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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์ำวร ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 
-ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่และคลงัสินคำ้ 
โฉนดเลขท่ี 23439-23440ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ  
จ.ปทุมธำนี ขนำด 5-0-1ไร่  

28,324,286 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

-ท่ีตั้งส ำนกังำนเชียงใหม่ 
โฉนดเลขท่ี 1272-1274 ตั้งอยูท่ี่ 47/55-57 อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ขนำด 0-0-66 ไร่ 

3,440,000 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
 

-ท่ีตั้งส ำนกังำนระยอง 
โฉนดเลขท่ี 79233 ตั้งอยูท่ี่  308/3-4 อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนำด 0-0-49 ไร่ 

493,000 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

-โฉนดเลขท่ี 149362 ตั้งอยูท่ี่  155/213 อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนำด 0-0-88.6 ไร่ 

620,200 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
 

-โฉนดเลขท่ี 20686 ตั้งอยูท่ี่  27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยำ 
ขนำด 0-0-32 ไร่ 

128,000 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

- ท่ีดินคอนโดฯอุตสำหกรรมอำคำรนำริตะ เลขท่ี 47/390 
แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

749,160 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุง 33,754,646   

2. อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำง และส่วนปรับปรุงอำคำร 
-อำคำรส ำนกังำนใหญ่และคลงัสินคำ้ เลขท่ี 1/11 
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 

51,204,331 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

-คอนโดฯอุตสำหกรรมอำคำรนำริตะ เลขท่ี 47/390  แจง้
วฒันะ กรุงเทพฯ 

572,965 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

- อำคำรส ำนกังำนสำขำเชียงใหม่ เลขท่ี 47/55-57 339,111 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
- อำคำรส ำนกังำนเลขท่ี 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 1,943,050 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร 

 
- อำคำรส ำนกังำนเลขท่ี 27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยำ 1,814,484 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  

 
- อำคำรส ำนกังำนสำขำระยอง เลขท่ี 155/213 4,418,982 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
- ส่วนปรับปรุงอำคำรส ำนกังำนอ่ืนๆ  88,917 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 

รวมอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 60,381,840   

3. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3,966,693 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 

4. สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 3,112,739 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
5. ยำนพำหนะ 1,480,656 

496,525 
เจำ้ของ 
เช่ำซ้ือ 

ไม่มีภำระผกูพนั 
ทรัพยสิ์นตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพนั 

6. ระบบสำธำรณูปโภค 1,301,896 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
7. เคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล 
    หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์

190,400 
(149,138) 

เช่ำซ้ือ ไม่มีภำระผกูพนั 

8. สินทรัพยด์ำ้นระบบบ ำบดัน ้ำ 
    หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์

5,128,883 
(5,122,992) 

เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 

9. อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พ่ือเช่ำ 723 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
รวมสินทรัพย์ถาวร 104,542,871   

 สิทธิการเช่า    

บริษทัมีกำรท ำสญัญำเช่ำคลงัสินคำ้ 2 ฉบบั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 สญัญำเช่ำคลงัสินคำ้ฉบบัท่ี 1 สญัญำเช่ำคลงัสินคำ้ฉบบัท่ี 2 

คู่สญัญำ ผูรั้บโอนสิทธิ :  บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูโ้อนสิทธิ     :  บริษทั อโกรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั   

ผูเ้ช่ำ      :  บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูใ้ห้เช่ำ  :  บริษทั ซี เอ แอนด ์เอ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 

ลกัษณะของสญัญำ สญัญำโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรพร้อมโรงงำน 3 ชั้น เลขท่ี 
333/67 หมู่ท่ี 3 ถ.บำงกรวย-ไทรนอ้ย  ต.บำงรักพฒันำ  อ.
บำงบวัทอง จ.นนทบุรี 

สญัญำเช่ำอำคำรพร้อมโรงงำน 3 ชั้น เลขท่ี 333/68  หมู่ท่ี 3 ถ.
บำงกรวย-ไทรนอ้ย    ต.บำงรักพฒันำ  อ.บำงบวัทอง  จ.
นนทบุรี 

วนัท่ีท ำสญัญำโอนสิทธิ 4 มิถุนำยน 2547 22 สิงหำคม 2538 
อำยขุองสญัญำเช่ำ อำย ุ30 ปี เร่ิม 1 สิงหำคม 2538 -  31 กรกฎำคม 2568 อำย ุ30 ปี เร่ิม 1 สิงหำคม 2538 -  31 กรกฎำคม 2568 
อตัรำค่ำเช่ำ ค่ำเซง้ 2,800,000 บำท 

ค่ำเช่ำ 10 ปีแรก      เดือนละ 1,000 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีท่ีสอง   เดือนละ 1,500 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีท่ีสำม   เดือนละ 2,000 บำท 

ค่ำเซง้ 2,800,000 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีแรก      เดือนละ 1,000 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีท่ีสอง   เดือนละ 1,500 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีท่ีสำม   เดือนละ 2,000 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีสิทธิกำรเช่ำสุทธิตำมบญัชีของงบกำรเงินรวมมูลค่ำเท่ำกบั 1.28 ลำ้นบำท 

 สัญญาเช่า   
บริษทัยอ่ย ท ำสญัญำเช่ำอำคำร เพ่ือใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำภูเก็ต มีรำยละเอียดสญัญำเช่ำดงัน้ี 

คู่สญัญำ ผูเ้ช่ำ : บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั 
ผูใ้ห้เช่ำ : นำยวินยั บุนนำค 

ลกัษณะของสญัญำ สญัญำเช่ำอำคำร เลขท่ี 1/127 หมู่ 3 ถ.เทพกระษตัรี ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

วนัท่ีท ำสญัญำเช่ำ 1 มีนำคม 2563 

อำยขุองสญัญำเช่ำ อำย ุ1 ปี เร่ิม 1 มีนำคม 2563 – 28 กุมภำพนัธ์ 2564 

อตัรำค่ำเช่ำ เดือนละ 12,500 บำท 
สิทธิกำรเช่ำจ่ำยเดือนละ 14,500 บำท  
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
- ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของงบกำรเงิน

รวมเท่ำกบั 0.93 ลำ้นบำท 
- เคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
บริษทัมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้เป็นของตนเองส ำหรับผลิตภณัฑบ์ำงประเภท 

เคร่ืองหมายการค้า ผลติภณัฑ์ สถานะ 
SYNOS รองเทำ้นิรภยั แวน่ตำนิรภยั หนำ้กำกกนั

สำรพิษ และหมวกนิรภยั   
จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้แลว้ตั้งแต่ปี 2550 และจดทะเบียนต่ออำยตุั้งแต่
ปี 2561 ถึง ปี 2570 และอำจต่ออำยไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  
 ส ำหรับกรณีท่ีมีกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมกำรเขำ้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยตำมสดัส่วน
กำรถือหุน้  และหำกบริษทัยอ่ยมีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทัจะก ำหนดวธีิกำรควบคุมดูแล เช่น กำร
ก ำหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั เป็นตน้  


