บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1

ตารางแสดงทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 30 กันยายน 2558
หน่วย : ล้านบาท

ประเภททรัพย์สิน
1. ที่ดิน

-

-

2. อาคารและส่วนปรับปรุง -

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์

ลักษณะทรัพย์สนิ
ที่ดิน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 4453, 241844,
241845, 249852 เนื้อทีร่ วม 10 ไร่ 1 งาน
97 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงาน อาคาร
โรงงาน และคลังสินค้าของบริษทั ตาบล
บางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
ที่ดิน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 4, 254754,
254755, 254756 เนื้อที่รวม 9 ไร่ 1 งาน
92.5 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารโรงงาน
และคลังสินค้าแห่งใหม่ของบริษัท ตาบล
บางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
อาคารโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ถนน
สุขสวัสดิ์ 78 ตาบลบางจาก อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 147 - 148 หมู่ที่
6 ถนนสุขสวัสดิ์ 78 ตาบลบางจาก อาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
บริษัท

มูลค่าตามบัญชี
การใช้งาน
ณ 30 ก.ย. 58
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันวงเงิน
- ที่ ตั้ ง ของส านั ก งาน
103.69
สินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินจานวน 2
อาคารโรงงานผลิ ต
แห่ง ในวงเงินสินเชื่อที่มีต่อสถาบันการเงิน
สิน ค้ าและคลั งสิ นค้ า
ดังกล่าวรวม 224.71 ล้านบาท
(ที่ตั้งสานักงานใหญ่)
ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (ได้แก่
ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและเครื่ อ งจั ก ร
บ า ง ส่ ว น ) มี ว ง เงิ น จ ด จ า น อ ง เป็ น
- ที่ ตั้ งของโรงงานผลิ ต
หลักประกัน 255.31 ล้านบาท
สิน ค้ าและคลั งสิ นค้ า
แ ห่ ง ใ ห ม่ ( ที่ ตั้ ง
สานักงานสาขา)
ภาระผูกพัน

บริษัท

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า บริษัทและ บางส่วน
อยู่ภายใต้สญ
ั ญา
เช่าทางการเงิน

126.48

เครื่ อ งจั ก รบางส่ ว นใช้ เป็ น หลั ก ประกั น
วงเงิ น สิ น เชื่ อ กั บ เจ้ า หนี้ ส ถาบั น การเงิ น
จ านวน 1 แห่ ง ในวงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ มี ต่ อ
สถาบันการเงิน จานวน 10.00 ล้านบาท
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119.61

- เพื่ อ ใช้ เป็ น อ า ค า ร
ส านั กงาน โรงงาน
และคลังสินค้า
- เพื่ อ ใช้ เป็ น อ า ค า ร
โรงงานและคลังสินค้า
แห่ ง ใหม่ ห ลั ง ที่ ห นึ่ ง
ของบริษัท
- เพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตสินค้า

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สิน

ลักษณะทรัพย์สนิ

4. เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สานักงาน
5. ยานพาหนะ

- เครื่องตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงานที่ใช้ใน
อาคารสานักงานของบริษัท

6. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

- สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง /1

- ยานพาหนะที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และ
ขนส่งสินค้า

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 58

การใช้งาน

โดยมี ว งเงิ น จดจ านองเป็ น หลั ก ประกั น
29.96 ล้ า นบาท และมี ว งเงิ น Leasing
สาหรับสัญญาเช่าทางการเงินรวม 89.09
ล้านบาท
– ไม่มี –

2.46

- เพื่ อ ใช้ ใ นส านั ก งาน
บริษัท

– ไม่มี –

14.53

- เพื่ อ ใช้ ในการด าเนิ น
ธุรกิจของบริษัท

– ไม่มี –

4.04

- อยู่ระหว่างการติดตั้ ง
และก่ อ สร้า ง ส าหรั บ
ใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ฝึ ก อ บ รม (Training
Workshop Practice)
ใน โรงงาน เดิ ม ขอ ง
บริ ษั ท ส่ ว นปรั บ ปรุ ง
อาคาร-รางน้ าและเท
พื้ น ป รั บ ระ ดั บ โรง
อาหารใหม่ และส่ ว น
ปรับปรุงอาคารสัมมนา

