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5.

สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทและบริษัทยอย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทมีมูลคาสุทธิหลังหักคา
เสื่ อมราคาสะสมตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริ ษัท รวมทั้งหมดเท ากั บ 2,281,416,246 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
รายการ

มูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อม
(บาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
ที่ดิน และสวนปรับปรุงที่ดิน
92,220,917 เปนเจาของ / เชาระยะยาว
เปนหลักประกันการกูยืม1
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
340,374,133
เปนเจาของ
เปนหลักประกันการกูยืม1
เครื่องจักร เครื่องตกแตงและอุปกรณ
985,590,638
เปนเจาของ
เปนหลักประกันการกูยืม1
และยานพาหนะ
สินทรัพยระหวางกอสราง
863,230,558
เปนเจาของ
เปนหลักประกันการกูยืม1
รวมทั้งหมด
2,281,416,246
1
หมายเหตุ: บริษัทไดจดจํานองที่ดินสิ่งปลูกสรางบนที่ดินและเครื่องจักรไวกับสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดที่ตั้งพื้นที่ใชงานและวัตถุประสงคการถือครองสินทรัพยที่สําคัญในการดําเนินกิจการของกลุม
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สามารถสรุปไดดังนี้
5.1.1

ที่ดิน
วัตถุประสงค

สินทรัพย

ที่ตั้ง

พื้นที่

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ

บางสวนเปน
หลักประกัน
ในการกูยืม1
บางสวนเปน
หลักประกัน
ในการกูยืม1
-

การถือครอง
ที่ดิน

- ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

ที่ดิน

- ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

- 967 ไร 89 งาน 5 ตารางวา ใชเปนที่ตั้งโรงงาน
สําหรับการผลิตนํ้าตาล

- 632 ไร 2 งาน 23 ตารางวา ใชเปนที่ตั้งโรงไฟฟา
เปนเจาของ
ชีวมวล และโรงงานผลิต
และบางสวนทํา
ปุยอินทรีย
สัญญาเชาระยะยาว
ที่ดิน
- ต.ไทยเจริญ
- 51 ไร 3 งาน 93 ตารางวา
ใชเปนพื้นที่ปลูกออย
เปนเจาของ
อ.ละหานทราย
สําหรับเปนแปลงทดลอง
จ.บุรีรัมย
เพื่อใชในการวิจัย
และพัฒนา
รวม
1,650 ไร 95 งาน 21 ตารางวา
1
หมายเหตุ: บริษัทไดจดจํานองที่ดินบางสวนไวกับสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สําหรับสัญญาเชาที่ดินระยะยาว เปนสัญญาเชาระหวางบริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด และ คุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
คณะกรรมการ และกรรมการบริหาร (โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 14 รายการระหวางกัน) ทั้งนี้สัญญาเชามี
ระยะเวลา 25 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2579
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5.1.2

อาคารและสิ่งปลูกสรางของกลุมบริษัท
สินทรัพย

โรงงานน้ําตาล BSF
- อาคารโรงงานน้ําตาล - พื้นที่รวม 11,967 ตารางเมตร
- โกดังเก็บน้ําตาลและวัตถุดิบ - พื้นที่รวม 24,236 ตาราง
เมตร
- อาคารสํานักงาน อาคารซอมบํารุง
- อาคารที่พักพนักงานปอมยามอาคารพัสดุ และอื่น ๆ
โรงไฟฟา BEC
- อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟา - พื้นที่ 1,080 ตารางเมตร
- โรงงานและอาคาร - พื้นที่รวม
50,192 ตารางเมตร
- โกดังเก็บกากออย - 1โรง พื้นที่ 2,592 ตารางเมตร
- บอบําบัดน้ําเสีย
- อาคารสํานักงานสาขา
- อาคารที่พักพนักงานปอมยามอาคารพัสดุ
ปุยตรากุญแจ KBF
- ลานพักหมอกรอง - พื้นที่ 48,000 ตารางเมตร
- อาคารผลิต - พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
- โกดังเก็บสินคา - พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร
- อาคารโรงจักร และสํานักงาน - พื้นที่ 5,000 ตาราง
เมตร
- พื้นที่ระบบบําบัดและน้ําเสีย - พื้นที่ 60 ตารางเมตร
สํานักงานเขตสงเสริม 10 สถานี
- สํานักงานสงเสริมเขต 1
- สํานักงานสงเสริมเขต 2
- สํานักงานสงเสริมเขต 3
- สํานักงานสงเสริมเขต 4
- สํานักงานสงเสริมเขต 5
- สํานักงานสงเสริมเขต 6
- สํานักงานสงเสริมเขต 7
- สํานักงานสงเสริมเขต 8
- สํานักงานสงเสริมเขต 9
- สํานักงานสงเสริมเขต 10
อาคารสํานักงานของบริษัท

