บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ สรุปไดดังนี้
ทรัพยสิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ที่ดินเนื้อที่ 151-2-106 ไร ต.ชองสาริกา เปนเจาของ
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

มูลคาสุทธิตามบัญชี
(ลานบาท)
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56
23.62

ที่ดินเนื้อที่ 5-0-0 ไร ต.ชองสาริกา
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ที่ดินเนื้อที่ 75-8-135 ไร ต.ชองสาริกา
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วัตถุประสงคการถือครอง

23.62 ที่ตั้งของโรงงานชองสาริกา
ซึ่งเปนที่ตั้งเตาเผา 6 เตา
เครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอก
ไซด เครื่องผลิตแคลเซียม
คารบอเนต อุปกรณที่
เกี่ยวของ และที่เก็บสินคา
คงคลัง
16.32 ที่ตั้งของโรงงานหนาพระลาน
เครื่องบดปูนขาว และที่เก็บ
สินคาคงคลัง
2.10 ที่ตั้งของบานพักพนักงาน

ที่ดินเนื้อที่ 29-1-42 ไร ต.หนาพระลาน
อ.เมือง จ.สระบุรี

เปนเจาของ

16.32

ที่ดินเนื้อที่ 18-1-170 ไร ต.ขุนโขลน
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ที่ดินเนื้อที่ 31-2-120 ไร ต.โคกตูม
จ.ลพบุรี
ที่ดินเนื้อที่ 67-2-71 ไร
ต.หวยปาหวาย อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

เปนเจาของ

2.10

เปนเจาของ

2.06

2.06

เปนเจาของ

15.62

15.62

เปนเจาของ

55.10

40.31

เครื่องจักร

เปนเจาของ

280.57

253.17

ใชในการประกอบธุรกิจ

เครื่องใชสํานักงาน

เปนเจาของ

2.17

2.80

ใชในการประกอบธุรกิจ

ยานพาหนะ

เปนเจาของ/
เชาซื้อ

60.97

67.95

ใชในการประกอบธุรกิจ

อาคารระหวางกอสรางและเครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง
รวม

เปนเจาของ

7.26

16.36

ใชในการประกอบธุรกิจ

465.79

440.30
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กําลังพิจารณาดําเนินการขอ
ประทานบัตรทําเหมืองหิน
ปจจุบันยังเปนพื้นที่วาง โดย
มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
(รง.4)
ใชในการประกอบธุรกิจ

ภาระผูกพัน

จดจํานองที่ดินเปนประกันไวกับ
ธนาคารพาณิชย โดยมีวงเงิน
จํานอง 146.88 ลานบาท

จดจํานองที่ดินเปนประกันไว
กับธนาคารพาณิชย โดยมี
วงเงินจํานอง 48.00 ลานบาท
ไมมีภาระผูกพัน
ไมมีภาระผูกพัน
ไมมีภาระผูกพัน

อาคารบางสวนใชเปนประกัน
ไวกับธนาคารพาณิชยพรอม
กับที่ดิน
เครื่องจักรบางสวนจดจํานอง
เปนประกันไวกับธนาคาร
พาณิชย โดยมีวงเงินจํานอง
553.17 ลานบาท
ไมมีภาระผูกพัน
ยานพาหนะบางสวน ติดภาระ
ค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ/ลีสซิ่ง
ที่ทําไวกับสถาบันการเงิน
ไมมีภาระผูกพัน

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

5.2

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สรุปไดดังนี้
ทรัพยสิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ที่ดินเนื้อที่ 3-0-0 ไร ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
และสิ่งปลูกสราง
ที่ดิน น.ส. 3 ก. เนื้อที่ 56-2-12 ไร
ต.ทับใต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

มูลคาสุทธิตามบัญชี วัตถุประสงคการถือครอง
(ลานบาท)
31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56
เปนเจาของ
6.08
6.08 ใหบริษัทอื่นเชา

เปนเจาของ

รวม

5.3

สัญญาที่สําคัญของบริษัท

5.3.1

สัญญาเชา

2.00

8.08

ภาระผูกพัน

จดจํานองที่ดินเปนประกันไวกับ
ธนาคารพาณิชย โดยมีวงเงิน
จํานอง 20.00 ลานบาท
2.00 ยังไมไดมีแผนการดําเนินการ จดจํานองที่ดินเปนประกันไวกับ
ธนาคารพาณิชย โดยมีวงเงิน
จํานอง 11.96 ลานบาท
8.08

คูสัญญา

นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ

วันที่ทําสัญญา

30 พฤษภาคม 2555 และบันทึกแกไขเพิ่มเติมตอทายสัญญาเชา ลงวันที่ 8
มีนาคม 2556

ระยะเวลาของสัญญา

3 ป (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558)