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัท
บริษัทและบางส่วน
อยู่ภายใต้สญ
ั ญา
เช่าซื้อและสัญญา
เช่าทางการเงิน
บริษัท

รวม
370.81
หมายเหตุ : - สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง มูลค่าตามบัญชีจานวน 4.04 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง (ศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรม (Training Workshop Practice)
ในโรงงานเดิมของบริษัท ส่วนปรับปรุงอาคาร-รางน้าและเทพื้นปรับระดับ โรงอาหารใหม่ และส่วนปรับปรุงอาคารสัมมนา ) จานวน 3.01 ล้านบาท เครื่องจักรระหว่างติดตั้งสาหรับใช้
ในโรงงานเดิม จานวน 0.89 ล้านบาท และเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงานระหว่างสั่งซื้อ จานวน 0.14 ล้านบาท
/1
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่งได้มาภายใต้สัญ ญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญ ชี เป็น
จานวนเงิน 71 ล้านบาท
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ าวมี
จานวนเงินประมาณ 63 ล้านบาท
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจานวนเงิน 3 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

5.2

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ
เท่ากับ 6.52 ล้านบาท (ราคาทุน เท่ากับ 8.90 ล้านบาท และค่าตัดจาหน่ายสะสม เท่ากับ 2.38 ล้านบาท)
5.3

สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ

5.3.1

สัญญาประกันภัยของสานักงานและโรงงานของบริษัท
บริษัทได้ทาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทในสานักงานและโรงงานของบริษัท กับ บริษัท สามัคคีประกันภัย จากัด
(มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สาคัญ ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
คู่สัญญา
บริษัท สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
000-15-11-IAR-02932
วันที่ทาสัญญา
1 สิงหาคม 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันอัคคีภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของสานักงานและโรงงานของบริษัท บนที่ตั้ง
เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แยก 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลบางจาก อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ระยะเวลาประกันภัย
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.
วงเงินเอาประกันภัย
37,700,000 บาท ประกอบด้วย
- ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่ อเติ มปรับ ปรุงอาคารและรั้วรอบบริเวณ
อาคาร 3 และอาคารสัมมนา วงเงิน 24,000,000 บาท
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบ (ไม่รวมชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่
สามารถใช้ กับ เครื่อ งจั กรที่ ใช้อ ยู่ เนื่อ งจากมีก ารเปลี่ ยนเครื่องจัก รใหม่ ) วงเงิน
13,700,000 บาท
หมายเหตุ: กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครอง ลม ฝน ลูกเห็บ น้าค้างแข็ง หิมะ น้าท่วม ทรายหรือ
ฝุ่นซึ่งทาให้เกิดความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคาร
โปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้วหรือประตูรั้ว
ผู้รับผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
คู่สัญญา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
IA001208-15RBK
วันที่ทาสัญญา
8 กันยายน 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินแบบพิเศษ ของสานักงานและโรงงานของบริษัท บน
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
ที่ตั้ งเลขที่ 149 หมู่ ที่ 6 ซอยสุข สวัสดิ์ 78 ถนนสุ ขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 (บนที่ตั้งโฉนดเลขที่ 4453, 241844, 241845,
249852)
ระยะเวลาประกันภัย
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558 - 8 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น.
วงเงินเอาประกันภัย
130,000,000 บาท ประกอบด้วย
- สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) วงเงิน 45,000,000 บาท
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ วงเงิน 50,000,000 บาท
- เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา วงเงิน 5,000,000 บาท
- สต็อกสินค้า เหล็กแผ่น วงเงิน 30,000,000 บาท
หมายเหตุ : กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง
- การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ วงเงินไม่เกิน
5,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
- การประกันภัยกระจก วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก วงเงินไม่เกิน 1,000,000
บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ – โรงงานใหม่ (ที่ตั้งสาขา)
คู่สัญญา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์
IA015156-15NBK
วันที่ทาสัญญา
11 กันยายน 2558
ประเภทประกันภัย
การประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินแบบพิเศษ ของโรงงานของบริษัท บนที่ตั้งเลขที่
147-148 ถนนสุ ข สวั สดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง จัง หวั ด สมุ ท รปราการ
10130 (บนที่ตั้งโฉนดเลขที่ 4, 254754, 254755, 254756)
ระยะเวลาประกันภัย
1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558 - 11 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น.
วงเงินเอาประกันภัย
48,165,610 บาท ประกอบด้วย
- สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) วงเงิน 24,165,610 บาท
- เครื่องเชื่อม เครื่องพ่นทราย เครื่องพ่นสี วงเงิน 10,000,000 บาท
- สต็อกสินค้าสาเร็จรูป และวัตถุดิบเหล็ก วงเงิน 14,000,000 บาท
หมายเหตุ : กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึง
- การลักทรัพย์ที่ ไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาประกันภัย
- การประกันภัยกระจก วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
- การประกันภัยเงิน ปง.2 วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 83

