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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 

ตามที่ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีความ

เห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท าสญัญาซือ้ที่ดินจ านวน 1 แปลง พร้อมกับสิ่งปลกูสร้างซึ่งเป็นบ้านพกัผู้บริหาร และอาคารอื่นที่ใช้

ด าเนินกิจการธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนัธุ์และโรงฟักไข่ในปัจจุบัน โดยตัง้อยู่ที่ Harderwijkerweg 144-148 3853 AH ERMELO 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ จาก บริษัท Lisuda Vastgoed B.V. ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

มีมติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการได้มาซึง่สนิทรัพย์ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ  

ธุรกรรมดงักลา่ว จะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 

ทัง้นีค้าดวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วจะแล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน ปี 2559 

2.  คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสมัพันธ์ที่เกี่ยวข้องกบับริษัท 

ผู้จะชือ้ : Duck-To Farm B.V. 
ผู้จะขาย : Lisuda Vastgoed B.V (“Lisuda”)  
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั : Lisuda เป็นบริษัทของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ 

และด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการภาคพืน้ยโุรปของบริษัทฯ 
และผู้บริหารของ Duck-To Holding B.V. (“DTH”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

3. ลักษณะโดยทั่วไป 

บริษัทฯ จะท าสญัญาซือ้ทรัพย์สินกบั Lisuda ซึ่งเป็นที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง ปัจจุบนัทรัพย์สินดงักล่าวใช้ในการด าเนินธุรกิจ

ฟาร์มพอ่แมพ่นัธุ์และโรงฟักไขภ่ายใต้ DTF โดยรายละเอียดทรัพย์สนิมีดงัตอ่ไปนี ้

1. ที่ดิน  ( เอกสารสิท ธิจ านวน 1 โฉนด)  ซึ่ งตั ง้อยู่ที่  Harderwijkerweg 144-148 3853 AH ERMELO ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 

 ที่ดินดงักล่าวนัน้ Duck-To Farm B.V. (“DTF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ท าการเช่าจาก Lisuda อยู่แต่เดิม

โดยที่สญัญาเช่าดงักล่าวจะสิน้สุด  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยเมื่อสิน้สุดสญัญา DTF มีสิทธิในการขอต่อ

สญัญาเช่าไปอีก 6 ปี ปัจจุบนั DTF ใช้พืน้ที่ดงักล่าวด าเนินธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนัธุ์และโรงฟักไข่ ซึ่งที่ดินดงักล่าวมี

พืน้ท่ีทัง้หมด 34,585.00 ตารางเมตร  

2. บ้านพกัอาศยัที่ตัง้อยูบ่นที่ดินดงักลา่วจ านวน 1 หลงั  

 ปัจจุบัน DTF ได้เช่าที่พักดงักล่าวให้เป็นที่พกัส าหรับผู้บริหารของ DTF ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสวสัดิการบริษัทฯ 

บ้านพกัหลงัดงักลา่วมีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 125.00 ตารางเมตร 
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3. อาคารอื่นท่ีใช้ด าเนินกิจการธุรกิจฟาร์มพอ่แมพ่นัธุ์และโรงฟักไข ่ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินดงักลา่ว 

 ปัจจบุนั DTF ได้เช่าอาคาร อาทิ โรงเรือนเป็ด โรงฟักไข ่และโกดงั จาก Lisuda เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจฟาร์มพอ่แม่

พนัธุ์และโรงฟักไข ่ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญาซือ้ขายไม่เกิน 3,025,000.00 ยูโร หรือประมาณ 121 ล้านบาท (อัตรา

แลกเปลี่ยน 1 ยโูร เท่ากบัประมาณ 40 บาท ซึ่งอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ ปี 2559ที่ 39.67 

บาทต่อ 1 ยโูร) บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง(ไม่เกินร้อยละ 6.00 ของมลูค่าการซือ้ขาย หรือ เท่ากบั 171,900 ยโูร ประมาณ 6.88 

