บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ มีมูลคาสุทธิ
หลังหักคาเสื่อมราคาสะสม ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ รวมทั้งหมดเทากับ
8,042,281,372 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
มูลคาสุทธิ
รายการ

หลังหักคาเสื่อม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

(บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน

506,957,340

เปนเจาของ

เปนหลักประกันการกูยืม1

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

838,602,241

เปนเจาของ

เปนหลักประกันการกูยืม1

3,889,670,299

เปนเจาของ

เปนหลักประกันการกูยืม1

เครื่องตกแตงและอุปกรณ
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน

831,163,953 สินทรัพยจากการเชาเปนเจาของ2

สินทรัพยระหวางกอสราง

1,975,887,539

รวมทั้งหมด

8,042,281,372

หมายเหตุ:

1

2

เปนเจาของ

ไมมี
เปนหลักประกันการกูยืม1

บริษัทฯ ไดจดจํานองที่ดิน สิ่งปลูกสรางบนที่ดินและเครื่องจักรไวกับสถาบันการเงิน เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
บริษัทฯ ไดเชาสินทรัพยจาก RPE ซึ่งรวมถึงอาคารและเครื่องตกแตงและอุปกรณ (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 13.7 – 13.11 สัญญา
จะซื้อจะขายที่ดิน)

อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนที่จะขายที่ดินบางสวนของบริษัทฯ TIS และ EPPCO ซึ่งเปนที่ดินที่ไมเปนสวน
สําคัญในการประกอบธุรกิจ (Non-core asset) ใหแกผูถือหุนเดิม โดยราคาที่ใชในการขายที่ดินดังกลาวเปนไปตาม
ราคาประเมิน หรือราคาตามมูลคาทางบัญชีแลวแตวามูลคาใดจะสูงกวา ทั้งนี้ การขายที่ดินดังกลาว เปนสวนหนึ่ง
ของการปรับโครงสรางบริษัทฯ
โดยที่ดินดังกลาวสามารถแบงออกเปน 2 สวน กลาวคือ สวนที่ปลอดภาระหนี้ และสวนที่ติดภาระจํานองอยู
กับสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ TIS และ EPPCO ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวนที่ปลอดภาระหนี้ใหแกผูซื้อ
ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันทําสัญญา และจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวนที่ยังติดภาระจํานองอยูกับสถาบันการเงิน
เจาหนี้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากสถาบันการเงิน (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 13.7 –
13.11 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน)
ทั้งนี้ รายละเอียดที่ตั้ง พื้นที่ใชงาน และวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยที่สําคัญในการดําเนินกิจการของ
กลุมบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 สามารถสรุปไดดังนี้
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5.1.1 ที่ดินของกลุมบริษัทฯ
สินทรัพย

ที่ตั้ง

ที่ดินของ
บริษัทฯ

- จังหวัด
นครสวรรค
- จังหวัด ชัยนาท
- จังหวัด ลพบุรี
- จังหวัด อุทัยธานี
- จังหวัด
เพชรบูรณ
- จังหวัด เชียงใหม
- จังหวัด
นครศรีธรรมราช
- จังหวัด ปทุมธานี
- จังหวัด อุตรดิตถ

พื้นที่
- 9,346 ไร 2 งาน
10.00 ตารางวา
- 427 ไร 70.80 ตาราง
วา
- 117 ไร 2 งาน 39.00
ตารางวา
- 23 ไร 2 งาน 88.00
ตารางวา
- 53 ไร 1 งาน 40.50
ตารางวา
- 4 ไร 40.00 ตารางวา
- 4 ไร 42.00 ตารางวา

ที่ดินของ
EPC

- 1 งาน
- 2,737 ไร 51.56
ตารางวา
- จังหวัด พิษณุโลก - 825 ไร 2 งาน 0.70
ตารางวา
- จังหวัด แพร
- 94 ไร 1 งาน 29.00
ตารางวา
- จังหวัด สุโขทัย
- 1,598 ไร 2 งาน 3.90
ตารางวา
- จังหวัด ลําปาง
- 1 ไร 90.00 ตารางวา
- จังหวัด
- 244 ไร 1 งาน 97.00
นครสวรรค
ตารางวา

