บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5 ทรัพย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริ ษัทมีทรัพย์สนิ หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ที่ดิน อำคำร และส่วนปรับปรุง
บริ ษัทมีที่ดิน อำคำร และส่วนปรับปรุง จำนวน 15.65 บำท ประกอบด้ วย
รายการ
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงสำนักงำน NCL
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ ำตำกสิน 12/1 ถนน
ตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
- ที่ดิน
- อำคำรสำนักงำนและส่วนปรับปรุง
2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงจุดบริกำรแหลมฉบัง
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่ำแหลมฉบัง
99/111 หมูท่ ี่10 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
20110
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน
- สำนักงำน
- ส่วนปรับปรุงอำคำร
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เจ้ ำของ
เจ้ ำของ

6.29
8.40

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงถูกจดจำนองเพื่อ
ค ้ำประกันวงเงินกู้ระยะยำว 20 ล้ ำนบำท

เช่ำ
เจ้ ำของ
เจ้ ำของ

0.37
0.23
0.37
15.65

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรทำประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ที่อำจจะเกิดขึ ้นกับทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ได้ แก่ เฟอร์ นิเจอร์
สิง่ ตกแต่งติดตังตรึ
้ งตรำ อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ สำนักงำนต่ำงๆ ทุนประกันภัย 13 ล้ ำนบำท โดยประกันภัยนี ้
คุ้มครองควำมสูญเสีย/เสียหำยต่อทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัยเป็ นผลโดยตรงจำกควำมเสีย่ งภัยทุกชนิดที่เกิดจำกสำเหตุ
ปั จจัยภำยนอก อำทิเช่น อัคคีภยั ฟ้ำผ่ำ ภัยระเบิด ภัยเนื่องจำกน ้ำ(ไม่รวมน ้ำท่วม) ภัยยวดยำนพำหนะ ภัยจำกควัน
ภัยอำกำศยำนและอุบตั ิเหตุจำกปั จจัยภำยนอกอื่นๆที่มิได้ ระบุยกเว้ นในกรมธรรม์
ยำนพำหนะ
รายการ
1. รถบรรทุก
- รถหัวลำก
- หำงลำก
2. ยำนพำหนะอื่น ๆ
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

จานวน
( คัน )

มูลค่ าตามบัญชี
( ล้ านบาท )

51
98

91.75
35.40

เป็ นเจ้ ำของจำนวน 3 คัน มีภำระผูกพันสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน 48 คัน
เป็ นเจ้ ำของจำนวน 8 คัน มีภำระผูกพันสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน 90 คัน

23

127.15

เป็ นเจ้ ำของจำนวน 13 คัน มีภำระผูกพันสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน 10 คัน

143.90

อุปกรณ์สำนักงำน
บริ ษัทมีอปุ กรณ์สำนักงำน ทังสิ
้ ้น 4.15 ล้ ำนบำท อำทิเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องปรับอำกำศ เครื่ องตกแต่ง
อื่นๆ

ส่วนที่ 2.2-5 หน้ ำที่ 1

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

5.2 สรุ ปสัญญาที่สาคัญ
5.2.1 สัญญำเช่ำที่สำคัญ ณ 31 มีนำคม 2557
รายการ
1.จุดบริกำรรถหัวลำก 1
เลขที2่ /2,2/3,2/4 ถ.ตำปี เจริญ
ต.ท่ำข้ ำม อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ ธำนี

คู่สัญญา

ระยะเวลา

รายละเอียด

นำยสุขสันต์
กิตติภทั รพงษ์

3 ปี (1 ธ.ค. 2555 –
30 พ.ย. 2558)

2.จุดบริกำรรถหัวลำก 2
ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ
จ.ชลบุรี

นำงน้ อม ศิริผล

3ปี (1 ก.ย. 2555 –
31 ส.ค. 2558)

3.คลังเอกสำร
59,61 ซอยเจริญนคร24 ถนนเจริญ
นคร แขวงบำงลำพูลำ่ ง เขตคลองสำน
จ.กทม.

