
 

 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ    สินทรัพยถาวร  สินทรัพยถาวรของบริษัทและบริษัทยอย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 มีดังนี้                                                                                                                                                                       (หนวย: ลานบาท)  มูลคาสุทธติามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 อาคารชุด 5 5 อุปกรณและสวนปรับปรุงเครือขาย 3 2 อุปกรณถายทอดสัญญาณ 11 2 อุปกรณโครงการ 107 83 เครื่องตกแตงติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน 62 15 เครื่องตกแตงหองอัดเสียง 8 6 สินทรัพยระหวางติดตั้ง 2,139 2,264 รวม 2,335 2,377  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 1,654 ลานบาท (2563: 1,378  ลานบาท)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาเผื่อการดอยคาของอุปกรณเปนจํานวน 10 ลานบาท เนื่องจากการยกเลิกการใชงานและความเสียหายของอุปกรณ   สินทรัพยไมมีตัวตน                                                                                                                                                                                                                                                      (หนวย: ลานบาท)  มูลคาสุทธติามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 สิทธิการใหบริการเสาโทรคมนาคม โปรแกรมคอมพิวเตอร 93 2 78 2 รวม 95 80  สิทธิชวงเวลาในการออกอากาศ  เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษทั ไอ-สปอรต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดซื้อหุนในบรษิัท สยามสปอรต เทเลวิช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ตามราคาที่ตกลงรวมกัน ผลจากการซื้อเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีซื้อทําใหบริษัทยอยไดบันทึกสิทธิชวงเวลาในการออกอากาศรายการกีฬาเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่งมีอายุการใหประโยชน 5 ป สิทธิการใหบริการเสาโทรคมนาคม  เมื่อวันที่  1 กันยายน 2560 บริษัทไดซื้อหุนในบริษัท ไทยเบสสเตช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ตามราคาที่ตกลงรวมกัน ผลจากการซ้ือเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีซื้อทําใหบริษัทไดบันทึกสิทธิการใหบริการเสาโทรคมนาคมเปนสินทรพัยไมมีตัวตน ซึ่งมอีายุการใหประโยชน 10 ป     
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สญัญาเชา  บริษัทและบริษัทยอยทําสัญญาเชาสินทรพัยเพื่อใชในการดําเนินงาน โดยมีอายุสัญญา 4 ถึง 10 ป สนิทรัพยสิทธิการใช สินทรัพยสิทธิการใชของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้                                                                                                                                                                         (หนวย: ลานบาท)                                                                                                                                  อุปกรณถายทอดสัญญาณและยานพาหนะ บริษัทยอยไดทําสัญญาเชากับกิจการที่เกี่ยวของกัน และบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะท่ีติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณถายทอดสัญญาณและระบบบริหารจัดการสื่อบันทึกภาพและเสียงและอุปกรณใชในการดําเนินงานของกิจการโดยสัญญาเชามีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 7.26 ถึง 7.50 ตอป และมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ป   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 บริษัท สยามสปอรต เทเลวชิั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมกับบรษิัทที่เก่ียวของกัน เพื่อขยายระยะเวลาในการชําระคาเชาตามสัญญาเชาดังกลาวออกไปอีกจํานวน 3 ป  สัญญาเชากับกิจการที่เก่ียวของกันคํ้าประกันโดยบริษัท ไอ-สปอรต จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทใหญของบริษัทยอยดังกลาว  สิทธิการใชพื้นที่เชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษทัยอยมกีารเชาพื้นท่ี เพื่อใชในการประกอบธุรกิจดังนี้   อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 34 เลขที่ 99/2 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่รวม 439.21 ตารางเมตร จากบริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สัญญาเชาฉบับปจจุบันสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 และมีอัตราคาเชาเทากับ 162 บาทตอตารางเมตรตอเดือน    อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 เลขที่ 99/37 หมู 4  ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 341.51 ตารางเมตร จากบริษัท วิไลลักษณ อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด สัญญาเชาฉบับปจจุบันสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยมีอัตราคาเชาเทากับ 210 บาทตอตารางเมตรตอเดือน   พื้นท่ีคลังสินคา อาคารสมารทวัน เลขที่ 99/49 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ช้ัน 1  เน้ือท่ี 942 ตารางเมตร กับบริษัท ซีเอสวี แอสเสท จํากัด สัญญาเชาฉบับปจจุบันส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อตัราคาเชา 82.50 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน   พื้นท่ีจัดเก็บเอกสาร เนื้อที่ 37.50 ตารางเมตร จากบริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สัญญาเชาฉบับปจจุบันสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีอัตราคาเชาเทากับ 47.66 บาทตอตารางเมตรตอเดือน   อาคารเลขท่ี 115/75-76 แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 702 ตารางเมตร จากบริษัท กิเลนการพิมพ จํากัด สัญญาเชาฉบับปจจุบันส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีอัตราคาเชาเทากับ 78.35 บาทตอตารางเมตรตอเดือน    

 มูลคาสุทธติามบัญช ีณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 อุปกรณถายทอดสัญญาณ 177 150 สิทธิการใชพื้นที่เชา 8 13 ยานพาหนะ 5 3 รวม 190 166 
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เคร่ืองหมายการคา เครื่องหมายการคาและบริการของบริษัท และบริษัทยอยที่ใชอยูในปจจุบันมี 2 รูปแบบ คือจดทะเบียนในนามบริษัทที่ใชเครื่องหมายการคาและบริการนั้น และไดรับอนุญาตจากเจาของใหใชเครื่องหมายการคาและบริการโดยไมมีคาตอบแทน ซ่ึงไดทําการจดทะเบียนสัญญาอนญุาตใหใชเครื่องหมายการคาและบริการอยางถูกตองตามกฎหมาย  เครื่องหมายการคา และบริการแตละเครื่องหมายมีอายุ 10 ป นับแตวันจดทะเบียน และสามารถตออายุไดทุก 10 ป เชนเดียวกันกับอายกุารใชเคร่ืองหมายตามสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาและบริการ ซึ่งสวนใหญกําหนดอายุการใชงานใหสอดคลองกับอายุเครื่องหมายที่เจาของไดจดทะเบียนไว ปจจุบันทุกเครื่องหมายท่ีบริษัทและบรษิัทยอยใชอยูยังอยูในอายุความคุมครองตามกฎหมาย          สวนทรัพยสินทางปญญาอื่นมีอายุความคุมครองตามกฎหมายของทรัพยสินแตละประเภท เชน ลิขสิทธิ์ มีอายุความคุมครอง 50 ป นับแตวันเผยแพร เปนตน  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม    บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในในธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตสูง มีรายไดที่แนนอน และมีความเสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสมกับผลตอบแทนในการลงทุน  ทั้งนี้ การขออนุมัติในการลงทุนดังกลาวจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ   ตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน พ.ศ. 2547 โดยบริษัทจะกําหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน และเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน โดยตัวแทนของบริษัทมีหนาที่ออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาไว  รายละเอียดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิน  ในป 2564  บรษิัทและบริษัทยอยไมมีการประเมินราคาทรัพยสิน 
- 
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