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5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ที่ดิน อาคาร และสวนปรับปรุง
บริษัทมีที่ดิน อาคาร และสวนปรับปรุง จํานวน 15.32 บาท ประกอบดวย
รายการ
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสรางสํานักงาน NCL
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจาตากสิน 12/1 ถนน
ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
- ที่ดิน
- อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง
2. ที่ดินและสิ่งปลูกสรางจุดบริการแหลมฉบัง
สวนปรับปรุงที่ดินเชาแหลมฉบัง
99/111 หมูที่10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110
- สวนปรับปรุงที่ดิน
- สํานักงาน
- สวนปรับปรุงอาคาร
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

เจาของ
เจาของ

6.29
8.20

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางถูกจดจํานองเพื่อ
ค้ําประกันวงเงินกูระยะยาว 20 ลานบาท

เชา
เจาของ
เจาของ

0.36
0.37
0.10
15.32

ไมมี
ไมมี
ไมมี

ทั้งนี้ บริษัทมีการทําประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยสินของบริษัท ไดแก เฟอรนิเจอร
สิ่งตกแตงติดตั้งตรึงตรา อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานตางๆ ทุนประกันภัย 13 ลานบาท โดยประกันภัยนี้
คุมครองความสูญเสีย/เสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันภัยเปนผลโดยตรงจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกิดจากสาเหตุ
ปจจัยภายนอก อาทิเชน อัคคีภัย ฟาผา ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ํา(ไมรวมน้ําทวม) ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน
ภัยอากาศยานและอุบัติเหตุจากปจจัยภายนอกอื่นๆที่มิไดระบุยกเวนในกรมธรรม
ยานพาหนะ
รายการ
1. รถบรรทุก
- รถบรรทุกหัวลาก
- หางลาก
2. ยานพาหนะอื่น ๆ
รวม

จํานวน
( คัน )

มูลคาตามบัญชี
( ลานบาท )

ลักษณะกรรมสิทธิ์

50
98

88.39
34.96

เปนเจาของจํานวน 3 คัน มีภาระผูกพันสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 48 คัน
เปนเจาของจํานวน 8 คัน มีภาระผูกพันสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 90 คัน

23

16.63

เปนเจาของจํานวน 13 คัน มีภาระผูกพันสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 10 คัน

139.98

อุปกรณสํานักงาน
บริษัทมีอุปกรณสํานักงาน ทั้งสิ้น 3.75 ลานบาท อาทิเชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องตกแตง
อื่นๆ
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5.2 สรุปสัญญาที่สําคัญ
5.2.1 สัญญาเชาที่สําคัญ ณ 30 มิถุนายน 2557
รายการ
1.สํานักงานสาขา 1 และจุดบริการ
รถบรรทุกหัวลาก 1
เลขที่2/2,2/3,2/4 ถ.ตาปเจริญ
ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี

2.จุดบริการรถบรรทุกหัวลาก 2
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา
จ.ชลบุรี

คูสัญญา

ระยะเวลา

นายสุขสันต
กิตติภัทรพงษ

3 ป (1 ธ.ค. 2555 –
30 พ.ย. 2558)

ทรัพยสินที่เชา
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
อัตราคาเชา
อัตราคาเชาคงที่ 120,000 บาทตอเดือน
การตอสัญญา
-ไมม-ี
การเลิกสัญญา
1.เมื่อครบกําหนดสัญญา
2.เมื่อผูเชาไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

นางนอม ศิริผล

3ป (1 ก.ย. 2555 –
31 ส.ค. 2558)