นำงสำววรำภรณ์
กิตตยำนุรักษ์

3ปี (1 ส.ค. 2556 –
31 ก.ค. 2559)

กำรท่ำเรือแห่ง
ประเทศไทย

1ปี (1 ก.ค. 2551 –
30 มิ.ย. 2552)

ทรัพย์สินที่เช่ำ
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
อัตรำค่ำเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำคงที่ 120,000 บำทต่อเดือน
กำรต่อสัญญำ
-ไม่มีกำรเลิกสัญญำ
1.เมื่อครบกำหนดสัญญำ
2.เมื่อผู้เช่ำไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ทรัพย์สินที่เช่ำ
ที่ดินและทรัพย์สินในที่ดนิ
อัตรำค่ำเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำคงที่ 80,000 บำทต่อเดือน
กำรต่อสัญญำ
-ไม่มีกำรเลิกสัญญำ
ผู้ให้ เช่ำแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ เู ช่ำทรำบ
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
ทรัพย์สินที่เช่ำ
อำคำร
อัตรำค่ำเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำคงที่ 7,895 บำทต่อเดือน
กำรต่อสัญญำ
-ไม่มีกำรเลิกสัญญำ
-ไม่มีทรัพย์สินที่เช่ำ
พื ้นที่ภำยในแผนกโรงพักสินค้ ำ
อัตรำค่ำเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำคงที่ 5,040 บำทต่อเดือน
กำรต่อสัญญำ
สัญญำผูกพันจนกว่ำผู้เช่ำไม่ชำระค่ำเช่ำสองเดือน
ติดต่อกันหรือผู้เช่ำต้ องกำรคืนบริเวณที่เช่ำ
กำรเลิกสัญญำ
ผู้เช่ำแจ้ งผู้ให้ เช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำอย่ำง
น้ อย 1 เดือน

4.จุดบริกำรที่ทำ่ เรือคลองเตย
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย จ.กทม.

ส่วนที่ 2.2-5 หน้ ำที่ 2

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
รายการ
5.คลังสินค้ ำ
105 หมู3่ ถ.บำงนำ-ตรำด กม.52 อำเภอ
บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

6.พื ้นที่ในศูนย์กำรค้ ำ เจ.เจ.มอลล์
588 ถ.กำแพงเพชร2 เขตจตุจกั ร จ.
กทม.

คู่สัญญา
บมจ.วินโคสท์
อินดัสเทรียล
พำร์ ค

ระยะเวลา
3ปี (1 ม.ค. 2557 –
31 ธ.ค. 2559)

บจก.เจ.เจ.มอลล์

20 ปี (1 ม.ค. 2550
– 31 ธ.ค. 2569)

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่เช่ำ
อำคำรคลังสินค้ ำ
อัตรำค่ำเช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำ 167,400 บำทต่อเดือน แบ่งเป็ นค่ำเช่ำ
โกดัง 54,000 บำทและค่ำบริกำร 113,400 บำท โดย
มีกำรปรับรำคำขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อทุก 3 ปี
กำรต่อสัญญำ
ต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำต่อไปได้ อีก 3 ปี โดยผู้เช่ำจะต้ อง
แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่ำ 90 วันก่อนสัญญำเช่ำฉบับปั จจุบนั
หมดอำยุ
กำรเลิกสัญญำ
ผู้เช่ำแจ้ งผู้ให้ เช่ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำอย่ำง
น้ อย 120 วันก่อนครบกำหนดสัญญำ
ทรัพย์สินที่เช่ำ
พื ้นที่ในศูนย์กำรค้ ำ
อัตรำค่ำเช่ำ
จ่ำยค่ำเช่ำ 2,616,300 บำท ณ วันทำสัญญำและ
อัตรำค่ำบริกำร 2,617 บำทต่อเดือน โดยอัตรำ
ค่ำบริกำรในปี ต่อๆไปผู้ให้ บริกำรจะกำหนดและแจ้ ง
ในภำยหน้ ำ ณ 31 มีนำคม 2557 อัตรำค่ำบริกำร
เท่ำกับ 3,385.80 บำทต่อเดือน
กำรต่อสัญญำ
-ไม่มีกำรเลิกสัญญำ
1.เมื่อครบกำหนดสัญญำ
2.เมื่อผู้เช่ำไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข

