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5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพย์ ของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย คือ ที่ดิน อาคาร เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์สานักงาน
และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
5.1.1 ที่ดนิ อาคาร
ที่ตงั ้

ลักษณะและ
ขนาดพืน้ ที่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน วงเงินคา้
มูลค่ าสุทธิ วัตถุประสงค์ ใน
คา้ ประกัน ประกัน หลังหักค่ าเสื่อม การถือครอง
ทรัพย์ สิน
เงินกู้
(ล้ านบาท) ราคา (บาท)

ที่ดนิ และอาคาร
เลขที่ 101 /40
หมูท่ ี่ 3 ถนน
รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้ า
อ.เมืองนนทบุรี

อาคาร
บริ ษัทฯ เป็ น
พาณิชย์ 4.5 เจ้ าของ
ชัน้ ปลูกอยู่ กรรมสิทธิ์
บนที่ดินเนื ้อที่
29 ตารางวา

จดจานองไว้
กับบมจ.ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี-ไทย

1.50

1,142,182.19 สาหรับเป็ น
สถานที่ประกอบ
ธุรกิจของสาย
ธุรกิจ AR

จ.นนทบุรี 11000
5.1.2 เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ ง อุปกรณ์ สานักงาน และยานพาหนะ
ประเภทของสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
มูลค่ าสุทธิ
คา้ ประกันเงินกู้ หลังหักค่ าเสื่อมราคา (บาท)

เครื่ องใช้ สานักงาน

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

9,659,319.76

เครื่ องตกแต่งและติดตัง้

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

25,423.45

ส่วนปรับปรุงอาคารและสิง่ ปลูก
สร้ าง

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

438,341.58

ไม่มี

14,131.47

เครื่ องมือเครื่ องใช้ เช่น มิเตอร์ วดั บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ
ไฟ เครื่ องทาซ ้าซอฟต์แวร์ เป็ นต้ น
ยานพาหนะ

บริ ษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จากัด

เช่าระยะยาว

2,283,415.24
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5.2 บริษัทฯและบริษัทย่ อยมีทรัพย์ สินที่ไม่ มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ คือ สิทธิการเช่ ารอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของ
ทรัพย์ สินที่ได้ รับ
สิทธิการเช่ า

คู่สัญญา

สัญญา
เลขที่

วัน
เริ่มต้ น
สัญญา

ระยะ
เวลา
ของ
สัญญา

-

1
ธันวาคม
2535

27 ปี

อาคารสานักงาน
บริ ษัท นารายณ์
ของบริ ษัทเลขที่
ร่วมพิพฒ
ั น์
23/106-108
จากัด **
ซอยศูนย์วิจยั
ถนนพระราม9
แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพ
เนื ้อที่ 901.86
ตารางเมตร *
หมายเหตุ

สิทธิการเช่ า
รอตัดบัญชี
สุทธิ(บาท)

สาระสาคัญของ
สัญญา

5,953,188.14 เนื ้อที่ 901.86 ตรม.
จ่ายค่าเช่า เดือนละ
6,321.24 บาท โดย
อัตราค่าเช่าจะขึ ้นใน
อัตราร้ อยละ 10 ของ
อัตราค่าเช่าเดือน
สุดท้ ายของทุก 5 ปี

* บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ บางส่วนใช้ พื ้นที่สานักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯเป็ นสานักงาน โดยทาการเช่าพืน้ ที่เป็ นรายปี
โดยบริ ษัทฯคิดค่าเช่าจากบริ ษัทย่อยเหล่านันรวมกั
้
บค่าบริ หารส่วนกลาง โดยรายการของสัญญาดูได้ จากหัวข้ อ 11.3
เรื่ องรายการรายได้ จากการบริ การ
** บริ ษัท นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ จากัด ได้ ทาสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อ ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์
บริ เวณเส้ นทางโครงการรถไฟสายบางซื่อ-คลองตัน ช่วงถนนพระรามที่ 9 ถึงซอยศูนย์วิจยั จากการสอบถามผู้บริ หารของ
บริ ษัทนารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ พบว่ามิได้ กระทาผิดสัญญากับการรถไฟแต่อย่างใด ดังนัน้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย จึงไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
5.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
5.3.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน้ โดยลงทุนผ่านบริ ษัท
ย่อย เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการดาเนินธุรกิจและเป็ นหน่วยธุรกิจที่สามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของ
บริ ษัทฯให้ ครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯมีเงินลงทุนในบริ ษัท ไอที
ดิสทริ บิวชัน่ จากัด คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 10 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.66 ต่อสินทรัพย์
รวมของบริ ษัทฯ
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บริ ษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ซอร์ ฟแวร์ เดเวลลอปเม้ นท์ จากัด ร้ อยละ 99.99 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน 5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.83 ต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
บริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด ร้ อยละ 92 มูลค่าเงิ นลงทุนตามวิธีราคาทุน
9.20 ล้ านบาท หักค่าด้ อยค่าเงินลงทุนในบริ ษัท อินเทลลิเจ็นท์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ คอมพิวติ ้ง จากัด จานวน 5.94 ล้ านบาท
คงเหลือ เงินลงทุนสุทธิ จานวน 3.26 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.54 ต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
บริ ษัท ทีวี เทเลคอม จากัด ร้ อยละ 99.99 มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 50.41 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 8.36 ต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายเปิ ดโอกาสในการลงทุนในบริ ษัทอื่น หากการเข้ าไปลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้ าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) และเอื ้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้จะอยู่ในกรอบธุรกิจสารสนเทศเทเลคอม
หรื อ สารสนเทศไอที เท่า นัน้ เป็ นการด ารงจุด ยื นของบริ ษั ท ฯ ที่ ต้ องการขยายการให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจร (Total
Solution) ในด้ านสารสนเทศให้ กบั ลูกค้ าโดยบริ ษัทฯมีนโยบายเข้ าถือหุ้น ร้ อยละ 100 ในบริ ษัทที่เข้ าไปลงทุน แต่อย่างไร
ก็ตามก็เปิ ดโอกาสในการร่วมลงทุน หาก ผู้ร่วมทุนมีศกั ยภาพในการสร้ างมูลค่าเพิ่มและเอื ้อประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทฯ
5.3.2 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่ อย
ในกรณีบริ ษัทย่อย ทางบริ ษัทฯ จะควบคุมดูแลและกาหนดนโยบายโดยจะส่งกรรมการบริ หารชุด
เดียวกับบริ ษัทฯ เข้ าไปเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยอย่างน้ อยจานวน 2 ท่าน และหากบริ ษัทย่อยมีการดาเนินธุรกิ จที่
กระทบต่อบริ ษัทฯอย่างมีนยั สาคัญเช่น การทาสัญญาทางธุรกิจกับบริ ษัทคูค่ ้ าเพิ่มเติม บริ ษัทย่อยจะต้ องเสนอเรื่ องและ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯก่อน
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