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 5.  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

5.1 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 และ 30 กนัยายน 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ซึ�งสามารถ

แสดงรายละเอียดได้ดงันี � :- 
 

รายการ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  

(ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ) ภาระผูกพัน 
 31-ธ.ค.-53 30-ก.ย.-54   

1. ที�ดินและสว่นปรับปรุงที�ดิน 
เนื �อที� 72 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา 
ตั �งอยูต่ําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์
บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

51.18 51.17 บริษัทและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ 

 

ติดภาระจํานอง1
 

2. อาคารและงานระบบ 
ตั �งอยูต่ําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์
บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

521.11 515.98 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจํานอง1
 

3. เครื�องจกัรและเครื�องมือเครื�องใช้ 789.05 853.99 บริษัทและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ 

ติดภาระจํานอง1
 

4. เครื�องตกแตง่และเครื�องใช้
สาํนกังาน 

3.87 3.82 บริษัทและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ 

ไมม่ี 

5. ยานพาหนะ 119.48 112.50 บริษัทและบริษัทยอ่ย
เป็นเจ้าของ/ผู้ เช่าซื �อ 

ภายใต้สญัญาเช่าซื �อ2
 

6. งานระหวา่งก่อสร้าง 1.64 4.53 บริษัทเป็นเจ้าของ ติดภาระจํานอง1
 

รวม 1,486.33 1,541.99   

หมายเหต ุ  

1. บริษัทไดจํ้านองที�ดินและส่วนปรบัปรุงที�ดิน อาคารและงานระบบ เครื�องจกัรและเครื�องมือเครื�องใช้ งานระหว่างก่อสร้าง 
ภายใตว้งเงินจํานองรวมจํานวน 2,127 ลา้นบาท และสญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) 
ในวงเงิน 29.3 ลา้นเหรียญสหรฐั ไวก้บัสถาบนัการเงิน 
2. สินทรพัย์บางส่วนเป็นสินทรพัย์ภายใตส้ญัญาเช่าซืAอที�บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผูเ้ช่าซืAอ  
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5.2 รายละเอียดของสัญญาที�สาํคัญ 
 

5.2.1) สัญญาเช่าพื :นที�อาคารสาํนักงาน 

 

คูส่ญัญา  : บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล๊อปเมนท์ จํากดั (ในฐานะ “ผู้ ให้เช่า”) ซึ�งไม่เป็นบคุคลที�
เกี�ยวโยงกบับริษัท 

 : บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
ทรัพย์สนิที�เช่า : เช่าพื �นที�รวม 395 ตร.ม. ของอาคารเคทาวเวอร์ ชั �น 18 ยูนิต 3 และ 4 ถนน

สขุุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ เพื�อใช้เป็นที�ตั �ง
สาํนกังานของบริษัท  

อตัราคา่เช่า  : ค่าเช่า จํานวน 71,100 บาทต่อเดือน ค่าบริการจํานวน 114,550 บาทต่อเดือน 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) และเงินประกนัความเสยีหาย จํานวน 556,950 บาท 

ระยะเวลาของสญัญา : 1 ปี ตั �งแตว่นัที� 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวนัที� 31 ตลุาคม 2555 
เงื�อนไขของสญัญา : หากผู้ เช่าประสงค์จะต่ออายุสญัญาเช่าเมื�อครบกําหนดอายุสญัญาเช่า ผู้ เช่า

จะต้องบอกกล่าวเป็นหนงัสือให้ผู้ ให้เช่าทราบ ไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนวนัครบ
กําหนดอายุสญัญาเช่า ทั �งนี � การพิจารณาการต่ออายุสญัญาเช่าตลอดจนการ
กําหนดอตัราค่าเช่า เงื�อนไข และรายละเอียดเกี�ยวกับการเช่านั �นขึ �นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้ให้เช่า 