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญา – กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ – โรงงานใหม่ (ที่ตั้งสาขา)
- การประกัน ภัย เครื่องอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท ตลอด
ระยะเวลาประกันภัย
- การประกันภัยเครื่องจักร วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก วงเงินไม่เกิน 5,000,000
บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
ผู้รับผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
5.3.2

จดหมายรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทท่อร้อยสายไฟฟ้าให้กับบริษัท
รายละเอียดสาคัญ – จดหมายรับรองการผลิตสินค้าให้กับบริษัท
คู่สัญญา
บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ท่ อ ร้ อ ยสายไฟฟ้ า แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศ ซึ่ ง ไม่ ได้ เป็ น บริ ษั ท /บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัท
วันที่ทาสัญญา
1 ธันวาคม 2552
สาระสาคัญของข้อตกลง บริษั ท ผู้ ผลิ ต ท่ อ ร้อ สายไฟฟ้ า แห่ งหนึ่ ง ในประเทศ (“ผู้ ผลิต ”) ยื น ยั น ว่าเป็ น ผู้ ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าเคลือบ
สังกะสี สาหรับ ใช้ ร้อ ยสายไฟฟ้ า เลขที่ มอก.770-2533 ให้กั บ บริษั ท บางกอกชี ท
เม็ททัล จากัด (มหาชน) (ในขณะนั้น ชื่อ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด) ผู้ใช้เครื่อง
หมายการค้า BSM จริง

5.3.3

หนั งสื อ แต่ งตั้ งบริษั ท ในการเป็ น ตั วแทนจั ด จ าหน่ าย (distributor) ส าหรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทท่ อร้ อ ย
สายไฟฟ้า
รายละเอียดสาคัญ – หนังสือแต่งตั้งบริษัทในการเป็นตัวแทนจัดจาหน่าย (distributor) สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภท
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
คู่สัญญา
บริษั ท ผู้ ผลิ ต ท่ อ ร้อ ยสายไฟฟ้ า แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศ ซึ่ งไม่ ได้ เป็ น บริษั ท /บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัท
วันที่ทาสัญญา
1 มกราคม 2558
สาระสาคัญของสัญญา บริษัทผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายท่อร้อย
สายไฟฟ้า ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิต ได้แต่งตั้งให้บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด
(มหาชน) (ในขณะนั้น ชื่อ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด) เป็น ตัวแทนจาหน่าย
สินค้าท่อร้อยสายไฟฟ้าให้แก่บริษัทผู้ผลิตภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ระยะเวลาของสัญญา
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 โดยอายุสัญญาสามารถ
ขยายระยะเวลาได้ตามที่จะตกลงกัน
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5.3.4