วัตถุประสงค
การถือครอง
ใชในการผลิต
และจัดเก็บ
น้ําตาล

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เปนเจาของ

ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย

ใชในการผลิต
และจําหนาย
ไฟฟา

เปนเจาของ

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม

ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย

ใชในการผลิต
และจัดเก็บปุย

เปนเจาของ

เปนหลักประกัน
ในการกูยืม

สถานที่ตั้ง
ต.หินเหล็กไฟ
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย

ภาระผูกพัน1
เปนหลักประกัน
ในการกูยืม

จ.บุรีรัมย
เปนที่ตั้ง
เชา
บ.สาวเอ อ.คูเมือง
สํานักงานเขต
สงเสริม
บ.หนองเครือ อ.เมือง
บ.โนนเขวา อ.แคนดง
ใหบริการ
ชาวไรเกี่ยวกับ
บ.ละกอ อ.สตึก
อ.ลําทะเมนชัย
การเพาะปลูก
บ.นาสีนวล อ.ลําปลายมาศ
บ.หนองไผ อ.สตึก
บ.เสม็ด อ.สตึก
บ.กระเดือง อ.นางรอง
อ.บานดาน
หอง 128/77-78 ชั้น 7 นิติ ใชเปนที่ตั้ง
เปนเจาของ เปนหลักประกัน
บุคลอาคารพญาไทย
สํานักงาน
ในการกูยืม
พลาซา
1
หมายเหตุ: บริษัทไดจดจํานองอาคารไวกับสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน
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5.1.3

เครื่องจักรของกลุมบริษัท
สินทรัพย

ที่ตั้ง

วัตถุประสงค
การถือครอง
ใชในการผลิต
นํ้าตาล

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เปนเจาของ

ภาระผูกผัน 1

เครื่องจักรหลักที่ใชในการผลิตนํ้าตาลของ BSF
ต.หินเหล็กไฟ
เปนหลักประกัน
- เครื่องจักรใชในกระบวนการหีบสกัดนํ้าออยขนาด
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย
ในการกูยืม
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
ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง
ใชในการผลิต
เปนเจาของ เปนหลักประกัน
- ชุดกําเนิดไฟฟา
จ.บุรีรัมย
ไฟฟา
ในการกูยืม
 เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 2 เครื่อง
 หมอแปลงไฟฟาจํานวน 2 เครื่อง
 ปนจั่นจํานวน 2 เครื่อง
โรงปุย KBF
ต.หินเหล็กไฟ
ใชในการผลิต
เปนเจาของ เปนหลักประกัน
- เครื่องคัดเม็ดปุยจํานวน 2 เครื่อง
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย
นํ้าตาล
ในการกูยืม
- เครื่องตีวัตถุดิบปน ใหมจํานวน 3 เครื่อง
- เครื่องมือและเครื่องใชโรงงานเครื่องตกแตงและ
อุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ
หมายเหตุ: 1 บริษัทไดจดจํานองเครื่องจักรสวนใหญของกลุมบริษัทไวกับสถาบันการเงินเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูร ะยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
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5.1.4

5.1.5

อุปกรณ
อุปกรณของ BRD

วัตถุประสงคในการถือครอง

อุปกรณ : เครื่องบิน UAV
คุณลักษณะทางกายภาพ : ตัววัสดุโครงสราง
เปนอลูมิเนียม แขนและใบพัดเปนไฟเบอร
ขนาดตัวเครื่องประมาณ 1 เมตร

