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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพยสินถาวรหลัก
ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
ทรัพยสินถาวร

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี ณ วันที่
30 กันยายน 2548

ภาระผูกพัน

ที่ดิน
- อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
(โรงงานซอมบํารุงแหงใหม)

เจาของ

29.83

- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร (สํานักงานใหญ)

เจาของ

1.90

อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่น
- อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
(โรงงานซอมบํารุงแหงใหม)

เจาของ

5.10

- แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร (สํานักงานใหญ)

เจาของ

9.48

- เครื่องจักรและอุปกรณ1

เชาซื้อ

33.18

- เครื่องจักรและอุปกรณ

เจาของ

25.79

เครื่องมือและอุปกรณ

เจาของ

24.91

-ไมมี-

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน

เจาของ

1.59

-ไมมี-

- ยานพาหนะ1

เชาซื้อ

5.41

-ไมมี-

- ยานพาหนะ

เจาของ

1.59

สวนปรับปรุงอาคาร

เจาของ

3.48

-ไมมี-

สินทรัพยระหวางกอสราง

เจาของ

12.41

ค้ําประกันเงินกูยมื ระยะยาว 15
ลานบาท2

ค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี 38
ลานบาท และวงเงินหนังสือค้ํา
ประกัน 20 ลานบาท

เครื่องจักรและอุปกรณ
-ไมมี-

ยานพาหนะ

รวม

154.67

หมายเหตุ
1. บริษัทไดเชาซื้อรถกระบะจํานวน 16 คันและเครื่องจักรประเภทอุปกรณรถเครนและรถเจาะรวม 19 เครื่อง
2. เงินกูยืมระยะยาว 15 ลานบาท ค้ําประกันโดยที่ดินและอาคารโรงงานที่อยูระหวางกอสรางที่ อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี
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สัญญาเชาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณของบริษัทจํานวน 19 เครื่อง มูลคาเชาซื้อ 38.9 ลานบาท มีอายุสัญญา
เชาซื้อ 5 ป โดยจะสิ้นสุดในป 2552 มีการแบงชําระคาเชาซื้อเปน 63 งวด และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมี
ยอดเจาหนี้เชาซื้อจํานวน 30.45 ลานบาท
นอกจากนี้บริษัทมีสัญญาเปนผูเชาที่ดินและอาคารของโรงงานซอมบํารุงที่เลขที่ 15/1 หมู 7 แขวงสะพานสูง
เขตบางกะป กับบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2546 เปนตนมา จน
กวาจะมีการบอกเลิกสัญญาตามการตกลงของทั้งสองฝาย ในปจจุบันผูใหเชาและบริษัทไดตกลงยกเลิกสัญญาเชาดัง
กลาวแลว โดยผูใหเชาใหสิทธิแกบริษัทในการใชสินทรัพยดังกลาวจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ ป 2549
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการมีที่ดินและอาคารโรงงานซอมบํารุงของตนเอง จึงไดซื้อที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางบนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร และทําการปรับปรุงและกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มเติมที่อําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 4 ป 2548 กอนที่จะสิ้นสุดสัญญาเชาที่โรงงานซอมบํารุงแหง
เดิม ดังนั้นการยกเลิกสัญญาเชาขางตน จะไมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
โดยในปจจุบันโรงงานซอมบํารุงแหงใหมอยูระหวางการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งคาดวาจะไดรับใบอนุญาตภายในป 2548 นี้
5.2

สรุปสาระสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค

ในการดําเนินธุรกิจบริษัทมีการทําสัญ ญากอสรางกับลูกคาสําหรับแตละโครงการ และมีการทําสัญ ญาที่
สําคัญอื่น ไดแกสัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท
บริษัทฯ

คูสัญญาทางเทคนิค
C.C. Engineering
Company (บริษัทจด
ทะเบียนในประเทศ
เยอรมันนี )1

วันที่เริ่มสัญญา
1 มกราคม 2548

วันสิ้นสุดของสัญญา
31 ธันวาคม 2548

รายละเอียด
- ใหคําปรึกษาดานการควบ
คุมและเทคนิคการกอสราง
ฐานราก รวมถึงการตรวจ
และใหความเห็น การ
คํานวณ การพิจารณางาน
และรายละเอียด
- คาธรรมเนียมรายเดือน
จํานวน 130,000 บาท
1. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เปนผูถือหุนรายใหญ (รายละเอียดเพิ่มเติม สวนที่ 2 หนา 54)

การดําเนินธุรกิจกอสรางงานฐานรากนั้นมีความจําเปนที่จะตองอาศัยที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเพื่อใหคํา
ปรึกษาในดานตางๆ เชน เทคนิคการทํางาน รวมถึงวิธีการในการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานเปนงานๆ จะกอใหเกิดคาใชจายที่สูงเมื่อเทียบกับการจางเปนรายป
บริษั ท ไดทํ าสัญ ญากับ C.C. Engineering Company มาตั้ งแต ป 2547 และมีน โยบายที่จะตอ สัญ ญาดั ง
กลาวในอนาคต โดยคาดวาเงื่อนไขของสัญญาตลอดจนคาตอบแทนตางๆ จะไมแตกตางไปจากปจจุบันอยางมีนัย
สําคัญ
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5.3

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ในอนาคตบริษัทมีนโยบายการลงทุนโดยการเขาถือหุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจตางๆ ซึ่งเปนธุรกิจที่เกี่ยว
ของกับการกอสราง โดยเนนการกอสรางฐานรากเปนหลัก ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะรวมกันพิจารณาการลงทุน
ใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่บริษัทกําหนด โดยคํานึงถึงความจําเปน ความเหมาะสม และประโยชนของบริษัท
และผูถือหุนเปนหลัก อีกทั้งจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
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