ล้านบาท) รวมทัง้สิน้ 3,196,900 ยโูร หรือ 127.88 ล้านบาท โดยราคาซือ้ขายดงักลา่วอ้างอิงจากราคาประเมินของบริษัท ดฟัฟ์ 

แอน เฟ้ลปส์ (3.29 ล้านยโูร) ซึง่เป็นผู้ประเมินที่เป็นท่ียอมรับในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับใบรับรอง NVRT หรือ National 

Register of Valuers  

ทัง้นี ้มีเง่ือนไขที่ส าคญัคือ มลูค่าของการท ารายการต้องมีมลูค่าไม่สงูกว่าค่าเฉลี่ยราคาที่ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. สองราย บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้องไม่เกินร้อยละ 6.00 ของมลูค่าการซือ้ขาย (โดย บริษัท 

อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท ดีทีแซด เดเบนทมั ไต เหลียง (ประเทศไทย) จ ากดั) ซึ่งบริษัทฯ จะปรับ

ราคาที่จะเข้าท ารายการให้สอดคล้องกบัราคาของเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระสองราย หากราคาของเฉลี่ยของผู้ประเมิน

ราคาอิสระสองรายนัน้ต ่ากวา่  3,025,000.00 ยโูร  

ทัง้นีบ้ริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท ดีทีแซด เดเบนทมั ไต เหลยีง (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ประเมิน

ราคาสินทรัพย์ทัง้หมดที่ 3,190,000 ยูโรและ 3,154,000 ยูโรตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยของราคาประเมินทัง้สองรายอยู่ที่  

3,172,000 ยโูร ซึง่สงูกวา่มลูคา่ตามสญัญาซือ้ขาย 3,025,000 ยโูร บริษัทฯจึงไมม่ีการเปลีย่นแปลงราคาที่จะเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯ จะใช้แหลง่เงินจากสถาบนัการเงินและเงินทนุหมนุเวียนภายในของบริษัทฯ (โปรดพิจารณา

รายละเอียดตามข้อ 7 แหลง่เงินทนุ/แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการขาย 
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4. ประเภทและขนาดรายการ 

แผนภาพความสัมพนัธ์ระหว่างบริษัทฯ และ Lisuda 

  

 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 

ตลุาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้มาและจ าหน่ายไป”) ทัง้นีส้ามารถค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 

6.39 ตามเกณฑ์ เกณฑ์สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) (ระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าการเข้าท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯไมม่ีการ

ได้มาซึง่ทรัพย์สนิอื่นใด) 

หลักเกณฑ์ สูตรค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์สนิทรัพย์ที่มตีวัตนสทุธิ (NTA) 
 (Net tangible asset – NTA) 

% ของ NTA ของสนิทรัพย์ที่ได้มา x 100.0 
NTA ของบริษัทฯ 

ไมม่ีเนื่องจากเป็นการ 
ซือ้สนิทรัพย์ 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ % x ก าไรสทุธิของสนิทรัพย์ทีได้มา x 100.0 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 

ไมม่ีเนื่องจากเป็นการ 
ซือ้สนิทรัพย์ 
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หลักเกณฑ์ สูตรค านวณ ขนาดรายการ 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน x 100 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
1.77 % 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 

ไมม่ีเนื่องจากเป็นการ 
ซือ้สนิทรัพย์ 

หมายเหต:ุ 1. การค านวณขนาดรายการในครัง้นี ้ค านวณจากราคาเบือ้งต้นที่ตกลงซือ้ขาย 3,025,000 ยโูร บวกด้วย  
                     ภาษีที่เก่ียวข้องไมเ่กินร้อยละ 6.00 เทา่กบั 181,500 ยโูร รวมเป็น 3,206,500 ยโูร 
                 2. ก าหนดอตัราแลกเปลีย่นที่ 1 ยโูร เทา่กบั 40 บาท (อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายปีของปี  2558 อยูท่ี่ 1 ยโูร  
                      เทา่กบั 38.0151 บาท  ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย) 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ และ Lisuda มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั ได้แก่ คณุเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น ซึ่งคณุเคิร์ด 

จอง ทอมาเซน่ ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางอ้อมผา่นบริษัท G.J. Tomaseen Holding B.V., Fly Eagle Holding Limited และ JRGG 

Co., Ltd. (“JRGG”) อีกทัง้ คุณเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ซึ่งถือหุ้นใน Lisuda ทางอ้อมผ่านบริษัท G.J. Tomassen Holding B.V. 

