บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ตารางแสดงสินทรัพยของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 30 กันยายน 2551
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

ประเภททรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค.50

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 30 ก.ย. 51

ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 1665,19525, 19527, 19528
เปนเจาของ
ค้ําประกัน
18.34
และ 19530 ตําบลหนองชุมพลและหนองชุม
พลเหนือ อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี
โฉนดเลขที่ 19526 และ 19529 ตําบลหนอง
มัดจํา 4.18 ลบ.
ค้ําประกัน
ชุมพลและหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขายอย
ยังไมโอน
จังหวัดเพชรบุรี
สวนปรับปรุงที่ดิน
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เปนเจาของ
ค้ําประกัน
11.84
12.59
ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย จังหวัด
เปนเจาของ
ค้ําประกัน
9.03
9.60
เพชรบุรี
หมายเหตุ : 1. ในสวนปรับปรุงที่ดินนั้น เปนการปรับปรุงที่ดินในสวนของคลังเก็บสินคาและโรงคัดแยกถานหิน ที่ตั้งอยูที่จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ในป 2551 บริษัทไดทําการซื้อที่ดิน ซึ่งเปนที่ตั้งของคลังเก็บสินคาและโรงคัดแยกที่อําเภอเขา
ยอย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีขนาดเนื้อที่รวม 177-3-75.9 ไร (7 แปลง) ในมูลคารวม 26.69 ลานบาท โดยจะมีที่ดินบางโฉนดที่จายชําระ
แลวทั้งหมดรวม 5 แปลง (มูลคาเทากับ 18.34 ลานบาท ซึ่งเทากับมูลคาสุทธิตามตารางในสวนของที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรี) และสวน
ที่จายชําระเฉพาะคามัดจํา (รอยละ 50 ของราคาซื้อที่ดิน) รวม 2 แปลง (มูลคาเทากับ 4.18 ลานบาท มีขนาดพื้นที่รวม 55-2-71 ไร)
คิดเปนมูลคาชําระแลวรวม 22.52 ลานบาท โดยสวนตางที่เหลืออีกจํานวน 4.18 ลานบาท จะชําระใหแกผูจะขายในวันโอน
กรรมสิทธิ์ คือ วันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งสาเหตุที่ที่ดินดังกลาวยังไมสามารถโอนไดเนื่องจาก ติดขอจํากัดหามโอนภายใน 10 ป
ตามมาตรา 58 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน นับแตวันที่ 18 กันยายน 2545 ซึ่งระบุไวหลังโฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลง ดังกลาว
2. ในสวนของที่ดินเนื้อที่รวม 177-3-75.9 ไร นั้น จะมีพื้นที่บางสวนประมาณ 10 ไร เปนพื้นที่ใตแนวสายไฟฟาแรงสูง
ซึ่งที่ดินบริเวณดังกลาวไมไดมีผลกระทบตอการ
ซึ่งทางบริษัทไดใชพื้นที่ดังกลาวสําหรับเทกองถานหินแตไมไดใชเปนพื้นที่ผลิต
ดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
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บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

อาคาร และสิ่งปลูกสราง

ประเภททรัพยสิน

ลักษณะทรัพยสิน

ที่ตั้งเลขที่ 99/99
อาคารโรงงาน
ตําบลนาดี อําเภอ
เมือง จังหวัด
สมุทรสาคร
ที่ตั้งเลขที่ 99/99
อาคารสํานักงาน
ตําบลนาดี อําเภอ
เมือง จังหวัด
สมุทรสาคร
ที่ตั้งเลขที่ 88
อาคารโรงงาน
อําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี
ที่ตั้งเลขที่ 88
อาคารสํานักงาน
อําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ที่ตั้งเลขที่ 122/1
อาคารสํานักงาน
หมูที่ 6 ถนน
พระราม 2 แขวง
แสมดํา เขตบาง
ขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
รวม

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค.50
23.66

มูลคาสุทธิ
วัตถุประสงคในการ
(ลานบาท)
ถือครองทรัพยสิน
ณ 30 ก.ย. 51
29.77
คลังเก็บสินคาและ
โรงคัดแยกถานหิน
(โดยเปนการลงทุน
สรางบนพื้นที่เชา)
1.65
สํานักงาน (โดย
เปนการลงทุนสราง
บนพื้นที่เชา)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ

สถาบัน
การเงินแหง
หนึ่ง

เปนเจาของ

-

1.05

เปนเจาของ

-

4.63

8.24

คลังเก็บสินคาและ
โรงคัดแยกถานหิน

เปนเจาของ

-

2.06

2.05

สํานักงาน

เปนเจาของ

-

0.08

0.70

สํานักงานบริษัท

31.48

42.41

เครื่องจักร และอุปกรณโรงงาน เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะ

ประเภททรัพยสิน
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
เครื่องตกแตง และเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

