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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
5.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีสินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 510.92 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

5.1.1 ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร โรงงาน และเครื่องจักร 
ประเภททรัพยสิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน     
1.1 ที่ดินสําหรับปลูกปาลม จ.กระบี่ เปนเจาของ และ 

บางสวนไมมีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ 
40,824.87 ไมมี 

1.2 ที่ดินสําหรับตั้งโรงงาน จ.กระบี่ เปนเจาของ 5,722.28 ไมมี 
1.3 ที่ดินอื่นๆ จ.กระบี่ เปนเจาของ 3,744.87 ไมมี 

  รวม ที่ดิน 50,292.02  
2. สวนปรับปรุงที่ดิน     

2.1 สวนปาลม บริเวณสวนปาลม จ.กระบี่ เปนเจาของ 28,479.36 ไมมี 
2.2 โรงงาน บรเิวณโรงงาน จ.กระบี่ เปนเจาของ 11,281.43 ไมมี 
2.3 สํานักงาน บริเวณสํานักงาน จ.กระบี่ เปนเจาของ 62.16 ไมมี 

  รวม สวนปรับปรุงที่ดิน 39,822.95  
หมายเหต ุที่ดินบางสวนเปนพื้นที่ไมมีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์พื้นที่เหลานี้ไดมีการปลูกปาลมและปลูกผลอาสิน อางถึงหัวขอความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจขอ 3
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ประเภททรัพยสิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 

3. อาคารและโรงงาน     
3.1 อาคารและสิ่งกอสรางที่สวนปาลม     

- สวนสยามปาลม 105 หมู 1 ต.บานกลาง อ.อาวลึก 
จ.กระบี่ 
79 หมู 4 ต. เขาใหญ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 
2 หมู 3 ต. คีรีวงศ อ.ปลายพระยา จ. 
กระบี่  
142 หมู 1 ต. ทุงไทรทอง อ.ลําทับ 
จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 9,097.93 ไมมี 

- สวนไทยอุตสาหกรรม 231 หมู 9 ถ.ปลายพระยา-พระแสง 
ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 4,187.47 ไมมี 

- สวนเจียรวานิชและสวนเอกพจน 159 หมู8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระ
ยา จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 16,492.22 ไมมี 

     
3.2 อาคารและโรงงานที่โรงงาน     

- โรงงานสยาม 258 ถ.อาวลึก-แหลมสัก ต.อาวลึกใต 
อ.อาวลึก จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 6,761.74 ไมมี 

- โรงงานไทยอุตสาหกรรม 231 หมูที่ 9 ถนนปลายพระยา-พระ
แสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 61,040.76 ไมมี 

- อาคารที่ลําทับ 142 หมู 1 ต. ทุงไทรทอง อ.ลําทับ 
จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 1,433.56 ไมมี 
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ประเภททรัพยสิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 

3.3 อาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ     
- อาคารวิจัยและพัฒนา 231 หมู 9 ถ.ปลายพระยา-พระแสง 

ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
เปนเจาของ 3,192.96 ไมมี 

- อาคารสํานักงานและบานพักพนักงาน 258 หมู 2 ถ.อาวลึก-แหลมสัก ต.อาว
ลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 11,427.02 ไมมี 

     
  รวม อาคารและโรงงาน 113,633.66  
4. เครื่องจักรและอุปกรณ     

4.1 เครื่องจักรและอุปกรณที่สวนปาลม     
- สวนสยามปาลม 105 หมู 1 ต.บานกลาง อ.อาวลึก 

จ.กระบี่ 
79 หมู 4 ต. เขาใหญ อ.อาวลึก จ.กระบี่ 
2 หมู 3 ต. คีรีวงศ อ.ปลายพระยา จ. 
กระบี่  
142 หมู 1 ต. ทุงไทรทอง อ.ลําทับ 
จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 622.67 ไมมี 

- สวนไทยอุตสาหกรรม 231 หมู 9 ถ.ปลายพระยา-พระแสง 
ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 657.37 ไมมี 

- สวนเจียรวานิชและสวนเอกพจน 159 หมู 8 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระ
ยา จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 1,010.93 ไมมี 
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ประเภททรัพยสิน ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาตามบัญชี (พันบาท) ภาระผูกพัน 

4.2 เครื่องจักรและอุปกรณที่โรงงาน     
- โรงงานสยาม 258 ถ.อาวลึก-แหลมสัก ต.อาวลึกใต 

อ.อาวลึก จ.กระบี่ 
เปนเจาของ 23,149.37 ไมมี 

- โรงงานไทยอุตสาหกรรม 231 หมูที่ 9 ถนนปลายพระยา-พระ
แสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 155,987.18 ไมมี 

