สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 5 สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.

สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจดังนี้

รายการทรัพยสิน

เจาของกรรมสิทธิ

ทรัพยสินที่มีกรรมสิทธิ
1. ที่ดิน และสวนปรับปรุง
2. อาคาร และสวนปรับปรุง
3. เครื่องจักร และอุปกรณ (รวมอะไหล)
4. เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสาํ นักงาน
5. ยานพาหนะ
6. งานระหวางกอสราง และเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
รวม

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

มูลคาคงเหลือสุทธิ
หลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
385,798,620
1,110,377,458
7,229,629,620
64,328,484
20,334,212
1,603,724
8,812,072,119

ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัทบางรายการเปนการบันทึกโดยราคาประเมิน โดยบริษัทไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาอิสระ
แหงหนึ่งคือ บริษัท เชสเตอตัลไทยพรอพเพอรตี้ คอนซัลแตนท จํากัด เพื่อทําการประเมินราคาอาคารและสวนปรับปรุง รวม
ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งมีราคาตามบัญชีรวมประมาณ
3,800.6 ลานบาท ราคาประเมินตามรายงานการประเมินราคาลงวันที่ 26 มกราคม 2541 มีจาํ นวนเงินประมาณ 6,836.8
ลานบาท (สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินสุทธิมีจาํ นวนเงิน 3,036.2 ลานบาท)
บริษัทกําลังอยูในระหวางการประเมินมูลคาสินทรัพยของบริษัทใหม โดยคาดวากระบวนการการประเมินมูลคาสิน
ทรัพยจะเสร็จสิ้นภายในป 2547 และผลของการประเมินมูลคาใหมจะถูกนําไปบันทึกลงในงบการเงินระหวางกาล สําหรับงวด
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547
มูลคาของสินทรัพยของบริษัทที่ประเมินใหมหลังหักคาเสื่อมราคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 มีคาสูงกวามูลคาสิน
ทรัพยที่บันทึกดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ประมาณ 3,355 ลานบาท ซึ่งสวนเกินทุนของมูล
คาสินทรัพยที่ประเมินใหมหลังหักคาเสื่อมราคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 จะสูงกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน
– สุทธิ เดิม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ประมาณ 1,520 ลานบาท ทั้งนี้ การประเมินมูลคาสินทรัพยใหมนี้สงผลใหมูลคาที่
ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 เพิ่มขึ้นจากมูลคาณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
ประมาณ 1,520 ลานบาท ในขณะที่สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน – สุทธิ เพิ่มขึ้นประมาณ 1,520 ลานบาท เชน
เดียวกัน
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทไดมีการจดทะเบียนจํานองใหกับธนาคารแหงหนึ่ง ตามหนังสือสัญญาจํานองที่ดิน
เปนประกัน ฉบับวันที่ 19 มีนาคม 2547 เพื่อเปนประกันหนี้ของบริษัทที่มีตอธนาคารดังกลาวในตนเงินจํานอง จํานวน
6,613,000,000 บาท และหนี้ของบริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด และบริษัท เลควูด เรียลเอสเตท จํากัด ที่มีตอธนาคารดัง
กลาวในตนเงินจํานองจํานวน 3,136,438,250 บาท รวมเปนตนเงินจํานองภายใตสัญญาจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดัง
กลาวทั้งสิ้น 9,749,438,250 บาท
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เครื่องจักรของบริษัทไดมีการจํานําใหกับธนาคารดังกลาว ตามสัญญาจํานําเครื่องจักร ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม
2547 เพื่อเปนประกันหนี้ของบริษัท รวมถึงบริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด และบริษัทเลควูด เรียลเอสเตท จํากัด ที่มีตอ
ธนาคารดังกลาว ทั้งนี้บริษัทมีขอสัญญากับธนาคารดังกลาววาบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนจํานองเครื่องจักรใหแกธนาคาร
ดังกลาว ในตนเงินจํานองรวม 9,749,438,250 บาท ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ 19 มีนาคม 2547 ซึ่งตนเงินจํานองดัง
กลาวจะเปนประกันหนี้ที่บริษัท รวมถึงบริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด และบริษัท เลควูด เรียลเอสเตท จํากัด มีตอธนาคารดัง
กลาว อนึ่ง บริษัทจะตองทําการโอนสิทธิในการประกันภัยใหแกธนาคารดังกลาว ภายใน 60 วันนับจากวันที่ 19 มีนาคม
2547
ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลว และการที่บริษัทไมสามารถจดทะเบียนจํานองเครื่องจักรภายในระยะเวลา 6
เดือนนั้น ถือเปนเหตุผิดนัดตามสัญญากูที่บริษัททําไวกับธนาคารดังกลาว อยางไรก็ดี บริษัทไดมีหนังสือถึงธนาคารดังกลาว
เพื่อขอขยายระยะเวลาในการจดทะเบียนจํานองเครื่องจักร ซึ่งบริษัทคาดวาจะไดรับคําตอบจากธนาคารดังกลาวใหขยายระยะ
เวลาได ซึ่งจะทําใหไมถือวามีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
อนึ่ง หากบริษัทเสนอขายหุนใหแกประชาชน (IPO) แลวเสร็จ และบริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด และบริษัทเลควูด
เรียลเอสเตท จํากัด ไดชาํ ระหนี้ในสวนของตนทั้งหมดใหกับธนาคารดังกลาว ธนาคารดังกลาวใหถือวาเปนการแกไขหนังสือ
สัญญาจํานองและลดตนเงินจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และหนังสือสัญญาจํานองเครื่องจักร (ถามีการจดทะเบียนจํานอง
เครื่องจักร) ใหมีตนเงินจํานองเพียง 6,613,000,000 บาท และใหการจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสราง และการจํานองเครื่อง
จักรดังกลาวเปนประกันเพียงบรรดาภาระหนี้สินของบริษัทที่มีตอธนาคารดังกลาว
5.2

เครื่องหมายการคา

บริษัทเปนเจาของและจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาแตละเครื่องหมายจะมีอายุ 10 ปนับแตวันที่จดทะเบียน และสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป ทั้ง
นี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เครื่องหมายการคาที่บริษัทไดจดทะเบียนไว ไดแก “Thainox” สําหรับผลิตภัณฑทอเหล็กกลาไร
สนิม

บริษัทกําลัง อยูร ะหวา งการดําเนิน การจดทะเบีย นเครื่อ งหมายการคา ใหม เ พิ่ม เติ ม ตอกรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย เพื่อใหสอดคลองกับสัญลักษณตราบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง
5.3

นโยบายการลงทุน
-ไมมี-
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5.4

สรุปสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน

บริษัทเชาพื้นที่ในอาคารซีอารซีทาวเวอร พื้นที่ 725 ตารางเมตร เพื่อใชเปนสํานักงาน โดยมีสรุปรายละเอียดของ
สัญญาเชาดังนี้
ผูใหเชา

:

บริษัท ออล ซีซั่นส พร็อพเพอรตี้ จํากัด

ผูเชา

:

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

สถานที่

:

ชั้น 31 ยูนิต 3010-3 อาคารซีอารซี ทาวเวอร 87/2 ออลซีซั่นส เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ระยะเวลา

:

3 ป (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2550)

อัตราคาเชา

:

คาเชา 139,200.00 บาทตอเดือน และคาบริการ 208,800.00 บาทตอเดือน รวม
เปน 348,000.00 บาทตอเดือน โดยผูเชาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การใชพื้นที่ในอาคารดังกลาว
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