ใชสํารวจ ถายภาพ แปลงออย เพื่อนํามา
ประมวลผล ตรวจสอบแปลงออย จํานวนแปลง
อัตราการงอก การเจริญเติบโต โรคแมลง
การประเมินผลผลิต การเก็บเกี่ยว และอื่น ๆ

สินทรัพยที่ไมมีตัวตนของกลุมบริษัท
สินทรัพย
โปรแกรมคอมพิวเตอร

5.1.6

มูลคาสุทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
180,644บาท

วัตถุประสงคในการถือครอง
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ ใชในงานทั่วไปซึ่งรวมถึงโปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบันทึกขอมูลฝายไรและขอมูลการผลิตน้ําตาลเปนตน

เครื่องหมายการคาของกลุมบริษัท
เครื่องหมายการคา

วัตถุประสงคในการถือครอง
ใชเปนเครื่องหมายการคาสําหรับน้ําตาล
ทรายสีรําและน้ําตาลทรายดิบ

วันที่ไดรับการจดทะเบียน
น้ําตาลทรายขาว
วันที่ยื่นคําขอ : 11 กันยายน 2556
วันที่ประกาศโฆษณา : 18 กรกฎาคม 2557

ใชเปนเครื่องหมายการคาสําหรับปุยอินทรีย รายการปุยอินทรีย
วันที่ยื่นคําขอ : 28 สิงหาคม 2556
วันที่ประกาศโฆษณา : 26 มิถุนายน 2557

ใชเปนเครื่องหมายการคาสําหรับปุยเคมี

รายการปุยเคมี
วันที่ยื่นคําขอ : 20 พฤษภาคม 2557
วันที่ประกาศโฆษณา : รอคิวในการประกาศ

หมายเหตุ : นายทะเบียนจะประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนไวใน หนังสือประกาศโฆษณา คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ที่ออกโดยสํานัก
เครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เปนระยะเวลา 90 วัน หากไมมีการคัดคาน เจาหนาที่จะจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาตอไป
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5.2

ประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

กรมธรรมประกันภัยของกลุมบริษัท เปนประเภทกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัย และกรมธรรมประกันอัคคีภัย
โดยกลุมบริษัทมีจํานวนเงินเอาประกันตามกรมธรรมรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งหมดเปนจํานวน 3,762,877,000 บาท
ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
บริษัท

รายละเอียดทรัพยสินเอา
ลักษณะการ
ประกัน
ประกันภัย
BSF - สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร
ประกัน
โรงงาน (ไมรวมรากฐาน)
อัคคีภยั
อาคารโกดังเก็บน้ําตาล
- เครื่องจักรในการผลิตน้ําตาล
- สตอกสินคานํ้าตาลทรายขาว
นํ้าตาลและนํ้าตาลทรายดิบ
BEC - สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร
ประกัน
โรงงาน
เสี่ยงภัย
(ไมรวมรากฐาน)
ทรัพยสิน
- เครื่องจักรในการผลิตไฟฟา
- อุปกรณสํานักงาน
- สตอกวัตถุดิบ
KBF - สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร
ประกัน
โรงงาน
อัคคีภยั
(ไมรวมรากฐาน)
- เครื่องจักรในการผลิตปุย
รวมทั้งหมด
1
หมายเหตุ: อยูในระหวางการตออายุสัญญา

ผูรับ
ผลประโยชน
สถาบัน
การเงินแหง
หนึ่ง

วันที่เริ่มทํา
ประกันภัย
31 ตุลาคม 2556

วันหมดอายุ
31 ตุลาคม 2557

วงเงินประกัน
(บาท)
124,848,000

1,300,029,000
1,900,000,000
สถาบัน
การเงินแหง
หนึ่ง

20 พฤศจิกายน 2556

สถาบัน
การเงินแหง
หนึ่ง

10 กันยายน 2556

20 พฤศจิกายน 2557

54,000,000

10 กันยายน 25571

331,000,000
500,000
2,500,000
45,000,000

5,000,000
3,762,877,000

ประกันอัคคีภัย บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด มีการทําประกันภัยเสริมเพิ่มเติมจากการประกันอัคคีภัย ดังตอไปนี้
ความรับผิด
- ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนือ่ งมาจาก ไฟไหม ฟาผา
แรงระเบิดของแกสที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชน
เพื่อการอยูอาศัยเทานั้น

