บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

5.
5.1

สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ตารางแสดงสินทรัพยของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ประเภท
ทรัพยสิน
1. ที่ดิน

ลักษณะทรัพยสนิ

สิทธิการเชาบนที่ดิน
6 แปลง จํานวน
40-3-44 ไร ที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด เลขที่ 5
ถนน ไอ-5 ต. มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
2. อาคาร
อาคาร 7 หลังและสวน
โรงงาน
ปรับปรุงอาคารโรงงาน
และสวน ที่ตั้งอุตสาหกรรม
ปรับปรุง มาบตาพุด เลขที่ 5
ถนน ไอ-5 ต. มาบตาพุด
อ.เมือง จ. ระยอง 21150
3. เครื่องจักรและอุปกรณ

การใชประโยชนใน
ทรัพยสิน
ที่ตั้งอาคารโรงงาน
และคลังสินคา

- ไมมี -

29,877,583.83 บาท

ใชเปนอาคาร สําหรับ
โรงงานในการจัดเก็บ
อุปกรณ และเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิต
และคลังเก็บสินคา

ติดภาระจดจํานองกับ
ธนาคาร วงเงินจํานอง
64,000,000 บาท
(ธนาคารกรุงเทพ)
ติดภาระกับทิสโก
โตเกียว ลีสซิ่ง
คอมพิวเตอร 20 เครื่อง
- ไมมี -

50,558,244.95 บาท

เพื่อใชในการ
ดําเนินงานผลิต

1,469,852.72 บาท

เพื่อใชในสํานักงาน

1,577.57 บาท

เพื่อใชในการติดตอ
และการขนสง

ภาระผูกพัน

สัญญาเชาระยะยาว
26 ป นับตั้งแตวันที่
17 พฤษภาคม 2537
ถึงวันที่ 14 มิถุนายน
2563 กับนิคม
อุตสาหกรรม
มาบตาพุด
บริษัทเปนเจาของ

ติดภาระจดจํานองกับ
ธนาคาร วงเงินจํานอง
64,000,000 บาท
(ธนาคารกรุงเทพ)

บริษัทเปนเจาของ

4. อุปกรณสํานักงาน

บริษัทเปนเจาของ

5. ยานพาหนะ

บริษัทเปนเจาของ

5.2

มูลคาสุทธิ
ณ วันที่ 31 มี.ค 57
2,193,808.15 บาท

ลักษณะกรรมสิทธิ์

สินทรัพยไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิเทากับ 1 ลานบาท โดยรายการดังกลาว คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งไดแก โปรแกรมบัญชี Enterprise Resource Planning

หนาที่ 2.5 - 1

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

5.3

สัญญาที่เกี่ยวของ

5.3.1

สัญญาเชาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม

คูสัญญา

:

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“ผูใหเชา”)
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“ผูเชา”)

ทรัพยสินที่เชา

:

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-5 ตําบล มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ขนาดที่ดินที่เชาจํานวน 6 แปลง ขนาดพื้นที่ 40-3-44 ไร

ระยะเวลาของสัญญา

:

ตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 รวมเปนระยะเวลาทั้งหมด
26 ป

การตออายุสัญญาเชา

:

ปสุดทายกอนสิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา 6 เดือน จะตองแจงความประสงคเปนลายลักษณ
อั ก ษรให ผู ใ ห เ ช า ทราบ โดยผู ใ ห เ ช า จะพิ จ ารณาให เ ช า ต อ อี ก 20 ป ตามอั ต รา
คาเชาและเงื่อนไขที่ผูใหเชาไดกําหนด

อัตราคาเชา

:

34,300 บาท ตอ ป (คํ า นวณอัตราคา เช า ตามพื้น ที่ต อ เนื้อ ที่ห นึ่ ง ไร โดยเศษของไรใ ห
คํ า นวณตามส ว น) ซึ่ ง สามารถปรั บ อั ต ราค า เช า ได ทุ ก ระยะ 10 ป ในอั ต ราไม เ กิ น
รอยละ 10 ของอัตราคาเชา ณ ขณะนั้น

5.3.2

สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการ

คูสัญญา

:

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับบริษัท (“ผูใหเชาชวง”)
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“ผูเชาชวงและผูรับบริการ”)

ทรัพยสินที่เชา

:

เลขที่ 900/14 อาคาร ไอที โปรเฟสชั่นแนล ชั้น 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ 644.34 ตารางเมตร

ระยะเวลาของสัญญา

: 1) ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เปนระยะเวลาของสัญญา
เชาชวง 1 ป
2) ระยะเวลาของสัญญาบริการ 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31กรกฎาคม
2557 หรือตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชาชวงมีผลบังคับใชอยู

การตออายุสัญญาเชา

:

กอนสิ้นสุดสัญญาไมนอยกวา 60 วัน ผูเชาชวงจะตองแจงความประสงคตอผูใหเชาชวง
ทราบลวงหนา โดยอัตราคาเชาชวงและระยะเวลาการเชาชวงที่ไดมีการขยายระยะเวลา
ออก จะมีการตกลงรวมกันของทั้ง 2 ฝาย อีกครั้ง

หนาที่ 2.5 - 2

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

อัตราคาเชา

5.3.4

:

