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5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท มีมูลคาสุทธิหลัง
หักคาเสื่อมราคาสะสม ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เทากับ 1,809.3 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
มูลคาสุทธิ
หลังหักคาเสื่อม
(ลานบาท)

รายการ
งบการเงินรวม
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักร
อุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
งานระบบสาธารณูปโภคและบําบัด
น้ําเสีย
สินทรัพยระหวางกอสราง
รวมทั้งหมด
1

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

80.7
462.3
1,007.9
8.6
10.1
4.1
75.1

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

เปนหลักประกันการกูยืม1
เปนหลักประกันการกูยืม1
เปนหลักประกันการกูยืม1
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

160.5
1,809.3

เปนเจาของ

ไมมี

บริษัทฯ ไดจดจํานองที่ดิน สิ่งปลูกสรางบนที่ดินและเครื่องจักรไวกับผูใหกู เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวจากผูใหกู

ทั้งนี้ รายละเอียดที่ตั้ง พื้นที่ใชงาน และวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยที่สําคัญในการดําเนินกิจการของกลุม
บริษัท สรุปไดดังนี้
5.1.1

ที่ดินของกลุมบริษัท
สินทรัพย

ที่ตั้ง

พื้นที่

ที่ดิน

ต. จระเขหิน อ. ครบุรี
จังหวัด นครราชสีมา

1,044 ไร 1 งาน
23 ตร.วา

รวม

วัตถุประสงคการถือ
ครอง
ใชเปนที่ตั้งโรงงาน
สําหรับการผลิตน้ําตาล
ทราย แปลงสาธิตใน
การปลูกออย บอบําบัด
น้ําเสีย และเปนอาคาร
ที่พักสําหรับพนักงาน

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เปนเจาของ

1,044 ไร 1 งาน
23 ตร.วา
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5.1.2

อาคารและสิ่งปลูกสรางของกลุมบริษัท

สินทรัพย
โรงงานน้ําตาล
อาคารหองชั่งออย – พื้นที่ 64 ตารางเมตร
อาคารลูกหีบ – 2 อาคาร พื้นที่รวม 10,704 ตารางเมตร
อาคารหมอตม – พื้นที่ 7,392 ตารางเมตร
อาคารหมอเคี่ยว – พื้นที่ 17,952 ตารางเมตร
โกดังเก็บน้ําตาลทราย – 3 โรง
บอบําบัดน้ําเสีย
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 1
อาคารที่พักพนักงาน ปอมยาม อาคารพัสดุ
สํานักงานเขตสงเสริม 17 สถานี
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 1 – 3 สถานี
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 2 – 2 สถานี
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 3 – 2 สถานี
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 4 – 2 สถานี
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 5 – 4 สถานี
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 5/4
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 6
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 6/1
สํานักงานเขตสงเสริม เขต 16
อาคารสํานักงาน พื้นที่รวม 481 ตร.ม.

สถานที่ตั้ง

วัตถุประสงค
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ต.จระเขหิน อ.ครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา

ใชในการผลิต
และจัดเก็บ
น้ําตาล

เปนเจาของ

อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
อ.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
อ.หนองกี่ จังหวัดนครราชสีมา
อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
อ.ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
อ.วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
อ.โชคชัย
อ.ปกธงชัย
อ.ปากชอง
อาคารประสานมิตรเพลส
ซอยสุขุมวิท 23

เปนที่ตั้ง
สํานักงานเขต
สงเสริม
ใหบริการชาวไร
เกี่ยวกับการ
เพาะปลูก

เชา

ใชเปนที่ต้งั
สํานักงาน

เชา
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5.1.3

เครื่องจักรของกลุมบริษัท

สินทรัพย

ที่ตั้ง

เครื่องจักรที่ใชในการผลิตน้ําตาล
- เครื่องจักรใชในกระบวนการหีบสกัดน้ําออยขนาด 21,000
ตันออยตอวันชุดเครื่องลงออยจํานวน 2 ชุด ขนาด
- ชุดเครื่องเตรียมออยจํานวน 2 ชุด ขนาด
- ชุดเครื่องหีบออย 2 เครื่อง
กระบวนการทําน้ําออยใหใส ขนาด 21,000 ตันน้ําออยตอวัน
- ชุดหมออุนจํานวน 2 หมอ
- ชุดหมอตมจํานวน 3 หมอ
- เครื่องกรองจํานวน 4 เครื่อง
กระบวนการตมเคี่ยวน้ําตาลใหตกผลึก ขนาด 2,100 ตันน้ําตาล
ตอวัน
- ชุดหมอเคี่ยวน้ําเชือ่ มใหตกผลึก จํานวน 6 ชุด
กระบวนการปนแยกน้ําตาลและทําใหแหง ขนาด 2,100 ตัน
น้ําตาลตอวัน
- หมอปนแยกน้ําเลีย้ งออกจากน้ําตาล จํานวน 11 หมอ
กระบวนการอบแหงน้ําตาล 1,300 ตันน้ําตาลตอวัน
- เครื่องอบน้ําตาล จํานวน 2 เครื่อง
ชุดกําเนิดไฟฟา
- เครื่องกําเนิดไฟฟา 3 เครื่อง ขนาด 8 เมกะวัตต1 เครือ่ ง
และ 15 เมกะวัตต 2 เครื่อง
- หมอแปลงไฟฟาจํานวน 3 เครื่อง