ที่ดินของ
EPPCO

- จังหวัด
นครสวรรค

ที่ดินของ
TIS

รวม
หมายเหตุ:

1

วัตถุประสงคการถือ
ครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ใชเปนที่ตั้งโรงงาน
สําหรับการผลิตน้ําตาล
แปลงสาธิตในการปลูก
ออย บอบําบัดน้ําเสีย
และเปนอาคารที่พกั
สําหรับพนักงาน

เปนเจาของ

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม1

ใชเปนที่ตั้งโรงงาน
สําหรับการผลิตน้ําตาล
แปลงสาธิตในการปลูก
ออย บอบําบัดน้ําเสีย
และเปนอาคารที่พกั
สําหรับพนักงาน

เปนเจาของ

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม1

เปนเจาของ

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม1

เปนเจาของ

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม1

ใชเปนที่ตั้งโรงงาน
สําหรับการผลิตเอทา
นอล บอบําบัดน้ําเสีย
และเปนอาคารที่พกั
สําหรับพนักงาน
- 520 ไร 2 งาน 10.00 ใชเปนที่ตั้งโรงงาน
ตารางวา
สําหรับการผลิตเยื่อ
กระดาษฟอกขาวจาก
ชานออย เก็บชานออย
บอบําบัดน้ําเสีย และเปน
อาคารที่พักสําหรับ
พนักงาน
15,998 ไร 2 งาน 12.46 ตารางวา

บริษัทฯ ไดจดจํานองที่ดินไวกับสถาบันการเงิน เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อยางไรก็ดี สวนหนึ่งของที่ดินของกลุมบริษัทฯ ในตารางขางตนจัดเปนที่ดินที่ไมเปนสวนสําคัญในการ
ประกอบธุรกิจ (Non-core asset) ซึ่งติดภาระจํานอง ซึ่งกลุมบริษัทฯ มีแผนจะขายที่ดินดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม
ภายใตแผนปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ และไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกลาวแลว โดยกําหนดใหมีการโอน
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กรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแกผูซื้อภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับอนุมัติหรือความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
สถาบันการเงินใหปลดจํานองจากที่ดินดังกลาว รายละเอียดของที่ดินที่เกี่ยวของมีดังนี้
สินทรัพย
ที่ดินของ
บริษัทฯ

ที่ดินของ
TIS

ที่ดินของ
EPPCO
รวม

ที่ตั้ง
-

จังหวัด นครสวรรค
จังหวัด ชัยนาท
จังหวัด ลพบุรี
จังหวัด อุทัยธานี
จังหวัด เพชรบูรณ
จังหวัด เชียงใหม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด ปทุมธานี
จังหวัด อุตรดิตถ
จังหวัด พิษณุโลก
จังหวัด แพร
จังหวัด สุโขทัย
จังหวัด ลําปาง
จังหวัด นครสวรรค

พื้นที่
-

ราคาซื้อขาย (บาท)

8,199 ไร 1 งาน
427 ไร 70.80 ตารางวา
117 ไร 2 งาน 39.00 ตารางวา
23 ไร 2 งาน 88.00 ตารางวา
53 ไร 1 งาน 40.50 ตารางวา
4 ไร 40.00 ตารางวา
4 ไร 42.00 ตารางวา
1 งาน
1,656 ไร 2 งาน 29.00 ตารางวา
804 ไร 2 งาน 0.70 ตารางวา
94 ไร 1 งาน 29.00 ตารางวา
180 ไร 1 งาน 80.00 ตารางวา
1 ไร 90.00 ตารางวา
14 ไร 3 งาน 34.00 ตารางวา

304,853,698.5
17,091,490.0
5,881,000.0
830,000.0
3,201,000.0
328,000.0
241,000.0
800,000.0
58,334,132.5
30,439,247.5
3,686,770.0
6,451,850.0
88,000.0
520,000.0

