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5.0 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1 ท่ีดินและโรงงานเพ่ือขาย/ใหเชา

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีโรงงานใหเชาแกลูกคารวมท้ังส้ิน 72 แหง และมีโรงงานจ ํานวน 11 แหง
ท่ีสรางเสร็จพรอมใหเชา และมโีรงงานระหวางกอสราง 22 แหง ดังตารางตอไปน้ี

โรงงาน นิคมอุต
สาหกรรม
บางปะอิน

นิคมอุต
สาหกรรม
อมตะนคร

นิคมอุต
สาหกรรม
แหลมฉบัง

นิคมอุต
สาหกรรม
ไฮเทค

นิคมอุต
สาหกรรม
อมตะซิตี้

บริษัทยอย
แหลมฉบงั

รวม
โรงงานที่ใหเชาแลว  20  21 20 7 3 1 72
โรงงานท่ีสรางเสร็จพรอมใหเชา 0 5     1             4 1 0 11
โรงงานระหวางกอสราง 0         0 0 4 9 9 22

รวม   20   26     21 15 13    10 105

หมายเหตุ : บรษิทัและบริษัทยอยเปนเจาของกรรมสิทธิท่ีดินและโรงงานในทุกนิคมอุตสาหกรรมท่ีกลาวมาขางตน ยกเวนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซ่ึงท่ีดินเปน
สัญญาเชาระยะยาว 30 ป

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 เปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีและมูลคาประเมินของที่ดินพรอมโรงงาน มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

ท่ีดิน และโรงงาน นิคมอุต
สาหกรรม
บางปะอิน

นิคมอุต
สาหกรรม
อมตะนคร

นิคมอุต
สาหกรรม
แหลมฉบัง

นิคมอุต
สาหกรรม
ไฮเทค

นิคมอุต
สาหกรรม
อมตะซิตี้

บริษัทยอย
(แหลม
ฉบัง)

รวม

มูลคาตามบญัชี 309.95 455.14 285.54 326.24 154.97 30.62 1,562.47
มูลคาประเมิน – วิธีคิดจากรายได* 595.7 729.1 766.9 449.4 12.5 21.4 2,575.0
มูลคาประเมิน – วิธีตนทุนทดแทน* 423.7 512.4 386.9 361.9 171.8 33.4 1,890.1
แหลงที่มา: รายงานการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2544
หมายเหต:ุ * บริษัทไดมีการปรับมูลคาประเมินทรัพยสินโดยเพิ่มมูลคางานกอสรางที่เกิดขึ้นระหวาง 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2544 จากรายงาน

การประเมินราคาทรัพยสินของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2544
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5.2 สินทรัพยถาวรท่ีใชค้ํ าประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูกับสถาบันการเงิน โดยใชที่ดินและสิ่งปลูกสรางคํ ้าประกัน ดังมี
รายละเอียดดังนี้

สินทรัพยเพ่ือค้ํ าประกัน วงเงินกู
(ลานบาท)

เงินกูปจจุบัน
(ลานบาท)

วันท่ีทํ าสัญญา

1.! โฉนดเลขท่ี 40215-6 และ 33603 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
พรอมส่ิงปลูกสราง

30.00 20.11 21/9/2536 ถงึ 20/9/2545 (O/D)

2.! โฉนดเลขท่ี 48912-3 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครพรอมส่ิงปลูกสราง
โฉนดเลขท่ี 7301, 7308, 7318-9 และ 7323 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
และ
โฉนดเลขท่ี 48912-3, 87777-8 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พรอมส่ิงปลูกสราง

200.00 132.96 20/4/2544 ถงึ 19/4/2550

3.! โฉนดเลขท่ี 11353, 11354 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พรอมส่ิงปลูกสราง

30.00
12.00

12.00
12.00

22/8/2538 ถงึ 21/8/2546
30/10/2543 ถงึ 29/10/2547

4.! โฉนดเลขท่ี 6002, 6008-10, 6015, 6026 และ 85585
ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครพรอมส่ิงปลูกสราง

