บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ตารางแสดงทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ประเภททรัพย์สนิ
1. ที่ดิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ลักษณะทรัพย์สิน
-

-

-

-

-

-

ที่ดิน โฉนดเลขที่ 5759 เลขที่ดิ น 188 ต ำบล
คลองพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื้อที่รวม 5 ไร่ 2 งำน 74 ตำรำงวำ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 11015 เลขที่ดนิ 187 ตำบล
คลองพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื้อที่รวม 6 ไร่ 3 งำน 93 ตำรำงวำ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 65140 เลขที่ดนิ 539 ตำบล
ดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื้อที่รวม 7 ไร่ 0 งำน 43 ตำรำงวำ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5762 เลขที่ดิน 184 ตำบล
ดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื้อที่รวม 3 ไร่ 3 งำน 88 ตำรำงวำ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5763 เลขที่ดิน 186 ตำบล
ดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื้อที่รวม 4 ไร่ 3 งำน 65 ตำรำงวำ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 22656 เลขที่ดนิ 185 ตำบล
ดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื้อที่รวม 0 ไร่ 0 งำน 02 ตำรำงวำ

ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิ
ณ วันที่ 31มี.ค.58

การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน

เป็นเจ้ำของ

ที่ตั้งอำคำรโรงงำน
(โรงตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก)

เป็นเจ้ำของ

ที่ตั้งอำคำรโกดังพร้อมชั้นลอย
สำหรับสโตร์วัตถุดิบ และ
สินค้ำสำเร็จรูป

เป็นเจ้ำของ

เป็นเจ้ำของ

ติดภำระจำนองเป็น
หลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่มีกับเจ้ำหนี้
สถำบันกำรเงิน รวม
วงเงินจำนองเท่ำกับ
132 ล้ำนบำท

ที่ดินเปล่ำ
34.06
ที่ตั้งอำคำรโรงงำนและ
ออฟฟิศสำนักงำน 2 ชั้น

เป็นเจ้ำของ

ที่ตั้งโรงอำหำร

เป็นเจ้ำของ

ที่ตั้งอำคำรตึกสำนักงำน 2 ชั้น
โรงอำหำร และป้อมยำม

หน้ำที่ 5 - 1

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ประเภททรัพย์สนิ
-

2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
3.
4.
5.
6.

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ลักษณะทรัพย์สิน

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
เครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่ำงกำรติดตัง้

ที่ดินโฉนดเลขที่ 65141 เลขที่ดนิ 540 ตำบล
ดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื้อที่รวม 3 ไร่ 2 งำน 13 ตำรำงวำ

ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิ
ณ วันที่ 31มี.ค.58

เป็นเจ้ำของ

การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน
ที่ตั้งอำคำรตึก 2 ชั้น (หอพัก)

เป็นเจ้ำของ

ไม่มี

43.49

เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

37.61
1.50
8.78
0.49

สำนักงำน / โรงงำน /
อำคำรเก็บสินค้ำ
เพื่อใช้ในกิจกำร
เพื่อใช้ในกิจกำร
เพื่อใช้ในกิจกำร
เพื่อใช้ในกิจกำร

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีเครื่องจักรและยำนพำหนะซึ่งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสทธิตำมบัญชีเป็นจำนวนเงินประมำณ 8.8 ล้ำนบำท (ปี 2557 : 10.4 ล้ำนบำท)

หน้ำที่ 5 - 2

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

5.2

เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยบริกำรกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์
สำหรับมอเตอร์กำลังที่ไม่ใช้กับยำนพำหนะทำงบก และมอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำ ซึ่งกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยบริกำรนี้ จะมีอำยุ
ควำมคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และเมื่อครบกำหนดก็สำมำรถต่ออำยุออกได้เป็นครำวๆ ครำวละ 10 ปี
เครื่องหมายการบริการ

5.3

กรรมสิทธิ์
รายละเอียด
บริษัทฯ เป็นเจ้ำของ อยู่ ระ หว่ ำ งขั้ นต อ นก ำรยื่ นข อจ ด ทะ เบี ย น
เครื่องหมำยกำรค้ำกับกรมทรัพ ย์สินทำงปัญญำ
(ทำงบริ ษัท ได้ยื่ น คำขอจดทะเบี ยนเครื่ อ งหมำย
กำรค้ำ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2557) อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทฯ คำดว่ำจะดำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยใน
ปี 2559

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีทรัพย์สินไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกับ 0.06 ล้ำนบำท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
รายละเอียด