5.1.4

ต. จระเขหิน
อ. ครบุรี
จังหวัด
นครราชสีมา

วัตถุประสงค
ลักษณะกรรมสิทธิ์
การถือครอง
ใชในการผลิต
น้ําตาลทราย

เปนเจาของ

สินทรัพยที่ไมมีตัวตนของกลุมบริษัท
สินทรัพย

สิทธิการเชา สํานักงาน ณ อาคารประสานมิตรเพลส ขนาด
พื้นที่ 481 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ ทําสัญญาเชาระยะยาว 30
ป สิ้นสุดป 2569

วัตถุประสงคในการถือครอง
ใชเปนสํานักงานเพื่อการขาย และการบริหารงาน
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5.1.5

เครื่องหมายการคาของกลุมบริษัท
เครื่องหมายการคา

วัตถุประสงคในการถือครอง

วันที่จดทะเบียน

ใชเปนเครื่องหมายการคาสําหรับน้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และ
น้ําตาลทรายสีรํา

วันที่ 28 พฤษภาคม ป 2551

บริษัทฯ กําลังดําเนินการเพื่อแกไขเครื่องหมายการคา โดยตัดคําวา “Khonburi Sugar Co., Ltd.” ใต
ตัวอักษร “KBS” ออก

สวนที่ 2 หนาที่ 60

บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

5.2 ประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
กรมธรรมประกันภัยของกลุมบริษัท เปนประเภทการประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks) ซึ่งความ
คุมครองครอบคลุมถึง ความเสียหายเนื่องจากเครื่องจักรชํารุดและความเสียหายเนื่องจากหมอกําเนิดไอน้ําและถังอัด
ความดัน (Machinery Breakdown/ Boiler Insurance) รวมถึงสินคาวัตถุดิบ กึ่งวัตถุดิบ ระหวางผลิต กึ่งสําเร็จรูปทั้ง
ภายในและภายนอกและวัสดุหีบหอ กากน้ําตาล และกากออย โดยมีจํานวนเอาประกันรวมในกรมธรรมหลัก 2,225
ลานบาท ซึ่งแบงเปนความคุมครองตอทรัพยสิน จํานวน 1,445 ลานบาท และ ความคุมครองตอสินคาจํานวน 780
ลานบาท ในสวนของสินคาจํานวนวงเงินประกันจะเพิ่มและลดตามชวงเวลาตางๆ ระหวางป เนื่องจากจํานวนสินคาที่
จัดเก็บจะเพิ่มขึ้นระหวางฤดูการผลิตและลดลงนอกฤดูการผลิต
รายละเอียดทรัพยสินเอาประกัน

วงเงินประกัน

สิ่งปลูกสราง ตัวอาคาร (ไมรวมฐานราก) รวมสวนตอเติมตางๆ รั้ว
กระจก ประตู ระบบสาธารณูปโภค เฟอรนิเจอร อุปกรณ สํานักงาน
เครื่องใชไฟฟาตางๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

408 ลานบาท

เครื่องจักรพรอมอุปกรณสวนควบ หมอแปลงไฟฟา หมอไอน้ํา รวมถึง
โรงไฟฟายอย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

1,037 ลานบาท

สินคาวัตถุดิบ กึ่งวัตถุดิบ ระหวางผลิต กึ่งสําเร็จรูปทั้งภายในและ
ภายนอก และวัสดุหีบหอ
- กรมธรรมหลัก
- สวนวงเงินเพิ่มชวง มกราคม 2554 ถึง สิงหาคม 2554
- สวนวงเงินเพิ่มชวง กุมภาพันธ 2554 ถึง กรกฎาคม 2554
- สวนวงเงินเพิ่มชวง มีนาคม 2554 ถึง มิถุนายน 2554

650 ลานบาท
1,000 ลานบาท
1,000 ลานบาท
750 ลานบาท

สินคากากน้ําตาล
-

กรมธรรมหลัก
สวนวงเงินเพิ่มชวง มกราคม 2554 ถึง สิงหาคม 2554

สินคากากออย

100 ลานบาท
200 ลานบาท
30 ลานบาท

5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เห็นวาจะ
กอใหเกิดประโยชนรวม หรือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มชองทางในการหารายได และเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทรวมหรือยอยดังกลาว บริษัทฯ จะแตงตั้ง
ตัวแทนจากบริษัทฯ เขาไปรวมเปนกรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอย ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัทฯ ในภาพรวม
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ปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท คือ บริษัท จักรกลเกษตรและบริการจํากัดม บริษัท ครบุรี
ผลิตไฟฟา จํากัด และบริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่ จํากัด โดยปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.9 ของบริษัทยอย
ทั้งหมด และไดแตงตั้งผูบริหารของบริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว
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