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5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

5.1

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

กลุ่ ม บริ ษั ท มีมู ลค่ า ทรั พย์ สิน ถาวรสุ ท ธิ ทั้ ง หมดเท่ า กั บ 596.70 ล้า นบาท โดยสิ น ทรั พ ย์ถ าวรหลั กที่ ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินการผลิตของกลุ่มบริษัท แสดงได้ดังนี้
รายการ
บริษัท
1. โรงงานสัตหีบ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพเรือ
สัตหีบ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 13-0-0 ไร่
(20,800 ตารางเมตร)
- เครื่องจักร และอุปกรณ์
- สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง
2. โรงงานฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ตาบลบางขวัญ
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
- เครื่องจักร และอุปกรณ์
- สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง
เบสท์เทค
1. โรงงานสัตหีบ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพเรือ
สัตหีบ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- ที่ดิน 9 แปลง รวมเนื้อที่ 96-0-14 ไร่
(153,654 ตารางเมตร)
- เครื่องจักร และอุปกรณ์
- ยานพาหนะ
- ยานพาหนะ
2. โรงงานฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ตาบลบางขวัญ
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ที่ดิน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 56-0-29 ไร่
- อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
- เครื่องจักร และอุปกรณ์
- ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์ถาวรหลัก

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

สัญญาเช่าอายุ 1 ปี
(ต่อสัญญาปีต่อปี)
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ

-

-

62.02
265.91

-

บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ

10.53
41.33
17.45

-

สัญญาเช่าอายุ 1 ปี
(ต่อสัญญาปีต่อปี)
เบสท์เทคเป็นเจ้าของ
เบสท์เทคเป็นเจ้าของ
เช่าซื้อ

-

-

18.30
5.47
3.38

-

55.55
50.07
8.20
3.22
541.43

ติดภาระค้าประกันกับสถาบันการเงิน
ติดภาระค้าประกันกับสถาบันการเงิน
-

เบสท์เทคเป็นเจ้าของ
เบสท์เทคเป็นเจ้าของ
เบสท์เทคเป็นเจ้าของ
เบสท์เทคเป็นเจ้าของ

ส่วนที่ 2.2 – 5 หน้า 1

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

5.2

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

5.2.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
1)

สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นลานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และจัดเก็บสินค้า ณ ท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ
ผู้ให้เช่า
: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ
ผู้เช่า
:  บริษัททาสัญญากับผู้ให้เช่าจานวน 1 ฉบับ โดยมีพื้นที่เช่ารวม 20,800 ตร.ม.
 เบสท์เทคทาสัญญากับผู้ให้เช่าจานวน 9 ฉบับ โดยมีพื้นที่เช่ารวม 153,654
ตร.ม.
ระยะเวลาของสัญญา
: ระยะเวลา 1 ปี (สิ้นสุดภายในปี 2560)
ผู้เช่าสามารถขยายระยะเวลาใช้บริการได้โดยแจ้งหนังสือขยายระยะเวลาล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง
ค่าตอบแทนตามสัญญา : ผู้เช่าต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นรายเดือน
ด้วยอัตราค่าใช้บริการพื้นที่ตามประกาศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ
เงื่อนไขหลักของสัญญา :  ใช้บริการพื้นที่ตามขีดความสามารถ 1.70 ตัน ต่อ 1 ตร.ม.
 ผู้เช่าจะใช้บริการอุปกรณ์และเครื่องมือทุ่นแรงต่างๆ จากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
– กองทัพเรือ ยกเว้นท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ไม่สามารถจัดหาให้ได้
 ในระหว่างอายุสัญญา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ มีสิทธิปรับขึ้นอัตรา
ค่าใช้บริการพื้นที่
 ในกรณีที่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ สงวนสิทธิการใช้ประโยชน์พื้นที่
ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อประโยชน์ของทางราชการกองทัพเรือ หรือ หน่วย
เหนื อ หรือ รั ฐ บาลให้ เ ลิก ด าเนิน งานเชิ ง พาณิช ย์ ผู้ เช่ า จะต้อ งส่ ง คืน การใช้
ประโยชน์ต่างๆ ให้ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ โดย ท่าเรือพาณิชย์สัต
หีบ – กองทัพเรือ จะจัดพื้นที่อื่นให้ผู้เช่าใช้บริการทดแทน
 หลังจากสัญญาสิ้นสุดลง ผู้เช่าจะต้องคืนพื้นที่ในสภาพเดิม
 ผู้เช่าวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คจานวนรวม 3,986,828 บาท
 ห้ า มให้ เ ช่ า ช่ ว งพื้ น ที่ เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากท่ า เรื อ พาณิ ช ย์ สั ต หี บ –
กองทัพเรือ
การสิ้นสุดสัญญา
: สัญญาเช่าพื้นที่จะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
 ผู้เช่าประสงค์บอกเลิกสัญญา
 เมื่ อ ผู้ เ ช่ า ผิ ด สั ญ ญา ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขสั ญ ญาในข้ อ ที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ มีสิทธิพิจารณายกเลิกสัญญา

