บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1. ตารางแสดงสินทรัพยของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 30 มิถุนายน 2550
ที่ดิน

ประเภทที่ดิน

ลักษณะทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

โฉนดเลขที่
73601

เนื้อที่ 20 ตารางวา

เปนเจาของ

โฉนดเลขที่
73602

เนื้อที่ 20 ตารางวา

เปนเจาของ

โฉนดเลขที่
62112

เนื้อที่ 61 ตารางวา

เปนเจาของ

โฉนดเลขที่
62113

เนื้อที่ 61 ตารางวา

เปนเจาของ

โฉนดเลขที่
219392

เนื้อที่ 32 ตารางวา

เปนเจาของ

ภาระผูกพัน
จดจํานองกับ
บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย
จดจํานองกับ
บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย
จดจํานองกับ
บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย
จดจํานองกับ
บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย
จดจํานองกับ
บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย

รวม

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 49

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 30 มิ.ย. 50

วัตถุประสงคในการ
ถือครองทรัพยสิน
ที่ตั้งสํานักงาน

ที่ตั้งสํานักงาน

1.64

1.64

ที่ตั้งสํานักงาน

ที่ตั้งสํานักงาน

0.80

0.80

ที่ตั้งสํานักงาน

2.44

2.44

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 49
3.91

มูลคาสุทธิ
วัตถุประสงคใน
(ลานบาท)
การถือครอง
ณ 30 มิ.ย. 50
ทรัพยสิน
3.75
ที่ตั้งสํานักงาน

อาคารและสิ่งปลูกสราง

อาคารและสิ่งปลูกสราง
ที่ตั้งเลขที่ 19 ซ.สวนสน 8
ถ.รามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพฯ

ลักษณะ
ทรัพยสิน
อาคารขนาด 2
ชั้นครึ่ง รวมสวน
ปรับปรุงสถานที่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เปนเจาของ

ภาระผูกพัน
จดจํานองกับ
บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย
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บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

อาคารและสิ่งปลูกสราง (ตอ)

อาคารและสิ่งปลูกสราง
ที่ตั้งเลขที่ 62 ซ.สวนสน 8
ถ.รามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพฯ
ที่ตั้งเลขที่ 20 ซ.สวนสน 6
ถ.รามคําแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพฯ
ที่ตั้งเลขที่ 267/157 และ
267/158 ม.8 ถ.สุขุมวิท
ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง
งานระหวางกอสราง

ลักษณะ
ทรัพยสิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 49
1.07

มูลคาสุทธิ
วัตถุประสงคใน
(ลานบาท)
การถือครอง
ณ 30 มิ.ย. 50
ทรัพยสิน
1.94
โกดังเก็บ
เครื่องมือ
อุปกรณที่ใชใน
การปฏิบัติงาน
1.04
สวนฝกอบรม
ของ
บริษัท

ทาวนเฮาสขนาด
3 ชั้น รวมสวน
ปรับปรุงสถานที่

เปนเจาของ

จดจํานองกับ
บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย

อาคารขนาดชั้น
เดียว

เปนเจาของ

ปลอดภาระ
ผูกพัน

1.95

สวนปรับปรุง
สถานที่

เปนเจาของ

จดจํานองกับ
บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย

0.28

0.24

0.05
7.26

0.15
7.12

เปนเจาของ
รวม

ที่ตั้งสํานักงาน
สาขา

เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะ

ประเภททรัพยสิน
เครื่องมือและอุปกรณใน
การดําเนินงาน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ลักษณะทรัพยสิน

เปนทรัพยสินที่เคลื่อนยายไดไป
ตามสถานที่ที่ทางบริษัทเขาไป
ใหบริการการตรวจสอบและ
ทดสอบโดยไมทําลาย
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวม

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ

ปลอดภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ

ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
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มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 49
26.59

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 30 มิ.ย. 50
28.78

3.66
9.21
39.46

3.99
12.62
45.39

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

สัญญาเชา
1. สัญญาเชาที่ดิน
คูสัญญา
วัตถุประสงค

เนื้อที่ประมาณ
ระยะเวลา
อัตราคาเชา
การตออายุสัญญาเชา

2. สัญญาเชา
คูสัญญา
วัตถุประสงค
เนื้อที่ประมาณ
ระยะเวลา
อัตราคาเชา
การตออายุสัญญาเชา

