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่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

5.1

สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สินทรัพย์ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ มีมลู ค่าสุทธิ
หลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ตามทีป่ รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ฯ รวมทัง้ หมดเท่ากับ 8,800.0
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มูลค่าสุทธิ
รายการ

หลังหักค่าเสื่อม

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
194.4

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันการกูย้ มื 1

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

1,296.9

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันการกูย้ มื 1

เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์

5,450.7

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันการกูย้ มื 1

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

1,858.1

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันการกูย้ มื 1

รวมทัง้ หมด

8,800.0

ทีด่ นิ

หมายเหตุ:

1

บริษทั ฯ ได้จดจํานองทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ และเครือ่ งจักรไว้กบั สถาบันการเงิน เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบัน
การเงิน

ทัง้ นี้ รายละเอียดทีต่ งั ้ พืน้ ทีใ่ ช้งาน และวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทส่ี าํ คัญในการดําเนินกิจการของ
กลุม่ บริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สามารถสรุปได้ดงั นี้
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่
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5.1.1 ที่ดินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
สิ นทรัพย์

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

ทีด่ นิ ของ
บริษทั ฯ

- จังหวัด
นครสวรรค์
- จังหวัด ชัยนาท
- จังหวัด
นครศรีธรรมราช

- 1,547 ไร่ 1 งาน 32.7
ตารางวา
- 70 ไร่ 71 ตารางวา
- 4 ไร่ 42.00 ตารางวา

ทีด่ นิ ของ
TIS

- จังหวัด อุตรดิตถ์

ทีด่ นิ ของ
EPC

- 1,082 ไร่ 2 งาน
22.56 ตารางวา
- จังหวัด พิษณุโลก - 1,418 ไร่ 23.9 ตาราง
วา
- จังหวัด สุโขทัย
- 67 ไร่ 1 งาน 86
ตารางวา
- จังหวัด
- 244 ไร่ 1 งาน 97.00
นครสวรรค์
ตารางวา

ทีด่ นิ ของ
EPPCO

- จังหวัด
นครสวรรค์

- 505 ไร่ 2 งาน 76
ตารางวา

ทีด่ นิ ของ
SSK

- จังหวัด ลพบุร ี

- 2,629 ไร่ 1 งาน 16
ตารางวา

รวม
หมายเหตุ:

1

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

ใช้เป็ นทีต่ งั ้ โรงงาน
สําหรับการผลิตนํ้าตาล
แปลงสาธิตในการปลูก
อ้อย บ่อบําบัดนํ้าเสีย
และเป็ นอาคารทีพ่ กั
สําหรับพนักงาน
ใช้เป็ นทีต่ งั ้ โรงงาน
สําหรับการผลิตนํ้าตาล
แปลงสาธิตในการปลูก
อ้อย บ่อบําบัดนํ้าเสีย
และเป็ นอาคารทีพ่ กั
สําหรับพนักงาน
ใช้เป็ นทีต่ งั ้ โรงงาน
สําหรับการผลิตเอทา
นอล บ่อบําบัดนํ้าเสีย
และเป็ นอาคารทีพ่ กั
สําหรับพนักงาน
ใช้เป็ นทีต่ งั ้ โรงงาน
สําหรับการผลิตเยือ่
กระดาษฟอกขาวจาก
ชานอ้อย เก็บชานอ้อย
บ่อบําบัดนํ้าเสีย และเป็ น
อาคารทีพ่ กั สําหรับ
พนักงาน
ใช้ในการเพาะปลูกอ้อย
หรือทําการเกษตรแบบ
ครบวงจร