รวม

สวนที่ 2 – หนาที่ 47

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค.50
30.39
0.87
1.24
9.23
41.73

มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)
ณ 30 ก.ย. 51
47.04
2.60
2.32
71.19
123.15

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

สัญญาประกันภัยที่สําคัญ
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน
ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม
กรมธรรมประกันภัยเลขที่
คูสัญญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพยสินที่เอาประกัน

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินประกันภัย
ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม

708-0116-128
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
อัคคีภัย
1. สตอกสินคาถานหิน และกะลาปาลมรวมถึงสินคา ซึ่งอยูในสถานที่เอา
ประกันภัย ทุนประกัน 600,000,000.00 บาท
2. เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ทุนประกัน 25,000,000.00 บาท
3. ตูคอนเทนเนอรสํานักงาน 8 ตู พรอมอุปกรณเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ และทรัพยสินอื่น ๆ ที่ใช
ในการประกอบธุรกิจ ทุนประกัน 5,000,000.00 บาท
สถานที่เอาประกันภัย คือ 99/99 หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
20 ธันวาคม 2551 ถึง 19 มกราคม 2552
630,000,000.00 บาท
บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี
00/2007-F0166099-FSC
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
อัคคีภัย
สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน) อุปกรณสํานักงาน และเครื่องใชไฟฟา
สถานที่เอาประกันภัย คือ 99/99 หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
20 ธันวาคม 2550 ถึง 20 ธันวาคม 2551
22,660,000.00 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
708-0111-5786
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
อัคคีภัย
สิ่งปลูกสรางตัวอาคารตาง ๆ (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุงตอเติมอาคาร รั้ว
กําแพง ประตู รวมตูคอนเทนเนอร เฟอรนิเจอน เครื่องตกแตงติดตั้ง เครื่องใชและ
อุปกรณไฟฟา และระบบไฟฟาตาง ๆ รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ และ
สต็อกสินคาถานหิน ที่ตั้งอยูเลขที่ 88 หมู 6 ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี 76140
1 เมษายน 2551 ถึง 1 เมษายน 2552
277,000,000.00 บาท
บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี
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บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

กรมธรรมประกันภัยเรือขนสงถานหิน
บริษัทมีการทําสัญญากรมธรรมเพื่อประกันภัยถานหินที่อยูบนเรือขนสงจากแหลงถานหินมายังทาเรือที่ประเทศ
ไทย ทุกเที่ยว ทุกลํา โดยการประกันภัยจะครอบคลุมกรณีที่ถานหินไดรับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางเรือ และวงเงิน
ประกันภัยจะครอบคลุมตามมูลคาถานหินที่อยูระหวางการขนสงของเรือลําดังกลาว
นอกจากนี้นับตั้งแตเดือนสิงหาคม ป 2551 ที่ผานมา บริษัทไดทําสัญญากรมธรรมเพิ่มเติมสําหรับการคุมครอง
ความเสียหายในระหวางการขนสงทางเรือจากปญหาดานภัยธรรมชาติ
ซึ่งที่ผานมาทางบริษัทประกันภัยไดเปดรับการ
ประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายประเภทดังกลาวตั้งแตเดือนมีนาคม ป 2551 เปนตนมา บริษัทจึงไดทําประกันภัยเพื่อ
เพิ่มการคุมครองประเภทดังกลาว โดยจะครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินที่เอาประกันอันเกิดจากภัยทุก
อยางที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไมคาดหมาย อาทิเชน ความเสียหายจากน้ําฝน น้ําจืด การถูกขโมยหรือสงของ
ไมถึง เปนตน โดยจะทําประกันภัยสําหรับเรือขนสงที่เดินทางจากประเทศอินโดนีเซียถึงประเทศไทย ในทุกเที่ยว ทุกลํา
5.2 เงินลงทุนของบริษัท (แสดงตัวเลขตามงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2551)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย (บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอรต จํากัด) โดยตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 มีมติใหลงทุนในบริษัทดังกลาว ในสัดสวนรอยละ 99.00 คิดเปน
เงินจํานวน 0.99 ลานบาท
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจ
ของบริษัทหรือเปนธุรกิจซึ่งอยูในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจาก
การลงทุนเปนสําคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลดวยการสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนตามสัดสวนการถือหุน ในกรณีที่
เปนบริษัทรวม บริษัทจะไมเขาไปควบคุม เพียงแตจัดสงตัวแทนจากบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้จํานวน
ตัวแทนจากบริษัทที่เขาไปเปนกรรมการจะขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัท อยางไรก็ตามปจจุบัน บริษัท มีนโยบาย
ที่จะลงทุนในบริษัทยอยที่จะตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดานขนสงและโลจิสติกส เทานั้น
5.3 สินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทไมมีรายการสินทรัพยไมมีตัวตน
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