11,501 ไร 1 งาน 83.00 ตารางวา

432,746,188.5

5.1.2 อาคารและสิ่งปลูกสรางของกลุมบริษัทฯ
สินทรัพย
โรงงานน้ําตาลของบริษัทฯ
- อาคารเครื่องจักรกลเกษตร – พื้นที่ 3,240
ตารางเมตร
- อาคารลูกหีบ – 2 อาคาร พื้นที่รวม 8,450
ตารางเมตร
- อาคารหมอตม – 3 อาคาร พื้นที่ 16,765
ตารางเมตร
- โกดังเก็บน้ําตาล – 3 โรง 23,070 ตาราง
เมตร
- อาคารบรรจุภัณฑ – 18,366 ตารางเมตร
- ถังบรรจุกากน้ําตาล – 9 ถัง
- บอบําบัดน้ําเสีย
- อาคารที่พักพนักงาน ปอมยาม อาคารพัสดุ
โรงงานน้ําตาลของ TIS
- อาคารเครื่องจักรกลเกษตร – พื้นที่ 1,800
ตารางเมตร
- อาคารลูกหีบ – 1 อาคาร พื้นที่รวม 3,608
ตารางเมตร
- อาคารหมอตม – 2 อาคาร พื้นที่ 11,254
ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง

วัตถุประสงค
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกผัน

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค

ใชในการผลิต
และจัดเก็บ
น้ําตาล

เปนเจาของ

เปนหลักประกันใน
การกูยืม1

ต. คุงตะเภา
อ. เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ

ใชในการผลิต
และจัดเก็บ
น้ําตาล

เปนเจาของ

เปนหลักประกันใน
การกูยืม1
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สินทรัพย
- โกดังเก็บน้ําตาล – 14,000 ตารางเมตร
- อาคารบรรจุภัณฑ – 2,390 ตารางเมตร
- อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟา – 1,800 ตาราง
เมตร
- ถังเก็บกากน้ําตาล – 1 ถัง
- บอบําบัดน้ําเสีย
- อาคารที่พักพนักงาน ปอมยาม อาคารพัสดุ
โรงงานน้ําตาลของ RPE
- อาคารหองชั่งออย – พื้นที่ 578 ตารางเมตร
- โรงงานและอาคารลูกหีบ – พื้นที่รวม
21,302 ตารางเมตร
- อาคารหมอตม – พื้นที่ 480 ตารางเมตร
- โกดังเก็บน้ําตาล – 2 โรง
- อาคารบรรจุภัณฑ – 1,512 ตารางเมตร
- ถังเก็บกากน้ําตาล – 5 ถัง
- บอบําบัดน้ําเสีย
- สํานักงานเขตสงเสริม
- อาคารที่พักพนักงาน ปอมยาม อาคารพัสดุ
โรงงานผลิตเอทานอลของ EPC
- อาคารหอกลั่นเอทานอล – พื้นที่ 1,820
ตารางเมตร
- ระบบระเหย – พื้นที่ 784 ตารางเมตร
- อาคารหมัก – พื้นที่ 1,740 ตารางเมตร
- โกดังถานหิน – พื้นที่ 1,250 ตารางเมตร
- อาคารหมอตม – พื้นที่ 194 ตารางเมตร
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษของ EPPCO
- ลานพักและตากชานออย – พื้นที่ 102,080
ตารางเมตร
- อาคารผลิตและฟอกเยื่อ – พื้นที่ 11,220
ตารางเมตร
- อาคารอบเยื่อกระดาษ และบรรจุ – พื้นที่
7,589 ตารางเมตร
- โกดังเก็บสินคา – พื้นที่ 5,805 ตารางเมตร
- อาคารควบคุมผลิตสารเคมี – พื้นที่ 1,373
ตารางเมตร
- โรงเก็บถานหิน – พื้นที่ 2,448 ตารางเมตร
- พื้นที่ระบบบําบัดและน้ําเสีย – พื้นที่
64,601 ตารางเมตร
- บอดินพักน้ําดิบ น้ําเสีย และกากตะกอน
พรอมคันดินรอบบอ – พื้นที่ 1,408,800
ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง

วัตถุประสงค
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกผัน

ต. บานมะเกลือ
อ. เมือง
จังหวัด
นครสวรรค

ใชในการผลิต
และจัดเก็บ
น้ําตาล

สินทรัพยจาก
การเชา2

ไมมี

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค

ใชในการผลิต
และจัดเก็บเอทา
นอล

เปนเจาของ

เปนหลักประกันใน
การกูยืม1

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค

ใชในการผลิต
และจัดเก็บเยื่อ
กระดาษ

เปนเจาของ

เปนหลักประกันใน
การกูยืม1
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สินทรัพย
- อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟา – พื้นที่ 1,116
ตารางเมตร
โรงไฟฟาพลังงานชีวมวลของ KTBP
- อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟา – พื้นที่ 1,548
ตารางเมตร
- สถานีไฟฟายอย – พื้นที่ 255 ตารางเมตร
- อาคารปมน้ํา – พื้นที่ 256 ตารางเมตร
โรงงานปุย ชีวภาพของ KTF
- อาคารโรงจักร และสํานักงาน 6 อาคาร
- บานพักคนงาน
- โรงอาหาร
- โรงจอดรถยนต
- สถานที่เก็บเครื่องมือ
หมายเหตุ:

1
2

สถานที่ตั้ง

วัตถุประสงค
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกผัน

ต. หนองโพ
อ.ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค

ใชในการผลิต
ไฟฟา

เปนเจาของ

เปนหลักประกันใน
การกูยืม1

ต.หนองโพ
อ.ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค

ใชในการผลิตปุย
ชีวภาพ และเปน
ที่ตั้งสํานักงาน

เปนเจาของ

ไมมี

บริษัทฯ ไดจดจํานองอาคารไวกับสถาบันการเงิน เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษัทฯ ไดเชาอาคารและสิ่งปลูกสรางจาก RPE (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 13.7 – 13.11 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน)

5.1.3 เครื่องจักรของกลุมบริษัทฯ
สินทรัพย
เครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตน้ําตาลของบริษัทฯ
- เครื่องจักรใชในกระบวนการหีบสกัดน้ําออย
ขนาด 50,000 ตันออยตอวัน
 เครื่องลงออยจํานวน 12 เครื่อง
 เครื่องเตรียมออยจํานวน 2 เครื่อง
 ชุดหีบออยจํานวน 11 ชุด
- กระบวนการทําน้ําออยใหใส ขนาด 52,500
ตันน้ําออยตอวัน
 หมออุนจํานวน 40 หมอ
 ชุดหมอตมจํานวน 20 หมอ
 หมอกรองจํานวน 20 หมอ
- กระบวนการตมเคี่ยวน้ําตาลใหตกผลึก ขนาด
5,800 ตันน้ําตาลตอวัน
 หมอเคี่ยวน้ําเชื่อมใหตกผลึกจํานวน 34
หมอ
- กระบวนการปนแยกน้ําตาลและทําใหแหง
ขนาด 5,800 ตันน้ําตาลตอวัน
 หมอปนแยกน้ําเลีย้ งออกจากน้ําตาล
จํานวน 79 หมอ
- กระบวนการอบแหงน้ําตาล 1,600 ตันน้ําตาล
ตอวัน
 เครื่องอบน้ําตาลจํานวน 8 เครื่อง

ที่ตั้ง
ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค

วัตถุประสงค
การถือครอง
ใชในการผลิต
น้ําตาล

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เปนเจาของ

ภาระผูกผัน
เปนหลักประกันใน
การกูยืม1
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บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สินทรัพย