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกัน
ในการกูย้ มื 1

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกัน
ในการกูย้ มื 1

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกัน
ในการกูย้ มื 1

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกัน
ในการกูย้ มื 1

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

7,567 ไร่ 67.16 ตารางวา
บริษทั ฯ ได้จดจํานองทีด่ นิ ไว้กบั สถาบันการเงิน เพือ่ เป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ และ TIS ดําเนินการขายทีด่ นิ ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นทีด่ นิ ทีไ่ ม่เป็ นส่วน
สําคัญในการประกอบธุรกิจ (Non-core asset) จํานวนทัง้ สิน้ 9,202 ไร่ 2 งาน 322 ตารางวา ให้กบั บริษทั ฯ ภูม ิ
พัฒนาธุรกิจ จํากัด บริษทั อะโกรเอทานอล จํากัด และ บริษทั อี.พี.ซี เพาเวอร์ จํากัด ที่ราคาตามมูลค่าทางบัญชี
หรือราคาประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า โดยที่ดนิ ที่บริษทั ฯ และ TIS ดําเนินการขายมี
รายละเอียดดังนี้
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์
ทีด่ นิ ของ
บริษทั ฯ

ผูซ้ ื้อ
- บริษทั อี.พี.ซี
เพาเวอร์ จํากัด
- บริษทั ฯ ภูมพิ ฒ
ั นา
ธุรกิจ จํากัด

ทีด่ นิ ของ
TIS

ทีด่ นิ ของ
EPPCO
รวม

- บริษทั อะโกรเอทา
นอล จํากัด
- บริษทั ฯ ภูมพิ ฒ
ั นา
ธุรกิจ จํากัด

- บริษทั อะโกรเอทา
นอล จํากัด

ที่ตงั ้

พืน้ ที่

ราคาซื้อขาย (บาท)

-

จังหวัด ชัยนาท
จังหวัด นครสวรรค์
จังหวัด ชัยนาท
จังหวัด เชียงใหม่
จังหวัด นครสวรรค์
จังหวัด เพชรบูรณ์
จังหวัด ลพบุร ี
จังหวัด อุทยั ธานี
จังหวัด นครสวรรค์

- 149 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา
- 289 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา

-

จังหวัด พิษณุโลก
จังหวัด สุโขทัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จังหวัด ลําปาง
จังหวัด แพร่
จังหวัด นครสวรรค์

-

-

207 ไร่ 2 งาน 84.08 ตารางวา
4 ไร่ 40.00 ตารางวา
6,564 ไร่ 71.94 ตารางวา
53 ไร่ 1 งาน 40.05 ตารางวา
117 ไร่ 2 งาน 39.00 ตารางวา
23 ไร่ 2 งาน 88.00 ตารางวา
1,033 ไร่ 2 งาน 47.10 ตาราง
วา
250 ไร่ 71.00 ตารางวา
170 ไร่ 42.00 ตารางวา
251 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา
1 ไร่ 90.00 ตารางวา
71 ไร่ 3 งาน 1.00 ตารางวา
14 ไร่ 3 งาน 34 ตรว.

9,202 ไร่ 2 งาน 322 ตารางวา

5,151,200.00
11,696,400.00
9,133,190.00
328,000.00
245,908,748.50
3,201,000.00
5,881,000.00
830,000.00
39,000,000.00
8,090,912.50
6,381,850.00
12,209,727.50
88,000.00
2,786,770.00
520,000.00
351,206,798.50

นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะขายทีด่ นิ ไม่เป็ นส่วนสําคัญในการประกอบธุรกิจ (Non-core asset) บางส่วน
ของบริษทั ฯ ทีย่ งั ดําเนินการขายไม่เสร็จภายในปี พ.ศ. 2556 เพิม่ อีก 4 ไร่ 42 ตารางวา โดยราคาทีใ่ ช้ในการขาย
ทีด่ นิ ดังกล่าวจะเป็ นไปตามราคาประเมิน หรือราคาตามมูลค่าทางบัญชีแล้วแต่วา่ มูลค่าใดจะสูงกว่า
5.1.2 อาคารและสิ่ งปลูกสร้างของกลุ่มบริ ษทั ฯ
สิ นทรัพย์
โรงงานนํ้าตาลของบริษทั ฯ
- อาคารเครือ่ งจักรกลเกษตร – พืน้ ที่ 3,240
ตารางเมตร
- อาคารลูกหีบ – 2 อาคาร พืน้ ทีร่ วม 8,450
ตารางเมตร
- อาคารหม้อต้ม – 3 อาคาร พืน้ ที่ 16,765
ตารางเมตร
- โกดังเก็บนํ้าตาล – 3 โรง 23,070 ตาราง
เมตร
- อาคารบรรจุภณ
ั ฑ์ – 18,366 ตารางเมตร
- ถังบรรจุกากนํ้าตาล – 9 ถัง
- บ่อบําบัดนํ้าเสีย
- อาคารทีพ่ กั พนักงาน ป้อมยาม อาคารพัสดุ
โรงงานนํ้าตาลของ TIS
- อาคารเครือ่ งจักรกลเกษตร – พืน้ ที่ 1,800
ตารางเมตร
- อาคารลูกหีบ – 1 อาคาร พืน้ ทีร่ วม 3,608