ทรัพยสินที่เชา
ที่ดินและทรัพยสินในที่ดิน
อัตราคาเชา
อัตราคาเชาคงที่ 80,000 บาทตอเดือน
การตอสัญญา
-ไมม-ี
การเลิกสัญญา
ผูใหเชาแจงเปนลายลักษณอักษรใหผเู ชาทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน
ทรัพยสินที่เชา
ตึก 3.5 ชั้น
อัตราคาเชา
18,947.37 บาทตอเดือน
การตอสัญญา
-ไมม-ี
การเลิกสัญญา
1.เมื่อครบกําหนดสัญญา
2.เมื่อผูเชาไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทรัพยสินที่เชา
อาคาร
อัตราคาเชา
อัตราคาเชาคงที่ 7,895 บาทตอเดือน
การตอสัญญา
-ไมม-ี
การเลิกสัญญา
-ไมม-ี

3.สํานักงานสาขา 2
638/10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ จ.
สงขลา

นายนิธิวัชร
วัชรพิธานรัตน

1ป (1 ก.ค. 2557 –
1 ก.ค. 2558)

4.คลังเอกสาร
59,61 ซอยเจริญนคร24 ถนนเจริญ
นคร แขวงบางลําพูลาง เขตคลองสาน
จ.กทม.

นางสาววราภรณ
กิตตยานุรักษ

3ป (1 ส.ค. 2556 –
31 ก.ค. 2559)
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รายการ
5.จุดบริการที่ทาเรือคลองเตย
การทาเรือแหงประเทศไทย แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย จ.กทม.

คูสัญญา
การทาเรือแหง
ประเทศไทย

ระยะเวลา
1ป (1 ก.ค. 2551 –
30 มิ.ย. 2552)

6.คลังสินคา
105 หมู3 ถ.บางนา-ตราด กม.52 อําเภอ
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

บมจ.วินโคสท
อินดัสเทรียล
พารค

3ป (1 ม.ค. 2557 –
31 ธ.ค. 2559)

บจก.เจ.เจ.มอลล

20 ป (1 ม.ค. 2550
– 31 ธ.ค. 2569)

7.พื้นที่ในศูนยการคา เจ.เจ.มอลล
588 ถ.กําแพงเพชร2 เขตจตุจักร จ.
กทม.
หมายเหตุ เดิมบริษัทมีการเชาพื้นที่
ดังกลาวเพื่อเปดเปนจุดใหบริการรับสง
สินคาหรือพัสดุแกลูกคารายยอย
ทั้งนี้ บริษัทไดปดใหบริการในพื้นที่
ดังกลาวแลวตั้งแตป 2553 และนําพื้นที่
ดังกลาวใหเชาชวงแกบุคคลภายนอก

