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5. ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย  
 

(5.1) ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

ตารางแสดงทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ 
ณ 30 มิถุนายน 2546 

 

(หนวย: ลานบาท) บริษัทฯ บ. ชลบุรี 
กันยง 

บ. ตะวันออก
การขนสง 

บ.ชลประทีป
สินทรัพย 

รวม 

ที่ดิน อาคาร และสวนปรับปรุง 51.771 30.387 - 356.203 438.361 
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ 38.305 0.533 - - 38.838 
เครื่องตกแตง และเครื่องใชสํานักงาน 0.317 3.564 - - 3.881 
ยานพาหนะ 21.711 0.052 

 
- 
 

- 21.763 

งานระหวางกอสราง 2.402 9.396 - - 11.798 
รวม 114.506 43.932 - 356.203 514.641 

 

ตารางแสดงลักษณะกรรมสิทธิ์โรงงานของบริษัทฯ 
ณ 30 มิถุนายน 2546 

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) สินทรัพย ที่ตั้ง พ้ืนที่ กรรมสิทธิ 
ที่ดิน อาคาร 

ภาระผูกพัน 

โรงงานชลบุรี 
 

39/3 ม.1  
ต.หวยกะป  
อ. เมือง จ. 
ชลบุรี 

ที่ดิน 39. แปลง 
รวมพื้นที่ 39-1-39 ไร 
- ที่ดิน 38 แปลง 
พื้นที่ 18-1-243.ไร 
 

 
 

บ.ชลประทีป 
สินทรัพย 

 

 
 

71.70 
 

 

 
 

29.81 
 

 
  - ที่ดิน 1 แปลง * 

พื้นที่ 10-1-96.ไร 
นายประทีป 
ทีปกรสุขเกษม 
ใหสิทธิในการใช 
โดยไมคิดมูลคา * 

- - 

โรงงานบานบึง 1 113 ม.5  
ถ.หนองไผแกว 
อ.บานบึง  
จ. ชลบุรี 

ที่ดิน.2.แปลง 
พื้นที่ 125-1-34 ไร  

บ.ชลประทีป 
สินทรัพย 

25.07 67.93 

ที่ดินซ่ึงเปนที่ต้ังของโรงงาน
ชลบุรี และโรงงานบานบึง 1 
ทุกแปลง (รวมที่ดิน* ของ
นายประทีป ทีปกรสุข
เกษม) มีภาระค้ําประกัน
เงินกูกับธ.กรุงศรีอยุธยา ดัง
นี้ 
วงเงินที่ 1 คํ้าประกัน
ใหบ.ชลบุรีกันยง วงเงิน 
173 ลานบาท 
วงเงินที่ 2 คํ้าประกันให
บริษัทฯ วงเงิน 253 ลาน
บาท 

โรงงานบานบึง 2 
 

309/10 ม.1 
ต.หนองไผแกว  
อ.บานบึง  
จ. ชลบุรี 

ที่ดิน.1 แปลง 
รวม 57-3-49 ไร 
 

นายประทีป 
ทีปกรสุขเกษม 
ใหสิทธิในการใช 
โดยไมคิดมูลคา ** 

17.97 23.42 - ไมมี - 

หมายเหตุ * ณ 30 มิถุนายน 2546 ท่ีดินผืนดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของนายประทีป ทีปกรสุขเกษม และตอมาในเดือนกันยายน 2546ท่ีดินแปลงนี้ไดโอน
มาเปนกรรมสิทธิ์ของบ.ชลประทีปสินทรัพย   

 ** ณ 30 มิถุนายน 2546 ท่ีดินผืนดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของนายประทีป ทีปกรสุขเกษม ซึ่งใชเปนท่ีต้ังโรงงานของ บ.สแปนเทคคอนกรีต ตอ
มาในเดือนกันยายน 2546 บ..ชลประทีปสินทรัพยไดดําเนินการซื้อทรัพยสินในการดําเนินงานของ บ.สแปนเทคคอนกรีต รวมท้ังท่ีดินแปลง
น้ี เพื่อใหบริษัทฯ ขยายสายผลิตภัณฑไปยังผลิตภัณฑคอนกรีตสําหรับงานโครงสรางและงานฐานราก 

 หนาที่ 2-29



บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
 

 

ตารางแสดงลักษณะกรรมสิทธิ์โรงงานผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทฯ 
ณ 30 มิถุนายน 2546 

 
 

 โรงงาน สถานที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
 

ขนาดพื้นที่ คาเชา 

1. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(ศรีราชา 1 ชลบุรี) 

113/5 ม. 1 ต. ทุงสาขา 
อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 

2. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(ศรีราชา 2 ชลบุรี) 

113/5 ม. 1 ต. ทุงสาขา 
อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 

สัญญาเชา 3 ป 
1 ม.ค. 46 – 31 ม.ค. 48 

5-3-75 ไร 30,000.00 
ตอเดือน. 

3. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(ศรีราชา 3 ชลบุรี) 

ม.3 ต. เขาคันทรง อ. ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 

สัญญาเชา  3 ป 
1 ม.ค. 46 – 31 ม.ค. 48 

6-2-15 ไร 20,000.00 
ตอเดือน 

4. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
(โปงน้ํารอน จันทบุรี) 

ม. 5 ต. ทับไทร อ. โปงน้ํา
รอน จ. จันทบุรี 

เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

5. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(พัทยา ชลบุรี) 

52/21 ม.1 ต.นาจอม
เทียน.พัทยา จ. ชลบุรี 

สัญญาเชา 3 ป 
1 ก.พ. 46 – 31 ม.ค. 49 

4 ไร 40,000.00 
ตอเดือน 

6. สาขาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
(แปลงยาว ฉะเชิงเทรา) 

138/1 ม.1 ต. หัวสําโรง 
อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา 

สัญญาเชา 3 ป 
1 มค.44 - 31 ธ.ค. 46 

4 ไร 5,000.00 
ตอเดือน 

7. สาขาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
(ในเมืองชลบุรี) 

1/49 ม. 5 ต. เสม็ด อ.เมือง 
จ. ชลบุรี 

สัญญาเชา 3 ป 
1 ม.ค. 46 – 31 ม.ค. 48 

5-3-53 ไร 30,000.00 
ตอเดือน 

8. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(พานทอง ชลบุรี) 

กม. 11+100 ถ. สุขประยูร 
ต. หนองตําลึง อ. พานทอง 
จ. ชลบุรี 

สัญญาเชา 3 ป 
1 พ.ค. 44 – 30 เม.ย. 47   

3 ไร 8,000.00 
ตอเดือน 

9. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 
(ระยอง) 

269/32 ถ. สุขุมวิท ต. มาบ
ตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง 

สัญญาเชา 
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 47 

10 ไร 50,000.00 
ตอป 

10. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(บานบึง ชลบุรี) 

113 ม.5 ต.หนองไผแกว 
อ.บานบึง จ. ชลบุรี 

ต้ังอยูในที่ดินของโรงงานบานบึง 1 

11. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ  
(Maldives) 

ประเทศ Maldives เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

12. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ *  
(เชียงราก ปทุมธานี) 

ถ. สาย 347 (แยก ม. ธรรม
ศาสตร) ต. เชียงราก อ.สาม
โคก จ. ปทุมธานี 

เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

13. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ *  
(รมเกลา มีนบุรี) 

55 ม. 14 ถ. รมเกลา แสน
แสบ มีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

สัญญาเชา 3 ป 
31 พ.ค.45 – 30 พ.ค. 48 

3 ไร 90,000.00 
ตอเดือน 

14. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ *  
(รมเกลา ลาดกระบัง) 

ถ.รมเกลา 1 แขวงคลอง 2 
ตนนุน เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพฯ 

เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

15. โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ *  
(ทาน้ํานนท นนทบุรี) 

ถนนวัดนครอินทร ต.บาน
แขกตลาดขวัญ อ.ตลาด
ขวัญ จ. นนทบุรี 

เปนสถานที่ของผูวาจางการผลิต 

หมายเหตุ * เปนการรับจางผลิตใหบริษัท เอเชียผลิตภัณฑซีเมนต จํากัด 

 หนาที่ 2-30
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 หนาที่ 2-31

 

(5.2) นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
เงินลงทุน 
 

ณ 30 มิถุนายน 2546 
 

มูลคาเงินลงทุน  บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว 

(ลานบาท) 

รอยละ 
การ 
ลงทุน 

ราคาทุน มูลคาตามบัญชี 

1. บ. ชลบุรีกันยง คาปลีกและสงวัสดุกอ
สรางและเครื่องตกแตง
บาน 

250.00 99.99 249,999,930.00 79,232,583.43 
 

2. บ. ชลประทีปสินทรัพย ใหเชาทรัพยสิน 
เฉพาะบริษัทในเครือ 

350.00 95.71 * 335,000,000.00 332,810,556.75 

3. บ. ชลบุรีอินเตอร โรงแรม 431.97 15.67 * 19,291,398.30 - 
หมายเหตุ * ขอมูลตามงบการเงิน ซ่ึงนับเฉพาะหุนถือโดยทางออมผาน บ. ชลบุรีกันยง 
  
 ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2546 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับสิน
ทรัพยรวมของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 49.27 สําหรับมูลคาเงินลงทุนตามราคาทุน  และคิดเปนรอยละ 33.60 สําหรับ
มูลคาเงินลงทุนตามมูลคาทางบัญชี 
 
 นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เปนธุรกิจหลัก คือ อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไมเกี่ยวของ การลงทุน
ใดๆ ของบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม  บริษัทฯ มีนโยบายในการกํากับดูแลบริษัท
ยอยโดยมีการสงตัวแทนของบริษัทฯ เขาไปเปนกรรมการหรือผูบริหาร  ซึ่งหากพบวาบริษัทยอยดังกลาวมีการดําเนิน
ธุรกิจที่อาจมีผลกระทบตอทางบริษัทฯ  ผูแทนของบริษัทฯ จะตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ปจจุบัน บริษัทฯ ถือหุนทางออมในบ.ชลบุรีอินเตอร รอยละ 15.67 ผานบ.ชลบุรีกันยง โดยบ.ชลบุรีอิน
เตอร ดําเนินธุรกิจโรงแรม ซึ่งไมใชธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีนโยบายลงทุน
เพิ่มในบ.ชลบุรีอินเตอร แตอยางใด  และมีนโยบายที่จะลดสัดสวนการถือหุนในบ.ชลบุรีอินเตอร ใหไมมีความเกี่ยว
ของกับกลุมบริษัทฯ 
 