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกผัน

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค์

ใช้ในการผลิต
และจัดเก็บ
นํ้าตาล

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื 1

ต. คุง้ ตะเภา
อ. เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์

ใช้ในการผลิต
และจัดเก็บ
นํ้าตาล

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื 1
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สิ นทรัพย์
ตารางเมตร
- อาคารหม้อต้ม – 2 อาคาร พืน้ ที่ 11,254
ตารางเมตร
- โกดังเก็บนํ้าตาล – 14,000 ตารางเมตร
- อาคารบรรจุภณ
ั ฑ์ – 2,390 ตารางเมตร
- อาคารเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า – 1,800 ตาราง
เมตร
- ถังเก็บกากนํ้าตาล – 1 ถัง
- บ่อบําบัดนํ้าเสีย
- อาคารทีพ่ กั พนักงาน ป้อมยาม อาคารพัสดุ
โรงงานนํ้าตาลของ RPE
- อาคารห้องชังอ้
่ อย – พืน้ ที่ 578 ตารางเมตร
- โรงงานและอาคารลูกหีบ – พืน้ ทีร่ วม
21,302 ตารางเมตร
- อาคารหม้อต้ม – พืน้ ที่ 480 ตารางเมตร
- โกดังเก็บนํ้าตาล – 2 โรง
- อาคารบรรจุภณ
ั ฑ์ – 1,512 ตารางเมตร
- ถังเก็บกากนํ้าตาล – 5 ถัง
- บ่อบําบัดนํ้าเสีย
- สํานักงานเขตส่งเสริม
- อาคารทีพ่ กั พนักงาน ป้อมยาม อาคารพัสดุ
โรงงานผลิตเอทานอลของ EPC
- อาคารหอกลันเอทานอล
่
– พืน้ ที่ 1,820
ตารางเมตร
- ระบบระเหย – พืน้ ที่ 784 ตารางเมตร
- อาคารหมัก – พืน้ ที่ 1,740 ตารางเมตร
- โกดังถ่านหิน – พืน้ ที่ 1,250 ตารางเมตร
- อาคารหม้อต้ม – พืน้ ที่ 194 ตารางเมตร
โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษของ EPPCO
- ลานพักและตากชานอ้อย – พืน้ ที่ 102,080
ตารางเมตร
- อาคารผลิตและฟอกเยือ่ – พืน้ ที่ 11,220
ตารางเมตร
- อาคารอบเยือ่ กระดาษ และบรรจุ – พืน้ ที่
7,589 ตารางเมตร
- โกดังเก็บสินค้า – พืน้ ที่ 5,805 ตารางเมตร
- อาคารควบคุมผลิตสารเคมี – พืน้ ที่ 1,373
ตารางเมตร
- โรงเก็บถ่านหิน – พืน้ ที่ 2,448 ตารางเมตร
- พืน้ ทีร่ ะบบบําบัดและนํ้าเสีย – พืน้ ที่
64,601 ตารางเมตร