คาเชา

ชําระคาเชาเปนรายเดือน เดือนละ 82,800 บาท ภายในวันที่ 1-7 ของทุกเดือน

สรุปสาระสําคัญของสัญญา
- บริษัทเชาอาคารสํานักงาน ตั้งอยูเลขที่ 8/222 หมู 3 ถ.ศรีสมาน ซ.2 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และ
ไดรับจัดสรรพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมจํานวน 120 ตารางเมตร ในที่ดินที่ติดกัน รวมเปนพื้นที่ใชสอย 602 ตารางเมตร
-

ผูใหเชายินยอมใหตออายุสัญญาการเชาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ป

- ผูเชาตกลงที่จะไมนําทรัพยที่เชาไปใหบุคคลที่ 3 เชาชวง โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
ผูใหเชากอน
- ในกรณีที่มีการตออายุสัญญาเชาตามที่กําหนดไว ผูใหเชาและผูเชาตกลงใหคิดคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ
10 จากอัตราคาเชาที่ใชลาสุด โดยปรับเพิ่มทุกคราวที่มีการตออายุการเชา
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

5.3.2

สัญญาการซื้อขายสินคากับลูกคา
ลักษณะของสัญญา

ผูซื้อตกลงที่จะซื้อสินคากลุมปูนขาวตามปริมาณสินคาและระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา
โดยสวนใหญเปนการกําหนดประมาณการปริมาณการสั่งซื้อเฉลี่ยตอเดือนหรือตอป
(indicative quantity)

การกําหนดราคา

ราคาสินคาที่ซื้อขายสวนใหญผันแปรตามราคาน้ํามันเตา และคาขนสงอางอิงราคา
น้ํามันดีเซล

คุณภาพและลักษณะของสินคา (Specification)
มี ก ารกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะของสิ น ค า อาทิ เ ช น ปริ ม าณแคลเซี ย มออกไซด ห รื อ
แคลเซียมไฮดรอกไซดที่มี (Available CaO, Available Ca(OH)2) คาความชื้น, คา
สารประกอบอื่นที่เจือปน, ความรอนและเวลาในการทําปฏิกริยา (Reactivity), ขนาด
ของแกนที่เหลือ (สําหรับปูนขาวกอน), ขนาดของผลิตภัณฑ (สําหรับผลิตภัณฑชนิดผง)
เปนตน
เงื่อนไขการชําระเงิน

ผูซื้อตกลงจะจายเงินคาสินคาใหกับผูขายตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา (สวนใหญ
30-60 วัน) นับตั้งแตไดรับสินคาครบถวนและถูกตองตามสัญญา

เงื่อนไขสําคัญ

ในกรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบสินคา หรือสงมอบสินคาใหแกผูซื้อไมครบจํานวน
หรือลวงเลยกําหนดเวลา หรือมีคุณภาพไมถูกตองตามที่กําหนด ผูขายยินยอมใหผูซื้อมี
สิทธิดําเนินการได ดังนี้
- ปริมาณและการสงมอบ: ปรับผูขายเปนรายวันในอัตรารอยละ 25 ของราคาสินคา
ที่ไมสามารถสงมอบได หรือสงไมทันตามกําหนด
- เลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน: ปรับผูขายเปนจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของราคา
สินคาที่ซื้อขายในสวนที่บอกเลิกสัญญา และใหผูขายชดใชราคาสินคาที่เพิ่มขึ้น
ทั้ง หมดแกผูซื้อ หากผูซื้อไดซื้อสิน คาประเภท ชนิด ขนาด คุณ ภาพ และจํา นวน
เดียวกันจากบุคคลอื่น

5.3.3

สัญญาสั่งซื้อเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
ลักษณะของสัญญา

เปนสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงที่จะทําสัญญาในแตละครั้งที่จะมีการสั่งสินคา ซึ่งมีทั้งแบบ
เปนสัญญาระยะยาว ที่ครอบคลุมการจัดสง 3-6 เดือน และสัญญาซื้อเปนครั้ง

การกําหนดราคา

เปนการสงราคาประมูลใหกับผูจัดหา โดยบริษัทมีการอางอิงราคาตลาด ณ ชวงเวลา
การประมูลราคา และราคาในสัญญากอนหนา มีการกําหนดราคา 2 แบบ คือ กําหนด
ราคาตามที่ตกลงกันเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือ กําหนดราคาอางอิงกับดัชนีราคา
ถานหิน (ICE Globalcoal Newcastle Index) ณ เวลาที่จัดสง โดยมีเงื่อนไขการจัดสง
แบบ FOB

เงื่อนไขการชําระเงิน

ชํา ระค า เชื้ อ เพลิง ผ า นทางธนาคารโดยใชบ ริการเป ดตราสารเครดิต แบบทรั สต รีซี ท
(Trust Receipt: T/R) เพื่อการนําเขาเชื้อเพลิง
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

5.3.4

สัญญาการรวมทุน (Joint Venture Agreement - JVA)
คูสัญญา

PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) และบริษัท สุธากัญจน
จํากัด (มหาชน)