5.2.2 สรุปสัญญำ agency agreement
บริ ษัทมีกำรทำสัญญำ Agency Agreement กับเอเย่นต์ซงึ่ ทำหน้ ำทีเ่ ป็ นผู้ประสำนงำนในกำรบริ กำรจัดกำร
กำรขนส่งในเขตประเทศทีเ่ อเย่นต์แต่ละรำยดูแลให้ แก่บริ ษัท ซึง่ ในสัญญำมีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทและเอเย่นต์จะประสำนงำนในกำรบริ กำรจัดกำรกำรขนส่งให้ กนั และกัน
2. บริ ษัทและเอเย่นต์จะกำหนดค่ำตอบแทนและค่ำบริ กำรต่ำง ๆ ร่วมกันอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อนกำรส่ง
สินค้ ำแต่ละครัง้
3. เอเย่นต์จะไม่ปล่อยหรื อส่งสินค้ ำให้ กบั ผู้รับจนกว่ำจะได้ รับกำรชำระเงินหรื อได้ รับหนังสือค ้ำประกันควำม
เสียหำยจำกธนำคำร
4. เอเย่นต์จะต้ องแจ้ งให้ ทำงบริษัททรำบทันทีหำกไม่สำมำรถส่งสินค้ ำหรื อสินค้ ำถูกปฏิเสธกำรรับ
5. เอเย่นต์จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบเมื่อเกิดปั ญหำกับสินค้ ำ เช่น สินค้ ำเสียหำยหรื อสินค้ ำไม่ไปถึงปลำยทำง
ตำมกำหนดเวลำ เป็ นต้ น และจะต้ องรับผิดชอบสืบสวนหำสำเหตุของปั ญหำ

ส่วนที่ 2.2-5 หน้ ำที่ 3

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

6. ข้ อตกลงมีอำยุหนึง่ ปี และจะถูกต่ออำยุอตั โนมัติหำกไม่มีกำรขอยกเลิกจำกฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่
7. กำรยกเลิกข้ อตกลงต้ องแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 60 วันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
8. ข้ อตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหำกมีฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึง่ ไม่ทำตำมที่ระบุไว้ ในข้ อตกลง
5.2.3 สรุปสัญญำขนส่ง
บริ ษัทมีกำรทำสัญญำขนส่งกับผู้ประกอบกำรขนส่งทำงบกซึง่ ช่วยให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำในประเทศให้ แก่ลกู ค้ ำใน
กรณีที่รถบรรทุกหัวลำก-หำงลำกของบริ ษัทมีไม่เพียงพอหรื อไม่ค้ มุ ที่จะดำเนินกำรเอง
ซึง่ สัญญำมีสำระสำคัญ
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้วำ่ จ้ ำงตกลงจ้ ำง และผู้รับจ้ ำงขนส่งตกลงรับจ้ ำงขนส่งสินค้ ำ และ/หรื อสิง่ ของตำมที่ผ้ วู ำ่ จ้ ำงกำหนด โดย
ต้ องส่งมอบสินค้ ำตำมคำสัง่ ภำยในระยะเวลำที่ผ้ วู ำ่ จ้ ำงกำหนดตำมที่ตกลงกันในแต่ละครัง้
2. ผู้วำ่ จ้ ำงและผู้รับจ้ ำงขนส่งตกลงคิดรำคำค่ำขนส่งตำมสัญญำนี ้ในอัตรำและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ ในใบแจ้ ง
อัตรำและ/หรื อในเอกสำรแนบท้ ำยสัญญำที่ออกโดยผู้วำ่ จ้ ำง
3. ผู้รับจ้ ำงขนส่งต้ องจัดหำยำนพำหนะ อุปกรณ์กำรขนส่งและ/หรื อขนถ่ำยให้ เพียงพอกับกำรปฏิบตั ิงำนขนส่ง
ตำมสัญญำนี ้
4. ผู้รับจ้ ำงขนส่งต้ องจัดหำพนักงำนขับยำนพำหนะทีม่ ีใบอนุญำตขับขี่ตำมชนิดของยำนพำหนะทีใ่ ช้ ขนส่งตำม
สัญญำนี ้และมีประสบกำรณ์ในกำรขับขี่ยำนพำหนะเป็ นอย่ำงดี
5. ผู้รับจ้ ำงขนส่งต้ องจัด และใช้ ยำนพำหนะพร้ อมอุปกรณ์กำรขนส่งให้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำย ระเบียบข้ อบังคับ
ของท้ องถิ่น และคำสัง่ ใดๆของหน่วยงำนของรัฐหรื อเจ้ ำพนักงำนผู้มีอำนำจ
6. ผู้รับจ้ ำงขนส่งต้ องรับผิดชอบต่อผู้วำ่ จ้ ำงโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆหำกเกิดกรณีสนิ ค้ ำ ภำชนะบรรจุ และตู้คอน
เทนเนอร์ เสียหำย สูญหำย หรื อขำดจำนวน หรื อกรณีผ้ รู ับจ้ ำงขนส่งไม่มำทำกำรขนส่งหรื อกำรขนส่งล่ำช้ ำ
หรื อกำรรับ/ส่งสินค้ ำผิดสถำนที่
7. หำกผู้วำ่ จ้ ำงมีควำมประสงค์จะเลิกสัญญำให้ แจ้ งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้ นแต่ผ้ ู
รับจ้ ำงขนส่งจะกระทำผิดสัญญำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ผู้วำ่ จ้ ำงจะบอกเลิกสัญญำได้ ทนั ทีและผู้รับจ้ ำงขนส่งจะ
ไม่เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยแต่อย่ำงใด
5.2.4 สรุปสัญญำร่วมลงทุนและสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ ทำสัญญำขำยหุ้น ฉบับลงวันที่ 27 กันยำยน 2556 กับบริ ษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด ภำยใต้ กำรดูแล
ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรเงินร่วมลงทุน ข้ ำวกล้ ำ จำกัด ในรำคำหุ้นละ 40 บำท จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.49 ของหุ้นสำมัญทังหมดที
้
่ออกและชำระแล้ วหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนครัง้ นี ้ ทังนี
้ เ้ งื่อนไขที่
สำคัญที่อำจจะกระทบต่อนักลงทุนมีดงั นี ้
1. บริ ษัทและผู้ถือหุ้นอื่นๆตกลงทีจ่ ะนำหุ้นในส่วนที่ เค-เอสเอ็มอี ถืออยูเ่ ข้ ำกระจำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ โดยไม่ติดในกลุม่ ของหุ้นสำมัญที่มีช่วงระยะเวลำกำรห้ ำมขำยหุ้น (Silent Period)
2. กำรเข้ ำร่วมเจรจำ กำรทำสัญญำ ที่นอกเหนือจำกกำรทำกำรค้ ำปกติของบริษัท ที่มีมลู ค่ำเป็ นจำนวนเงินเกิน
กว่ำ 5 ล้ ำนบำทต้ องผ่ำนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริ ษัทต้ องรักษำอัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริ ษัทให้ อยูใ่ นระดับไม่เกิน 3:1
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