-

อั ต ราค า เช า ช ว ง 165 บาทต อ ตารางเมตร หรื อ คิ ด เป น ค า เช า ในอั ต ราเดื อ นละ
106,316.10 บาทและอัตราคาบริการ 165 บาทตอตารางเมตร หรือคิดเปนคาบริการ
รายเดือน ในอัตราเดือนละ 106,316.10 บาท

-

รวมคา ใชจา ยรายเดือ นทั้งสองสั ญ ญา คิ ดเปน คา เชา ชว งและคา บริก ารรายเดือ น
ในอัตรา 330 บาท ตอตารางเมตร หรือเทากับ 212,632.2 บาท ตอเดือน

สัญญาซื้อขายกาซ

คูสัญญา

: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“ผูซื้อ”)

ระยะเวลาของสัญญา

: ตั้ง แตวัน ที่ 1 กรกฏาคม 2548 จนสิ้น สุดเมื่อ ผูซื้อ ไดซื้อ กาซครบเปน ระยะเวลา 10 ป
(สิ้นสุด ป 2558) และมีการตออายุไดในปตอๆ ไป

รายละเอียดสัญญา

: ปตท. ขายกาซใหแกผูซื้อ เพื่อใชในกระบวนการผลิตลวดเหล็กภายในโรงงาน

อัตราคาตอบแทน

: คํานวณราคากาซตามที่กําหนด บวกดวยคา Demand Charge

5.3.5

สัญญาใหบริการอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม

คูสัญญา

: บริษัท ไวรเลส ซิสเต็มส จํากัด (“ผูใหบริการ”)
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“ผูรับบริการ”)

ระยะเวลาของสัญญา

: สัญญาใหบริการอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฉบับนี้ มีกําหนดระยะเวลา 24 เดือน นับ
แตวันที่รับมอบอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม การบอกเลิกสัญญาโดยไมมีคูสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่งผิดสัญญาจะตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาทั้งสองฝาย

รายละเอียดสัญญา

: ผูรับบริการประสงคจะใชบริการอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การ
ใหบ ริการอุป กรณสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง อุป กรณสื่อสารเพื่อใชในการ รับ-สง
ขอมูลภาพและเสียง ที่จําเปนตอการใหบริการสื่อสาร รวมไปถึงการบริการวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูง ซึ่งหมายถึง วงจรสื่อสารเพื่อใชในการรับสงขอมูลภาพและเสียงของ UIH
ทั้งนี้ ผูใหบริการไดตกลงทําการติดตั้งอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ตามสัญญาฉบับนี้
โดยมีสถานที่ติดตั้งอุปกรณดังตอไปนี้
1) สํานักงานกรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง เลขที่ 900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร ชั้น 18
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2) สํานักงานมาบตาพุด ที่ตั้ง เลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

อัตราคาตอบแทน

: อัตราคาบริการตอเดือนจํานวน 32,500 บาท
หนาที่ 2.5 - 3

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

5.4

กรมธรรมที่เกีย่ วของ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีกรมธรรมประกันภัยที่มีผลบังคับใช ดังนี้

5.4.1

กรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน

คูสัญญา
เลขที่กรมธรรม
ประเภทกรมธรรม
ทรัพยสินเอาประกัน

:
:
:
:

ที่ตั้งทรัพยสิน

:

ระยะเวลา
วงเงินคุมครอง
ผูรับผลประโยชน

:
:
:

5.4.2

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
513-01551-10311
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
1) สิ่ง ปลู กสร า งตั ว อาคารทุกหลัง (ไม ร วมฐานราก) รวมส ว นปรั บ ปรุง และต อ เติ ม
อาคารงานระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมเฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงติดตั้งตรึงตรา
เครื่องใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอร
2) สต็อกสินคาวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูป
3) เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ รวมทั้งสวนควบและอะไหล
4) ระบบกาซธรรมชาติ
5 ถนนไอ-หา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558
288,608,573 บาท
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

กรมธรรมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุม

คูสัญญา
เลขที่กรมธรรม
ประเภทกรมธรรม
ขอตกลงคุมครอง

:
:
:
:

ที่ตั้งผูถือกรมธรรม

:

ระยะเวลา
เบี้ยประกันภัยรวม
ผูรับผลประโยชน

:
:
:

บริษัท นิวแฮมพเชอร อินชัวรันส จํากัด
0222307815
ประกันภัยอุบัติเหตุ
1) การเสียชีวิต สูญสียอวัยวะ สายตา การรับฟง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพ
ถาวร
2) การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง
5 ถนนไอ-หา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง
ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557
70,507 บาท
กองมรดกของผูเอาประกันภัยแตละบุคคล

หนาที่ 2.5 - 4

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

5.5

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ปจจุบันบริษัทไมมีบริษัทยอย และไมมีนโยบายการลงทุนในบริษัทรวม อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจ
พิจารณาลงทุนในบริษัท บริษัทรวม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจเหล็กและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัท
ซึ่งหากมีการลงทุนนอกเหนือจากธุรกิจดังกลาว บริษัทจะนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนดังกลาวกอนการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่
ไดรับจากการลงทุนที่เหมาะสมแลวแตประเภทของธุรกิจนั้นๆ เพื่อประโยชนตอผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ โดยบริษัทจะ
ควบคุมดูแลดวยการสงตัวแทนของบริษัทเพื่อรวมเปนกรรมการ หรือรวมบริหารในบริษัทรวม และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
โดยจะพิจารณาเปนกรณีไป

หนาที่ 2.5 - 5