ในสดัสว่นร้อยละ 100.0 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ Lisuda ด้วยเหตนุี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วจงึ

ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามรายการเก่ียวโยงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์

ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 

พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเกี่ยวโยง”) ซี่งขนาดรายการดงักลา่วเทา่กบัร้อยละ 6.39 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ

ที่มีตวัตนสทุธิซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตนสทุธิตามประกาศเก่ียวโยง (ระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าการ

เข้าท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯไมม่ีการเข้าท ารายการเก่ียวโยงอื่นใด) 

ดงันัน้ ตามประกาศเก่ียวโยง บริษัทฯ จ าเป็นต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีง

อนมุตัิไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้น

ที่มีส่วนได้เสีย ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะต้องส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแก่ผู้ ถือหุ้น

ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการให้น าเสนอการเข้าท ารายการดงักลา่วตอ่ที่

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
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 5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีได้มา คือท่ีดินพร้อมกับสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ Lisuda โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์

ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภท ที่ดินจ านวน 1 แปลง (รวมสิ่งปลกูสร้าง) โฉนดที่ดินเลขที่ 3501 เนือ้ที่ดินรวม 34,585 ตาราง
เมตร   

ที่ตัง้ Harderwijkerweg 144-148 and 152, 3853 AH ERMELO ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ลกัษณะทรัพย์สนิ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาทิ บ้านพักอาศยั โรงเรือนเป็ด โรงฟักไข่ และโกดัง ตัง้บนที่ดิน

ดงักลา่ว ซึ่งกรรมสทิธิเจ้าของสิง่ปลกูสร้างทัง้หมด เป็นของ Lisuda แตอ่ปุกรณ์และเคร่ืองจกัร
ที่ใช้ด าเนินกรรมสทิธิเป็นของบริษัทฯ  

สิง่ปลกูสร้างที่ตดิมา บ้านพกัอาศยั โรงเรือนเป็ด โรงฟักไข ่และโกดงั  
ทางเข้า-ออก สามารถเข้าออกได้ 3 ทาง 
สภาพแวดล้อมทัว่ไป ที่ราบลุม่, ทุง่นา 
ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ Lisuda 
ภาระผกูพนั ที่ดินปลอดการจ านองและภาระผูกพนัอื่นๆ อย่างไรก็ดี ที่ดินดงักล่าวอยู่ภายใต้สญัญาเช่า

ที่ดินกบั DTF โดยสญัญาเช่าปัจจบุนั Lisuda ไมม่ีบทลงโทษหาก DTF ยกเลกิสญัญาเพื่อเข้า
ท ารายการในครัง้นี ้

รายละเอียดกรรมการบริษัทฯ ของ Lisuda ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2015 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ กรรมการ 

 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ 

บริษัทฯ จะได้ตกลงที่จะท ารายการดงักล่าวโดยก าหนดราคาไม่เกิน 3,025,000.00 ยูโร หรือประมาณ 121 ล้านบาท (อตัรา

แลกเปลี่ยน 1 ยโูร เท่ากบัประมาณ 40 บาท ซึ่งอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ ปี 2559ที่ 39.67 

บาทต่อ 1 ยโูร) บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง(ไม่เกินร้อยละ 6.00 ของมลูค่าการซือ้ขาย หรือ เท่ากบั 171,900 ยโูร ประมาณ 6.88 