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกผัน

ต. บ้านมะเกลือ
อ. เมือง
จังหวัด
นครสวรรค์

ใช้ในการผลิต
และจัดเก็บ
นํ้าตาล

สินทรัพย์จาก
การเช่า2

ไม่ม ี

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค์

ใช้ในการผลิต
และจัดเก็บเอทา
นอล

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื 1

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค์

ใช้ในการผลิต
และจัดเก็บเยือ่
กระดาษ

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื 1
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สิ นทรัพย์
- บ่อดินพักนํ้าดิบ นํ้าเสีย และกากตะกอน
พร้อมคันดินรอบบ่อ – พืน้ ที่ 1,408,800
ตารางเมตร
- อาคารเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า – พืน้ ที่ 1,116
ตารางเมตร
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ KTBP
- อาคารเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า – พืน้ ที่ 1,548
ตารางเมตร
- สถานีไฟฟ้าย่อย – พืน้ ที่ 255 ตารางเมตร
ั ๊ ้า – พืน้ ที่ 256 ตารางเมตร
- อาคารปมนํ
โรงงานปุ๋ยชีวภาพของ KTF
- อาคารโรงจักร และสํานักงาน 6 อาคาร
- บ้านพักคนงาน
- โรงอาหาร
- โรงจอดรถยนต์
- สถานทีเ่ ก็บเครือ่ งมือ
หมายเหตุ:

1
2

สถานที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกผัน

ต. หนองโพ
อ.ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค์

ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื 1

ต.หนองโพ
อ.ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค์

ใช้ในการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ และเป็ น
ทีต่ งั ้ สํานักงาน

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

บริษทั ฯ ได้จดจํานองอาคารไว้กบั สถาบันการเงิน เพือ่ เป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน
บริษทั ฯ ได้เช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้างจาก RPE (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.7 – 13.11 สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ )

5.1.3 เครื่องจักรของกลุ่มบริ ษทั ฯ
สิ นทรัพย์
เครือ่ งจักรหลักทีใ่ ช้ในการผลิตนํ้าตาลของบริษทั ฯ
- เครือ่ งจักรใช้ในกระบวนการหีบสกัดนํ้าอ้อย
ขนาด 50,000 ตันอ้อยต่อวัน
 เครือ่ งลงอ้อยจํานวน 12 เครือ่ ง
 เครือ่ งเตรียมอ้อยจํานวน 2 เครือ่ ง
 ชุดหีบอ้อยจํานวน 11 ชุด
- กระบวนการทํานํ้าอ้อยให้ใส ขนาด 52,500
ตันนํ้าอ้อยต่อวัน
 หม้ออุ่นจํานวน 40 หม้อ
 ชุดหม้อต้มจํานวน 20 หม้อ
 หม้อกรองจํานวน 20 หม้อ
- กระบวนการต้มเคีย่ วนํ้าตาลให้ตกผลึก ขนาด
5,800 ตันนํ้าตาลต่อวัน
 หม้อเคีย่ วนํ้าเชือ่ มให้ตกผลึกจํานวน 34
หม้อ
ั่
- กระบวนการปนแยกนํ
้าตาลและทําให้แห้ง
ขนาด 5,800 ตันนํ้าตาลต่อวัน
ั่
 หม้อปนแยกนํ
้าเลีย้ งออกจากนํ้าตาล
จํานวน 79 หม้อ

ที่ตงั ้
ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค์

วัตถุประสงค์
การถือครอง
ใช้ในการผลิต
นํ้าตาล

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกผัน
เป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื 1
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์