4. บริ ษัทจะต้ องได้ รับกำรเห็นชอบจำก เค-เอสเอ็มอีในกำรเปลีย่ นแปลงผู้สอบบัญชีหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัท
หรื อลดหรื อเพิ่มผู้บริ หำรของบริษัท รวมทังกำรปรั
้
บโครงสร้ ำงองค์กรหรื อจัดระบบกำรบริ หำรใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท
5. กำรที่บริ ษัทจะให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อให้ สนิ เชื่อไม่วำ่ รูปแบบใดๆแก่บุคคลหรื อนิติบคุ คลใดๆต้ องได้ รับควำมเห็นชอบ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีเสียงสนับสนุนของ เค-เอสเอ็มอี ร่วมอยูด่ ้ วย เว้ นแต่เป็ นกำรให้ ก้ ยู มื เงินหรื อกำร
ให้ สนิ เชื่อนันเป็
้ นไปตำมระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท
6. จำนวนสินทรัพย์ถำวรไม่รวมทีด่ นิ ต้ องดำรงไว้ ไม่ให้ เกินกว่ำ 200 ล้ ำนบำทและจำนวนบุคลำกรของบริ ษัท
จะต้ องดำรงไว้ ไม่ให้ เกินกว่ำ 200 คนเพื่อให้ คงสถำนะควำมเป็ นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
7. สิทธิและควำมรับผิดของสัญญำฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลงเมื่อบริ ษัทนำหุ้นสำมัญเข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรื อตลำดหลักทรัพย์อื่นใด
ทังนี
้ ้หำกบริษัท ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมเงื่อนไขข้ ำงต้ น ผู้ถือหุ้นหลักกลุม่ นำยกิ ตติ พัวถำวรสกุลจะต้ องซื ้อ
หุ้นสำมัญของบริษัททังหมดจำก
้
เค-เอสเอ็มอี ในรำคำที่สงู กว่ำระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีบวกด้ วยอัตรำ
ผลตอบแทน(IRR)ร้ อยละ 16.50 ต่อปี หรื อรำคำที่ เค-เอสเอ็มอี เข้ ำร่วมลงทุนบวกด้ วยอัตรำผลตอบแทน
(IRR) ร้ อยละ 20 ต่อปี นับจำกวันที่ เค-เอสเอ็มอีเข้ ำร่วมลงทุน
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