5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัทและบริษัท ยอยมีท ี่ดิน อาคาร และอุป กรณ ดังนี้
§

ที่ดิน และสวนปรับปรุงที่ดิน
สถานที่ตั้ง

บริษัท
ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ. สงขลา1
บริษัทยอย
ต.หนองงูเหลือม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา2
รวม
§

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

33 - 1 - 20

8.31

เปนเจาของ

ติดภาระจํานอง

18 – 1 – 81

9.49

เปนเจาของ

ติดภาระจํานอง

17.80

อาคาร และสิ่งปลูกสราง
สถานที่ตั้ง

บริษัท
ต.ทาชาง อ.บางกล่ํา จ. สงขลา1
บริษัทยอย
ต.หนองงูเหลือม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา2
รวม
§

ขนาดพื้นที่
(ไร-งาน-ตร.วา)

ขนาดพื้นที่
(ตร.ม.)

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

12,248

32.72

เปนเจาของ

ติดภาระจํานอง

5,580

20.29

เปนเจาของ

ติดภาระจํานอง

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

24.52

เปนเจาของ

ติดภาระจํานอง

41.96
66.48

เปนเจาของ

ติดภาระจํานอง

53.01

เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใชโรงงาน
ประเภท

บริษัท
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใชโรงงาน3
บริษัทยอย
เครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใชโรงงาน4
รวม
หมายเหตุ:

1. บริษัทไดจํานองที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร ภายใตวงเงินจํานองจํานวน 59.00 ลานบาท ไวกับสถาบันการเงิน
2. บริษัทยอยไดจํานองที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร และเครื่องจักร สําหรับวงเงินสินเชื่อจํานวน 266.50 ลานบาท ไวกับสถาบันการเงิน
3. บริษัทไดจํานองเครื่องจักร ภายใตวงเงินจํานองจํานวน 62.63 ลานบาท ไวกับสถาบันการเงิน
4. บริษัทยอยไดจํานองเครื่องจักร ภายใตวงเงินจํานองจํานวน 10.00 ลานบาท ไวกับสถาบันการเงิน
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§

เครื่องใชและเครือ่ งตกแตงสํานักงาน และยานพาหนะ
ประเภท

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

3.23

เปนเจาของ

ไมมี

5.23

เปนเจาของ

ไมมี

4.58

เปนเจาของ

ไมมี

3.61

เปนเจาของ

ไมมี

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
(ลานบาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

-

เปนเจาของ

ไมมี

2.43
2.43

เปนเจาของ

ไมมี

บริษัท
เครื่องใชและเครื่องตกแตงสํานักงาน
บริษัทยอย
เครื่องใชและเครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
บริษัท
ยานพาหนะ
บริษัทยอย
ยานพาหนะ
รวม
§

8.46

8.19

สินทรัพยระหวางทางและระหวางการกอสราง
ประเภท

บริษัท
อาคารระหวางกอสราง
บริษัทยอย
เครื่องจักรระหวางติดตั้ง
รวม
§

เครื่องหมายการคา

ปจจุบ ัน บริษัท และบริษัท ยอยไดมีเครื่องหมายทางการคา SS และ NES สําหรับ เหล็กรางรูป ตัวซี ขณะที่ผลิตภัณฑเหล็กประเภท
อื่นที่บริษัทและบริษัทยอยสามารถผลิตได รวมถึงผลิตภัณฑท ี่ซื้อ มาและจําหนายไป บริษัท และบริษัท ยอ ยอยูระหวางการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคา ซึ่งโดยปกติแลวนายทะเบียนจะใชเวลาในการพิจารณาประมาณ 7 เดือ น และประกาศตอสาธารณะ
ชนเปนเวลาประมาณ 3 เดือน ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะแลวเสร็จ ประมาณเดือ นกุมภาพันธ ป 2553 และธันวาคม ป
2552 ตามลําดับ
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5.2 รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ
5.2.1) สัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน
คูสัญญา

ทรัพยสินที่เชา
อัตราคาเชา (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
ระยะเวลาของสัญญา
เงื่อนไขของสัญญา