ล้านบาท) รวมทัง้สิน้ 3,196,900 ยโูร หรือ 127.88 ล้านบาท 

ซึ่งต ่ากว่ามลูค่าตามรายงานผู้ประเมินราคาอิสระสญัชาติอเมริกาจากบริษัท ดฟัฟ์ แอน เฟ้ลปส์ ณ วนัที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ 

3,290,000.00 ยโูร บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้องไมเ่กินร้อยละ 6.00 ของมลูคา่การซือ้ขาย 
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัท ดัฟฟ์ แอน เฟ้ลปส์ ไม่อยู่ในรายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต”) แต่เป็นผู้ประเมินที่เป็นที่ยอมรับในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับ

ใบรับรอง NVRT หรือ National Register of Valuers 

อยา่งไรก็ตามเพื่อความรัดกมุ บริษัทฯ จึงด าเนินการวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระอีกสองรายที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 

ก.ล.ต. คือ บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท ดีทีแซด เดเบนทมั ไต เหลยีง (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการดงักลา่วโดยมีเง่ือนไขที่ส าคญั คือ ราคาเข้าท ารายการดงักลา่วต้องมีมลูคา่ไมส่งูกวา่คา่เฉลี่ยราคาที่

ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้องไมเ่กินร้อยละ 6.00 ของมลูคา่

การซือ้ขาย ซึ่งบริษัทฯ จะปรับราคาที่จะเข้าท ารายการให้สอดคล้องกบัราคาของเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระสองราย หาก

ราคาของเฉลีย่ของผู้ประเมินราคาอิสระสองรายนัน้ต ่ากวา่ 3,025,000.00 ยโูร 

6.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ 

1. ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของธุรกิจฟาร์มพอ่แมพ่นัธ์ุและโรงฟักไขซ่ึง่ก าลงัใช้ประกอบธุรกิจอยูใ่นปัจจบุนั 

การเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างซึง่ใช้ประกอบธุรกิจฟาร์มพ่อแมพ่นัธ์ุ

และโรงฟักไข่อยู่ในปัจจุบนั และจะช่วยให้การประกอบธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนัธุ์และโรงฟักไข่ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีความ

มัน่คงมากขึน้ และไมม่ีความเสีย่งในการตอ่สญัญาเมือ่สญัญาเช่าสิน้สดุลง (สญัญาเช่า 12 ปี รวมถึงสามารถตอ่อายสุญัญาได้ 

6 ปี ดงันัน้สญัญาเช่าจึงสิน้สดุในปี 2575) อีกทัง้หากผู้ขายได้จ าหนา่ยสนิทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้อื่นภายหลงัสญัญาเชา่หมดอายุ

ลง จะท าให้บริษัทฯจ าเป็นต้องหาพืน้ท่ีอื่นในบริเวณที่ห่างไกลออกไปจากโรงเชือดของบริษัทฯ เพื่อท าฟาร์มพ่อแมพ่นัธุ์และโรง

ฟักไข ่ซึง่จะท าให้บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ (Transportation Cost) เพิ่มสงูขึน้ 

2. ผลตอบแทนจากการเข้าท ารายการคิดเป็นร้อยละ 9.94 

การเข้าท ารายการครัง้นี ้คิดเป็นมลูค่ารวม 3,196,900 ยูโร หรือประมาณ 127.88 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทน

ภายใน (IRR) ในอตัราร้อยละ 9.94  หรือ บริษัทฯสามารถลดต้นทนุจากการด าเนินงานประเภทคา่เช่าได้ตามอตัราดงักลา่ว โดย

ค านวณอ้างอิงจากคา่เช่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างในปัจจบุนั ซึง่เทา่กบั 259,433 ยโูรตอ่ปี (หรือประมาณ 10.38 ล้านบาทตอ่ปี) 

โดย IRR สงูกวา่ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (Weighted average cost of capital “WACC”) ของบริษัทฯ ซึง่เทา่กบั