สัญญาซื้อขายคาร์บอนไดออกไซด์เหลวและเช่าอุปกรณ์
รายละเอียดสาคัญ – สัญญาซื้อขายคาร์บอนไดออกไซด์เหลวและเช่าอุปกรณ์
คู่สัญญา
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จากัด (ผู้ขาย) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัท
เลขที่สัญญา
PXTSMC-14-0010
วันที่ทาสัญญา
1 เมษายน 2557
สาระสาคัญของสัญญา บริษัท (ผู้ซื้อ) ได้ตกลงซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ความบริสุทธิ์ ≥ 99.80% จาก
บริษัทคู่สัญญา เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริ ษัท โดยสัญญามีข้อตกลง
เกี่ยวกับรายละเอียดของสิน ค้า จานวนสินค้าและราคาของสินค้า รวมถึ งการเช่า
อุปกรณ์จ่ายก๊าซสาหรับการเก็บและจ่ายสินค้า ณ สถานที่ของบริษัท
ระยะเวลาของสัญญา
5 ปีนับจากวันส่งมอบครั้งแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2562)
การต่ออายุสัญญาจะต่อโดยอัตโนมัติออกไปอีกเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของ
สัญญานี้ เว้นแต่ว่ามีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 12 เดือนก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญานี้
การชาระเงิน
บริษัท (ผู้ซื้อ) จะจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าเช่าอุปกรณ์จ่ายก๊าซให้แก่ผู้ขายภายใน 30
วัน นับจากวันที่ของใบแจ้งหนี้
การยกเลิกสัญญา
หากไม่มีคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า คู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ มี สิท ธิเลิกสั ญ ญานี้ ก่อ นครบกาหนด มิ ฉะนั้ นฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญา
จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่กาหนดในสัญญา

5.3.5

สัญญาซื้อขายไนโตรเจนเหลวและเช่าอุปกรณ์
รายละเอียดสาคัญ – สัญญาซื้อขายไนโตรเจนเหลวและเช่าอุปกรณ์
คู่สัญญา
บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จากัด (ผู้ขาย) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัท
เลขที่สัญญา
PXTSMC-14-0011
วันที่ทาสัญญา
1 เมษายน 2557
สาระสาคัญของสัญญา บริษั ท (ผู้ ซื้ อ ) ได้ ต กลงซื้ อ ไนโตรเจนเหลว ความบริสุท ธิ์ ≥ 99.999% จากบริษั ท
คู่สัญญา เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท โดยสัญญามีข้อตกลงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสินค้า จานวนสินค้าและราคาของสินค้า รวมถึงการเช่าอุปกรณ์จ่าย
ก๊าซสาหรับการเก็บและจ่ายสินค้า ณ สถานที่ของบริษัท
ระยะเวลาของสัญญา
5 ปีนับจากวันส่งมอบครั้งแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2562)
การต่ออายุสัญญาจะต่อโดยอัตโนมัติออกไปอีกเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของ
สัญญานี้ เว้นแต่ว่ามีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 12 เดือนก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญานี้
การชาระเงิน
บริษัท (ผู้ซื้อ) จะจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าเช่าอุปกรณ์จ่ ายก๊าซให้แก่ผู้ขายภายใน 30
วัน นับจากวันที่ของใบแจ้งหนี้
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รายละเอียดสาคัญ – สัญญาซื้อขายไนโตรเจนเหลวและเช่าอุปกรณ์
การยกเลิกสัญญา
หากไม่มีคายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า คู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ มี สิท ธิเลิกสั ญ ญานี้ ก่อ นครบกาหนด มิ ฉะนั้ นฝ่ ายที่ ผิด สัญ ญา
จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่กาหนดในสัญญา
5.3.6

หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบาบัด/กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
รายละเอียดสาคัญ – หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบาบัด/กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
คู่สัญญา
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน) (GENCO) ซึ่ง
ไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัท
เลขที่สัญญา
SMD-58-00198/FET-1
วันที่ทาสัญญา
6 มกราคม 2558
สาระสาคัญของสัญญา บริษั ท บริหารและพั ฒ นาเพื่อการอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน) (GENCO)
หรือ “ผู้ให้บริการ” ตกลงที่จะให้บริการบาบัด/กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
บริษัท หรือ “ผู้ใช้บริการ” เพื่อนาไปบาบัดหรือกาจัดยังสถานที่ของผู้รับบาบัดหรือ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
ระยะเวลาของสัญญา
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2559
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5.4