การบอกเลิกสัญญา

ผูเชา : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)
ผูใหเชา : นางนิรมล ศตวุฒิ
เพื่อเชาที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 146358 146359 และ 74549 สําหรับใชเปนสถานที่
สําหรับสรางเปนศูนยฝกอบรมภายในของบริษัท บานเลขที่ 20 ซอยสวนสน 6 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
189.2 ตารางวา
3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
เดือนละ 7,500.00 บาท
นางนิรมล ศตวุฒิ ไดลงนามในหนังสือยืนยันรับรองการตอสัญญาเชา โดยสัญญา
วา สัญญาฉบับเดิมที่กําลังจะครบกําหนดในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 นั้น มีความ
ยินดีจะใหตอสัญญาเชาไปอีก 3 ป นับแตวันสิ้นสุดสัญญา (1 พฤศจิกายน 2551 31 ตุลาคม 2554 และในทุก ๆ 3 ป จะมีการปรับคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของคา
เชาเดิม

ผูเชา : บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)
ผูใหเชา : นางกองเมือง แดงพิบูลยสกุล
เพื่อเชาบานเลขที่ 267/157 และ 267/158 หมู 8 ถนนสุขุมวิท ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สําหรับใชเปนสํานักงานของบริษัท
38.2 ตารางวา
1 ป นับตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2550
เดือนละ 20,000.00 บาท
นางกองเมือง แดงพิบูลยสกุล ไดลงนามในหนังสือยืนยันรับรองการตอสัญญาเชา
โดยสัญญาวา สัญญาฉบับเดิมที่กําลังจะครบกําหนดในวันที่ 2 มกราคม 2551 นั้น
มีความยินดีจะใหตอสัญญาเชาไปอีก 3 ป นับแตวนั สิ้นสุดสัญญา (3 มกราคม
2551 - 2 มกราคม 2554) และในทุก ๆ 3 ป จะมีการปรับคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15
ของคาเชาเดิม
เมื่อผูใหเชาจะตองการอาคาร
หรือผูเชาจะตองการคืนอาคารกอนกําหนดใน
สัญญา จะตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนครบ
กําหนด 6 เดือน

สวนที่ 2 – หนาที่ 53

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

สัญญาประกันภัยที่สําคัญ
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสญ
ั ญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน

0/10/06/049997
บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
อัคคีภัย
เลขที่ 19 สําเนาโฉนดที่ดินเลขที่ 73601-2 62112-3 ซอยสวนสน 8 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
21 กันยายน 2549 ถึง 21 กันยายน 2550
4,000,000.00 บาท
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0/10/06/044819
บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
อัคคีภัย
เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 หมูบานสวนสน ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะป กรุงเทพมหานคร
8 สิงหาคม 2549 ถึง 8 สิงหาคม 2550
6,000,000.00 บาท
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
0/10/06/044815
บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
อัคคีภัย
เลขที่ 62 หมูบานสวนสน ซอยรามคําแหง 60 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
8 สิงหาคม 2549 ถึง 8 สิงหาคม 2550
1,100,000.00 บาท
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
30001776-07RBK
บริษทั อาคเนยประกันภัย (2000) จํากัด
อัคคีภัย
- เครื่องมือและเครื่องอุปกรณตาง ๆ ที่ใชตรวจสอบชิ้นงานและโครงสราง
วัสดุทางอุตสาหกรรมโดยไมทําลายชิ้นงานและตัววัสดุนั้น
- สตอกสินคาฟลมเอ็กซเรย น้ํายาที่ใชในการตรวจสอบ ฯลฯ
- เครื่องใช เครื่องตกแตงตาง ๆ รวมเครื่องใชสํานักงาน
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บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ความคุมครอง