ที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกผัน

- กระบวนการอบแห้งนํ้าตาล 1,600 ตันนํ้าตาล
ต่อวัน
 เครือ่ งอบนํ้าตาลจํานวน 8 เครือ่ ง
- ชุดกําเนิดไฟฟ้า
 เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าจํานวน 3 เครือ่ ง
 หม้อแปลงไฟฟ้าจํานวน 26 เครือ่ ง
ั ้ นจํ
 ปนจั
่ านวน 12 เครือ่ ง
เครือ่ งจักรหลักทีใ่ ช้ในการผลิตนํ้าตาลของ TIS
- เครือ่ งจักรใช้ในกระบวนการหีบสกัดนํ้าอ้อย
ขนาด 18,000 ตันอ้อยต่อวัน
 เครือ่ งลงอ้อยจํานวน 6 เครือ่ ง
 เครือ่ งเตรียมอ้อยจํานวน 3 เครือ่ ง
 ชุดหีบอ้อย 7 ชุด
- กระบวนการทํานํ้าอ้อยให้ใส ขนาด 19,250
ตันนํ้าอ้อยต่อวัน
 หม้ออุ่นจํานวน 5 หม้อ
 หม้อต้มจํานวน 20 หม้อ
 หม้อกรองจํานวน 9 หม้อ
- กระบวนการต้มเคีย่ วนํ้าตาลให้ตกผลึก ขนาด
2,050 ตันนํ้าตาลต่อวัน
 หม้อเคีย่ วนํ้าเชือ่ มให้ตกผลึก จํานวน 10
หม้อ
ั่
- กระบวนการปนแยกนํ
้าตาลและทําให้แห้ง
ขนาด 2,050 ตันนํ้าตาลต่อวัน
ั่
 หม้อปนแยกนํ
้าเลีย้ งออกจากนํ้าตาล
จํานวน 13 หม้อ
- กระบวนการอบแห้งนํ้าตาล 1,300 ตันนํ้าตาล
ต่อวัน
 เครือ่ งอบนํ้าตาลจํานวน 2 เครือ่ ง
- ชุดกําเนิดไฟฟ้า
 เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าจํานวน 5 เครือ่ ง
 หม้อแปลงไฟฟ้าจํานวน 14 เครือ่ ง
เครือ่ งจักรหลักทีใ่ ช้ในการผลิตนํ้าตาลของ RPE
- กระบวนการหีบสกัดนํ้าอ้อยขนาด 15,000
ตันอ้อยต่อวัน
 ชุดหีบอ้อยจํานวน 5 ชุด
 เครือ่ งลงอ้อยจํานวน 4 เครือ่ ง
 เครือ่ งเตรียมอ้อยจํานวน 2 เครือ่ ง
- กระบวนการทํานํ้าอ้อยให้ใส ขนาด 15,000
ตันนํ้าอ้อยต่อวัน
 หม้อต้มจํานวน 10 หม้อ
 หม้ออุ่นจํานวน 5 หม้อ