การสิ �นสดุสญัญาก่อนกําหนด : หากผู้ เช่าขอเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม ผู้ ให้เช่า มี
สิทธิริบเงินประกนัค่าเสียหายได้ทนัทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องร้อง และผู้ เช่าจะต้อง
ชําระหนี �ที� ผู้ เช่าค้างชําระให้แก่ ผู้ให้เช่ารวมตลอดถึงความเสยีหายจนครบถ้วนทกุ
ประการ 
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5.2.2) สัญญาให้เช่าห้องในอาคารเพื�อทาํสาํนักงาน (อาคารสาํนักงานใหญ่) 

 
5.2.3) สัญญาให้เช่าห้องในอาคารเพื�อทาํสาํนักงาน (โรงงาน) 

 
 

คูส่ญัญา  : บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”)  
 : บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากดั (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
ทรัพย์สนิที�เช่า : เช่าพื �นที�รวมประมาณ 6 ตร.ม. ของอาคารเคทาวเวอร์ ชั �น 18 ยนิูต 3 ถนนสขุมุวิท 

21 (อโศก) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ เพื�อใช้เป็นที�นั�งทํางานของ
พนกังาน 

อตัราคา่เช่า  : ค่าเช่า จํานวน 8,560 บาทต่อเดือน และเงินประกนัค่าเช่า จํานวน 8,560 บาท 
(รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%) 

ระยะเวลาของสญัญา : ตั �งแตว่นัที� 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวนัที� 31 ตลุาคม 2555 
เงื�อนไขของสญัญา : หากผู้ เช่าประสงค์จะขอเช่าตอ่ไปหลงัครบกําหนดสญัญาเช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็น

หนงัสอืลว่งหน้าแก่ผู้ให้เช่า ไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าฉบบันี � 
ทั �งนี � การพิจารณาการต่ออายุสัญญาเช่าตลอดจนการกําหนดอัตราค่าเช่า 
เงื�อนไข และรายละเอียดเกี�ยวกบัการเช่านั �นขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้ให้เช่า 

การสิ �นสดุสญัญาก่อนกําหนด : หากผู้ เช่าขอเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดโดยมิได้ผิดสญัญาเช่า ผู้ เช่าจะต้อง
แจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผู้ ให้เช่าจะคืนเงินประกันจํานวน 
8,560 บาทแก่ผู้ เช่า หากไมแ่จ้งภายในระยะเวลาที�กําหนด ผู้ เช่าตกลงมอบให้ผู้ให้
เช่าเป็นการชดใช้คา่เสยีหายฐานเลกิสญัญาก่อนกําหนด  

คูส่ญัญา  : บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”)  
 : บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากดั (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
ทรัพย์สนิที�เช่า : เช่าห้องประชมุเลขที� 2 พื �นที�รวมประมาณ 12 ตร.ม. ในอาคารสํานกังานของผู้ ให้

เช่า เลขที� 518/1 หมูที่� 9 ตําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ เพื�อใช้
เป็นสาํนกังาน 

อตัราคา่เช่า  : คา่เช่า จํานวน 10,000 บาทตอ่เดือน และเงินประกนัคา่เช่า จํานวน 10,000 บาท 
ระยะเวลาของสญัญา : 1 ปี ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2554 ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2555 
เงื�อนไขของสญัญา : หากผู้ เช่าประสงค์จะขอเช่าตอ่ไปหลงัครบกําหนดสญัญาเช่า ผู้ เช่าจะต้องแจ้งเป็น

หนงัสอืลว่งหน้าแก่ผู้ให้เช่า ไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนครบกําหนดสญัญาเช่าฉบบันี � 
ทั �งนี � การพิจารณาการต่ออายุสัญญาเช่าตลอดจนการกําหนดอัตราค่าเช่า 
เงื�อนไข และรายละเอียดเกี�ยวกบัการเช่านั �นขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้ให้เช่า 

