บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

5.

สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทและบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทมีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อม
ราคาสะสมตามที่ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทรวมทั้งหมดเทากับ 3,070,645,812 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อม
(บาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
ที่ดิน

119,428,567

เปนเจาของ /เชารยะยาว

เปนหลักประกันการกูยืม1

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

387,605,349

เปนเจาของ

เปนหลักประกันการกูยืม1

รายการ

1,953,324,005
เครื่องจักร เครื่องตกแตงและอุปกรณ
เปนเจาของ
เปนหลักประกันการกูยืม1
สินทรัพยระหวางกอสราง
610,287,891
เปนเจาของ
เปนหลักประกันการกูยืม1
รวมทั้งหมด
3,070,645,812
1
หมายเหตุ: บริษัทไดจดจํานองที่ดินสิ่งปลูกสรางบนที่ดินและเครื่องจักรไวกับสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดที่ตั้งพื้นที่ใชงานและวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยที่สําคัญในการดําเนินกิจการของกลุม
บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 สามารถสรุปไดดังนี้
สินทรัพย

ที่ตั้ง

ที่ดิน

- ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย
- ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

วัตถุประสงค
การถือครอง
- 913 ไร 3 งาน 5 ตารางวา ใชเปนที่ตั้งโรงงาน
สําหรับการผลิตนํ้าตาล
- 632 ไร 2 งาน 23 ตารางวา โรงไฟฟาชีวมวล และ
โรงงานผลิตปุยอินทรีย
พื้นที่

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ และ

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม1
เปนหลักประกัน

บางสวนทําสัญญา

ในการกูยืม1

เชาระยะยาว
ที่ดิน

- ต.ไทยเจริญ

- 51 ไร 3 งาน 93 ตารางวา

ใชเปนพื้นที่ปลูกออย

อ.ละหานทราย

เปนเจาของ

ของบริษัท

จ.บุรีรัมย
รวม

1,598 ไร 1 งาน 21 ตารางวา

หมายเหตุ:1บริษัทไดจดจํานองที่ดินบางสวนไวกับสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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-

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

5.1.2

อาคารและสิ่งปลูกสรางของกลุมบริษัท
สินทรัพย

โรงงานน้ําตาล BSF
- อาคารโรงงานน้ําตาล - พื้นที่รวม 11,967 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง
ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

- โกดังเก็บน้ําตาลและวัตถุดิบ - พื้นที่รวม 24,236 ตาราง

วัตถุประสงค
การถือครอง
ใชในการผลิต

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เปนเจาของ

และจัดเก็บ

ภาระผูกพัน1
เปนหลักประกัน
ในการกูยืม

น้ําตาล

เมตร
- อาคารสํานักงาน อาคารซอมบํารุง
- อาคารที่พักพนักงานปอมยามอาคารพัสดุ และอื่นๆ
โรงไฟฟา BEC
- อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟา - พื้นที่ 1,080 ตารางเมตร

ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย

- โรงงานและอาคาร - พื้นที่รวม

ใชในการผลิต

เปนเจาของ

และจําหนาย

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม

ไฟฟา

50,192 ตารางเมตร
- โกดังเก็บกากออย - 1โรง พื้นที่ 2,592 ตารางเมตร
- บอบําบัดน้ําเสีย
- อาคารสํานักงานสาขา
- อาคารที่พักพนักงานปอมยามอาคารพัสดุ
ปุยตรากุญแจ KBF

ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย

ใชในการผลิต

จ.บุรีรัมย

เปนที่ตั้ง

- สํานักงานสงเสริมเขต 1

บ.สาวเอ อ.คูเมือง

สํานักงานเขต

- สํานักงานสงเสริมเขต 2

บ.หนองเครือ อ.เมือง

สงเสริม

- สํานักงานสงเสริมเขต 3

บ.โนนเขวา อ.แคนดง

ใหบริการ

- สํานักงานสงเสริมเขต 4

บ.ละกอ อ.สตึก

ชาวไรเกี่ยวกับ

- สํานักงานสงเสริมเขต 5

อ.ลําทะเมนชัย

การเพาะปลูก

- สํานักงานสงเสริมเขต 6

บ.นาสีนวล อ.ลําปลายมาศ

- สํานักงานสงเสริมเขต 7

บ.หนองไผ อ.สตึก

- สํานักงานสงเสริมเขต 8

บ.เสม็ด อ.สตึก

- สํานักงานสงเสริมเขต 9

บ.กระเดือง อ.นางรอง

- สํานักงานสงเสริมเขต 10

อ.บานดาน

- ลานพักหมอกรอง - พื้นที่ 48,000 ตารางเมตร

เปนเจาของ

และจัดเก็บปุย

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม

- อาคารผลิต - พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
- โกดังเก็บสินคา - พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร
- อาคารโรงจักร และสํานักงาน - พื้นที่ 5,000 ตาราง
เมตร
- พื้นที่ระบบบําบัดและน้ําเสีย - พื้นที่ 60 ตารางเมตร
สํานักงานเขตสงเสริม 10 สถานี

อาคารสํานักงานของบริษัท

หอง ชั้น 7 นิติบุคลอาคาร
พญาไทยพลาซา

1

ใชเปนที่ตั้ง

เชา

-

เปนเจาของ

เปนหลักประกัน

สํานักงาน

หมายเหตุ: บริษัทไดจดจํานองอาคารไวกับสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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ในการกูยืม

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

5.1.3

เครื่องจักรของกลุมบริษัท
สินทรัพย

เครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตนํ้าตาลของBSF
- เครื่องจักรใชในกระบวนการหีบสกัดนํ้าออยขนาด
14,000 ตันออยตอวัน
 เครื่องลงออยจํานวน 7 เครื่อง
 เครื่องเตรียมออยจํานวน 2 เครื่อง
 ชุดหีบออยจํานวน 10 ชุด
- กระบวนการทํานํ้าออยใหใสขนาด 14,000 ตันนํ้าออย
ตอวัน
 หมออุนจํานวน 6 หมอ
 ชุดหมอตมจํานวน 3 หมอ
 หมอกรองจํานวน 4 หมอ
- กระบวนการตมเคี่ยวนํ้าตาลใหตกผลึกขนาด 1,680
ตันนํ้าตาลตอวัน
 หมอเคี่ยวนํ้าเชื่อมใหตกผลึกจํานวน 6 หมอ
- กระบวนการปนแยกนํ้าตาลและทําใหแหงขนาด 1,680
ตันนํ้าตาลตอวัน
 หมอปนแยกนํ้าเลี้ยงออกจากนํ้าตาลจํานวน 11 หมอ
- กระบวนการอบแหงนํ้าตาล 1,680 ตันนํ้าตาลตอวัน
 เครื่องอบนํ้าตาลจํานวน 2 เครื่อง
- ชุดกําเนิดไฟฟา
 เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 1 เครื่อง
 หมอแปลงไฟฟาจํานวน 9 เครื่อง
 ปนจั่นจํานวน 9 เครื่อง
โรงไฟฟา BEC
- ชุดกําเนิดไฟฟา
 เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 2 เครื่อง
 หมอแปลงไฟฟาจํานวน 2 เครื่อง
 ปนจั่นจํานวน 2 เครื่อง
โรงปุย KBF
- เครื่องคัดเม็ดปุยจํานวน 2 เครื่อง

ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

วัตถุประสงค
การถือครอง
ใชในการผลิต
นํ้าตาล

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เปนเจาของ

ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง
จ.บุรีรัมย

ใชในการผลิต
ไฟฟา

เปนเจาของ

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม

ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

ใชในการผลิต
นํ้าตาล

เปนเจาของ

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม

ที่ตั้ง

ภาระผูกผัน 1
เปนหลักประกัน
ในการกูยืม

- เครื่องตีวัตถุดิบปน ใหมจํานวน 3 เครื่อง
- เครื่องมือและเครื่องใชโรงงานเครื่องตกแตงและ
อุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ
หมายเหตุ: 1 บริษัทไดจดจํานองเครื่องจักรสวนใหญของกลุมบริษัทไวกับสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูร ะยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
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บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