ต. คุง้ ตะเภา
อ. เมือง
จังหวัด
อุตรดิตถ์

ใช้ในการผลิต
นํ้าตาล

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื 1

ต. บ้านมะเกลือ
อ. เมือง
จังหวัด
นครสวรรค์

ใช้ในการผลิต
นํ้าตาล

สินทรัพย์จาก
การเช่า2

ไม่ม ี
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสวรรค์

ใช้ในการผลิตเอ
ทานอลของ
EPC

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื 1

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสววรค์

ใช้ในการผลิต
เยือ่ กระดาษ

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันใน
การกูย้ มื 1

ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด

ใช้ในการ
ดําเนินงานของ
KTBP

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

ที่ตงั ้

ภาระผูกผัน

 หม้อกรองจํานวน 10 หม้อ
- กระบวนการต้มเคีย่ วนํ้าตาลให้ตกผลึก ขนาด
1,500 ตันนํ้าตาลต่อวัน
 หม้อเคีย่ วนํ้าเชือ่ มให้ตกผลึกจํานวน 19
หม้อ
ั่
- กระบวนการปนแยกนํ
้าตาลและทําให้แห้ง
ขนาด 1,500 ตันนํ้าตาลต่อวัน
ั่
 หม้อปนแยกนํ
้าเลีย้ งออกจากนํ้าตาล
จํานวน 25 หม้อ
- กระบวนการอบแห้งนํ้าตาล 600 ตันนํ้าตาล
ต่อวัน
 เครือ่ งอบนํ้าตาลจํานวน 2 เครือ่ ง
- ชุดกําเนิดไฟฟ้า
 เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าจํานวน 5 เครือ่ ง
 หม้อแปลงไฟฟ้าจํานวน 13 เครือ่ ง
ั ้ นจํ
 ปนจั
่ านวน 3 เครือ่ ง
เครือ่ งจักรหลักทีใ่ ช้ในการผลิตเอทานอลของ
EPC
- ถังหมักโมลาสจํานวน 6 ถัง
- ถังตกตะกอนจํานวน 3 ถัง
- หอระบายความร้อนจํานวน 2 หอ
- หอกลันเริ
่ ม่ ต้นและกําจัดก๊าซจํานวน 1 หอ
- หอกลันสกั
่ ดนํ้าจํานวน 1 หอ
- หอกลันซํ
่ ้าจํานวน 1 หอ
- หอกลันสกั
่ ดฟูเซลล์ออยล์จาํ นวน 1 หอ
- หอกลันแอลกอฮอล์
่
กลับคืนจํานวน 1 หอ
้
- เครือ่ งกําเนิดไฟฟาจํานวน 1 เครือ่ ง
ั ้ นจํ
- ปนจั
่ านวน 1 เครือ่ ง
- หม้อแปลงไฟฟ้าจํานวน 3 เครือ่ ง
เครือ่ งจักรหลักทีใ่ ช้ในการผลิตเยือ่ กระดาษของ
EPPCO
- เครือ่ งล้างเยือ่ จํานวน 6 เครือ่ ง
- เครือ่ งตัดเยือ่ จํานวน 1 เครือ่ ง
- เครือ่ งอัดเยือ่ จํานวน 2 เครือ่ ง
- ถังตกตะกอนจํานวน 9 ถัง
- ตูค้ วบคุมจํานวน 7 เครือ่ ง
- เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าจํานวน 3 เครือ่ ง
- หม้อแปลงไฟฟ้าจํานวน 22 เครือ่ ง
ระบบไฟฟ้าและเครือ่ งจักรของ KTBP
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สิ นทรัพย์

ที่ตงั ้
นครสววรค์
ต. หนองโพ
อ. ตาคลี
จังหวัด
นครสววรค์

เครือ่ งจักรหลักทีใ่ ช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพของ
KTF
ั ่ ดปุ๋ยจํานวน 3 จาน
- จานปนเม็
- เครือ่ งคัดเม็ดปุ๋ยจํานวน 2 เครือ่ ง
ั ้ จาํ นวน 3 เครือ่ ง
- เครือ่ งตีวตั ถุดบิ ปนใหม่
เครือ่ งมือและเครือ่ งใช้โรงงาน เครือ่ งตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน และยานพาหนะ
หมายเหตุ:

1

2

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกผัน

ใช้ในการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพและ
การดําเนินงาน
ของ KTF

เป็ นเจ้าของ

ไม่ม ี

บริษทั ฯ ได้จดจํานองเครื่องจักรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ฯ ไว้กบั สถาบันการเงิน เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ําประกันวงเงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
บริษทั ฯ ได้เช่าเครือ่ งจักรจาก RPE (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.7 – 13.11 สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ )

5.1.4 สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั ฯ
สิ นทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการถือครอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ในงานทัวไปซึ
่ ง่ รวมถึง
โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบันทึกข้อมูลฝา่ ยไร่ และข้อมูลการผลิต
นํ้าตาล เป็ นต้น

5.1.5 เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริ ษทั ฯ
เครื่องหมายการค้า

วัตถุประสงค์ในการถือครอง

วันที่จดทะเบียน

ใช้เป็ นเครือ่ งหมายการค้าสําหรับนํ้าตาล
ทรายขาวบริสทุ ธิ ์ นํ้าตาลทรายขาว และ
นํ้าตาลทรายดิบ

17 มีนาคม พ.ศ. 2552
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ประกันภัยธุรกิ จและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
กรมธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษทั ฯ ยกเว้น ประกันภัยของบริษทั ฯ EPPCO เป็ นประเภทกรมธรรม์ประกัน
ความเสี่ย งภัยทรัพย์สนิ และกรมธรรม์ป ระกัน อัค คีภ ัย ซึ่ง ความคุ้ม ครองครอบคลุ ม ถึง ความเสียหายเนื่ อ งจาก
เครื่องจักรชํารุดและความเสียหายเนื่องจากหม้อกําเนิดไอนํ้าและถังอัดความดัน (Machinery Breakdown/ Boiler
Insurance) สินค้าวัตถุดบิ กึ่งวัตถุดบิ ระหว่างผลิต กึง่ สําเร็จรูปทัง้ ภายในและภายนอก และวัสดุหบี ห่อ กากนํ้าตาล
และกากอ้อย และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เช่น การเสียชีวติ การบาดเจ็บทางร่างกายหรือการ
เจ็บปว่ ยของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากธุรกิจของบริษทั ฯ ในขณะทีป่ ระกันภัยของบริษทั ฯ EPPCO เป็ นประเภท
ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิด (All Risks) โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีจาํ นวนเงินเอาประกันตามกรมธรรม์รวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทัง้ หมดเป็ นจํานวน 12,309,897,309 บาท ดังแสดงต่อไปนี้
5.2