80.00 48.00 5/7/2539 ถึง 4/7/2547

5.! สัญญาเชาเลขท่ี 21/2538-นฉ. ณ วนัท่ี 13 ธันวาคม 2538
ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังพรอมส่ิงปลูกสราง /1

101.00 32.00 21/11/2539 ถงึ 20/11/2546

6.! สัญญาเชาเลขท่ี 14/2540 ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2540 และ เลขท่ี 8/2542
ณ วนัท่ี 18 สิงหาคม 2542 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
พรอมส่ิงปลูกสราง

80.00 80.00 17/01/2543 ถงึ 16/01/2550

7.! โฉนดเลขท่ี 4756, 48939-42 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคพรอมส่ิงปลูกสราง 53.86 53.86 26/6/2543 ถงึ 25/6/2551
8.! โฉนดเลขท่ี 48801 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินพรอมส่ิงปลูกสราง 33.51 33.51 31/7/2543 ถงึ 30/7/2551
9.! โฉนดเลขท่ี 53858, 53859 และ 53860 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พรอมส่ิงปลูกสราง

30.00 30.00 2/8/2543 ถึง 1/8/2547

10.! โฉนดเลขท่ี 108456, 108459 และ 110188-91 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครพรอมส่ิงปลูกสราง

72.63 72.63 31/8/2543 ถงึ 30/8/2551

11.! โฉนดเลขท่ี 99577ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครพรอมส่ิงปลูกสราง 30.00 11.98 13/10/2543 ถงึ 31/10/2548
12.! โฉนดเลขท่ี 48814 และ 48809 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินพรอมส่ิง
ปลูกสราง และ
โฉนดเลขท่ี 4793 และ 49040 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคพรอมส่ิงปลูกสราง

200.00 194.51 30/10/2543 ถงึ 29/10/2548

13.! โฉนดเลขท่ี  40214 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินพรอมส่ิงปลูกสราง และ
โฉนดเลขท่ี 7322 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ีพรอมส่ิงปลูกสราง

30.00 15.34 23/2/2544 ถงึ 31/3/2550

14.! โฉนดเลขท่ี 48775-8 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินพรอมส่ิงปลูกสราง 30.00 24.00 1/10/2544 ถงึ 1/4/2545 (P/N)
15.! โฉนดเลขท่ี 49559 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคพรอมส่ิงปลูกสราง /2 19.00 - 1/8/2544 ถึง 30/6/2551
16.! โฉนดเลขท่ี 48775-8 ต้ังอยูบนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินพรอมส่ิงปลูกสราง

(กรรมสิทธิ์ของบริษัท) /3

สัญญาเชาเลขท่ี 9/2544- นฉ. ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2544 ต้ังอยูบนนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง พรอมสิ่งปลูกสราง (กรรมสิทธิ์ของบริษัทยอย)

142.20 25.90 22/11/2544 ถงึ 21/11/2551

รวม 1,174.20 798.80
หมายเหตุ : /1 บรษิทัไดรบัวงเงนิหนังสือค้ํ าประกันเปนจํ านวนเงิน 9.59 ลานบาท และไดใชไปเปนจํ านวนเงิน 9.59 ลานบาท

/2 บรษิทัไดรบัวงเงนิหนังสือค้ํ าประกันเปนจํ านวนเงิน 14 ลานบาท และไดใชไปเปนจํ านวนเงิน 4.70 ลานบาท
/3 บรษิทัยอยไดรบัวงเงนิหนังสือค้ํ าประกันเปนจํ านวนเงิน 5.59 ลานบาท และไดใชไปเปนจํ านวนเงิน 5.59 ลานบาท
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5.3 สินทรัพยถาวรอ่ืนๆ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีสินทรัพยถาวรอ่ืนๆ ดังน้ี
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพย มูลคาทางบญัชีสุทธิ
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช 6.68
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณส ํานักงาน 8.20
ยานพาหนะ 7.28

รวม 22.16
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (12.28)

รวม 9.88

5.4 รายละเอียดของสัญญาเชาที่ดินและอาคารสํ านักงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีสัญญาเชาที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเขตสงออก ดังน้ี