ที่ตั้ง

วัตถุประสงค
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกผัน

- ชุดกําเนิดไฟฟา
 เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 3 เครื่อง
 หมอแปลงไฟฟาจํานวน 26 เครื่อง
 ปนจั่นจํานวน 12 เครื่อง
เครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตน้ําตาลของ TIS
- เครื่องจักรใชในกระบวนการหีบสกัดน้ําออย
ขนาด 18,000 ตันออยตอวัน
 เครื่องลงออยจํานวน 6 เครื่อง
 เครื่องเตรียมออยจํานวน 3 เครื่อง
 ชุดหีบออย 7 ชุด
- กระบวนการทําน้ําออยใหใส ขนาด 19,250
ตันน้ําออยตอวัน
 หมออุนจํานวน 5 หมอ
 หมอตมจํานวน 20 หมอ
 หมอกรองจํานวน 9 หมอ
- กระบวนการตมเคี่ยวน้ําตาลใหตกผลึก ขนาด
2,050 ตันน้ําตาลตอวัน
 หมอเคี่ยวน้ําเชื่อมใหตกผลึก จํานวน 10
หมอ
- กระบวนการปนแยกน้ําตาลและทําใหแหง
ขนาด 2,050 ตันน้ําตาลตอวัน
 หมอปนแยกน้ําเลีย้ งออกจากน้ําตาล
จํานวน 13 หมอ
- กระบวนการอบแหงน้ําตาล 1,300 ตันน้ําตาล
ตอวัน
 เครื่องอบน้ําตาลจํานวน 2 เครื่อง
- ชุดกําเนิดไฟฟา
 เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 5 เครื่อง
 หมอแปลงไฟฟาจํานวน 14 เครื่อง
เครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตน้ําตาลของ RPE
- กระบวนการหีบสกัดน้ําออยขนาด 15,000
ตันออยตอวัน
 ชุดหีบออยจํานวน 5 ชุด
 เครื่องลงออยจํานวน 4 เครื่อง
 เครื่องเตรียมออยจํานวน 2 เครื่อง
- กระบวนการทําน้ําออยใหใส ขนาด 15,000
ตันน้ําออยตอวัน
 หมอตมจํานวน 10 หมอ
 หมออุนจํานวน 5 หมอ
 หมอกรองจํานวน 10 หมอ
- กระบวนการตมเคี่ยวน้ําตาลใหตกผลึก ขนาด
1,500 ตันน้ําตาลตอวัน

ต. คุงตะเภา
อ. เมือง
จังหวัด
อุตรดิตถ

ใชในการผลิต
น้ําตาล

เปนเจาของ

เปนหลักประกันใน
การกูยืม1

ต. บานมะเกลือ
อ. เมือง
จังหวัด
นครสวรรค

ใชในการผลิต
น้ําตาล

สินทรัพยจาก
การเชา2

ไมมี
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สินทรัพย
 หมอเคี่ยวน้ําเชื่อมใหตกผลึกจํานวน 19
หมอ
- กระบวนการปนแยกน้ําตาลและทําใหแหง
ขนาด 1,500 ตันน้ําตาลตอวัน
 หมอปนแยกน้ําเลีย้ งออกจากน้ําตาล
จํานวน 25 หมอ
- กระบวนการอบแหงน้ําตาล 600 ตันน้ําตาล
ตอวัน
 เครื่องอบน้ําตาลจํานวน 2 เครื่อง
- ชุดกําเนิดไฟฟา
 เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 5 เครื่อง
 หมอแปลงไฟฟาจํานวน 13 เครื่อง
 ปนจั่นจํานวน 3 เครื่อง
เครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของ
EPC
- ถังหมักโมลาสจํานวน 6 ถัง
- ถังตกตะกอนจํานวน 3 ถัง
- หอระบายความรอนจํานวน 2 หอ
- หอกลั่นเริ่มตนและกําจัดกาซจํานวน 1 หอ
- หอกลั่นสกัดน้ําจํานวน 1 หอ
- หอกลั่นซ้ําจํานวน 1 หอ
- หอกลั่นสกัดฟูเซลลออยลจํานวน 1 หอ
- หอกลั่นแอลกอฮอลกลับคืนจํานวน 1 หอ
- เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 1 เครื่อง
- ปนจั่นจํานวน 1 เครื่อง
- หมอแปลงไฟฟาจํานวน 3 เครื่อง
เครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตเยื่อกระดาษของ
EPPCO
- เครื่องลางเยื่อจํานวน 6 เครื่อง
- เครื่องตัดเยื่อจํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องอัดเยื่อจํานวน 2 เครื่อง
- ถังตกตะกอนจํานวน 9 ถัง
- ตูควบคุมจํานวน 7 เครื่อง
- เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 3 เครื่อง
- หมอแปลงไฟฟาจํานวน 22 เครื่อง
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงานของ KTBP

เครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตปุยชีวภาพของ
KTF
- จานปนเม็ดปุยจํานวน 3 จาน

วัตถุประสงค
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค

ใชในการผลิตเอ
ทานอลของ
EPC

เปนเจาของ

เปนหลักประกันใน
การกูยืม1

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสววรค

ใชในการผลิต
เยื่อกระดาษ

เปนเจาของ

เปนหลักประกันใน
การกูยืม1

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสววรค
ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด

ใชในการ
ดําเนินงานของ
KTBP

เปนเจาของ

ไมมี

ใชในการผลิต
ปุยชีวภาพและ
การดําเนินงาน

เปนเจาของ

ไมมี

ที่ตั้ง

ภาระผูกผัน
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สินทรัพย

ที่ตั้ง

- เครื่องคัดเม็ดปุยจํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องตีวัตถุดิบปนใหมจํานวน 3 เครือ่ ง
เครื่องมือและเครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตงและ
อุปกรณสํานักงาน และยานพาหนะ
หมายเหตุ:

1

2

นครสววรค

วัตถุประสงค
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกผัน

ของ KTF

บริษัทฯ ไดจดจํานองเครื่องจักรสวนใหญของกลุมบริษัทฯ ไวกับสถาบันการเงิน เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
บริษัทฯ ไดเชาเครื่องจักรจาก RPE (โปรดดูรายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 13.7 – 13.11 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน)

5.1.4 สินทรัพยที่ไมมีตัวตนของกลุมบริษัทฯ
สินทรัพย

วัตถุประสงคในการถือครอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานทั่วไปซึ่งรวมถึง
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบันทึกขอมูลฝายไร และขอมูลการผลิต
น้ําตาล เปนตน

5.1.5 เครื่องหมายการคาของกลุมบริษัทฯ
เครื่องหมายการคา

วัตถุประสงคในการถือครอง

วันที่จดทะเบียน

ใชเปนเครื่องหมายการคาสําหรับน้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และ
น้ําตาลทรายดิบ

17 มีนาคม พ.ศ. 2552
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5.2

ประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
กรมธรรมประกันภัยของกลุมบริษัทฯ ยกเวน ประกันภัยของบริษัทฯ EPPCO และ KTBP เปนประเภท
กรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน และกรมธรรมประกันอัคคีภัย ซึ่งความคุมครองครอบคลุมถึงความเสียหาย
เนื่องจากเครื่องจักรชํารุดและความเสียหายเนื่องจากหมอกําเนิดไอน้ําและถังอัดความดัน (Machinery Breakdown/
Boiler Insurance) สินคาวัตถุดิบ กึ่งวัตถุดิบ ระหวางผลิต กึ่งสําเร็จรูปทั้งภายในและภายนอก และวัสดุหีบหอ
กากน้ําตาล และกากออย และประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก เชน การเสียชีวิต การบาดเจ็บทาง
รางกายหรือการเจ็บปวยของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่ประกันภัยของบริษัทฯ
EPPCO และ KTBP เปนประเภทประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks) โดยกลุมบริษัทฯ มีจํานวนเงินเอา
ประกันตามกรมธรรมรวม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ทั้งหมดเปนจํานวน 10,042,178,000 บาท ดังแสดง
ตอไปนี้
บริษัท

