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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1

ลักษณะสําคัญของสินทรัพยถาวรที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

1) ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน ตั้ง เปนเจาของกรรมสิทธิ์
อยูที่เลขที่ 31 หมู 2 ถนนลาด
หลุมแกว อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000 และเลขที่ 161
อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา
2) อาคารและสวนปรับปรุง
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
อาคารตั้งอยูที่เลขที่ 31 หมู 2
ถนนลาดหลุมแกว อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
3) เครื่องจักรและอุปกรณ
บริษทั เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรและ
อุปกรณบางสวน ในขณะที่
บางสวนบริษัทไดมาตาม
สัญญาเชาการเงิน
4) เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
สํานักงาน
5) ยานพาหนะ
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
รวม

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
15.50

ภาระผูกพัน
ไมติดภาระค้ําประกันใดๆ

133.83

ไมติดภาระค้ําประกันใดๆ

128.27

ไมติดภาระค้ําประกันใดๆ

4.72

ไมติดภาระค้ําประกันใดๆ

5.92
288.24*

ไมติดภาระค้ําประกันใดๆ

หมายเหตุ :* ไมรวมเครื่องจักรและอุปกรณที่อยูในระหวางการติดตั้ง และอาคารที่อยูในระหวางการกอสราง

5.2

สินทรัพยประเภทอื่นๆที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546
5.2.1 สินทรัพยที่ยังไมไดใชงาน
บริษัทมีสินทรัพยที่ยังไมไดใชงานซึ่งมีมูลคาตามบัญ ชีรวมกันทั้งสิ้น 44.44 ลานบาท อันประกอบดวยที่ดิน
เปลาที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งบริษัทไดจัดเตรียมไวสําหรับการกอสรางโรงงานเพื่อการขยายกําลังการผลิตของบริษัท
ในอนาคต ที่ดินดังกลาวมีมูลคาตามบัญชีทั้งสิ้น 20.72 ลานบาท นอกจากนี้ สินทรัพยที่ยังไมไดใชงานของบริษัทยัง
รวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ สําหรับโรงงานที่ 6 ซึ่งมีมูลคาตามบัญ ชีรวมกัน 23.72 ลานบาท ปจจุบัน
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณดังกลาวไดถูกนํามาใชเพื่อดําเนินการผลิตสําหรับโรงงานที่ 6 แลว
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5.2.2 สัญญาเชาทางการเงิน
บริษัทมีสัญญาเชาทางการเงินสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต สัญญาเชาทางการเงินดังกลาวมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.90-9.88 ตอป โดยมีกําหนดการชําระคืนเปนรายเดือน และงวดสุดทายจะถึงกําหนดชําระคืน
ในป 2547 หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินดังกลาวจะประกอบไปดวยสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปซึ่งมีมูลคา
10.52 ลานบาท และสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในระยะเวลาเกินกวาหนึ่งปซึ่งมีมูลคา 5.53 ลานบาท
5.2.3 สัญญาการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement)
บริษั ท ไดทํ าสัญ ญาการให บ ริการทางเทคนิค และการพั ฒ นากับ บริษั ท มิ ตซูวาอิเล็ กทริค อิ น ดั สตรี จํากั ด
สัญญาดังกลาวมีอายุ 6 ป ตั้งแต 1 มกราคม 2544 – 31 ธันวาคม 2549 ในการทําสัญญาดังกลาว บริษัทมิตซูวาอิ
เล็กทริค อินดัสตรี จํากัดจะใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนา ซึ่งรวมไปถึงการใหขอมูล บริการใหคําปรึกษา และ
การใหการฝกอบรมในดานการผลิตและการตลาด และความชวยเหลือทางดานบุคลากร เพื่อถายทอดประสบการณ
และใหความรูแกพนักงานของบริษัท บริษัทจะจายคาตอบแทนในอัตรารอยละ 5 ของยอดขายสุทธิประจําเดือนของ
บริษัทหลังหักคาประกันภัย ภาษีขาย และคาอากรประเภทอื่นๆใหกับบริษัทแม
5.3

นโยบายในการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 1 บริษัท คือ บริษัท แรนนี่ จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 83
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทดังกลาว คิดเปนจํานวนเงิน 1.65 ลานบาท บริษัทไดตั้งบริษัทยอยดังกลาวขึ้นในป
2531 เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค ในการประกอบธุ รกิ จที่ น อกเหนื อ จากธุรกิ จที่ บ ริษั ท ไทยมิ ต ซูว า จํ า กั ด ได รับ การส งเสริม จากคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เชนการจําหนายสินคาที่ผลิตไดภายในประเทศ ตอมา BOI ไดอนุญ าตใหบริษัทสามารถ
ดําเนินธุรกิจทั้งในสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน อันไดแกการผลิตและสงออกสินคาไปยังตลาดตางประเทศ และสวนที่ไมได
รับการสงเสริมการลงทุน อันไดแกการผลิตและจําหนายสินคาภายในประเทศ ดังนั้นความจําเปนในทางธุรกิจของบริษัท แรนนี่
จํากัดตอบริษัทจึงลดนอยลง และบริษัทยอยดังกลาวไมมีการดําเนินธุรกิจใดๆทั้งสิ้นตั้งแตตน และเปนบริษัทรางมาตั้งแตป 2543
ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมไดดอยคาลงเนื่องจากราคาประเมินของที่ดินที่บริษัทดังกลาวถืออยูสูงกวาราคาทุนมาก
จากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 2545 ตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีของสํานัก
งาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไดเปดเผยไววา บริษัทไมไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยนี้ตามวิธีสวนไดสวนเสีย และไมไดนํางบ
การเงินของบริษัทดังกลาวมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากงบการเงินของบริษัทดังกลาวไมมีนัยสําคัญ
ตองบการเงินของบริษัท บริษัทมีแผนที่จะชําระบัญชีและปดบริษัทยอยดังกลาวเปนการถาวรตอไป
นอกจากนี้ บริษัทยังไดรวมกับบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดเพื่อลงทุนในบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ)
จํากัดซึ่งเปนธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกในประเทศจีนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 เนื่องจากเล็งเห็นวาการลงทุน
ดังกลาวจะเปนประโยชนตอบริษัทในแงของการขยายธุรกิจไปยังตลาดประเทศจีนซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ
และกอใหเกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี บริษัทไดถือหุนในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 50 คิดเปนมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น
2.5 ลานดอลลารสหรัฐ บริษัทจะควบคุม ดูแลและกําหนดนโยบายในการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวโดยการสงเจาหนาที่
ระดับบริหารของบริษัทเขาไปเปนตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทดังกลาวในจํานวนที่เทากับตัวแทนจากบริษัทแม
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ในอนาคต หากบริษัทจะมีการลงทุนในบริษัทใดๆ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนหรือกอใหเกิดประโยชนตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดวาจะไดเปนสําคัญ
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