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5. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึงสามารถ
แสดงรายละเอียดได้ ดงั นี  :-

รายการ
1. ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน
เนื อที 72 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา
ตังอยู
 ต่ ําบลหนองกี อําเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2. อาคารและงานระบบ
ตังอยู
 ต่ ําบลหนองกี อําเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3. เครื องจักรและเครื องมือเครื องใช้
4. เครื องตกแต่งและเครื องใช้
สํานักงาน
5. ยานพาหนะ

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ
(ล้ านบาท)
31-ธ.ค.-53
30-ก.ย.-54
51.18
51.17

ลักษณะกรรมสิทธิ)

ภาระผูกพัน

บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
เป็ นเจ้ าของ

ติดภาระจํานอง1

521.11

515.98

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

ติดภาระจํานอง1

789.05

853.99

ติดภาระจํานอง1

3.87

3.82

119.48

112.50

บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
เป็ นเจ้ าของ/ผู้เช่าซื อ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

ไม่มี
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื อ2

6. งานระหว่างก่อสร้ าง
1.64
4.53
ติดภาระจํานอง1
รวม
1,486.33
1,541.99
หมายเหตุ
1. บริ ษัทได้จํานองทีด ิ นและส่วนปรับปรุงทีด ิ น อาคารและงานระบบ เครื องจักรและเครื องมื อเครื องใช้ งานระหว่างก่อสร้าง
ภายใต้วงเงิ นจํ านองรวมจํ านวน 2,127 ล้านบาท และสัญญาแลกเปลีย นเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
ในวงเงิ น 29.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ไว้กบั สถาบันการเงิ น
2. สิ นทรัพย์บางส่วนเป็ นสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซื Aอทีบ ริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นผูเ้ ช่าซื Aอ
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5.2 รายละเอียดของสัญญาทีสาํ คัญ
5.2.1) สัญญาเช่ าพืน: ทีอาคารสํานักงาน
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊ อปเมนท์ จํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”) ซึงไม่เป็ นบุคคลที
เกียวโยงกับบริ ษัท
: บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
ทรัพย์สนิ ทีเช่า
: เช่า พื นทีรวม 395 ตร.ม. ของอาคารเคทาวเวอร์ ชัน 18 ยูนิต 3 และ 4 ถนน
สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ เพือใช้ เป็ นทีตงั 
สํานักงานของบริ ษัท
อัตราค่าเช่า
: ค่าเช่า จํานวน 71,100 บาทต่อเดือน ค่าบริ การจํานวน 114,550 บาทต่อเดือน
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) และเงินประกันความเสียหาย จํานวน 556,950 บาท
ระยะเวลาของสัญญา
เงือนไขของสัญญา