รายละเอียดทรัพยสินเอาประกัน

บริษัทฯ

- สตอกสินคาน้ําตาลทรายขาว น้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลทรายดิบที่
เก็บอยูภายในโกดัง และไซโล
- ประกันความเสี่ยงภัยสิ่งปลูกสราง (ไม
รวมรากฐาน) อาคารสํานักงาน ที่พัก
ผูบริหาร เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตงตรึง
ตรา เครื่องใชในสํานักงานรวมถึงกําแพง
ประตู รั้ว
- เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เครื่องมือ
(รวมถึงระบบตางๆ) หองควบคุม หมอน้ํา
และระบบตางๆ
- สตอกสินคาน้ําตาลทรายขาว น้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลทรายดิบที่
เก็บอยูภายในโกดัง และไซโล
- สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร เครื่องจักรและ
อุปกรณตางๆ เฟอรนิเจอร เครื่องใช
สํานักงาน และถังกากน้ําตาล
- สินคากากออย
- โจรกรรมที่ปรากฏรองรอยการงัดแงะ
- ภัยความเสียหายเนื่องจากการแตกราว
ของแผนกระจก
- ภัยตอเครื่องใชไฟฟา
- ประกันภัยความรับผิดชอบตอ
บุคคลภายนอก
- ภัยความสูญเสียหรือความเสียหายตอ
เครื่องจักร
- สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน)
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เฟอรนิเจอร
เครื่องใชสํานักงาน และถังกากน้ําตาล
- สต็อกสินคาน้ําตาลทรายขาว น้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลทรายดิบที่
เก็บอยูภายในโกดัง และไซโล

TIS

ผูรับผลประโยชน

วงเงินประกัน (บาท)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1,500,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

3,125,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

850,000,000.0

ธนาคารโอเวอรซ-ี ไชนีส แบงกิ้ง คอร
ปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ

600,000,000.0

บริษัทฯ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

60,000,000.0
10,000,000.0
10,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0
10,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0

TIS

380,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

680,000,000.0
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บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท
EPPCO

รายละเอียดทรัพยสินเอาประกัน
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินของ
โรงงานเยื่อกระดาษ และสตอกสินคา

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

889,056,000.0

-

ภัยตอเครื่องใชไฟฟา
โจรกรรมที่ปรากฏรองรอยการงัดแงะ
ภัยความเสียหายเนื่องจากการแตกราว
ของแผนกระจก
ภัยเนื่องจากลมพายุ แผนดินไหว ลูกเห็บ
น้ําทวม การจลาจลและนัดหยุดงาน การ
กระทําอันปาเถื่อนและเจตนาราย และไฟ
ปา
ประกันภัยความรับผิดชอบตอ
บุคคลภายนอก
ประกันภัยทรัพยสินสตอกสินคาเอทา
นอลที่คลังโรงงาน และคลังรับฝาก
ประกันภัยความเสี่ยงสินทรัพยโรงงาน
สิ่งปลูกสรางอาคารแผนผัง เครื่อง
สาธารณูปโภค เครื่องจักรตางๆ แท็งก
เก็บ หมอไอน้ํา และหมอแปลงไฟฟา
ประกันภัยเสี่ยงทรัพยสินหมอเกิดไอน้ํา
ประกันอัคคีภัย (สต็อกถานหิน)
ประกันภัยงานกอสราง ระยะเวลา 15
เดือน จากวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ความรับผิดชอบตามกฏหมายตอ
บุคคลภายนอก

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0
5,000,000.0
5,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

5,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

200,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

415,122,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

50,000,000.0
7,000,000.0
1,200,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0

-

KTBP

-

รวมทั้งหมด

วงเงินประกัน (บาท)

-

-

EPC

ผูรับผลประโยชน

10,042,178,000.00
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บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

5.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ที่บริษัทฯ เห็นวาจะ
กอใหเกิดประโยชนรวม หรือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มชองทางในการหารายได และเพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทรวมหรือยอยดังกลาว บริษัทฯ จะแตงตั้ง
ตัวแทนจากบริษัทฯ เขาไปรวมเปนกรรมการในบริษัทนั้นๆ ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอย ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัทฯ ในภาพรวม
ปจจุบันบริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย 6 บริษัท คือ
บริษัทยอย
บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (“TIS”)
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทพัลพแอนด เปเปอร จํากัด (“EPPCO”)

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
100.0
100.0 โดยบริษัทฯ ถือหุนตรงรอยละ 74
และถือหุนผาน PSP รอยละ 26.0

บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”)

100.0

บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จํากัด (“PSP”)

100.0

บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด (“KTBP”)

100.0

บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จํากัด (“KTF”)

100.0 โดยบริษัทฯถือทั้งหมดหุนผาน EPC

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งผูบริหารของบริษัทฯ ใหดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว
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