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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ณ 31 ธนัวาคม  2553 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

รายละเอียดทรัพยสิน 
ขนาด  
(ไร) 

มูลคาสทุธติามบัญช ี(บาท) ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน/ 
วงเงินค้ําประกนั 

วัตถุประสงค 
การใชงาน 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

1. ที่ดนิและสวนปรับปรุง 
- โฉนดเลขที่ 23439-23440 ตั้งอยูที่ 

1/11 หมูที่ 3 ต.ลาดสวาย  อ.ลําลูกกา     
จ.ปทุมธาน ี 

 
5-0-1 

 

 
28,324,286.00 

 
28,324,286.00 

 

 
เจาของ 

 

 
ค้ําประกันเงินกูธนาคาร วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 124.8 ลานบาท 

 
ที่ตั้งสาํนักงาน
ใหญและ
คลังสนิคา 

- โฉนดเลขที่ 1272-1274 ตั้งอยูที ่
47/55-57 อ.เมือง จ.เชยีงใหม 

0-0-66 
 

3,440,000.00 3,440,000.00 เจาของ 
 

ไมมีภาระผูกพัน 
 

สํานกังานเชียงใหม 

- โฉนดเลขที่ 79233 ตั้งอยูที่  308/3-4 
อ.เมือง จ.ระยอง 

0-0-49 493,000.00 493,000.00 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5 ลานบาท 

สํานกังานระยอง 

- โฉนดเลขที่ 149362 ตัง้อยูที่  155/213 
อ.เมือง จ.ระยอง 

0-0-88.6 620,200.00 620,200.00  ไมมีภาระผูกพัน 
 

สํานกังานระยอง 

- โฉนดเลขที่ 20686 ตั้งอยูที่  27/44-45 
อ.อุทัย จ.อยุธยา 

0-0-32 128,000.00 128,000.00 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5.4 ลานบาท 

อดีตสํานักงาน
อยุธยา 

-  ที่ดินคอนโดฯอตุสาหกรรมอาคารนาริ
ตะ เลขที่ 47/390 

 749,160.00 749,160.00 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5 ลานบาท 

อดีตใชเปน
คลังสนิคา 

รวมที่ดิน 33,754,646.00 33,754,646.00  

รายละเอียดทรัพยสิน 
ขนาด  

(ตร.ม.) 
มูลคาสทุธติามบัญช ี(บาท) ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน/ 

วงเงินค้ําประกนั 
วัตถุประสงค 
การใชงาน 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

2. อาคารและสิ่งปลูกสราง 
- ลําลกูกา ปทุมธาน ี

 
7,313.31 

 
72,093,801.68 

 
69,397,504.94 

 

 
เจาของ 

 
ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 

วงเงินรวมทั้งสิน้124.8 ลานบาท 

 
อาคารสํานกังาน
ใหญและ
คลังสนิคา 

- คอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ 
เลขที่ 47/390  แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 

532.06 1,802,008.94 1,665,056.26 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5 ลานบาท 

อดีตใชเปน
คลังสนิคา 

- อ.เมือง จ.เชียงใหม 740 200,820.55 192,064.79 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน สาขาเชียงใหม 

- 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 374 3,315,784.22 3,163,258.14 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5 ลานบาท 

สาขาระยอง 

- 115/213 อ.เมือง จ.ระยอง 400.2 4,693,662.81 4,534,090.68 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน สาขาระยอง 

- อ.อุทัย จ.อยุธยา 432 2,995,186.30 2,863,997.16 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5.4 ลานบาท 

อดีตสํานักงาน
อยุธยา 

รวมอาคารและส่ิงปลูกสราง 85,101,264.50 81,815,971.97  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ: ประกอบดวยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยเพื่อการลงทุน สินทรัพยภายใตสัญญาขายนํ้า โดยไมรวมสิทธิการเชาและสินทรัพยไมมีตัวตน  

5.2  สิทธิการเชา 

 บริษัทมีการทําสัญญาเชาคลังสินคา 2 ฉบบั มีรายละเอยีดดังน้ี.  

