

ให้ บริ กำรฉบับที่ 3

ผู้ให้ บริกำร ให้ เช่ำพื ้นที่ เสำโทรคมนำคมและ
อัตรำค่ำบริกำร
โทรคมนำคม อุปกรณ์ที่ติดตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ตำมสัญญำ อัตรำค่ำบริกำรรำยเดือนตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ
กำรใช้ พื ้นที่ฉบับที่ 6
ระยะเวลำให้ บริกำร
ระยะเวลำเช่ำพื ้นที่ตำมที่ระบุในสัญญำ เป็ นระยะเวลำที่เท่ำกับระยะเวลำที่กลุม่ บริษัททำสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่ให้ บริกำร ส่วนระยะเวลำเช่ำ

ส่วนที่ 2.8 หน้ ำที่ 11

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

สัญญำ

คู่สัญญำ

ลักษณะกำรให้ บริกำร

รำยละเอียด
เสำโทรคมนำคมเป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน(financial lease) ซึง่ เป็ นระยะเวลำที่สนกว่
ั ้ ำระยะเวลำที่เช่ำพื ้นที่
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
จะต่อสัญญำเช่ำพื ้นที่อีก 3 ครัง้ จนครบ 10 ปี และก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ ไม่น้อยกว่ำ60 วัน คูส่ ญ
ั ญำจะทำกำรเจรจำเรื่องกำรต่อ
อำยุสญ
ั ญำ
กำรเลิกสัญญำ
- เมื่อเจ้ ำของพื ้นที่ยกเลิกสัญญำเช่ำพื ้นที่กบั บริษัท
- เมื่อผู้เช่ำไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข

8.2.1.3 สัญญำเงินกู้ยืม : กลุม่ บริ ษัทมีกำรทำสัญญำเงินกู้ยืมกับสถำบันกำรเงินหลำยฉบับ โดยสัญญำที่สำคัญมีดงั นี ้
สัญญำ
กู้ยืมระยะยำว
จำนวน 4 ฉบับ

คู่สัญญำ
สถำบันกำรเงิน
หลำยแห่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อลงทุนในโครงข่ำยเคเบิลใย
แก้ วนำแสงให้ เช่ำ

รำยละเอียด
วงเงินรวม
529 ล้ ำนบำท
ระยะเวลำ
41 - 60 เดือน
หลักประกัน และกำรค ้ำประกัน
- มอบอำนำจกำรรับเงินค่ำเช่ำโครงข่ำยให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
- บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด(มหำชน), นำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์, นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล และนำยปยุต ภูวกุลวงศ์ เป็ นผู้ค ้ำประกัน
เงื่อนไขอื่น
1. บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ชำระคืนต้ นเงินกู้ให้ แก่ธนำคำรก่อนกำหนดเวลำ หำกบริษัทชำระคืนต้ นเงินกู้ทงหมด
ั้
หรือบำงส่วนก่อน
กำหนดเวลำ หรือเกินกว่ำจำนวนทีต่ ้ องชำระในแต่ละงวด จะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุในสัญญำ
2. กิจกำรร่วมค้ ำตกลงที่จะดำรงอัตรำส่วนของหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของบริษัท ไม่เกินกว่ำ 3 ต่อ 1 แต่ทงนี
ั้ ้
จะต้ องไม่ต่ำกว่ำ 0 และตกลงที่จะดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ไว้ ในอัตรำส่วนไม่
น้ อยกว่ำ 1.10 – 1.25 เท่ำ

ส่วนที่ 2.8 หน้ ำที่ 12

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

สัญญำ
กู้ยืมระยะสัน้

คู่สัญญำ
สถำบันกำรเงิน
หลำยแห่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน

รำยละเอียด
วงเงิน
20 - 440 ล้ ำนบำท
ระยะเวลำ
ไม่เกิน 1 ปี
หลักประกัน และกำรค ้ำประกัน
- บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด(มหำชน), บริษัท กรุ๊ปเทค โซลูชนั่ จำกัด, บริษัท ไอ ทเวนตี ้วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด, บริษัท เอ็นเนอร์ จี
แม็คซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด, นำงปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์, นำงสำวปรียำพรรณ ภูวกุล และนำยปยุต ภูวกุลวงศ์ เป็ นผู้ค ้ำประกัน

ส่วนที่ 2.8 หน้ ำที่ 13