การสิ้นสุดสัญญากอนกําหนด

: Regus Center (Thailand) Ltd. (ในฐานะ “ผูใหเชา”) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
บริษัท
: บริษัท เซาทเทิรนสตีล จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผูเชา”)
: เชาพื้นที่รวมประมาณ 20 ตร.ม. บนชั้น 27 ของอาคารคิวเฮาส ลุมพินี ถนนสาทร
ใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานยอยของบริษัท
: คาเชา จํานวน 49,500 บาทตอเดือน คาบริการอื่น * 11,950 บาทตอเดือ น และ เงิน
วางมัดจําจํานวน 2 เดือน (Service Retainer) จํานวน 99,000 บาท
: 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552
: หากครบกํา หนดอายุต ามสั ญ ญาเช า แล ว ผู เ ช า ไมมี การแจง วา จะขอเลิ ก สั ญ ญา
สัญญาจะมีผลบังคับ ใชตอโดยอัตโนมัติภายใตระยะเวลาและเงื่อนไขเดิม โดยผูให
เชามีสิทธิปรับอัตราคาเชาใหมได
: 1. หากผูเชาตองการเลิกสัญ ญาเชากอนกําหนด ใหผูเ ชาแจงเปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันสิ้นสุดสัญญาเชา
2. กรณีที่ผูเชาผิดสัญ ญาเชาหรือระเบียบปฏิบัติหรือไมชําระคาเชาหรือคาบริการให
ถูกตองตามกําหนดระยะเวลาในสัญ ญาใหผูใหเชามีสิท ธิบ อกเลิกสัญ ญาไดท ันที
โดยมีห นังสือบอกกลาวแกผูเชา ทั้งนีใ้ นกรณีดังกลาวไมเปนการตัดสิท ธิท ี่ผูใหเ ชา
จะเรียกรองคาเสียหายอื่นใดจากการผิดสัญญาของผูเชาไมวาโดยสัญญานี้ห รือตาม
กฎหมาย

หมายเหตุ: * คาบริการอื่น ไดแก คาที่จอดรถ คาการเชื่อมตอเครื่องมือที่ใชการสื่อสารตางๆ คาโทรศัพท คาเครื่องดื่ม เปนตน

5.2.2)

สัญญาเชาที่ดิน

สัญญาเชาที่ดนิ 1
คูสัญญา
ทรัพยสินที่เชา
อัตราคาเชา
อายุของสัญญา
เงื่อนไขของการตอ
สัญญา
ภาระในที่ดิน

: นายสม แซโคว (ในฐานะ “ผูใหเชา”) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ บริษัท
: บริษัท เซาทเทิรนสตีล จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผูเชา”)
: ที่ดิน(โฉนดเลขที่ 30042 และ 9082) ตั้งอยู ต.บางกุง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุ
ราษฎรธานี พื้นที่รวมประมาณ 2 ไร เพื่อใชเปนโกดังคลังสินคาหลังที่ 1 ของบริษัท
: ชําระเปนรายปๆ ละ 200,000 บาท โดยชําระทุกวันที่ 5 มกราคม ของทุกๆ ป
: 15 ป ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
: ไมไดระบุไวในสัญญา
: ผูใหเชาไดนําทรัพยสินที่เชาบางสวนไปจํานองกับ ธนาคาร
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สัญญาเชาที่ดิน 2
คูสัญญา
ทรัพยสินที่เชา

อัตราคาเชา
อายุของสัญญา
เงื่อนไขของการตอ
สัญญา
ภาระในที่ดิน
5.2.3)

: นายสม แซโคว (ในฐานะ “ผูใหเชา”) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ บริษัท
: บริษัท เซาทเทิรนสตีล จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผูเชา”)
: ที่ดิ น (โฉนดเลขที่ 52083 และ 52084) ตั้ งอยู ต.บางกุ ง อํา เภอเมือ งสุ ราษฎรธ านี
จังหวัดสุราษฎรธานี พื้นที่รวมประมาณ 1 ไร 84 ตารางวา เพื่อใชเปนโกดังคลังสินคา
หลังที่ 2 ของบริษัท
: ชําระเปนรายปๆ ละ 200,000 บาท โดยชําระทุกวันที่ 5 มกราคม ของทุกๆ ป
: 15 ป 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
: ไมไดระบุไวในสัญญา
: ผูใหเชาไดนําทรัพยสินที่เชาบางสวนไปจํานองกับ ธนาคาร

สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน

บริษัท ไดรับการสงเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ตามบัตรการสงเสริมการลงทุน เลขที่
2150(2)/2549 ตั้งแตวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญ ญัติการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยบริษัท ไดรับ การ
สงเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตตะแกรงเหล็ก (Wire Mash) ประเภท 4.19 กิจการผลิตโครงสรางโลหะที่ใชในการกอสรางหรือ
อุป กรณสําหรับงานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry) โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญ ดังนี้
1. จะตองดําเนินการตามสาระสําคัญของโครงการที่ไดรับการสงเสริม
• ชนิดผลิตภัณฑ ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh)
• ขนาดของกิจการ มีกําลังการผลิตตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) ปละประมาณ 4,800 ตัน
2. จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวาหนึ่งลานบาท
3. ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ การสงเสริมรวมกันไม
เกินรอ ยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลาแปดป นับ แตเ ดือ นกันยายน ป
2549 (ภาษีเงินไดนิติบ ุคคลที่ไดรับ ยกเวน มีมูลคาไมเกิน 8.16 ลานบาท)
4. ในกรณีที่ป ระกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวน ภาษีเ งินไดนิติบ ุคคล ผูไดรับ การสงเสริมจะไดรับ
อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุท ธิท ี่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ไดรับ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับ แตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไร
สุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได
5. ใหไ ดรับ ยกเว นไม ตอ งนําเงิ นปน ผลจากกิจ การที่ไ ดรับ การสง เสริม ไปรวมคํา นวณเพื่ อ เสี ยภาษีเ งิน ไดต ลอด
ระยะเวลาที่ผูไดรับ การสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบ ุคคล
6. ใหไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตัง้ หรือ กอ สรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละยี่สิบ หาของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
7. ใหไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดินและวัสดุจําเปน ที่ตอ งนําเขามาจากตางประเทศเพื่อ ใชในการผลิต
เพื่อการสงออกเปนระยะเวลาหาป นับแตวันนําเขาครั้งแรก
8. ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ ของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปเปนระยะเวลาหาป
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5.3 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทรวมหรือบริษัทยอย
ปจจุบ ัน บริษัท ไดลงทุนในบริษัท ยอยจํานวน 1 บริษัท โดยถือหุนของบริษัท นีสเทิรนสตีล จํากัด (“บริษัท ยอย”) ใน
อัตรารอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเหล็กรูป พรรณตางๆ เชน เหล็กตัวซี
ทอเหล็ก และเหล็กแผน รวมทั้งซื้อมาและจําหนายไปผลิตภัณฑเหล็กรูปพรรณอื่นๆ เชน ทอเหล็กชุบสังกะสี เหล็กฉาก เหล็ก HBeam เหล็ก I-Beam เหล็กรางน้ํา เหล็กแผนลาย เหล็กมวน และเหล็กเพลาขาว เปนตน ใหแกลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ
อยางไรก็ตาม ในอนาคต หากบริษัทมีความจําเปนตอ งพิจ าณาลงทุนในบริษัท ยอย บริษัท รวม และบริษัท ที่เ กี่ยวขอ ง
เพิ่มเติม บริษัท จะมุงเนนลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชนตอ การทําธุรกิจ ของบริษัท โดยจะพิจ ารณาผลตอบแทน
และผลประโยชนอื่นที่บริษัท คาดวาจะไดรับ จากการลงทุนเปนสําคัญ เพื่อเปนการสนับ สนุน และสงเสริมธุรกิจ ของกลุมบริษัท
โดยบริษัท จะพิจารณาสัดสวนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน เพื่อประโยชนตอ ผู
ถือหุนของบริษัท เปนสําคัญ ทั้งนี้บริษัทจะควบคุมดูแลดวยการสงกรรมการ และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายของบริษัทเขาไปเปน
ตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน เพือ่ ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบ ริษัท
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