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดแตละครัง้
- 10 ลานบาทตอครั้ง และทุกครั้งสําหรับความสูญเสียหรือเสียหาย
ตอสตอกสินคา
- 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ํา 100,000 บาท ตอครั้งและทุกครั้ง
ยกเวนความสูญเสียหรือเสียหายตอสตอกสินคา

- คุมครองความเสียหายอันเกิดจากภัยระเบิด ภัยจากการเฉีย่ วหรือ
การชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยอากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยจากการลุกไหมหรือการระเบิดเนื่องจาก
การระอุตามธรรมชาติ
- การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย
(ยกเวนการกระทําเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
- คุมครองความเสียหายอันเกิดจากภัยตอเครื่องไฟฟา ยกเวน
หมอแปลง HTT, Fuji Electric, ถิรไทย และ Electric Bau (EBG)
(ถามี)

- 10 ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- 1 ลานบาทตอครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
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ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน ของบริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด เปนกรมธรรมประกันภัย ที่คุมครองความเสียหายโดยตรง
ตอสินทรัพยที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม ฟาผา ภัยลมพายุ ภัยน้ําทวม ภัยลูกเห็บ ภัยแผนดินไหว หรือภูเขา
ไฟระเบิดหรือคลื่นใตน้ําหรือสึนามิ ภัยจากยวดยานพาหนะภัยจากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ํา ภัยจาก
การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมีเจตนาราย ภัยจากการลุกไหมหรือการระอุหรือการระเบิดตามธรรมชาติและ
อุบัติเหตุตา ง ๆ ที่มิอาจคาดถึงจากปจจัยภายนอก โดยมีจํานวนเงินจํากัดความรับผิดดังนี้
ความรับผิด

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดแตละครัง้

- ภัยลมพายุ ภัยน้ําทวม ภัยแผนดินไหว
ภัยจากลูกเห็บ
- ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทําอันมี
เจตนาราย
- ความเสียหายจากการโจรกรรมที่ปรากฏรองรอยงัดแงะ
การชิงสินทรัพย การปลนสินทรัพย
- ความเสียหายตอกระจกที่ติดตั้งอยูกับตัวอาคาร
- ความเสียหายตอเครื่องใชไฟฟา
- ความรับผิดชอบตอชีวิต รางกาย
และสินทรัพยตอบุคคลภายนอก
อันเนื่องมาจากความบกพรอง
ความประมาทเลินเลอของบริษัท
- ความเสียหายตอเครื่องจักร

สูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท

จํานวนเงินจํากัดความรับผิด
ตลอดระยะเวลาประกันภัย
สูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท

สูงสุดไมเกิน 20 ลานบาท

สูงสุดไมเกิน 20 ลานบาท

สูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท

สูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท

สูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท
สูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท
สูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท

สูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท
สูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท
สูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท

สูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท

สูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท

ประกันอัคคีภัย ของบริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด มีเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย ดังตอไปนี้
ความรับผิด
-

ขอยกเวนสงครามและการกอการราย
คุมครองความเสียหายอันเกิดจากลมพายุ
คุมครองความเสียหายอันเกิดจากภัยน้ําทวม
คุมครองความเสียหายอันเกิดจากภัยแผนดินไหว
หรือภูเขาไฟระเบิด คลื่นใตน้ํา หรือสึนามิ

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดแตละครัง้
สูงสุดไมเกิน 1 ลานบาท
สูงสุดไมเกิน 1 ลานบาท
สูงสุดไมเกิน 1 ลานบาท
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จํานวนเงินจํากัดความรับผิดตลอด
ระยะเวลาประกันภัย
1 ลานบาท
1 ลานบาท
1 ลานบาท

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
ที่ประกอบธุรกิจหลักเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชนตอบ
แทนสูงสุดแกบริษัทในภาพรวม
ปจจุบันบริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย 5 บริษัท คือ
บริษัทยอย

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)
99.90
99.99
บจ. บุรีรัมยพลังงาน ถือหุนรอยละ 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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