ส่วนที่ 2.2 – 5 หน้า 2

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

2)

สัญญาเช่าอาคารสานักงานกับนางศิริพร ศาตวินท์
บริษัทมีการทาสัญญาเช่าอาคารสานักงานกับนางศิริพร ศาตวินท์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ระยะเวลาของสัญญา
ค่าตอบแทนตามสัญญา

: นางศิริพร ศาตวินท์ (กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค และเป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 41.00 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว)
:  บริษัททาสัญญากับผู้ให้เช่าจานวน 1 ฉบับ โดยมีพื้นที่เช่ารวม 1,487 ตร.ม.
 เบสท์ เ ทคท าสั ญ ญากั บ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า จ านวน 1 ฉบั บ โดยมี พื้ น ที่ เ ช่ า รวม 2,294
ตร.ม.
: ระยะเวลา 3 ปี (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
: ผู้เช่าต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นรายเดือน ด้วยอัตราค่าเช่ารวมเดือน
ละ 299,240 บาท

5.2.2 สรุปสาระสาคัญของกรมธรรม์ประกันภัย
1)

กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance)

1.1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินโรงงานฉะเชิงเทรา
เบสท์เทคมีกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินโรงงานฉะเชิงเทรา ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
สาคัญของเบสท์เทค ซึ่งรวมถึง อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า และความเสียหายของบุคคลภายนอก เป็นต้น ภายใต้
กรมธรรม์จานวน 2 ฉบับ โดยมีวงเงินประกันจานวนรวม 600.00 ล้านบาท และมีระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 12
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
1.2) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินโรงงานสัตหีบ
เบสท์เทคมีกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินโรงงานสัตหีบ ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินสาคัญ
ของเบสท์เทค ซึ่งรวมถึง อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ เป็นต้น ภายใต้กรมธรรม์จานวน 2 ฉบับ โดยมี
วงเงินประกันจานวนรวม 460.50 ล้านบาท และมีระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม
2559
2)

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง

เบสท์เทคมีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ามัน และส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวจานวน 2 กรมธรรม์ ครอบคลุมถึงการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่า
รักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในวงเงินประกันจานวนรวม 3.00 ล้านบาท และมีระยะเวลาประกันภัย
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ถึงวั นที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ เบสท์เทคมีการจัดเก็บน้ามัน และแก๊ส สาหรับใช้ใน
รถบรรทุกขนส่งชิ้นงาน และสาหรับใช้ในกระบวนการผลิตทั่วไปของโรงงาน
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3)

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เบสท์เทคมีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เกิดต่อบุคคลภายนอกครอบคลุมถึงความรับผิดตามกฎหมายซึ่ง
เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการของเบสท์เทคที่เอาประกันภัย
ครอบคลุมถึงความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามั ยของบุคลคลภายนอก ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี โดยมีจานวนเงินจากัดความรับผิดต่อครั้ง และตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัยเท่ากับ 20.00 ล้านบาท มีระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2559
5.3

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1 จากัด
บริษัท เบสท์เทค อินดัสตรีส์ จากัด
บริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จากัด

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
99.50
90.00
100.00
100.00

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
80.00
5.00
100.00
20.00

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
80.00
5.00
25.00
5.15

5.3.1 นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่สามารถเกื้อหนุนต่อการทาธุรกิจหลักของบริษัท และการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนระยะยาว โดยการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับจากการลงทุน
ในการกากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
และ/หรือตาแหน่งที่อื่นๆ ที่บริษัทเห็นสมควร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายที่สาคัญและ/หรือการบริหารจัดการในธุรกิจนั้นๆ
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 4 บริษัท คือ บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด บริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1 จากัด บริษัท เบสท์เทค อินดัสตรีส์ จากัด และบริษัท โกลบอล คลีน เอ็น
เนอร์จี จากัด ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งตัวแทนของบริษัท เข้าดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยดังกล่าวตามความเหมาะสมเพื่อ ร่วม
กาหนดนโยบายที่สาคัญ และการบริหารจัดการธุรกิจ

ส่วนที่ 2.2 – 5 หน้า 4