 สัญญาเชาคลังสินคาฉบับที่ 1 สัญญาเชาคลังสินคาฉบับที่ 2 

คูสัญญา ผูรับโอนสิทธิ :  บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
ผูโอนสิทธิ     :  บริษัท อโกรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   

ผูเชา      :  บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
ผูใหเชา  :  บริษัท ซี เอ แอนด เอ คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

ลักษณะของ
สัญญา 

สัญญาโอนสิทธิการเชาอาคารพรอมโรงงาน 3 ช้ัน เลขที ่
333/67 หมูที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรนอย  ต.บางรักพัฒนา  อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

สัญญาเชาอาคารพรอมโรงงาน 3 ช้ัน เลขที่ 333/68  หมูที่ 3 ถ.บาง
กรวย-ไทรนอย    ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

วันที่ทําสัญญา
โอนสิทธ ิ

4 มิถุนายน 2547 22 สิงหาคม 2538 

อายุของสัญญา
เชา 

อายุ 30 ป เร่ิม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 อายุ 30 ป เร่ิม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 

อัตราคาเชา คาเซง 2,800,000 บาท 
คาเชา 10 ปแรก      เดือนละ 1,000 บาท 
คาเชา 10 ปที่สอง   เดือนละ 1,500 บาท 
คาเชา 10 ปที่สาม   เดือนละ 2,000 บาท 

คาเซง 2,800,000 บาท 
คาเชา 10 ปแรก      เดือนละ 1,000 บาท 
คาเชา 10 ปที่สอง   เดือนละ 1,500 บาท 
คาเชา 10 ปที่สาม   เดือนละ 2,000 บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสทิธิการเชาตามงบการเงินรวมมูลคาเทากับ 3.28 ลาน
บาท และ 3.05 ลานบาท ตามลําดับ 

5.3 สัญญาเชา   

บริษัทยอยไดมีการทําสัญญาเชาอาคาร ท่ีอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนบุรี จากบริษัทเพ่ือใชเปนโรงงานประกอบ
ระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสยี โดยมีรายละเอยีดของสัญญาเชาอาคาร ดังน้ี 

 

รายละเอียดทรัพยสิน 
มูลคาสทุธติามบัญช ี(บาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน/ 

วงเงินค้ําประกนั 
วัตถุประสงค 
การใชงาน 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

3. สวนปรับปรุงอาคาร 6,856,885.80 5,583,060.49 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร อาคารสํานกังานใหญ 
อาคารสํานกังานสาขา
ระยองและคลังสินคา 

4. ระบบสาธารณูปโภค 10,553,844.29 9,716,996.38 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร อาคารสํานกังานใหญและ
คลังสนิคา 

5. สินคาสาธติ 792,677.14 3,789,374.47 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
 

เพ่ือใหลกูคาทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชงาน 

6.  เคร่ืองมือ 3,492,076.33 1,884,732.10 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 
7.  เคร่ืองตกแตงและอปุกรณสํานักงาน 6,562,183.53 5,806,527.34 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 

8. ยานพาหนะ 
 - เจาของ 

    - เชาซือ้ 

8,680,755.81 
588,514.01 

8,092,241.80 

8,782,986.48 
1,496,797.06 
7,286,189.42 

  
ไมมีภาระผูกพัน 

อยูในสญัญาเชาซื้อ 

 
เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 
เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 

9. สินทรัพยภายใตสญัญาขายน้ํา 
-       สินทรัพยภายใตสัญญาขายน้าํ 
- คาเผื่อดอยคาสินทรัพยภายใตสญัญาขายน้ํา 

-0- 2,425,308.69 
6,023,221.91 

(3,597,913.22) 
 

เจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
 

เพ่ือใชสําหรับขายน้ําใหกับ
โครงการเซ็นทรัล 

รวมที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 155,794,333.40 153,559,603.92  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

คูสัญญา ผูเชา :  บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
ผูใหเชา :  บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะของสัญญา สัญญาเชาอาคาร เลขที่ 333/67-68 หมูที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรนอย    ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี 

วันที่ทําสัญญาเชา 1 สิงหาคม 2553 

อายุของสัญญาเชา อายุ 5 ป เร่ิม 1กันยายน 2553 -  31 สิงหาคม 2558 

อัตราคาเชา เดือนละ 25,000 บาทตอหอง รวมเปนคาเชาอาคารเดือนละ 50,000 บาท  
1 เมษายน 2554 ไดมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาเชาเหลือเดือนละ 23,900 บาท (โดยคิดตามพื้นที่ใชสอยจํานวน 
478 ตารางเมตร ราคาตลาดทั่วไป ตารางเมตรละ 50 บาท ) 
ผูเชาวางเงินประกัน 100,000 บาท 

วันเลิกสัญญา 30 กันยายน 2554 ผูเชาไมประสงคจะเชาตอ จึงบอกเลิกสัญญาต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2554 โดยมีผลต้ังแตวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2554  

 
บริษัทยอยไดมีการทําสัญญาเชาอาคารของบริษัทเพ่ือใชเปนอาคารสํานักงานโดยมีรายละเอยีดสัญญาเชาดังน้ี 

คูสัญญา ผูเชา : บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
ผูใหเชา : บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะของสัญญา สัญญาเชาอาคาร เลขที่ 1/10 (หองที่ 1 ถึง 4) หมูที่ 3 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี 