รายละเอียด
ทรัพยสินที่เชา
พื้นที่ภายในแผนกโรงพักสินคา
อัตราคาเชา
อัตราคาเชาคงที่ 5,040 บาทตอเดือน
การตอสัญญา
สัญญาผูกพันจนกวาผูเชาไมชําระคาเชาสองเดือน
ติดตอกันหรือผูเชาตองการคืนบริเวณที่เชา
การเลิกสัญญา
ผูเชาแจงผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยาง
นอย 1 เดือน
ทรัพยสินที่เชา
อาคารคลังสินคา
อัตราคาเชา
อัตราคาเชา 167,400 บาทตอเดือน แบงเปนคาเชา
โกดัง 54,000 บาทและคาบริการ 113,400 บาท โดย
มีการปรับราคาขึ้นรอยละ 3 ตอทุก 3 ป
การตอสัญญา
ตออายุสัญญาเชาตอไปไดอีก 3 ป โดยผูเชาจะตอง
แจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ไมนอยกวา 90 วันกอนสัญญาเชาฉบับปจจุบัน
หมดอายุ
การเลิกสัญญา
ผูเชาแจงผูใหเชาเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยาง
นอย 120 วันกอนครบกําหนดสัญญา
ทรัพยสินที่เชา
พื้นที่ในศูนยการคา
อัตราคาเชา
จายคาเชา 2,616,300 บาท ณ วันทําสัญญาและ
อัตราคาบริการ 2,617 บาทตอเดือน โดยอัตรา
คาบริการในปตอๆไปผูใหบริการจะกําหนดและแจง
ในภายหนา ณ 31 มีนาคม 2557 อัตราคาบริการ
เทากับ 3,385.80 บาทตอเดือน
การตอสัญญา
-ไมม-ี
การเลิกสัญญา
1.เมื่อครบกําหนดสัญญา
2.เมื่อผูเชาไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
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5.2.2 สรุปสัญญา agency agreement
บริษัทมีการทําสัญญา Agency Agreement กับเอเยนตซึ่งทําหนาที่เปนผูประสานงานในการบริการจัดการ
การขนสงในเขตประเทศที่เอเยนตแตละรายดูแลใหแกบริษัท ซึ่งในสัญญามีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. บริษัทและเอเยนตจะประสานงานในการบริการจัดการการขนสงใหกันและกัน
2. บริษัทและเอเยนตจะกําหนดคาตอบแทนและคาบริการตาง ๆ รวมกันอยางเปนลายลักษณอักษรกอนการสง
สินคาแตละครั้ง
3. เอเยนตจะไมปลอยหรือสงสินคาใหกับผูรับจนกวาจะไดรับการชําระเงินหรือไดรับหนังสือค้ําประกันความ
เสียหายจากธนาคาร
4. เอเยนตจะตองแจงใหทางบริษัททราบทันทีหากไมสามารถสงสินคาหรือสินคาถูกปฏิเสธการรับ
5. เอเยนตจะตองแจงใหบริษัททราบเมื่อเกิดปญหากับสินคา เชน สินคาเสียหายหรือสินคาไมไปถึงปลายทาง
ตามกําหนดเวลา เปนตน และจะตองรับผิดชอบสืบสวนหาสาเหตุของปญหา
6. ขอตกลงมีอายุหนึ่งปและจะถูกตออายุอัตโนมัติหากไมมีการขอยกเลิกจากฝายใดฝายหนึ่ง
7. การยกเลิกขอตกลงตองแจงลวงหนาอยางนอย 60 วันเปนลายลักษณอักษร
8. ขอตกลงจะถูกยกเลิกทันทีหากมีฝายใดฝายหนึ่งไมทําตามที่ระบุไวในขอตกลง
5.2.3 สรุปสัญญาขนสง
บริษัทมีการทําสัญญาขนสงกับผูประกอบการขนสงทางบกซึ่งชวยใหบริการขนสงสินคาในประเทศใหแกลูกคาใน
กรณีที่รถบรรทุกหัวลาก-หางลากของบริษัทมีไมเพียงพอหรือไมคุมที่จะดําเนินการเอง
ซึ่งสัญญามีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
1. ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางขนสงตกลงรับจางขนสงสินคา และ/หรือสิ่งของตามที่ผูวาจางกําหนด โดย
ตองสงมอบสินคาตามคําสั่งภายในระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนดตามที่ตกลงกันในแตละครั้ง
2. ผูวาจางและผูรับจางขนสงตกลงคิดราคาคาขนสงตามสัญญานี้ในอัตราและเงื่อนไขตามที่ระบุไวในใบแจง
อัตราและ/หรือในเอกสารแนบทายสัญญาที่ออกโดยผูวาจาง
3. ผูรับจางขนสงตองจัดหายานพาหนะ อุปกรณการขนสงและ/หรือขนถายใหเพียงพอกับการปฏิบัติงานขนสง
ตามสัญญานี้
4. ผูรับจางขนสงตองจัดหาพนักงานขับยานพาหนะที่มีใบอนุญาตขับขี่ตามชนิดของยานพาหนะที่ใชขนสงตาม
สัญญานี้และมีประสบการณในการขับขี่ยานพาหนะเปนอยางดี
5. ผูรับจางขนสงตองจัด และใชยานพาหนะพรอมอุปกรณการขนสงใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ของทองถิ่น และคําสั่งใดๆของหนวยงานของรัฐหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจ
6. ผูรับจางขนสงตองรับผิดชอบตอผูวาจางโดยไมมีขอโตแยงใดๆหากเกิดกรณีสินคา ภาชนะบรรจุ และตูคอน
เทนเนอรเสียหาย สูญหาย หรือขาดจํานวน หรือกรณีผูรับจางขนสงไมมาทําการขนสงหรือการขนสงลาชา
หรือการรับ/สงสินคาผิดสถานที่
7. หากผูวาจางมีความประสงคจะเลิกสัญญาใหแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เวนแตผู
รับจางขนสงจะกระทําผิดสัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญาไดทันทีและผูรับจางขนสงจะ
ไมเรียกรองคาเสียหายแตอยางใด
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5.2.4 สรุปสัญญารวมลงทุนและสัญญาระหวางผูถือหุน
บริษัทไดทําสัญญาขายหุน ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2555 และบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญา ฉบับลงวันที่ 12
มิ.ย. 2557 กับบริษัทรวมทุน เค-เอสเอ็มอี จํากัด(“K-SME”) ภายใตการดูแลของบริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวม
ลงทุน ขาวกลา จํากัด ในราคาหุนละ 40 บาท จํานวนรวม 1,500,000 หุน(ราคาพาร 10 บาท) หรือจํานวนหุน
60,000,000 หุน(ราคาพาร 0.25 บาท) คิดเปนรอยละ 14.29 ของหุนสามัญทั้งหมดที่ออกและชําระแลวหลังการเสนอ
ขายหุนสามัญตอประชาชนครั้งนี้ ทั้งนี้เงื่อนไขที่สําคัญที่อาจจะกระทบตอนักลงทุนมีดังนี้
1. K-SME ตกลงที่จะนําหุนสวนที่ถืออยูจํานวน 60,000,000 หุนเขากระจายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดย
K-SME ตกลงที่จะใหหุนสวนที่ถืออยูจํานวน 20,000,000 หุน ใหอยูในกลุมของหุนสามัญที่มีชวงระยะเวลา
การหามขายหุน (Silent Period) เปนระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุนสามัญของบริษัทเขาซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
2. การเขารวมเจรจา การทําสัญญา ที่นอกเหนือจากการทําการคาปกติของบริษัท ที่มีมูลคาเปนจํานวนเงินเกิน
กวา 5 ลานบาทตองผานมติที่ประชุมผูถือหุน
3. บริษัทตองรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ของบริษัทใหอยูในระดับไมเกิน 3:1
4. บริษัทจะตองไดรับการเห็นชอบจาก K-SMEในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีหรือผูบริหารของบริษัท หรือลด
หรือเพิ่มผูบริหารของบริษัท รวมทั้งการปรับโครงสรางองคกรหรือจัดระบบการบริหารใหมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท
5. การที่บริษัทจะใหกูยืมเงินหรือใหสินเชื่อไมวารูปแบบใดๆแกบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆตองไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีเสียงสนับสนุนของ K-SME รวมอยูดวย เวนแตเปนการใหกูยืมเงินหรือการให
สินเชื่อนั้นเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
6. จํานวนสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน ตองดํารงไวไมใหเกินกวา 200 ลานบาทและจํานวนบุคลากรของบริษัท
จะตองดํารงไวไมใหเกินกวา 200 คนเพื่อใหคงสถานะความเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
7. สิทธิและความรับผิดของสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพยอื่นใด
ทั้งนี้หากบริษัท ไมสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขขางตน ผูถือหุนหลักกลุมนายกิตติ พัวถาวรสกุลจะตองซื้อ
หุนสามัญของบริษัททั้งหมดจาก K-SME ในราคาที่สูงกวาระหวางมูลคาทางบัญชีบวกดวยอัตรา
ผลตอบแทน(IRR)รอยละ 16.50 ตอปหรือราคาที่ K-SME เขารวมลงทุนบวกดวยอัตราผลตอบแทน(IRR)
รอยละ 20 ตอป นับจากวันที่ K-SMEเขารวมลงทุน
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