วันที่ทําสัญญา

26 พฤศจิกายน 2556

สรุปสาระสําคัญของสัญญา
วัตถุประสงคของบริษัทรวมทุน: การพัฒนา วิศวกรรม กอสราง ถือหุน ผลิตและบํารุงรักษาโครงการโรงงานผลิต
ปูนขาวและเครื่องจักรที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตั้งอยูในประเทศอินโดนีเซีย ดวยกําลัง
การผลิตประมาณ 450 ตัน/วัน (เตาเผาหินปูนขนาด 150 ตัน/วัน จํานวน 3 เตา)
ธุรกิจหลักของบริษัทรวมทุน:

ผลิตและจําหนายปูนขาว

โครงสรางเงินทุน:

คูสัญญาจะรวมกันลงทุน โดยจะมีทุนจดทะเบียน 70.81 พันลานรูเปยห
อินโดนีเซีย (“IDR”) ซึ่งบริษัทจะลงทุนรอยละ 10 และ KIEC จะลงทุนรอยละ 90
ของทุนจดทะเบียนดังกลาว จัดตั้งบริษัทรวมทุน (Joint Venture Company,
“JVC”)

ระยะเวลาการพัฒนาโครงการ: ประมาณ 18 เดือน ภายหลังจากวาจางผูรับเหมาการกอสรางและการจัดหา
เครื่องจักรอุปกรณ
หนาที่ของคูสัญญา:

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน) จะเปนที่ปรึกษาและสนับสนุนการบริการ
ดานวิศวกรรม รวมทั้งการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณที่เกี่ยวของกับโครงการ และ
KIEC จะใหการชวยเหลือในการขอใบอนุญาต หรือเอกสารการอนุญาตที่
เกี่ยวของตางๆ ที่เกี่ยวของ

การเขาทําสัญญาที่เกี่ยวของ:

ดวยเงื่อนไขที่เปนไปตามขอบังคับและกฎหมาย ทางแตละฝายของคูสัญญาจะ
ให JVC จะเขาทําสัญญาที่เกี่ยวของกับฝายใดฝายหนึ่งหรือบริษัทในเครือ
เมื่อบริษัท ไดแก
-

สัญญาการบริหารการกอสรางกับบริษัทในเครือ PT Krakatau

-

สั ญ ญาซื้ อ ขายเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ โ รงงานและเทคโนโลยี กั บ บริ ษั ท
สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

-

สัญญาการจัดหาวัตถุดิบกับบริษัทในเครือ PT Krakatau

ทั้งนี้ บริษัทรวมทุน PT. Krakatua Golden Lime (“KGL”) ดังกลาว อยูระหวางการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศอินโดนีเซีย และการขออนุญาตที่เกี่ยวของ
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

5.4

เครื่องหมายการคาที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
เครื่องหมายการคา
เจาของเครื่องหมาย
ประเภทสินคา
อายุเครื่องหมายการคา

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
จําพวกที่ 1/1
10 ป ตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2547
(สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน 2557)
การตออายุการจดทะเบียน
อาจตออายุไดทุก 10 ป และตองขอภายใน 90 วันกอนวันสิ้นอายุ
/1
หมายเหตุ: สินคาจําพวกที่ 1 ตามประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่อง การกําหนดจําพวกสินคาและบริการ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2546
หมายถึง ผลิตภัณฑเคมีที่ใชในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและการถายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม การทําสวนและการ
ปาไม เรซินเทียมที่ยังไมผานกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไมผานกระบวนการผลิต ปุยธรรมชาติ สารประกอบใชใน
การดับเพลิง สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใชในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกรี สารเคมีใชในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑอาหาร สารใชในการฟอกหนัง สารยึดติดใชในอุตสาหกรรม

บริษัทกําลังดําเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตราแรดพื้นหลังสีมวง และตราภูเขา ตอกรมทรัพยสิน
ทางปญญา โดยไดยื่นเอกสารไว ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 และ5 กรกฎาคม 2556 และอยูระหวางการพิจารณา
5.5

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจ
หรือเปนธุรกิจซึ่งทางบริษัทพิจารณาแลว
พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจของบริษัท
เห็นวามีแนวโนมการเติบโต โดยจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการ
ตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดและประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 7/2556 มีมติอนุมัติการจัดตั้ง PT.
Golden Lime Indonesia จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อดําเนินการดานการขายและ
การตลาดในประเทศอินโดนีเซียและประเทศใกลเคียง เชน การจัดจําหนายปูนขาวที่ผลิตหรือจัดหาไดในประเทศอินโดนีเซีย
ขายภายในประเทศอินโดนีเซียหรือสงออกประเทศใกลเคียง (โดยเฉพาะผลิตภัณฑปูนขาวสวนเกินความตองการ จากลูกคา
ที่จะซื้อเครื่องจักรอุปกรณผลิตปูนขาวจากบริษัท) เปนตน ซึ่งบริษัทจะมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 99 ของทุนจดทะเบียน
มูลคาการลงทุนโดยบริษัท ประมาณ 0.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกลาวอยูในระหวางการ
ดําเนินการ

สวนที่ 2 หนา 48