การสิ �นสดุสญัญาก่อนกําหนด : หากผู้ เช่าขอเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดโดยมิได้ผิดสญัญาเช่า ผู้ เช่าจะต้อง
แจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผู้ ให้เช่าจะคืนเงินประกันจํานวน 
10,000 บาทแก่ผู้ เช่า หากไม่แจ้งภายในระยะเวลาที�กําหนด ผู้ เช่าตกลงมอบให้
ผู้ให้เช่าเป็นการชดใช้คา่เสยีหายฐานเลกิสญัญาก่อนกําหนด  
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5.2.4) สัญญาให้เช่าที�ดนิ (โรงงาน) 

 
5.3 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 

ปัจจุบนั บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน 1 บริษัท โดยถือหุ้นของบริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากัด 
(“บริษัทยอ่ย”) ในอตัราร้อยละ 40.00 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อย ซึ�งประกอบธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าทางบก โดย
บริษัทลงทนุในอตัราสว่นดงักลา่วเพื�อเสริมศกัยภาพด้านขนสง่สนิค้าให้ลกูค้า เพื�อให้สามารถตอบสนองความต้องการสั�งซื �อ
สนิค้าของลกูค้าของบริษัทได้ด้วยการสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามระยะเวลา และจํานวนนํ �าหนกัที�ลกูค้ากําหนด โดย
ไมม่ีวตัถปุระสงคที�จะเข้าไปดําเนินงาน และ/หรือ มีภาระในการจดัหาแหลง่เงินกู้  และ/หรือ การคํ �าประกนัเงินกู้สาํหรับการซื �อ
หวัลากพร้อมรถพว่งของเวอเทค  

อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทมคีวามจําเป็นต้องพิจาณาลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวข้อง
เพิ�มเติม บริษัทจะมุง่เน้นลงทนุในธุรกิจที�เกื �อหนนุ และเอื �อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาผลตอบแทน
และผลประโยชน์อื�นที�บริษัทคาดวา่จะได้รับจากการลงทนุเป็นสําคญัเพื�อเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจของกลุม่บริษัท 
โดยบริษัทจะพิจารณาสดัสว่นการลงทนุตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที�คาดว่าจะได้รับจากการลงทนุ เพื�อประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นสาํคญั ทั �งนี �บริษัทจะควบคมุดแูลด้วยการสง่กรรมการ และ/หรือ ผู้ ที�ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้า
ไปเป็นตวัแทนตามสดัสว่นการถือหุ้น เพื�อให้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการในกิจการนั �นๆ รวมทั �งมีสิทธิในการออกเสียงในที�
ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

 

คูส่ญัญา  : บริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ให้เช่า”)  
 : บริษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์วิส จํากดั (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
ทรัพย์สนิที�เช่า : เช่าที�ดิน โฉนดเลขที� 48617 ตําบลหนองกี� อําเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

เนื �อที� 1-2-73 ไร่ เพื�อใช้เป็นที�จอดรถบรรทกุสนิค้า 
อตัราคา่เช่า  : คา่เช่า จํานวน 5,000 บาทตอ่เดือน และเงินประกนัคา่เช่า จํานวน 5,000 บาท 
ระยะเวลาของสญัญา : 1 ปี ตั �งแตว่นัที� 1 มิถนุายน 2554 ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2555 
เงื�อนไขของสญัญา : ถ้าผู้ ให้เช่าตกลงขายทรัพย์สินที�เช่าให้แก่ผู้ ใดก่อนครบกําหนดการตามสญัญา

แล้ว ผู้ ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้า เพื�อผู้ เช่าเตรียมตัวออกจาก
ทรัพย์สนิที�เช่าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 เดือน และผู้ ให้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบ
ด้วยว่าจะตกลงขายให้แก่ผู้ ใด เป็นเงินเท่าใดเพื�อผู้ เช่าจะได้มีโอกาสตกลงซื �อได้
ก่อนเมื�อเห็นวา่เป็นราคาที�สมควร ถ้าผู้ เช่าออกไปจากที�ดินไมว่า่กรณีใดๆ ผู้ เช่าจะ
เรียกคา่เสยีหายหรือคา่รื �อถอนจากผู้ให้เช่าไมไ่ด้ 