การสิ นสุดสัญญาก่อนกําหนด

: 1 ปี ตังแต่
 วนั ที 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2555
: หากผู้เช่า ประสงค์ จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เมือครบกํ าหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ผู้เช่า
จะต้ องบอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูให้ เช่าทราบ ไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันครบ
กําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ทังนี
  การพิจารณาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตลอดจนการ
กําหนดอัตราค่าเช่า เงือนไข และรายละเอียดเกียวกับการเช่านันขึ
 นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้ให้ เช่า
: หากผู้เช่าขอเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ให้ เช่า มี
สิทธิ ริบเงินประกันค่าเสียหายได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องมีการฟ้ องร้ อง และผู้เช่าจะต้ อง
ชําระหนี ที ผู้เช่าค้ างชําระให้ แก่ ผู้ให้ เช่ารวมตลอดถึงความเสียหายจนครบถ้ วนทุก
ประการ
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5.2.2) สัญญาให้ เช่ าห้ องในอาคารเพือทําสํานักงาน (อาคารสํานักงานใหญ่ )
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”)
: บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
ทรัพย์สนิ ทีเช่า
: เช่าพื นทีรวมประมาณ 6 ตร.ม. ของอาคารเคทาวเวอร์ ชัน 18 ยูนิต 3 ถนนสุขมุ วิท
21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ เพือใช้ เป็ นทีนงั ทํางานของ
พนักงาน
อัตราค่าเช่า
: ค่าเช่า จํานวน 8,560 บาทต่อเดือน และเงินประกันค่าเช่า จํานวน 8,560 บาท
(รวมภาษี มลู ค่าเพิม 7%)
ระยะเวลาของสัญญา
: ตังแต่
 วนั ที 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2555
เงือนไขของสัญญา
: หากผู้เช่าประสงค์จะขอเช่าต่อไปหลังครบกําหนดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือล่วงหน้ าแก่ผ้ ใู ห้ เช่า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าฉบับนี 
ทัง นี  การพิ จ ารณาการต่อ อายุส ัญ ญาเช่ า ตลอดจนการกํ า หนดอัต ราค่า เช่ า
เงือนไข และรายละเอียดเกียวกับการเช่านันขึ
 นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้ให้ เช่า
การสิ นสุดสัญญาก่อนกําหนด : หากผู้เช่าขอเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดโดยมิได้ ผิดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้ อง
แจ้ งเป็ นหนังสือล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผู้ให้ เช่าจะคืนเงินประกันจํ านวน
8,560 บาทแก่ผ้ เู ช่า หากไม่แจ้ งภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู้เช่าตกลงมอบให้ ผ้ ใู ห้
เช่าเป็ นการชดใช้ คา่ เสียหายฐานเลิกสัญญาก่อนกําหนด
5.2.3) สัญญาให้ เช่ าห้ องในอาคารเพือทําสํานักงาน (โรงงาน)
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”)
: บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
ทรัพย์สนิ ทีเช่า
: เช่าห้ องประชุมเลขที 2 พื นทีรวมประมาณ 12 ตร.ม. ในอาคารสํานักงานของผู้ให้
เช่า เลขที 518/1 หมูท่ ี 9 ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์ บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี เพือใช้
เป็ นสํานักงาน
อัตราค่าเช่า
: ค่าเช่า จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน และเงินประกันค่าเช่า จํานวน 10,000 บาท
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 ปี ตังแต่
 วนั ที 1 มิถนุ ายน 2554 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2555
เงือนไขของสัญญา
: หากผู้เช่าประสงค์จะขอเช่าต่อไปหลังครบกําหนดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือล่วงหน้ าแก่ผ้ ใู ห้ เช่า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนดสัญญาเช่าฉบับนี 
ทัง นี  การพิ จ ารณาการต่อ อายุส ัญ ญาเช่ า ตลอดจนการกํ า หนดอัต ราค่า เช่ า
เงือนไข และรายละเอียดเกียวกับการเช่านันขึ
 นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้ให้ เช่า
การสิ นสุดสัญญาก่อนกําหนด : หากผู้เช่าขอเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดโดยมิได้ ผิดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้ อง
แจ้ งเป็ นหนังสือล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผู้ให้ เช่าจะคืนเงินประกันจํ านวน
10,000 บาทแก่ผ้ เู ช่า หากไม่แจ้ งภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู้เช่าตกลงมอบให้
ผู้ให้ เช่าเป็ นการชดใช้ คา่ เสียหายฐานเลิกสัญญาก่อนกําหนด
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5.2.4) สัญญาให้ เช่ าทีดนิ (โรงงาน)
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”)
: บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
ทรัพย์สนิ ทีเช่า
: เช่าทีดิน โฉนดเลขที 48617 ตําบลหนองกี อําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เนื อที 1-2-73 ไร่ เพือใช้ เป็ นทีจอดรถบรรทุกสินค้ า
อัตราค่าเช่า
: ค่าเช่า จํานวน 5,000 บาทต่อเดือน และเงินประกันค่าเช่า จํานวน 5,000 บาท
ระยะเวลาของสัญญา
: 1 ปี ตังแต่
 วนั ที 1 มิถนุ ายน 2554 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2555
เงือนไขของสัญญา
: ถ้ าผู้ให้ เช่าตกลงขายทรัพย์สินทีเช่าให้ แก่ผ้ ูใ ดก่อนครบกํ าหนดการตามสัญญา
แล้ ว ผู้ใ ห้ เ ช่ า จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผ้ ูเ ช่ า ทราบล่ว งหน้ า เพื อ ผู้เ ช่ า เตรี ย มตัว ออกจาก
ทรัพย์สนิ ทีเช่าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน และผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบ
ด้ วยว่าจะตกลงขายให้ แก่ผ้ ูใด เป็ นเงินเท่าใดเพือผู้เช่าจะได้ มีโอกาสตกลงซื อได้
ก่อนเมือเห็นว่าเป็ นราคาทีสมควร ถ้ าผู้เช่าออกไปจากทีดินไม่วา่ กรณีใดๆ ผู้เช่าจะ
เรี ยกค่าเสียหายหรื อค่ารื อ ถอนจากผู้ให้ เช่าไม่ได้
5.3 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่ วมหรือบริษัทย่ อย
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ลงทุนในบริ ษั ทย่อยจํ านวน 1 บริ ษั ท โดยถือหุ้นของบริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํ ากัด
(“บริ ษัทย่อย”) ในอัตราร้ อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทย่อย ซึงประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางบก โดย
บริ ษัทลงทุนในอัตราส่วนดังกล่าวเพือเสริ มศักยภาพด้ านขนส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ า เพือให้ สามารถตอบสนองความต้ องการสัง ซื อ
สินค้ าของลูกค้ าของบริ ษัทได้ ด้วยการส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตรงตามระยะเวลา และจํานวนนํ าหนักทีลกู ค้ ากําหนด โดย
ไม่มีวตั ถุประสงคทีจะเข้ าไปดําเนินงาน และ/หรื อ มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินกู้ และ/หรื อ การคํ าประกันเงินกู้สาํ หรับการซื อ
หัวลากพร้ อมรถพ่วงของเวอเทค
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องพิจาณาลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัททีเกียวข้ อง
เพิมเติม บริ ษัทจะมุง่ เน้ นลงทุนในธุรกิจทีเกื อหนุน และเอื อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริ ษัท โดยจะพิจารณาผลตอบแทน
และผลประโยชน์อืนทีบริ ษัทคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญเพือเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
โดยบริ ษัทจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน เพือประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นสําคัญ ทังนี
 บริ ษัทจะควบคุมดูแลด้ วยการส่งกรรมการ และ/หรื อ ผู้ทีได้ รับมอบหมายของบริ ษัทเข้ า
ไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพือให้ มีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการในกิจการนันๆ
 รวมทังมี
 สิทธิในการออกเสียงในที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
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