บริ ษทั

รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน

ผูร้ บั ผลประโยชน์

บริษทั ฯ

- สต๊อกสินค้านํ้าตาลทรายขาว
นํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ และ
นํ้าตาลทรายดิบทีเ่ ก็บอยูภ่ ายใน
โกดัง และไซโล
- ประกันความเสีย่ งภัยสิง่ ปลูกสร้าง
(ไม่รวมรากฐาน) อาคารสํานักงาน
ทีพ่ กั ผูบ้ ริหาร เฟอร์นิเจอร์ เครือ่ ง
ตกแต่งตรึงตรา เครือ่ งใช้ใน
สํานักงานรวมถึงกําแพง ประตู รัว้
- เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
เครือ่ งมือ (รวมถึงระบบต่างๆ)
ห้องควบคุม หม้อนํ้า และระบบ
ต่างๆ
- สต๊อกสินค้านํ้าตาลทรายขาว
นํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ และ
นํ้าตาลทรายดิบทีเ่ ก็บอยูภ่ ายใน
โกดัง และไซโล
- สิง่ ปลูกสร้างตัวอาคาร เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์
เครือ่ งใช้สาํ นักงาน และถัง
กากนํ้าตาล
- สินค้ากากอ้อย
- โจรกรรมทีป่ รากฏร่องรอยการงัด
แงะ
- ภัยความเสียหายเนื่องจากการ
แตกร้าวของแผ่นกระจก
- ภัยต่อเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
- ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก
- ภัยความสูญเสียหรือความเสียหาย
ต่อเครือ่ งจักร
- ภัยจากนํ้าท่วม ลมพายุ
แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ไฟปา่ การ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1,500,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

400,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

3,600,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

850,000,000.0

ธนาคารโอเวอร์ซ-ี ไชนีส แบงกิง้
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด สาขา
กรุงเทพฯ

600,000,000.0

บริษทั ฯ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

60,000,000.0
10,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

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

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ภัยละ 5,000,000.0

วงเงิ นประกัน (บาท)
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน

บริ ษทั

ผูร้ บั ผลประโยชน์

วงเงิ นประกัน (บาท)

จลาจลและการนัดหยุดงาน
TIS

-

-

EPPCO

-

-

EPC

-

สิง่ ปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวม
รากฐาน) เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ เครือ่ งใช้
สํานักงาน และถังกากนํ้าตาล
สต็อกสินค้านํ้าตาลทรายขาว
นํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ และ
นํ้าตาลทรายดิบทีเ่ ก็บอยูภ่ ายใน
โกดัง และไซโล
ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
ของโรงงานเยือ่ กระดาษ และส
ต๊อกสินค้า
ภัยต่อเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
โจรกรรมทีป่ รากฏร่องรอยการงัด
แงะ
ภัยความเสียหายเนื่องจากการ
แตกร้าวของแผ่นกระจก
ภัยเนื่องจากลมพายุ แผ่นดินไหว
ลูกเห็บ นํ้าท่วม การจลาจลและนัด
หยุดงาน การกระทําอันปา่ เถื่อน
และเจตนาร้าย และไฟปา่
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก
ประกันภัยทรัพย์สนิ สต๊อกสินค้าเอ
ทานอลทีค่ ลังโรงงาน และคลังรับ
ฝาก

TIS

380,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน)

680,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1,852,200,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0
5,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

5,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ภัยละ 5,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

