บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

5.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพย์ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ถำวร ประกอบด้ วย ที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร ระบบไฟฟ้ ำ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ โรงงำน เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ สำนักงำน ยำนพำหนะ และงำนระหว่ำงก่อสร้ ำง ซึ่งมีมลู ค่ำ
ตำมบัญชีสทุ ธิเท่ำกับ 597.7 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 48.8 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ
1. ที่ดิน
2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
3. ระบบไฟฟ้ำ
4. เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
5. เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และ
อุปกรณ์สำนักงำน
6. ยำนพำหนะ
7. งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง2
รวม

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
37.6
233.1
6.7
282.8
11.3

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ

ติดภำระค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงิน
ติดภำระค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงิน
ติดภำระค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงิน
ติดภำระค ้ำประกันกับสถำบันกำรเงิน
ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน1

13.4
12.8
597.7

เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ

ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน1
-

ภาระผูกพัน

หมำยเหตุ: 1 สัญญำเช่ำทำงกำรเงินจะถึงกำหนดชำระภำยในปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
2
งำนระหว่ำงก่อสร้ ำงของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเครื่องจักรที่ใช้ ในกำรผลิตถุงยำงอนำมัย

ทังนี
้ ้ รำยกำรสินทรัพย์ถำวรของบริ ษัทฯ ตำมที่แสดงไว้ ข้ำงต้ นสำมำรถแสดงรำยละเอียดจำแนกตำมประเภทของ
สินทรัพย์ได้ ดงั นี ้
5.1.1

ที่ดนิ

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีที่ดิน ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิ เท่ำกับ 37.6 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 3.1 ของ
สินทรัพย์รวม ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
ที่ตงั ้ และขนาดที่ดนิ
(ไร่ -งาน-วา)
ที่ดินที่นิคมอุตสำหกรรมปิ่ น
ทอง จังหวัดชลบุรี
(จำนวน 1 แปลง)
พื ้นที่ 16-0-0

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง
ที่ตงโรงงำนผลิ
ั้
ต
ถุงยำงอนำมัยและ
เจลหล่อลืน่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้ ำของ

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
37.6 ติดภำระค ้ำประกัน
กับสถำบันกำรเงิน

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 1

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ที่ตงั ้ และขนาดที่ดนิ
(ไร่ -งาน-วา)

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
37.6

ภาระผูกพัน

หมำยเหตุ: 1 โปรดพิจำรณำรำยละเอียดสัญญำเช่ำที่ดินที่นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัด ชลบุรี ในส่วนที่ 2.2.8 ข้ อมูลสำคัญอื่นๆ หัวข้ อที่ 8.1
รำยละเอียดสัญญำที่สำคัญ

5.1.2

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร ซึง่ มีมลู ค่ำตำมบัญชีสทุ ธิเท่ำกับ 233.1 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
ลักษณะและที่ตงั ้
โรงงำนปิ่ นทอง
ส่วนปรับปรุงอำคำร
โรงงำนแหลมฉบัง
ส่วนปรับปรุงอำคำร
สำนักงำน แขวงทุง่
วัดดอน เขตสำทร
กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ การถือครอง

ลักษณะกรรมสิทธิ

โรงงำนผลิตถุงยำงอนำมัย
และเจลหล่อลืน่
โรงงำนผลิตถุงยำงอนำมัย
อำคำรสำนักงำน

เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
ทำสัญญำเช่ำ 3 ปี 1

รวม

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
194.5 ติดภำระค ้ำประกัน
กับสถำบันกำรเงิน
38.4 ติดภำระค ้ำประกัน
กับสถำบันกำรเงิน
0.2
-

233.1

หมำยเหตุ: 1 โปรดพิจำรณำรำยละเอียดสัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำน ในส่วนที่ 2.2.8 ข้ อมูลสำคัญอื่นๆ หัวข้ อที่ 8.1 รำยละเอียดสัญญำที่สำคัญ

5.1.3

เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงาน และระบบไฟฟ้า

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีเครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน และระบบไฟฟ้ ำ ซึ่งมีมลู ค่ำตำมบัญชีสทุ ธิเท่ำกับ
289.4 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 23.6 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
สินทรัพย์

สถานที่ตงั ้

เครื่ องจักรที่ใช้ นิคมอุตสำหกรรมปิ่ น
ในกำรผลิต
ทอง จังหวัดชลบุรี
ถุงยำงอนำมัย
และเจลหล่อลืน่