เครื่องหมายการค้า

5.4.1. เครื่องหมายการค้า
ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องหมายการค้าสาหรับผลิต ภัณฑ์ของบริษัททั้งหมด 4 เครื่องหมายการค้า ได้แก่ “BSM”, “BM” , “BS” และ “BEST” ซึ่งเครื่องหมายการค้า
“BM” และ “BS” นั้นอยู่ระหว่างยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียดของเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้
เครื่องหมาย
การค้า

ภาพเครื่องหมายการค้า

กรรมสิทธิ์

BSM

บริษัท

BSM

บริษัท

BSM

บริษัท

BM

บริษัท

BM

บริษัท

สาหรับสินค้าประเภท
เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้า
(Brand Logo) ประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้า ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า
รางสายไฟฟ้า ข้อต่อรางสายไฟฟ้า
ตู้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนงานโลหะ /1
เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้า
(Brand Logo) ประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้า รางสายไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้า
เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้า
(Brand Logo) ประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้า รางสายไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้า
เครื่องหมายการค้าของบริษัท
(Company Logo) และเครื่องหมาย
การค้าสาหรับสินค้า (Brand Logo)
ประเภทท่อร้อยสายไฟฟ้า ราง
สายไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนงาน
โลหะ
เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้า
(Brand Logo) ประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้า รางสายไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้า
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วันที่จดทะเบียน

ระยะเวลาคุ้มครอง

20 มิถุนายน 2540

10 ปี
นับแต่วนั ที่จดทะเบียน
(ต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี)

วันที่ต่ออายุครั้ง
หลังสุด

วันที่สิ้นสุด

1 มิถุนายน 2550

19 มิถุนายน 2560

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ทางบริษัทได้ยนื่ คาขอฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558)
บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ทางบริษัทได้ยนื่ คาขอฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558)

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ทางบริษัทได้ยนื่ คาขอฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557)

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ทางบริษัทได้ยนื่ คาขอฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)
เครื่องหมาย
การค้า
BM

BS

ภาพเครื่องหมายการค้า

ระยะเวลาคุ้มครอง

วันที่ต่ออายุครั้ง
หลังสุด

วันที่สิ้นสุด

สาหรับสินค้าประเภท

บริษัท

เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้า
(Brand Logo) ประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้า รางสายไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้า

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ทางบริษัทได้ยนื่ คาขอฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558)

บริษัท

เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้า
(Brand Logo) ประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้า รางสายไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้า /2

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ทางบริษัทได้ยนื่ คาขอฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558)

BS

บริษัท

BS

บริษัท

BEST

วันที่จดทะเบียน

กรรมสิทธิ์

บริษัท

เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้า
(Brand Logo) ประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้า รางสายไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้า/2
เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้า
(Brand Logo) ประเภทท่อร้อย
สายไฟฟ้า รางสายไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้า/2
เครื่องหมายการค้าสาหรับสินค้า
(Brand Logo) ประเภทโคมไฟ

บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ทางบริษัทได้ยนื่ คาขอฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558)
บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ทางบริษัทได้ยนื่ คาขอฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558)

20 มิถุนายน 2540

10 ปี
นับแต่วนั ที่จดทะเบียน
(ต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี)

28 สิงหาคม 2550

19 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ : /1 เดิมบริษัทได้จดทะเบี ยนเครื่องหมายการค้า BSM สาหรับสินค้าประเภทรางสายไฟทาด้วยโลหะ แต่ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า BSM เพิ่มเติมให้
ครอบคลุมสินค้าครบทุกประเภท ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟฟ้า ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า รางสายไฟฟ้า ข้อต่อรางสายไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนงานโลหะ โดยได้ยื่นคาขอจดทะเบียนเพิ่มเติมเมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2558
/2
ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มทาการผลิตสินค้าและทาการตลาดสาหรับสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า BS
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

5.5

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต บริษัท
จะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือโครงการลงทุนต่างๆ บริษัทจะให้ความสาคัญกับการพิจารณาลงทุนใน
ธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสาคัญ โดยคานึง ถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความ
เสี่ยงและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษ ัท และที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น ตามขอบเขตอานาจอนุมัต ิที่กาหนดไว้ และต้อ งดาเนิน การให้เป็น ไปตามข้อ กาหนดและ
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
บริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการเพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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