มูลค่า (ล้านบาท)
4.45
(4.39)
0.06

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่าตามบัญชี

หน้ำที่ 5 - 3

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

5.4

สัญญาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ

5.4.1

สัญญาซื้อขาย
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำสัญญำซื้อขำยกับผูว้ ่ำจ้ำงผลิตสินค้ำประเภทมอเตอร์สำหรับปั๊มทีใ่ ช้ตำมบ้ำนพักอำศัย ใน
ลักษณะที่เป็นกำรผลิตสินค้ำตำมคำสั่งของผู้ซื้อ (OEM) ซึ่งเป็นผูส้ ั่งซื้อรำยใหญ่ โดยมีสำระสำคัญของสัญญำดังนี้
ข้อสรุปที่สาคัญของสัญญาซือ้ ขาย
คู่สัญญา
ระหว่างบริษทั กับผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่รายหนึ่ง
ลักษณะของสัญญา
:
เป็นกำรตกลงซื้อขำยผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และ/หรือ วัตถุดิบ โดยมีขนำด
แบบ และลักษณะตำมที่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนด ซึ่งเป็นไปตำมใบเสนอรำคำที่บริษัทเสนอไป
และได้รับกำรอนุมัติ
เงื่อนไขสาคัญของสัญญา :
1. บริษัทฯ ต้องเป็นผู้ผลิตเอง ห้ำมว่ำจ้ำงผลิตโดยเด็ดขำด
2. ส่งชิ้นงำนตำมสัญญำแก่ผู้ซื้อตำมจำนวนตำมกำหนด และสถำนที่ที่ระบุในใบสั่ง
ซื้อ
3. หำกเกิดควำมเสียหำยของชิ้นงำน อันเกิดจำกควำมบกพร่องของบริษัทฯ ต้องจัด
สั่งชิ้นงำนหรือวัตถุดิบตำมสัญญำทดแทนตำมกำหนดเวลำ และปริมำณที่ผู้ซื้อ
ต้องกำร ถ้ำไม่สำมำรถผลิตและส่งมอบได้ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทรำบโดยทันที หำก
ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของผู้ ซื้ อ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ควำม
เสียหำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อ
4. ห้ำมบริษัทฯ จำหน่ำยชิ้นงำนให้กับผู้อื่น เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ซื้อเป็น
ลำยลักษณ์อักษรก่อน
5. คุณภำพของสินค้ำต้องเป็นไปตำมสัญญำประกันคุณภำพระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย
(ปรำกฎตำมสรุปข้อสำคัญของสัญญำประกันคุณภำพ ในข้อ 5.4.2)
การออกใบสินค้า
:
1. ผู้ซื้อตกลงจะออกใบสั่งซื้อให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้ำในแต่ละงวด เป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 30 วัน
2. หำกผู้ซื้อมีควำมจำเป็นต้องระงับกำรจัดส่งชั่วครำว หรือชะลอกำรส่งสินค้ำตำม
สัญญำบำงส่วนหรือทั้งหมดในใบสั่งซื้อสำมำรถกระทำได้ โดยแจ้งให้บริษัทฯ
ทรำบล่วงหน้ำก่อนส่งไม่น้อยกว่ำ 5 วัน
การยกเลิกการสั่งซือ้
:
กรณีที่ผู้ซื้อมีควำมจำเป็นต้องยกเลิกกำรสั่งซื้อตำมสัญญำบำงรำยกำร ผู้สั่งซื้อจะแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
มูลค่าการซื้อขายตาม
:
ไม่มีกำรกำหนดไว้ จะเป็นไปตำมใบสั่งซื้อของผู้ซื้อแต่ละครั้ง
สัญญา
การชาระราคา
:
ผู้ซื้อจะชำระค่ำสินค้ำตำมสัญญำภำยในกำหนด 60 วัน นับแต่ได้รับสินค้ำ
ระยะเวลาการผูกพันตาม
สัญญา

:

วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ

:

กำหนดไว้ว่ำ "สัญญำจะสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับ 1 ปี นับจำกวันที่มีผลจนกว่ำฝ่ำยใด
ยื่นขอเรียกร้องแก่อีกฝ่ำยหนึ่ง จำกนั้นสัญญำจะถูกขยำยออกไปอีก 1 ปี"
มีผลบังคับตำมสัญญำตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำรยน 2555

การเลิกสัญญา

:

1. ฝ่ำยใดผิดสัญญำ อีกฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้อง
หน้ำที่ 5 - 4

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ข้อสรุปที่สาคัญของสัญญาซือ้ ขาย
คู่สัญญา

ระหว่างบริษทั กับผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่รายหนึ่ง
ชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ (ผู้ขำย)
2. ในกำรบอกเลิกสัญญำผู้ซื้อจะแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน

หมายเหตุ : ในทำงปฏิบัติ บริษัทฯ และผู้ซื้อสินค้ำได้ตกลงกันให้สัญญำมีผลต่อไปเรื่อยๆ จนกว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะบอกยกเลิกสัญญำ

5.4.2 สัญญาประกันคุณภาพ
ข้อสรุปที่สาคัญของสัญญาประกันคุณภาพ
คู่สัญญา
ระหว่างบริษทั กับผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่รายหนึ่ง
:
จุดประสงค์ของสัญญา :
เพื่อเป็นกำรควบคุมคุณภำพ ทำให้เกิดควำมเข้ำใจด้ำนคุณภำพ และเพื่อกำรรักษำและ
ปรับปรุงคุณภำพของสินค้ำ ซึ่งผู้ซื้อจะสั่งซื้อจำกบริษัทฯ
การรับประกัน
:
บริ ษั ท ฯ รั บ ประกั น ว่ ำ สิ นค้ ำ ที่ ผู้ซื้ อ สั่ งซื้ อ เป็ น สิ น ค้ำ ที่ ไม่ มี ข้ อ บกพร่ อ ง ทั้ ง (1) ด้ ำ น
วัตถุดิบ (2) ด้ำนควำมผิดพลำดในกำรผลิต
การทวนสอบ (ชิน้ ส่วน
:
1. หลังจำกตรวจรำยกำรชิ้นส่วนวัตถุดิบตำมข้อกำหนดซึ่งได้แจ้งไว้แล้ว
และวัตถุดิบ)
2. บริษัทฯ ยินยอมให้ควำมร่วมมือ ให้ผู้ซื้อหรือตัวแทน เข้ำตรวจสอบยืนยันสินค้ำ
(ชิ้นส่วนและวัตถุดิบ) ที่สั่งซื้อ ณ สถำนที่ของบริษัทฯ หรือแหล่งผลิตของบริษัทฯ
ตำม SPECIFICATIONS ทีต่ กลงกันไว้แล้ว
การรับประกันคุณภาพ
:
บริษัทฯ จะจัดทำและคงไว้ซึ่งระบบรับประกันคุณภำพของขั้นตอนกำรผลิตตั้งแต่ต้นจน
จบ และสินค้ำต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ซื้อ และคงไว้ซึ่งคุณภำพที่เชื่อถือได้
ระยะเวลาตามสัญญา
:
สั ญ ญำจะสมบู ร ณ์ แ ละมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ 1 ปี นั บ จำกวั น ที่ มี ผ ล จนกว่ ำ ฝ่ ำ ยใดยื่ น ข้ อ
เรียกร้องแก่อีกฝ่ำยหนึ่ง จำกนั้นสัญญจะถูกขยำยเวลำออกไปอีก 1 ปี
วันที่สัญญามีผลใช้
:
สัญญำมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555
บังคับ
การเลิกสัญญา
:
ไม่ได้กล่ำวไว้ เนื่องจำกว่ำสัญญำนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ระบุ ไว้ในหนังสือสัญญำซื้อขำยที่
บริษัทฯ ได้ทำไว้กับผู้ซื้อ
หมายเหตุ : ในทำงปฏิบัติ บริษัทฯ และผู้ซื้อสินค้ำได้ตกลงกันให้สัญญำมีผลต่อไปเรื่อยๆ จนกว่ำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งจะบอกยกเลิกสัญญำ

5.4.3

สัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทั ฯ มีกำรกูย้ ืมตำมสัญญำกำรกู้ยมื เงินจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ เป็น
ยอดเงินคงค้ำง เท่ำกับ 30 ล้ำนบำท โดยรำยละเอียดมีดังนี้
คู่สัญญา
สถาบันการเงินแห่งที่ 1
ความสัมพันธ์ของ
:
- ไม่มี คู่สัญญา
ประเภทเงินกู้ยืม
:
วงเงินกู้โดยออกตัว๋ สัญญำใช้เงิน (P/N)
เงื่อนไขการกู้ยืม
:
เป็นวงเงินกู้ตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ที่ สกง.12/2555 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2555 เรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินแก่ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย พ.ศ.2554
หน้ำที่ 5 - 5

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

คู่สัญญา
หลักประกัน

:

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา

:

5.5

สถาบันการเงินแห่งที่ 1
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)
และค้ำประกันโดยนำยวสันต์ อิทธิโรจนกุล และนำงนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล ค้ำประกันใน
ฐำนะส่วนตัวเต็มวงเงิน
เดือนมิถุนำยน ปี 2560

กรมธรรม์

สัญญาที่ 1
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์

:
:

ทรัพย์สินเอาประกัน

:

ที่ตั้งทรัพย์สิน

:

ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
14016-018-140000074
กำรประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยคุ้มครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยโดยตรง
ต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันมีสำเหตุโดยตรงจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัยลมพำยุ ภัยน้ำ
ท่ ว ม ภั ย ลู ก เห็ บ ภั ย แผ่ น ดิ น ไหวหรื อ ภู เ ขำไฟระเบิ ด หรื อ คลื่ น ใต้ น้ ำสึ น ำมิ ภั ย จำก
ยวดยำนพำหนะ ภัยจำกควัน ภัยทำงอำกำศยำน ภัยระเบิด ภัยเนื่องจำกน้ำ ภัยกำรนัด
หยุดงำนกำรจลำจลหรือกำรกระทำอันมีเ จตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระทำเพื่อผลทำง
กำรเมือง ศำสนำ หรือลัทธินิยม) ภัยจำกกำรลุกไหม้หรือกำรระอุหรือกำรระเบิดตำม
ธรรมชำติและอุบัติเหตุต่ำงๆ ที่มิอำจคำดถึงจำกปัจจัยภำยนอกหรือภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุ
ไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (GIA Form)
สิ่งปลูกสร้ำง ตัวอำคำร (ไม่รวมรำกฐำน) ประกอบด้วย
1) บ้ำนตึก 2 ชั้น
2) อำคำรโรงงำนและสำนักงำน 2 ชัน้
3) อำคำรโกดัง (1)
4) โรงอำหำร
5) อำคำรโกดัง (2)
6) อำคำรตึก 2 ชั้น
7) อำคำรห้องน้ำ
8) ป้อมยำม
9) โรงจอดรถ (1)
10) โรงจอดรถ (2) รวมสิ่งปรับปรุงพัฒนำ ลำนคอนกรีต รั้ว และถังแชมเปญ
ออฟฟิศ : 78 หมู่ที่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
6 กุมภำพันธ์ 2558 ถึง 6 กุมภำพันธ์ 2559
47,400,000 บำท
ธนำคำรผู้รับจำนอง

:

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
14016-018-140000063

สัญญาที่ 2
เลขที่กรมธรรม์

หน้ำที่ 5 - 6

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

สัญญาที่ 2
ประเภทกรมธรรม์

:

ทรัพย์สินเอาประกัน

:

ที่ตั้งทรัพย์สิน

:

ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:

5.6

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
กำรประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยคุ้มครองควำมสูญเสียหรือเสียหำย โดยตรง
ต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันมีสำเหตุโดยตรงจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัยลมพำยุ ภัยน้ำ
ท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนำมิ ภัยจำก
ยวดยำนพำหนะ ภัยจำกควัน ภัยทำงอำกำศยำน ภัยระเบิด ภัยเนื่องจำกน้ำ ภัยกำรนัด
หยุดงำน กำรจลำจลหรือกำรกระทำอันมีเจตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระทำเพื่อผลทำง
กำรเมือง ศำสนำ หรือลัทธินิยม) ภัยจำกกำรลุกไหม้ หรือกำรระอุหรือกำรระเบิดตำม
ธรรมชำติและอุบัติเหตุต่ำงๆ ที่มิอำจคำดถึงจำกปัจจัยภำยนอกหรือภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุ
ไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (GIA Form)
ทรัพย์สินเอำประกันภัย ประกอบด้วย
1) สิ่งปลูกสร้ำง ตัวอำคำร (ไม่รวมรำกฐำน)
มูลค่ำ 30,600,000 บำท
2) เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรำ
มูลค่ำ 12,000,000 บำท
3) สต็อกสินค้ำ
มูลค่ำ 60,000,000 บำท
4) เครื่องจักร และอุปกรณ์
มูลค่ำ 200,000,000 บำท
อำคำรโรงงำน : 78 หมู่ที่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
6 กุมภำพันธ์ 2558 ถึง 6 กุมภำพันธ์ 2559
302,600,000 บำท
ธนำคำรผู้รับจำนอง

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพิจำรณำลงทุน
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งโครงกำรลงทุนแต่ละโครงกำร บริษัทฯ จะให้ควำมสำคัญกับกำรพิจำรณำลงทุนในธุรกิจที่
เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยคำนึงถึ งผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ควำมเสี่ยงและ
สภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงรอบคอบ หำกจะมีกำรลงทุนก็จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอำนำจอนุมัติที่กำหนดไว้ และต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อกำหนดและประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บริษัทฯ จะ
ควบคุ ม ผ่ ำนกำรส่ ง กรรมกำร และ/หรื อผู้ บ ริ ห ำรของบริ ษั ท ฯ เข้ ำ ไปเป็ น กรรมกำร เพื่ อ ควบคุ ม ทิ ศ ทำงและนโนบำยกำร
บริหำรงำนให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หน้ำที่ 5 - 7