สญัญา คูสัญญา ระยะเวลา คาเชา
1. สัญญาเชาท่ีดิน บรษิทั (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 30 ป นับจากวันท่ี 13 ธันวาคม 2538 ถึง

วนัท่ี 12 ธันวาคม 2568
4,698,285 บาทตอป บนพืน้ท่ี 31 ไร 1 งาน
28.76 ตารางวา (150,000 บาทตอไรตอป) ชํ าระ
ภายในวนัท่ี 5 ธันวาคมของทุกป

2. สัญญาเชาท่ีดิน บรษิทั (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 30 ป นับจากวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2540
ถงึวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2570

1,315,149 บาทตอป บนพืน้ท่ี 7 ไร 3 งาน 88.24
ตารางวา (165,000 บาทตอไรตอป) ชํ าระภายใน
วนัท่ี 5 พฤศจิกายนของทุกป

3. สัญญาเชาท่ีดิน บรษิทั (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 30 ป นับจากวันท่ี 18 สิงหาคม 2542 ถึง
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2572

3,578,515.87 บาทตอป บนพืน้ท่ี 21 ไร 2
งาน 75.19 ตารางวา (165,000 บาทตอไรตอป)
ชํ าระภายในวันท่ี 5 สิงหาคมของทุกป

4. สัญญาเชาท่ีดิน EISCO (ผูเชา) กับ กนอ. (ผูใหเชา) 17 ป 7 เดือน นับจากวันท่ี 6 มิถุนายน
2544 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

5,589,045 บาทตอป บนพืน้ท่ี 33 ไร 3 งาน
49.20 ตารางวา (165,000 บาทตอไรตอป) ชํ าระ
ภายในวนัท่ี 5 มิถุนายนของทุกป

หมายเหตุ : 1. ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังไมสามารถขายได เน่ืองจากเปนการไดท่ีดินมาจากการเวนคืนเพ่ือประโยชนในการประกอบการนิคม
อุตสาหกรรม ดังน้ัน บริษัทและบริษัทยอยจึงทํ าการเชาท่ีดินดังกลาวจาก กนอ.

2. รายละเอียดสัญญาเชาอ่ืนๆ ท่ีสํ าคัญ มีดังน้ี
2.1 ผูเชาไดวางหลักประกันไว ดังน้ี

- เงนิสดเทากับจํ านวนคาเชา 1 ป
- หนังสือค้ํ าประกันของธนาคารมูลคาเทากับจ ํานวนเงินคาเชา 1 ป

2.2 ผูใหเชาปรับปรุงเปล่ียนอัตราคาเชาไดทุกๆ ระยะ 10 ป ในอัตรารอยละ 10 ของอัตราคาเชาเดิม
2.3 อัตราคาปรับจายชํ าระลาชา รอยละ 18 ตอป ของยอดท่ีคางชํ าระ
2.4 หากผูเชามคีวามประสงคจะตออายุสัญญาเชา ผูเชาจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 6 เดือน กอนสัญญาเชาจะส้ินสุด

นอกจากน้ี บริษัทยังมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํ านักงาน ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอ 11.1.1 รายการระหวางกัน
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5.5 นโยบายเงินลงทุนของบริษัท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชํ าระแลว
(ลานบาท)

รอยละ
การถือหุน

มูลคาเงินลงทุน
(ลานบาท)

บริษัทยอย
1. EISCO กอสรางโรงงานมาตรฐานเพ่ือเชา/ขาย 12.50 99.99 9.97 /1

บริษัทท่ีเก่ียวของ
1. บริษัท บางกอก คลับ จํ ากัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม 450.00 0.11 0.443 /2

หมายเหต ุ: /1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 EISCO มขีาดทุนสุทธิ เทากับ 2.53 ลานบาท
/2 ภายหลังหักคาเผื่อดอยคาของเงินลงทุน จํ านวน 0.557 ลานบาท

นอกเหนือจากการลงทุนตามท่ีกลาวขางตน ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทอ่ืน