วันที่ทําสัญญาเชา 1 สิงหาคม 2553 

อายุของสัญญาเชา อายุ 5 ป เร่ิม 1 กันยายน 2553 -  31 สิงหาคม 2558 

อัตราคาเชา เดือนละ 5,000 บาท  
ผูเชาวางเงินประกัน 15,000 บาท 

 

5.4 สินทรัพยไมมีตัวตน 
5.4.1 ซอฟทแวรคอมพิวเตอร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตนคือ ซอฟทแวร
คอมพิวเตอร ซึ่งมีมูลคาตามงบการเงินรวมเทากับ 4.41  ลานบาท และ  3.49 ลานบาท ตามลําดับ 

5.4.2 เคร่ืองหมายการคา  
 บริษัทมีเคร่ืองหมายการคาเปนของตนเองสําหรับผลติภัณฑบางประเภท โดยเครื่องหมายการคาท่ีสําคัญ

ของบริษัท  ไดแก 

เคร่ืองหมายการคา ผลิตภัณฑ สถานะ 
ENV-SAFE  เคร่ืองฟอกอากาศและ หนากากกรองฝุน   จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน ( 

ต้ังแตป 2548 ถึง ป 2558) และอาจตออายุไดทุกๆ 10 ป  

 รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย ชุดกันเปอน
นิรภัย 

  จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน 
(ต้ังแตป 2551 ถึง ป 2561) และอาจตออายุไดทุก ๆ 10 ป 

 ถุงมือนิรภัย หนากากกันสารเคมี 
หนากากกันฝุนละออง 

  จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน 
(ต้ังแตป 2551 ถึง ป 2561) และอาจตออายุไดทุก ๆ 10 ป 

 ถุงมือแพทย เคร่ืองทําอากาศใหบริสุทธิ์ 
เคร่ืองทําน้ําเสียใหบริสุทธิ์ เคร่ืองทําน้ํา
บริสุทธิ์ เคร่ืองควบคุมมลพิษทางน้ํา 
เคร่ืองทําใหระเหิดหรือระเหย 

 ยื่นขอจดทะเบียนและอยูระหวางข้ันตอนดําเนินการของสํานักเคร่ืองหมาย
การคากรมทรัพยสินทางปญญา 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

เคร่ืองหมายการคา ผลิตภัณฑ สถานะ 

SYNOS  รองเทานิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกัน
สารพิษ และหมวกนิรภัย   

 จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน 
(ต้ังแตป 2550 ถึง ป 2560) และอาจตออายุไดทุก ๆ 10 ป 

 

5.5  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

 สําหรับกรณีท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยสงกรรมการเขาเปนตัวแทนในบริษัทยอยตาม
สัดสวนการถือหุน  และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจท่ีกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจะกําหนดวิธีการควบคุมดูแล เชน 
การกําหนดเร่ืองท่ีจะตองขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เปนตน  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

6. โครงการดําเนนิงานในอนาคต 
  

6.1 โครงการขยายธรุกิจในดานการเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย 

       เพ่ือการจัดจําหนายสินคาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทยและตอบสนองความตองการสินคาของกลุมลูกคาได
ทันทวงที บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม  จึงจัดสรร
งบประมาณการลงทุนจํานวน 20 ลานบาทจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานมาขยายสาขาภาคใต ในป 2555 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในป 2555-ป 2556 

6.2 โครงการขยายธรุกิจในตลาดตางประเทศ 

สําหรับการขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศ โดยเนนประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ซึ่งไดแก ประเทศ พมา 
เวียดนาม ลาว และกัมพูชา โดยบริษัทจะเนนการจาํหนายอุปกรณทางดานนํ้า และการผลิตนํ้าประปาสําหรับด่ืม สําหรับโครงการใหญ
จะใชกลยุทธการรวมมือกับพันธมิตรท่ีแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจ โดยจะเร่ิมดําเนินการในป 2555 

6.3 โครงการลงทุนในธุรกิจจําหนายน้ําที่ไดจากระบบบําบัดใหแกลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกบั
รูปแบบของสัมปทาน 

       จากปญหาการขาดแคลนนํ้าและตนทุนการใชนํ้าท่ีสูงขึ้น รวมถึงภาระในการบําบัดนํ้าเสียของแตละกิจการ บริษัท
เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนในเคร่ืองจักรอุปกรณในการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม เพ่ือผลิตนํ้าจําหนายแกลูกคา โดยมีการทํา
สัญญาจําหนายนํ้าในระยะยาว โดยบริษัทคาดวาจะใชเงินลงทุนในโครงการดังกลาวประมาณ 40 ลานบาท โดยรวมลงทุนกับพันธมิตร 

 
 