5.1.4

สินทรัพยที่ไมมีตัวตนของกลุมบริษัท
สินทรัพย

วัตถุประสงคในการถือครอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานทั่วไปซึ่งรวมถึงโปรแกรม
บัญชีโปรแกรมบันทึกขอมูลฝายไรและขอมูลการผลิตน้ําตาลเปนตน

5.1.5

เครื่องหมายการคาของกลุมบริษัท
เครื่องหมายการคา

วัตถุประสงคในการถือครอง
ใชเปนเครื่องหมายการคาสําหรับ

วันที่จดทะเบียน
อยูระหวางการจดทะเบียน

น้ําตาลทรายสีรําและน้ําตาลทรายดิบ
ใชเปนเครื่องหมายการคาสําหรับปุย

5.2

อยูระหวางการจดทะเบียน

ประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

กรมธรรมประกันภัยของกลุมบริษัทเปนประเภทกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยและกรมธรรมประกันอัคคีภัย ซึ่ง
ความคุมครองครอบคลุมถึงความเสียหาย เนื่องจากเครื่องจักรชํารุดและความเสียหายเนื่องจากหมอกําเนิดไอน้ําและถังอัด
ความดัน (Machinery Breakdown/Boiler Insurance) สินคาวัตถุดิบกึ่งวัตถุดิบระหวางผลิตกึ่งสําเร็จรูปทั้งภายในและภายนอก
และวัสดุหีบหอกากน้ําตาลและกากออยและประกันภัยความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก เชน การเสียชีวิตการบาดเจ็บทาง
รางกายหรือการเจ็บปวยของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทโดยกลุมบริษัทมีจํานวนเงินเอาประกันตาม
กรมธรรมรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ทั้งหมดเปนจํานวน 3,762,877,000 บาท ดังแสดงตอไปนี้
บริษัท

รายละเอียดทรัพยสินเอาประกัน

ผูรับผลประโยชน

BSF

- สิ่งปลูกสรางตัวอาคารโรงงาน (ไมรวมรากฐาน) อาคารโกดังเก็บ
น้ําตาล
- เครื่องจักรในการผลิตน้ําตาล
- สตอกสินคานํ้าตาลทรายขาวนํ้าตาลและนํ้าตาลทรายดิบ
- สิ่งปลูกสรางตัวอาคารโรงงาน (ไมรวมรากฐาน)
- เครื่องจักรในการผลิตไฟฟา
- อุปกรณสํานักงาน
- สตอกวัตถุดิบ
- สิ่งปลูกสรางตัวอาคารโรงงาน (ไมรวมรากฐาน)
- เครื่องจักรในการผลิตปุย
รวมทั้งหมด

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

BEC

KBF
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ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

วงเงินประกัน
(บาท)
124,848,000
1,300,029,000
1,900,000,000
54,000,000
331,000,000
500,000
2,500,000
45,000,000
5,000,000
3,762,877,000

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

5.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย

บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะลงทุ น เฉพาะในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท เห็ น ว า จะก อ ให เ กิ ด
ประโยชนรวมหรือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มชองทางในการหารายไดและเพิ่มความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการในการบริหารงานของบริษัทยอยดังกลาว เปนกรรมการชุดเดียวกับบริษัท Holding และบริษัท
แกนเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัท
ในภาพรวม
ปจจุบันบริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย 5 บริษัท คือ
บริษัทยอย

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
99.90
99.99
บจ. บุรีรัมยพลังงานถือ รอยละ 99.99
99.99
99.99

บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรรีรัมย จํากัด(“BSF”)
บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด (“BEC”)
บริษัท บุรีรัมยเพาเวอร จํากัด (“BPC”)
บริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด (“BRD”)
บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด (“KBF”)
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