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ความคุมครอง

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย

ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 19 ซอยสวนสน 8 ถนนรามคําแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
9 เมษายน 2550 ถึง 9 เมษายน 2551
1,800,000.00 บาท
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)
46100984-07NJC
บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
เงินทดแทนแรงงาน
ความรับผิดของนายจางตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจายคาทดแทนแรงงานที่
ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีผลใชบังคับในขณะที่ลูกจาง
ไดรับบาดเจ็บ
25 มิถุนายน 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550
1,500,000.00 บาทตออุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยแตละครั้ง
ผูปฏิบัติงานทุกคน และทุกโครงการ ที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัทผูรับเหมากอสราง
แหงหนึ่ง ที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
61102028-07NJC
บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการ
ใชสถานที่ประกอบ
ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผูเอาประกันภัยหรือลูกจางของผูเอา
ประกันภัยซึ่งทํางานประจํา ณ สถานที่ประกอบการในขณะที่ออกไปปฏิบัติงาน
ภายนอกสถานที่ประกอบ
25 มิถุนายน 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550
10,000,000.00 บาทตออุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยแตละครั้ง
บุคคลภายนอกที่ไดรับผลเสียหายจากการปฏิบัติงานของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที
จํากัด (มหาชน) ภายในสถานที่ประกอบการของบริษัทผูรับเหมากอสรางแหงหนึ่ง
ที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
2006-P0089325-LPX
บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
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บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

ความคุมครอง

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

1. ความเจ็บปวยทางรางกายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
และความเสียหายใน
ทรัพยสินตอบุคคลที่สาม ที่เกิดจากความประมาทของพนักงาน ของ
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)
2. กรมธรรมฉบับนี้ ครอบคลุมความเสียหายจากอุบัติเหตุตอทรัพยสินของลูกคา
ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของพนักงานของ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด
(มหาชน) ในการทดลอง Gas (Gas-testing) ซึ่งเปนการตรวจสอบภาชนะที่ใช
สําหรับบรรจุแกสและระบบวา มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะใชงานไดหรือไม
โดยใชผลการทดสอบ NDT ตามความเหมาะสมและพอเพียงตอการใชวินิจฉัย
เพื่อสรุปผลสภาพการใชงานของภาชนะบรรจุแกส และระบบที่เกี่ยวของ
3 กันยายน 2549 ถึง 3 กันยายน 2550 ซึ่งทางบริษัทมีนโยบายการตออายุ
กรมธรรมแบบปตอป
1. จํากัดวงเงิน 500,000.00 บาทตอคน และ 5,000,0000.00 บาทตอ
อุบัติเหตุที่เกิดกับรางกาย และไมเกิน 10,000,000.00 บาท ในกรณี
ทรัพยสินของผูอื่นเสียหาย รวมที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาประกัน
2. จํากัดวงเงินไมเกิน 1,000,000.00 บาท ในกรณีทรัพยสินของผูเอา
ประกันเสียหาย รวมที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาประกัน
บุคคลภายนอกที่ไดรับผลเสียหายจากการปฏิบัติงานของบริษัท ไทย เอ็น ดี ที
จํากัด (มหาชน)

5.2. เงินลงทุนของบริษัท (แสดงตัวเลขตามงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2550)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิของ บริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จํากัด มี
มูลคาเทากับ 0.00 บาท โดยบริษัทมีเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิดังกลาวเทากับ 1.02 ลานบาท และในป 2548 ที่ผาน
มา บริษัทไดตั้งรายการขาดทุนจากเงินลงทุนดังกลาว เนื่องจากไมมีรายไดจากการดําเนินงาน และมีผลขาดทุนจาก
คาใชจายดานการตรวจสอบบัญชีตอเนื่องเปนประจําทุกป
นอกจากนี้ในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ไดมีมติพิจารณาอนุมัติการขาย
หุนของบริษัท โอไอเอส (ประเทศไทย) จํากัด โดยพิจารณาขายหุนบุริมสิทธิทั้งหมดที่บริษัทเปนเจาของใหบุคคลอื่นที่สนใจ
ลงทุน ในราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรตอไป
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจ
ของบริษัทหรือเปนธุรกิจซึ่งอยูในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจาก
การลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลดวยการสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน ในกรณีที่
เปนบริษัทรวม บริษัทจะไมเขาไปควบคุมดูแลอยางเครงครัด เพียงแตจัดสงตัวแทนจากบริษัทเขาไปเปนกรรมการใน
บริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้จํานวนตัวแทนจากบริษัทที่เขาไปเปนกรรมการจะขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัท อยางไรก็ตาม
ปจจุบัน บริษัทยังไมมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมใด ๆ
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บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

5.3. สินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิเทากับ 0.28 ลานบาท โดยสินทรัพยไมมี
ตัวตนดังกลาว ไดแก โปรแกรมระบบบัญชีและการเงิน
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