
                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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 4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวร ดงัรายละเอียดต่อไปนี(  

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2560 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ- 

ภาระผูกพนั 

1. ที,ดินและส่วนปรับปรุง 

-ที,ต ั(งสาํนกังานใหญ่และคลงัสินคา้ 
โฉนดเลขที, ;<=<>-;<==?ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา  
จ.ปทุมธานี ขนาด @-?-Aไร่  

28,324,286 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

-ที,ต ั(งสาํนกังานเชียงใหม่ 
โฉนดเลขที, A;F;-A;F= ตั(งอยูที่, =F/@@-@F อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ขนาด ?-?-HH ไร่ 

3,440,000 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
 

-ที,ต ั(งสาํนกังานระยอง 
โฉนดเลขที, F>;<< ตั(งอยูที่,  <?J/<-= อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด ?-?-=> ไร่ 

493,000 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

-โฉนดเลขที, A=><H; ตั(งอยูที่,  A@@/;A< อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด ?-?-JJ.H ไร่ 

620,200 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
 

-โฉนดเลขที, ;?HJH ตั(งอยูที่,  ;F/==-=@ อ.อุทยั จ.อยธุยา 
ขนาด ?-?-<; ไร่ 

128,000 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

- ที,ดินคอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที, 
=F/<>? แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

749,160 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

รวมที0ดนิและส่วนปรับปรุง 33,754,646   
 

2. อาคาร สิ,งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 

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

57,211,499 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

-คอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที, =F/<>?  
แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

850,735 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

- อาคารสาํนกังานสาขาเชียงใหม่ เลขที, 47/55-57 389,168 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

- อาคารสาํนกังานเลขที, 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 2,248,102 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

- อาคารสาํนกังานเลขที, 27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยา 2,076,862 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

- อาคารสาํนกังานสาขาระยอง เลขที, 155/213 4,940,739 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

- ส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังานอื,นๆ  421,123 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมอาคาร สิ0งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 68,138,228   

4. ทรัพย์สินที0ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2560 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ- 

ภาระผูกพนั 

3. ระบบสาธารณูปโภคอาคารสาํนกังาน 2,296,526 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

4. สินคา้สาธิตและเครื,องมือโรงงาน 4,985,463 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

5. เครื,องตกแต่งและเครื,องใชส้าํนกังาน 4,372,533 
2,550,514 

เจา้ของ 
เช่าซื(อ 

ไม่มีภาระผกูพนั 
ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

6. ยานพาหนะ 558,025 
2,735,940 

เจา้ของ 
เช่าซื(อ 

ไม่มีภาระผกูพนั 
ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

7. อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที,มีไวเ้พื,อเช่า 3,751,631 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

8. เครื,องจกัรสาํหรับขดุเจาะบาดาล 17,968,134 เช่าซื(อ ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

9. สินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ(า 7,611,756 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมสินทรัพย์ถาวร    

 สิทธิการเช่า    

บริษทัมีการทาํสญัญาเช่าคลงัสินคา้ ; ฉบบั มีรายละเอียดดงันี(  

 สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที, A สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที, ; 

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

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

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

สญัญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน < ชั(น เลขที, <<</HJ  หมู่ที, < 
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย    ต.บางรักพฒันา  อ.บางบวัทอง  จ.
นนทบุรี 

วนัที,ทาํสญัญาโอนสิทธิ 4 มิถุนายน 2547 22 สิงหาคม 2538 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ<? ปี เริ,ม A สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 อาย ุ30 ปี เริ,ม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 

อตัราค่าเช่า ค่าเซง้ ;,J??,??? บาท 
ค่าเช่า A? ปีแรก      เดือนละ A,??? บาท 
ค่าเช่า A? ปีที,สอง   เดือนละ A,@?? บาท 
ค่าเช่า A? ปีที,สาม   เดือนละ ;,??? บาท 

ค่าเซง้ ;,J??,??? บาท 
ค่าเช่า A? ปีแรก      เดือนละ A,??? บาท 
ค่าเช่า A? ปีที,สอง   เดือนละ A,@?? บาท 
ค่าเช่า A? ปีที,สาม   เดือนละ ;,??? บาท 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสิทธิการเช่าสุทธิตามบญัชีของงบการเงินรวมมูลค่าเท่ากบั 1.73 ลา้นบาท 
 สัญญาเช่า   

- สญัญาใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานอ.อุทยั จ.อยธุยา ของบริษทั โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าดงันี(  
คู่สญัญา ผูเ้ช่า : บริษทั บีบี เทคโนโลย ีจาํกดั 

ผูใ้ห้เช่า : บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะของสญัญา สญัญาเช่าอาคาร เลขที, 27/44-45 หมู่ 2 ถนนสายเอเชีย ต.ธนู อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 

วนัที,ทาํสญัญาเช่า 1 ธนัวาคม 2560 (ต่อสญัญา) 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ1 ปี เริ,ม 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 

อตัราค่าเช่า เดือนละ 40,000 บาท  
ผูเ้ช่าวางเงินประกนั 70,000 บาท 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2560 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 หนา้ที, 29 

 

- สญัญาใหเ้ช่าป้ายโฆษณาอาคาร <?J/<-= อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าดงันี(  
คู่สญัญา ผูเ้ช่า : บริษทั บี ลีฟวิ,ง พรอพเพอร์ตี(  จาํกดั 

ผูใ้ห้เช่า : บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะของสญัญา สญัญาให้เช่าป้ายโฆษณาอาคาร ติดตั(งอยูเ่ลขที, <?J/<-= ถ.สุขมุวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

วนัที,ทาํสญัญาเช่า A กุมภาพนัธ์ ;@HA 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ3 ปี เริ,ม 1 กุมภาพนัธ์ ;@HA – 31 มกราคม 2563 

อตัราค่าเช่า เดือนละ 5,500 บาท 
ผูเ้ช่าชาํระค่าเช่าล่วงหนา้ 5,500 บาท 

 
- สญัญาเช่าอาคาร เพื,อใชเ้ป็นสาํนกังานชั,วคราว จ. ลาํพนู โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าดงันี(  

คู่สญัญา ผูเ้ช่า : บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า : นายถาวร สุขสวสัดิW  

ลกัษณะของสญัญา สญัญาเช่าอาคาร เลขที, ;AA/A หมู่ที, > ต.อุโมงค ์อ.เมืองลาํพนู จ.ลาํพนู 

วนัที,ทาํสญัญาเช่า 26 กรกฎาคม 2560 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ1 ปี เริ,ม 1 สิงหาคม 2560 – 1 สิงหาคม 2561 

อตัราค่าเช่า เดือนละ 13,000 บาท 
ผูเ้ช่าวางเงินประกนั 26,000 บาท 

 
และ บริษทัยอ่ย ไดท้าํสญัญาเช่าอาคาร เพื,อใชเ้ป็นสาํนกังานสาขาภูเก็ต โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าดงันี(  

คู่สญัญา ผูเ้ช่า : บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 
ผูใ้ห้เช่า : นายวินยั บุนนาค 

ลกัษณะของสญัญา สญัญาเช่าอาคาร เลขที, 1/127 หมู่ < ถ.เทพกระษตัรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

วนัที,ทาํสญัญาเช่า 1 มีนาคม 2561 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ1 ปี เริ,ม 1 มีนาคม 2561 – 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

อตัราค่าเช่า เดือนละ 12,500 บาท 
สิทธิการเช่าจ่ายเดือนละ A4,500 บาท  
ผูเ้ช่าวางเงินประกนั 25,000 บาท 

 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
- ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซึ,งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของ

งบการเงินรวมเท่ากบั 1.92 ลา้นบาท 
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- เครื,องหมายการคา้ 
บริษทัมีเครื,องหมายการคา้เป็นของตนเองสาํหรับผลิตภณัฑบ์างประเภท 

เครื0องหมายการค้า ผลติภณัฑ์ สถานะ 
SYNOS รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กากกนั

สารพิษ และหมวกนิรภยั   
จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ตั(งแต่ปี 2550 และจดทะเบียนต่ออายุ
ตั(งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2570 และอาจต่ออายไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  

 สาํหรับกรณีที,มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยตาม
สดัส่วนการถือหุน้  และหากบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจที,กระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัจะกาํหนดวธีิการ
ควบคุมดูแล เช่น การกาํหนดเรื,องที,จะตอ้งขออนุมติัจากที,ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้  