- โรงงานลําทับ 142 หมู 1 ต. ทุงไทรทอง อ.ลําทับ 
จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 953.57 ไมมี 

     
4.3 เครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ     

- ศูนยวิจัยและพัฒนา 231 หมู 9 ถ.ปลายพระยา-พระแสง 
ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

เปนเจาของ 271.67 ไมมี 

     
  รวม เครื่องจักรและอุปกรณ 182,652.76  
5. ยานพาหนะ - เปนเจาของ 19,502.45 ไมมี 
6. เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน - เปนเจาของ 3,451.40 ไมมี 
7. งานระหวางกอสราง - เปนเจาของ 77,830.54 ไมมี 
8. อะไหลและวัสดุทั่วไป - เปนเจาของ 23,737.84 ไมมี 
  รวมทั้งหมด 510,923.62  
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5.2 รายละเอียดสวนปาลมของบริษัท  

ชื่อสวน ที่ตั้ง ประเภทกรรมสิทธิ ์ พื้นที่รวม 
(ไร) 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร) มูลคาเฉพาะตนปาลม 
(พันบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. สวนไทยอุตสาหกรรม 231 หมู 9 ถ.ปลายพระยา-
พระแสง ต.ปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

น.ส. 4 ก (โฉนดที่ดิน) 2,820.50 2,692.50 76,855.30 ไมมี 

  สัมปทาน 8,250.00 8,250.00   
  หนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน 2,500.00 2,500.00   

รวม   13,570.50 13,442.50   
2. สวนเอกพจน 159 หมู 8 ต.ปลายพระยา 

อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 
น.ส. 3 ก  1,230.93 1,230.88 14,614.77 ไมมี 

  สัมปทาน 9,855.00 4,096.00   
รวม   11,085.93 5,326.88   

3. สวนเจียรวานิช 159 หมู 8 ต.ปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 

สัมปทาน 10,145.00 10,145.00 27,833.71 ไมมี 

4. สวนสยามปาลม 105 หมู 1 ต.บานกลาง 
อ.อาวลึก จ.กระบี่ 
79 หมู 4 ต. เขาใหญ 
อ.อาวลึก จ.กระบี่ 
2 หมู 3 ต. คีรีวงศ อ.ปลาย
พระยา จ. กระบี่  
142 หมู 1 ต. ทุงไทรทอง 
อ.ลําทับ จ.กระบี่ 

น.ส. 3, น.ส. 3 ก,  
น.ส. 2 และบางสวนไมมี
โฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ 

9,238.24 8,556.25 17,352.95 ไมมี 

5. ปาลมที่ยังไมใหผลผลิต     22,625.98 ไมมี 
 รวม  44,039.67 37,470.63 159,282.71 ไมมี 
หมายเหต ุที่ดินบางสวนเปนพื้นที่ไมมีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์พื้นที่เหลานี้ไดมีการปลูกปาลมและปลูกผลอาสิน อางถึงหัวขอความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจขอ 3 
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5.3 รายละเอียดสัมปทานที่บริษัทไดรับ 
 

ประเภท
กรรมสิทธิ ์

ผูไดรับสิทธ ิ ที่ตั้ง พื้นที่รวม 
(ไร) 

พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร) 

เงื่อนไข 

1. สัมปทาน บริษัท เจียรวานิชน้ํามัน
ปาลม จํากัด 

เขตปาสงวนแหงชาต ิปาปลาย
คลองพระยา ตําบลปลายพระ
ยา คลองหิน อ.ปลายพระยา
และอาวลึก จ.กระบี่ 
(สวนเอกพจนและ 
สวนเจียรวานิช) 

20,000 14,241 บริษัท เจียรวานิชน้ํามันปาลม จํากัดไดรับสัมปทานเปนเวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 
2526 จาก ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ (แทนอธิบดีกรมปาไม) ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ เลมที่ 76 ฉบับ 3 
 

2. สัมปทาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ํา
มันและสวนปาลม จํากัด 

เขตปาสงวนแหงชาต ิปายาน
ยาว  ปาเขาวง ปากระซุม 
ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุ
ราษฎรธาน ี
(สวนไทยอุตสาหกรรม) 

8,250 8,250 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและสวนปาลม จํากัดไดรับการตออายุสัมปทานเปน
เวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2536 จากกรมปาไม ตามหนังสืออนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ เลมที่ 35 ฉบับที่ 10 
 

3. หนังสืออนุญาต
ใหใชที่ดิน 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ํา
มันและสวนปาลม จํากัด 

เขตนิคมสหกรณอาวลึก หมูที่ 
3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่ 
(สวนไทยอุตสาหกรรม) 

2,500 2,500 • บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและสวนปาลม จํากัด เชาจากนิคม สหกรณอาว
ลึก จังหวัดกระบี่เปนระยะเวลา 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2537 

 

 


