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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวร ดงัรายละเอียดต่อไปนี(  

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบญัชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2563 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ2 

ภาระผูกพนั 

1. ที,ดินและส่วนปรับปรุง 

-ที,ต ั(งสํานกังานใหญ่และคลงัสินคา้ 
โฉนดเลขที, 9:;:<-9:;;=ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา  
จ.ปทุมธานี ขนาด >-=-?ไร่  

28,324,286 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

-ที,ต ั(งสํานกังานเชียงใหม่ 
โฉนดเลขที, ?9D9-?9D; ตั(งอยูที่, ;D/>>->D อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ขนาด =-=-FF ไร่ 

3,440,000 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
 

-ที,ต ั(งสํานกังานระยอง 
โฉนดเลขที, D<9:: ตั(งอยูที่,  :=I/:-; อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด =-=-;< ไร่ 

493,000 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

-โฉนดเลขที, ?;<:F9 ตั(งอยูที่,  ?>>/9?: อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด =-=-II.F ไร่ 

620,200 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
 

-โฉนดเลขที, 9=FIF ตั(งอยูที่,  9D/;;-;> อ.อทุยั จ.
อยธุยา ขนาด =-=-:9 ไร่ 

128,000 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  

- ที,ดินคอนโดฯอตุสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที, 
;D/:<= แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

749,160 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

รวมที�ดินและส่วนปรับปรุง 33,754,646   

2. อาคาร สิ,งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 

-อาคารสาํนกังานใหญแ่ละคลงัสินคา้ เลขที, 1/11 
อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

5=,2FD,<D1 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

-คอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที, 
;D/:<=  แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

;:;,=I= เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  

- อาคารสาํนกังานสาขาเชียงใหม่ เลขที, 47/55-57 309,899 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

- อาคารสาํนกังานเลขที, 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 1,790,523 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร 

- อาคารสาํนกังานเลขที, 27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยา 1,683,295 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  

- อาคารสาํนกังานสาขาระยอง เลขที, 155/213 4,158,104 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

- ส่วนปรับปรุงอาคารสํานกังานอื,นๆ  33,841 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวมอาคาร สิ�งปลกูสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 58,677,714   

3. เครื,องตกแต่งและเครื,องใชส้าํนกังาน 3,643,499 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

4. สินคา้สาธิตและเครื,องมือโรงงาน 1,937,081 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

5. ยานพาหนะ 551,118 
388,877 

เจา้ของ 
เช่าซื(อ 

ไม่มีภาระผูกพนั 
ทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบญัชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2563 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ2 

ภาระผูกพนั 

6. ระบบสาธารณูปโภค <=D,>D> เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

7. เครื,องจกัรสาํหรับขุดเจาะบาดาล 
    หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์

1F:,I?F 
(149,138) 

เช่าซื(อ ไม่มีภาระผูกพนั 

8. สินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ( า 
    หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์

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

เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

9. อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที,มีไวเ้พื,อเช่า 723 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

10. สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั(ง 98,051 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวมสินทรัพย์ถาวร 99,979,853   

 สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ 
 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายานทางการเงินฉบบัที, ?F มาถือปฏิบติัครั( งแรก  

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบญัชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2563 

?. เครื,องใชส้าํนกังาน 370,410 

9. ยานพาหนะ 2,031,279 

 สิทธิการเช่าอาคาร    

บริษทัมีการทาํสญัญาเช่าคลงัสินคา้ 9 ฉบบั มีรายละเอียดดงันี(  

 สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที, ? สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที, 9 

คู่สญัญา ผูรั้บโอนสิทธิ :  บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
ผูโ้อนสิทธิ     :  บริษทั อโกรอินเตอร์เนชั,นแนล จาํกดั   

ผูเ้ช่า      :  บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
ผูใ้หเ้ช่า  :  บริษทั ซี เอ แอนด ์เอ คอนสตรัคชั,น จาํกดั 

ลกัษณะของสญัญา สญัญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพร้อมโรงงาน : ชั(น เลขที, 
:::/FD หมู่ที, : ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย  ต.บางรักพฒันา  อ.
บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

สญัญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน : ชั(น เลขที, :::/FI  หมู่ที, : ถ.
บางกรวย-ไทรนอ้ย    ต.บางรักพฒันา  อ.บางบวัทอง  จ.
นนทบุรี 

วนัที,ทาํสญัญาโอนสิทธิ 4 มิถุนายน 2547 22 สิงหาคม 2538 

อายขุองสัญญาเช่า อาย ุ:= ปี เริ,ม ? สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 อาย ุ30 ปี เริ,ม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 

อตัราคา่เช่า คา่เซง้ 9,I==,=== บาท 
คา่เช่า ?= ปีแรก      เดือนละ ?,=== บาท 
คา่เช่า ?= ปีที,สอง   เดือนละ ?,>== บาท 
คา่เช่า ?= ปีที,สาม   เดือนละ 9,=== บาท 

คา่เซ้ง 9,I==,=== บาท 
คา่เช่า ?= ปีแรก      เดือนละ ?,=== บาท 
คา่เช่า ?= ปีที,สอง   เดือนละ ?,>== บาท 
คา่เช่า ?= ปีที,สาม   เดือนละ 9,=== บาท 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256: บริษทัมีสิทธิการเช่าอาคารสุทธิตามบญัชีของงบการเงินรวมมูลค่าเท่ากบั 1.02 ลา้นบาท 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
- ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซึ, งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของงบการเงิน

รวมเท่ากบั ?.=< ลา้นบาท 
- เครื,องหมายการคา้ 
บริษทัมีเครื,องหมายการคา้เป็นของตนเองสาํหรับผลิตภณัฑบ์างประเภท 

เครื�องหมายการค้า ผลติภัณฑ์ สถานะ 

SYNOS รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กากกนั
สารพิษ และหมวกนิรภยั   

จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ตั(งแต่ปี 2550 และจดทะเบียนต่ออายุ
ตั(งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2570 และอาจต่ออายุไดทุ้ก ๆ 10 ปี 

ROCC 

 

รองเทา้นิรภยั จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ตั(งแต่ปี 9>F? มีอาย ุ?= ปี ถึงปี 9>D? 

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  
 สาํหรับกรณีที,มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยตามสดัส่วน
การถือหุน้  และหากบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจที,กระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัจะกาํหนดวธีิการควบคุมดูแล เช่น การ
กาํหนดเรื,องที,จะตอ้งขออนุมติัจากที,ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้  


