บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ตามทีป่ รากฏในงบการเงินของบริษทั ฯ มีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ทีด่ นิ
อาคารสานักงานและอาคารโรงงานพร้อมส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ
เครื่องจักร

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
82.11
เป็ นเจ้าของ
เป็ นหลักประกันเงินกู้
344.64
เป็ นเจ้าของ
เป็ นหลักประกันเงินกู้
1,253.56

เป็ นเจ้าของ

เป็ นหลักประกันเงินกู้

9.97

เป็ นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน

เครื่องใช้สานักงานและเครื่องตกแต่ง

16.35

เป็ นเจ้าของ

ไม่มภี าระผูกพัน

ยานพาหนะ

10.59

เป็ นเจ้าของ

มีภาระผูกพัน

อื่นๆ 1

19.24

อุปกรณ์และเครื่องมือโรงงาน

รวม

1,736.46
1

หมายเหตุ สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ สุทธิ ประกอบด้วย อุปกรณ์โครงการน้าหยด งานระหว่างก่อสร้าง และค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่า

ทัง้ นี้ รายการทรัพย์สนิ ถาวรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้นสามารถแสดงรายละเอียดตาม
ประเภทของทรัพย์สนิ และจาแนกตามบริษทั ได้ดงั นี้
5.1.1 ที่ดิน
เจ้าของ
ที่ตงั ้
กรรมสิ ทธิ์
บริษทั ฯ
อ.เมือง จ.ชุมพร

พืน้ ที่
(ไร่-งาน-วา)
213-2-16

ลักษณะของ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

บริษทั ฯ

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

225-1-89

เป็ นเจ้าของ

บริษทั ฯ

อ.เมือง จ.ชุมพร

29-0-37

เป็ นเจ้าของ

บริษทั ฯ

จ. ชุมพร

37-1-81

เป็ นเจ้าของ
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วัตถุประสงค์การถือ
ครอง
จดจานองกับธนาคาร เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ โรงสกัด
น้ามันปาล์มดิบ
จดจานองกับธนาคาร เพื่อเป็ นทีต่ งั ้ โรงสกัด
น้ามันปาล์มดิบ และ
โรงงานผลิตไฟฟ้า
จดจานองกับธนาคาร เพื่อเป็ นทีต่ งั ้
โรงงานผลิตไฟฟ้า
ภาระผูกพัน

ไม่มภี าระผูกพัน

เพื่อใช้เป็ นจุดรับซือ้
ปาล์ม

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

เจ้าของ
ที่ตงั ้
กรรมสิ ทธิ์
บริษทั ฯ
อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร

พืน้ ที่
(ไร่-งาน-วา)
0-0-40

ลักษณะของ
กรรมสิ ทธิ์
เป็ นเจ้าของ

ภาระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง
ทีป่ กั เสาไฟฟ้าและวาง
หม้อแปลง ในการนา
ไฟฟ้ามาใช้ในเครื่องสูบ
น้า

รวม 505 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา
นอกจากทีด่ นิ ดังกล่าวข้างต้นทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจแล้ว วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม ยังเป็ น
เจ้าของทีด่ นิ ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 9 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา ซึง่ มีมลู ค่าทางบัญชีเท่ากับ 1,150,000 บาท ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 ปจั จุบนั ทีด่ นิ ดังกล่าวไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1.2 อาคารสานักงานและอาคารโรงงานพร้อมส่วนปรับปรุงที่ดิน
รายการ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์การใช้งาน

- อาคาร 21 หลัง พืน้ ที่
16,950 ตารางเมตร

เป็ นเจ้าของ

จดจานองกับ
ธนาคาร

เพื่อผลิตน้ามันปาล์มดิบ

- อาคาร 11 หลังพืน้ ที่
6,636 ตารางเมตร

เป็ นเจ้าของ

จดจานองกับ
ธนาคาร

เพื่อผลิตน้ามันปาล์มดิบ

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ - อาคาร Biogas
ทุ่งคา
Station และ Blower
อ.เมือง จ.ชุมพร
Room พืน้ ที่ 678
ตารางเมตร
- อาคารโรงจอดรถชัน้
เดียว พืน้ ที่ 150
ตารางเมตร

เป็ นเจ้าของ

จดจานองกับ
ธนาคาร

เพื่อผลิตไฟฟ้า

สถานที่ตงั ้
โรงงานสกัดน้ามัน
ปาล์มดิบทุ่งคา
อ.เมือง จ.ชุมพร
โรงงานสกัดน้ามัน
ปาล์มดิบท่าแซะ
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั ้

