บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

5.

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน31 ธันวำคม 2556 รำยกำรและมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของ
ทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมทีป่ รำกฏในงบกำรเงินของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี้
รายการ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้านบาท)
32.4362 เป็นเจ้ำของ
57.5056.22 เป็นเจ้ำของ

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร และเครื่องใช้และเครื่อง
ตกแต่งสำนักงำน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงำน
รวม

309.06284.81 เป็นเจ้ำของ
398.99373.65

ภาระผูกพัน
ไม่มีภำระผูกพัน
ไม่มีภำระผูกพัน
ไม่มีภำระผูกพัน

ทั้งนี้ รำยกำรทรัพย์สินถำวรของบริษัทฯ ตำมที่แสดงไว้ข้ำงต้นสำมำรถจำแนกรำยละเอียดได้ดังต่อไปนี้
5.1.1 ที่ดิน และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

ที่ตั้ง
ที่ดิน
อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม

ลักษณะและขนาดพื้นที่
โฉนดเลขที่ 2338 ,2339 ,
2360, 49998 และ 50149
พื้นที่รวม 17 ไร่ 93 ตำรำงวำ
อำคำรโรงงำนจำนวน 5 หลัง
พื้นที่รวม 27,000 ตำรำงเมตร
อำคำรสำนักงำน 2 ชั้น
จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย
รวม 598 ตำรำงเมตร

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์
เป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์

ส่วนที่ 2-5 หน้ำ 1

มูลค่าสุทธิ
หลังหักค่า
เสื่อม
(ล้านบาท)
32.43

56.93

วัตถุประสงค์
ในการถือครอง
เป็นที่ตั้งของโรงงำน
และสำนักงำนของ
บริษัทฯ
เป็นที่ตั้งของโรงงำน
และสำนักงำนของ
บริษัทฯ

ภาระผูกพัน
ไม่มีภำระ
ผูกพัน
ไม่มีภำระ
ผูกพัน

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

5.1.2 เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักร

ที่ตั้ง

- เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET จำนวน
33 สำยกำรผลิต ซึ่งมีกำลังกำรผลิตประมำณ 50 ล้ำนขวด
พลำสติกต่อเดือน
- เครื่องปิดฉลำกขวด PET อัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด ซึ่งมีกำลัง
กำรผลิตประมำณ 6 ล้ำนขวดพลำสติกต่อเดือน
- เครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด ซึ่งมี
กำลังกำรผลิตรวมประมำณ 3.6 ล้ำนขวดพลำสติกต่อเดือน

อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม

ส่วนที่ 2-5 หน้ำ 2

วัตถุประสงค์ใน
การถือครอง
ใช้ในกระบวนกำรผลิต
บรรจุภัณฑ์ประเภทขวด
PET

ภาระผูกพัน
ไม่มีภำระผูกพัน

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

5.1.3 สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ
ประเภทสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เครื่องใช้สำนักงำนและเครือ่ งตกแต่ง
เครื่องมือและเครือ่ งใช้ในโรงงำน

5.2

เป็นเจ้ำของ
เป็นเจ้ำของ

เป็นเจ้ำของ

มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อม
(ล้านบาท)
57.000.31

เป็นเจ้ำของ

25.15

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เครื่องใช้สำนักงำนและเครือ่ งตกแต่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เครื่องมือและเครือ่ งใช้ในโรงงำน

ไม่มีภำระผูกพัน
ไม่มีภำระผูกพัน

ภาระผูกพัน
ไม่มีภำระผูกพัน
ไม่มีภำระผูกพัน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ
ประเภทสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็นเจ้ำของ

5.3

ภาระผูกพัน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ
ประเภทสินทรัพย์

5.2

มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อม
(ล้านบาท)
0.79
24.52

มูลค่าสุทธิหลังหักค่า
เสื่อม
(ล้านบาท)
0.02

วัตถุประสงค์ในการ
ถือครอง

ภาระผูกพัน

ใช้ในกำรดำเนินงำน

ไม่มีภำระผูกพัน

สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยอัคคีภัย และประกันภัยพิบัติ ซึ่งจะคุม้ ครอง
ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ กำรระเบิดจำกแก๊ส ภัยระเบิด ภัยเนื่องจำกน้ำ ภัยลมพำยุ ภัยต่อ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ วำตภัย และธรณีพิบัติภัย โดยประกันภัยของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
ประเภท
สถำนที่เอำประกัน
เวลำสิ้นสุดกำรเอำประกัน
จำนวนเงินเอำประกันทั้งสิ้น
ผู้เอำประกันภัย

5.3

ประกันอัคคีภัย และประกันภัยพิบัติ
7/3 หมู่ 3 ตำบลบำงกระเบำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
19 มกรำคม 25572558 เวลำ 16.00 น.
498766 ล้ำนบำท
บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
บริษัทฯในระยะยำว ทั้งนี้ ในกำรบริหำรงำนของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย บริษัท ฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เข้ำ
ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนที่เหมำะสม เพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทนั้น ๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทำงที่เหมำะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ นอกจำกนี้ ในกำรขออนุมัติเกี่ยวกับกำรลงทุนของบริษัทฯ
ส่วนที่ 2-5 หน้ำ 3

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

จะต้อ งเป็น ไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บตลำดทุ น และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลั กทรัพ ย์ฯ รวมทั้ ง
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2-5 หน้ำ 4