300,000,000.0
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกัน

บริ ษทั
-

-

KTBP

-

รวมทัง้ หมด

ประกันภัยความเสีย่ งสินทรัพย์
โรงงาน สิง่ ปลูกสร้างอาคาร
แผนผัง เครือ่ งสาธารณูปโภค
เครือ่ งจักรต่างๆ แท็งก์เก็บ หม้อ
ไอนํ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า สิง่
ปลูกสร้างไบโอแก๊ส
ประกันภัยเสีย่ งทรัพย์สนิ หม้อเกิด
ไอนํ้า
ภัยจากการนัดหยุดงาน ภัยจาก
การจลาจล
ภัยต่อเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ภัยจากนํ้าท่วม ลมพายุ
แผ่นดินไหว ลูกเห็บ
ภัยจากนํ้าท่วม
โจรกรรมทีป่ รากฏร่องรอยการงัด
แงะ
การแตกหักโดยอุบตั เิ หตุของ
กระจก
ประกันอัคคีภยั (สต็อกถ่านหิน)
ประกันความเสีย่ งภัยสิง่ ปลูกสร้าง
(ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม
ปรับปรุงอาคาร เฟอร์นิเจอร์
เครือ่ งตกแต่งตรึงตรา เครือ่ งใช้ใน
สํานักงาน กําแพง ประตู รัว้
รวมถึงระบบประปา ระบบ
โทรทัศน์ ระบบดับเพลิง ระบบ
สาธารณูปโภค
ภัยเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
โจรกรรมทีป่ รากฏร่องรอยการงัด
แงะ
ภัยความเสียหายเนื่องจากการ
แตกร้าวของแผ่นกระจก
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก
ภัยจากลมพายุ และแผ่นดินไหว
ภัยจารการจลาจลและการนัดหยุด
งาน

ผูร้ บั ผลประโยชน์

วงเงิ นประกัน (บาท)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

518,697,309.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

50,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

50,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

20,000,000.0
ภัยละ 20,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0
10,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

7,000,000.0
1,250,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

10,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

1,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ภัยละ 10,000,000.0

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ภัยละ 20,000,000.0
12,309,897,309
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

5.3

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เห็นว่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ร่วม หรือสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่ ช่องทางในการหารายได้ และเพิม่
ความสามารถในการทํากําไรของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในการบริหารงานของบริษทั ร่วมหรือย่อยดังกล่าว บริษทั ฯ จะแต่งตัง้
ตัวแทนจากบริษทั ฯ เข้าไปร่วมเป็ นกรรมการในบริษทั นัน้ ๆ ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษทั ย่อย ให้เป็ นไปในทิศทางทีเ่ หมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทั ฯ ในภาพรวม
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั ย่อย 12 บริษทั คือ
บริ ษทั ย่อย
บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (“TIS”)
บริษทั เอ็นไวรอนเม้นท์พลั พ์แอนด์ เปเปอร์ จํากัด (“EPPCO”)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
100.0
100.0 โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ตรงร้อยละ 74
และถือหุน้ ผ่าน PSP ร้อยละ 26.0

บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”)

100.0

บริษทั เพิม่ สินพัฒนา จํากัด (“PSP”)

100.0

บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด (“KTBP”)

100.0

บริษทั เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จํากัด (“KTF”)

100.0 โดยบริษทั ฯถือทัง้ หมดหุน้ ผ่าน EPC

บริษทั ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จํากัด (“TEP”)

100.0

บริษทั ทรัพย์ศริ เิ กษตร จํากัด (“SSK”)

100.0

บริษทั รวมผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด ("RPBP")

100.0

บริษทั ลพบุร ี อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ จํากัด ("LIS")

100.0 โดยบริษทั ฯถือทัง้ หมดหุน้ ผ่าน PSP

บริษทั ลพบุรไี บโอเอทานอล จํากัด ("LBE")

100.0 โดยบริษทั ฯถือทัง้ หมดหุน้ ผ่าน PSP

บริษทั ลพบุรไี บโอเพาเวอร์ จํากัด ("LBP")

100.0 โดยบริษทั ฯถือทัง้ หมดหุน้ ผ่าน PSP

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อยดังกล่าว
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