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็ นเจ้าของ

จดจานองกับ
ธนาคาร

เพื่อผลิตไฟฟ้า

เช่าตามสัญญาเช่า 3
ปี

-

เพื่อเป็ นอาคารสานักงาน

- สานักงานรับซือ้ ผล
เช่าตามสัญญาเช่า 3
ปาล์ม บ้านพักคนงาน จุด เป็ นเจ้าของ 3 จุด
โรงคลุมเครื่องชัง่ โรง
ตรวจผลปาล์ม และ
โรงรับผลปาล์ม พืน้ ที่
รวม 3,957.97 ตาราง
เมตร

-

เพื่อใช้เป็ นจุดรับซือ้ ปาล์ม

รายการ

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ - อาคาร Biogas
ท่าแซะ
Station และ Blower
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
Room พืน้ ที่ 697.26
ตารางเมตร
- อาคารโรงจอดรถชัน้
เดียว พืน้ ที่ 150
ตารางเมตร

อาคารชวนะนันท์
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่
เขตห้วยขวาง จ.
กรุงเทพฯ
จุดรับซือ้ ปาล์ม
จ. ชุมพร

- อาคาร Control
Room พืน้ ที่ 517.5
ตารางเมตร
- อาคารสานักงาน
พืน้ ที่ 234 ตาราง
เมตร
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

5.1.3 เครือ่ งจักร
สถานที่ตงั ้
โรงสกัดน้ามันปาล์ม
ดิบทุ่งคา
อ.เมือง จ.ชุมพร

รายการ

- หม้ออบนึ่งฆ่าเชือ้
- เครื่องเทกระบะ
ปาล์ม
- เครื่องแยกผลปาล์ม
จากทะลาย
- เครื่องนวดผลปาล์ม
- เครื่องหีบน้ามัน
ปาล์ม
- เครื่องแยกน้ามัน
ปาล์ม
- เครื่องกาเนิดไอน้า
- เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ด้วยพลังไอน้า
โรงสกัดน้ามันปาล์ม - หม้ออบนึ่งฆ่าเชือ้
ดิบท่าแซะ
- เครื่องเทกระบะ
ปาล์ม
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
- เครื่องแยกผลปาล์ม
จากทะลาย
- เครื่องนวดผลปาล์ม
- เครื่องหีบน้ามัน
ปาล์ม
- เครื่องแยกน้ามัน
ปาล์ม
- เครื่องกาเนิดไอน้า
- เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ด้วยพลังไอน้า
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ - ระบบบานัดน้าเสีย
ทุ่งคา
- เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
อ.เมือง จ.ชุมพร
- ระบบส่งจาหน่าย
ไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ - ระบบบานัดน้าเสีย
ท่าแซะ
- เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
- ระบบส่งจาหน่าย
ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์การใช้
งาน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

จดจานองกับ
ธนาคาร

เพื่อผลิตน้ามันปาล์มดิบ

เป็ นเจ้าของ

จดจานองกับ
ธนาคาร

เพื่อผลิตน้ามันปาล์มดิบ

เป็ นเจ้าของ

จดจานองกับ
ธนาคาร

เพื่อผลิตไฟฟ้า

เป็ นเจ้าของ

จดจานองกับ
ธนาคาร

เพื่อผลิตไฟฟ้า
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

5.2 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สุทธิ
ประเภทสิ นทรัพย์

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนในการพัฒนาและ
ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม

เป็ นเจ้าของ

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 30 มิ .ย. 57
(ล้านบาท)
2.17

เป็ นเจ้าของ

1.68

ภาระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน
ไม่มภี าระผูกพัน

5.3 รายละเอียดการได้รบั อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
ประเภท
กรรมสิ ทธิ์

ผูไ้ ด้รบั สิ ทธิ

สัมปทาน

บ.วิจติ รภัณฑ์
สวนปาล์ม

สัมปทาน

บ.วิจติ รภัณฑ์
ปาล์มออยล์

พืน้ ที่ที่ได้รบั
อนุญาต

พืน้ ที่
เพาะปลูก

วันสิ้ นสุดการ
อนุญาต

19,835 ไร่ 3 งาน
75 ตารางวา

15,984 ไร่

ไตรมาส 1 ปี
2558

9,334 ไร่ 75
ตารางวา

6,804 ไร่

ไตรมาส 4 ปี
2558

ที่ตงั ้
เขตปา่ สงวนแห่งชาติปา่ รับร่อ
และปา่ สลุย
ท้องที่ ต,หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร
เขตปา่ สงวนแห่งชาติปา่ รับร่อ
และปา่ สลุย
ท้องที่ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร

5.4 นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องและเอือ้ ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั ฯ สูงสุด โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทน และความเสีย่ งของการลงทุนเป็ นสาคัญ โดยการพิจารณาการลงทุนจะดาเนินการโดยผ่านการอนุ มตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ในการบริหารงานของบริษทั ย่อย และบริษัท
ร่วม บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนจากบริษทั ฯ เข้าไปร่วมเป็ นกรรมการในบริษทั นัน้ ๆ ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม เพื่อกากับดูแล
การดาเนินงานของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ให้เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่กลุ่ม
บริษทั ฯ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั ย่อย 3 บริษทั
บริษทั ย่อย

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด
บริษทั วีจเี อ็นเนอร์ย่ี จากัด
บริษทั วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด

เพาะปลูกปาล์มน้ามัน
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ขนส่งวัตถุดบิ และสินค้าให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
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สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษทั ฯ
(ร้อยละ)
100
100
100

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

5.5 ประกันธุรกิ จและการประกันภัยทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ทุนประกัน ระยะเวลาในการ
ผูเ้ อาประกันภัย/
(ล้านบาท)
ประกันภัย
ผูร้ บั ผลประโยชน์
ประกัน อัค คีภัย วิน าศภัย ยกเว้น อุ ท กภัย และภัย
1,048.73 1 ม.ค. 2557 ถึง บริษทั ฯ / ธนาคารพาณิชย์
ธรรมชาติ โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบอ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
1 ม.ค. 2558
แห่งหนึ่ง
รวมถึงแร้มป์สะพลี และแร้มป์ปากคลอง อ.ปะทิว จ.
ชุมพร
ประกัน อัค คีภัย วิน าศภัย ยกเว้น อุ ท กภัย และภัย
255.50 2 พ.ย. 2556 ถึง บริษทั วีจเี อ็นเนอร์ย่ี จากัด /
ธรรมชาติ โรงไฟฟ้า อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
2 พ.ย. 2557
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ประกัน อัค คีภัย วิน าศภัย ยกเว้น อุ ท กภัย และภัย
179.50 2 พ.ย. 2556 ถึง บริษทั วีจเี อ็นเนอร์ย่ี จากัด /
ธรรมชาติ โรงไฟฟ้า อ.เมือง จ.ชุมพร
2 พ.ย. 2557
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ประกัน อั ค คี ภั ย วิ น าศภั ย ยกเว้ น ภั ย ธรรมชาติ
724.86 15 ก.ค. 2557 ถึง บริษทั ฯ / ธนาคารพาณิชย์
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ อ.เมือง จ.ชุมพร
15 ก.ค.2558
แห่งหนึ่ง
ประกัน อั ค คี ภั ย วิ น าศภั ย ยกเว้ น ภั ย ธรรมชาติ
127.01 15 ก.ค.2558 ถึง บริษทั ฯ / ธนาคารพาณิชย์
โรงปุ๋ย อ.เมือง จ.ชุมพร
15 ก.ค.2559
แห่งหนึ่ง
ประกันอัคคีภยั วินาศภัย ยกเว้นภัยธรรมชาติ แร้มป์
4.00 15 ก.ค.2557 ถึง บริษทั ฯ
ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร แร้มป์บา้ นใหม่ อ.ท่าแซะ จ.
15 ก.ค.2558
ชุมพร แร้มป์ 189 ม.10 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ประเภทของการประกันภัย

5.6 สัญญาเช่าที่ดิน และอาคารสานักงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าทีด่ นิ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
พืน้ ที่เช่ารวม
(ไร่-งาน-วา)
6-3-11.2
5-0-0
4-3-0

ที่ตงั ้

อายุสญ
ั ญา

10 ปี
(24 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 67)
30 ปี
ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
(10 ต.ค. 48 ถึง 10 ต.ค. 78)
10 ปี
ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
(28 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 76)
ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วัตถุประสงค์การใช้
เพื่อใช้เป็ นจุดรับซือ้ ปาล์มสด
เพื่อใช้เป็ นจุดรับซือ้ ปาล์มสด
เพื่อใช้เป็ นจุดรับซือ้ ปาล์มสด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงานเพื่อประกอบธุรกิจ ซึง่ สามารถสรุปได้
ดังนี้
พืน้ ที่เช่า
574 ตารางเมตร

ที่ตงั ้
อายุสญ
ั ญา
2044 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่
3 ปี
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (1 ก.ย. 57 ถึง 31 ส.ค. 60)
ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 6

วัตถุประสงค์การใช้
สานักงาน