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง
ใช้ ในกำรผลิต
ถุงยำงอนำมัยและ
เจลหล่อลืน่

ลักษณะ มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ
(ล้ านบาท)
เป็ นเจ้ ำของ
229.4 ติดภำระค ้ำ
ประกันกับ
สถำบันกำรเงิน

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 2

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

สินทรัพย์

สถานที่ตงั ้

เครื่ องจักรที่ใช้
ในกำรผลิต
ถุงยำงอนำมัย
ระบบไฟฟ้ำ

นิคมอุตสำหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี
นิคมอุตสำหกรรมปิ่ น
ทอง จังหวัดชลบุรี

ระบบไฟฟ้ำ

นิคมอุตสำหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง
ใช้ ในกำรผลิต
ถุงยำงอนำมัย

ลักษณะ มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
กรรมสิทธิ
(ล้ านบาท)
เป็ นเจ้ ำของ
53.3

ใช้ ในกำรผลิต
ถุงยำงอนำมัยและ
เจลหล่อลืน่
ใช้ ในกำรผลิต
ถุงยำงอนำมัย

เป็ นเจ้ ำของ

เป็ นเจ้ ำของ

รวม
5.1.4

ภาระผูกพัน
-

1.7 ติดภำระค ้ำ
ประกันกับ
สถำบันกำรเงิน
5.0 ติดภำระค ้ำ
ประกันกับ
สถำบันกำรเงิน
289.4

เครื่องตกแต่ ง ติดตัง้ และอุปกรณ์ สานักงาน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีเครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่ องใช้ สำนักงำน ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิเท่ำกับ
11.3 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 0.9 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
สินทรัพย์
เครื่ องตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์
สำนักงำน
เครื่ องตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์
สำนักงำน
เครื่ องตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์
สำนักงำน

วัตถุประสงค์ การ
ถือครอง
สนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
เป็ นเจ้ ำของ

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
5.9
-

นิคมอุตสำหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี

สนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจ

เป็ นเจ้ ำของ

3.1

อำคำรสำนักงำน
แขวงทุง่ วัดดอน เขต
สำทร กรุงเทพฯ

สนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจ

เป็ นเจ้ ำของ

2.3 ภำยใต้
สัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน

สถานที่ตงั ้
นิคมอุตสำหกรรมปิ่ น
ทอง จังหวัดชลบุรี

รวม

-

11.3

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 3

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

5.1.5

ยานพาหนะ

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มียำนพำหนะ ซึ่งมีมลู ค่ำตำมบัญชีสทุ ธิเท่ำกับ 13.4 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 1.1
ของสินทรัพย์รวม ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
สินทรัพย์
ยำนพำหนะ

วัตถุประสงค์ การถือครอง

ลักษณะกรรมสิทธิ

สนันสนุนกำรดำเนินธุรกิจ

เป็ นเจ้ ำของ

รวม
5.2

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
(ล้ านบาท)
13.4 ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน
13.4

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีมลู ค่ำตำมบัญชี
สุทธิเท่ำกับ 13.0 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 1.1 ของสินทรัพย์รวม
5.2.1

เครื่องหมายการค้ า

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ ำของเครื่ องหมำยกำรค้ ำจำนวน 1 เครื่ องหมำยกำรค้ ำ ที่ใช้ ในกำรประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อลื่นภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนกับ
กระทรวงพำณิชย์ในประเทศไทย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะจดทะเบียนเครื่ องหมำยกำรค้ ำ และรักษำไว้ ซึ่งเครื่ องหมำย
กำรค้ ำในประเทศไทย โดยรำยละเอียดของเครื่ องหมำยกำรค้ ำของบริ ษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
เครื่องหมายการค้ า

ออกโดยประเทศ

เลขที่ทะเบียน

ระยะเวลา

ประเทศไทย

ค380359

10 เม.ย. 55 – 9 เม.ย. 65

นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ อยู่ระหว่ำงขอจดทะเบียนเครื่ องหมำยกำรค้ ำ กับกระทรวงพำณิ ชย์ ในประเทศไทยจำนวน 2
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิ จผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
OnetouchTM
เครื่องหมายการค้ า

ออกโดยประเทศ
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ส่วนที่ 2.2.5 หน้ ำที่ 4

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

5.3

ประกันภัยธุรกิจ และทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะเข้ ำทำประกันภัยในระดับที่เหมำะสม และสอดคล้ องกับหลักปฎิบตั ิในอุตสำหกรรมเพื่อป้องกัน
ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ ้นกับสินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะต่ออำยุกรรมธรรม์ประกันภัยต่ำงๆ เมื่อ
ครบอำยุกรรมธรรม์ อย่ำงไรก็ตำม ควำมคุ้มครองของกำรประกันภำยของบริ ษัทฯ อำจจะไม่เพียงพอหรื ออำจจะไม่ครอบคลุม
ควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทฯ มีกำรทำกรมธรรม์ประกันภัย ที่
สำคัญดังนี ้
บริ ษัทประกัน
ผู้เอำประกัน
ประเภทกรมธรรม์
ผู้รับผลประโยชน์
ทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัย

ทุนประกัน
ระยะเวลำเอำประกัน
5.4

โรงงานปิ่ นทอง
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทฯ
ประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ แบบพิเศษ
ธนำคำรพำณิ ช ย์ ในประเทศแห่ง หนึ่ง (ตำม
ภำระผูกพัน)
สิ่งปลูกสร้ ำง (ไม่รวมฐำนรำก) เฟอร์ นิเจอร์
ตกแต่งติดตังตรึ
้ งครำ เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ส่วนควบ Boiler รวมอุปกรณ์ ส่วนควบ และ
สต๊ อกสินค้ ำ และอื่นๆ
421 ล้ ำนบำท
19 ตุลำคม 2558 – 19 ตุลำคม 2559

โรงงานแหลมฉบัง
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทฯ
ประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ แบบพิเศษ
ธนำคำรพำณิ ช ย์ ในประเทศแห่ง หนึ่ง (ตำม
ภำระผูกพัน)
สิง่ ปลูกสร้ ำง (ไม่รวมฐำนรำก) เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์สว่ นควบ สต๊ อกสินค้ ำ วัตถุดิบและ
สินค้ ำระหว่ำงผลิต
140 ล้ ำนบำท
1 เมษำยน 2559 – 1 เมษำยน 2560

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย

ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม อย่ำงไรก็ตำม หำกในอนำคตบริ ษัทฯ จะมีกำรลงทุนจนทำให้
เกิดบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม บริ ษัทฯ ได้ กำหนดกรอบกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรลงทุนของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วม ดังนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุนและบริ หำรงำนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่อง
ใกล้ เคียง หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์และสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมมัน่ คง และผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะพิจำรณำสัดส่วนกำรลงทุน กำไรที่คำดว่ำจะได้ รับ ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ ้น และสถำนะทำงกำร
เงินของบริ ษัทฯ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ โดยกำรอนุมตั ิกำรลงทุนดังกล่ำวจะต้ องได้ รับจำกกำรพิจำรณำจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอำนำจกำรอนุมตั ิที่กำหนด
นอกจำกนี ้ ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ บริ ษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริ ษัทฯ ซึ่งมี
คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับธุรกิจที่บริ ษัท ฯ เข้ ำลงทุนเข้ ำเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท ฯ
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ดังกล่ำว โดยตัวแทนดังกล่ำวอำจเป็ นประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร กรรมกำร ผู้บริ หำรระดับสูง หรื อบุคคลใด ๆ
ของบริ ษัทฯ ที่ปรำศจำกผลประโยชน์ ขดั แย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเหล่ำนัน้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริ ษัท ฯ สำมำรถ
ควบคุมดูแลกิจกำร และกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมได้ เสมือนเป็ นหน่วยงำนหนึ่งของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ จึง
กำหนดให้ ตวั แทนของบริ ษัทฯ จะต้ องบริ หำรจัดกำรธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ เป็ นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซงึ่
กำหนดไว้ ในข้ อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทร่วมนันๆ
้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ
จะส่งตัวแทนเพื่อเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริ ษัท ฯ และ/หรื อ
ข้ อตกลงร่วมกันในกรณีของบริ ษัทร่วม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะติดตำมผลประกอบกำรและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่ำงใกล้ ชิด รวมถึง
กำกับให้ มีกำรจัดเก็บข้ อมูลและบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ บริ ษัทฯ ตรวจสอบ
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