ร้อยละ 8.52 

7. แหล่งเงนิทุน/แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการขาย 

ในการเข้าท ารายการครัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่จะใช้แหลง่เงินทนุจากสถาบนัการเงินในสดัสว่นร้อยละ 70.0 โดยในเบือ้งต้น บริษัท

ฯได้รับการสนบัสนุนเงินกู้ ยืมดงักล่าวจากธนาคารในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการกู้ ยืมในครัง้นีบ้ริษัทฯอาจจ าเป็นต้องน า

สนิทรัพย์ที่ซือ้มาค า้ประกนัเงินกู้ดงักลา่ว 
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ส าหรับสว่นท่ีเหลอื (ร้อยละ 30.0) มาจากเงินทนุหมนุเวียนภายในของบริษัทฯ โดยในสว่นดงักลา่วบริษัทฯอยูร่ะหวา่งการตกลง

กบัผู้ขายในเร่ืองงวดการผอ่นช าระ  

8. เงื่อนไขในการท ารายการ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวต้องมีมูลค่าไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราคาที่ได้จากผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส านกังาน ก.ล.ต. 2 รายบวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้องไม่เกินร้อยละ 6.00 ของมลูค่าการซือ้ขาย รวมทัง้ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้

ถือหุ้น 

9. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลทีเกี่ยวข้อง 

เนื่องจากบริษัทฯ และ Lisuda มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั ได้แก่ คณุเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ซึง่คณุเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ 

ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางอ้อมผ่านบริษัท G.J. Tomaseen Holding B.V., Flying Eagle Holding Limited และ JRGG อีกทัง้คณุ

เคิร์ดจอง ทอมาเซ่น ซึ่งถือหุ้นใน Lisuda ทางอ้อมผ่านบริษัท G.J. Tomassen Holding B.V. ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของ

จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ Lisuda ด้วยเหตนุี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ตามประกาศเก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 6.39 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

(มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 2,001 ล้านบาท) ซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ

ที่มีตวัตนสทุธิ ดงันัน้ บริษัทฯ ต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ ่ากว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีสทิธิในการลงคะแนนในวาระดงักลา่ว ประกอบด้วย คณุเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ และ Flying Eagle Holding 

Limited ซึง่ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 9,051,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมด 

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
คณุโจเซฟ สเุชาว์วณิช* รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการภาคพืน้เอเชียและเอเชียแปซิฟิก 
คณุเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการภาคพืน้ยโุรป 
คณุโรซานนา่ สเุชาว์วณิช* กรรมการ 
คณุเจอร์ราด มาร์ติน อลัเบิรท์เซน* กรรมการ 

*ทัง้นีก้รรมการท่ีมีรายช่ือข้างต้นไมไ่ด้เข้าร่วม และไมไ่ด้ออกเสยีงในวาระนีใ้นการประชมุคณะกรรมการ 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้กบัที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้บริษัทฯ Duck-To Farm B.V. ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัท เข้าท าสญัญาซือ้ที่ดินจ านวน 1 แปลง พร้อมกบั อาคารอื่นที่ใช้ด าเนินกิจการธุรกิจฟาร์มพอ่แมพ่นัธุ์ และโรงฟักไขใ่น

ปัจจุบนั และสิ่งปลกูสร้างซึ่งเป็นบ้านพกัผู้บริหาร ในเมือง ERMELO ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งที่ดินดงักล่าวมีพืน้ที่ทัง้หมด 
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34,585.00 ตารางเมตร ในราคา ซือ้ขายไม่เกิน 3,025,000.00 ยโูร บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้องไมเ่กินร้อยละ 6.00 ของมลูคา่การ

ซือ้ขาย ทัง้นี ้มีเง่ือนไขที่ส าคญัคือ มูลค่าของการท ารายการต้องมีมลูคา่ไมส่งูกวา่คา่เฉลี่ยราคาที่ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระท่ี

ได้รับความเห็นชอบ จากส านกังาน ก.ล.ต. สองราย บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง ไม่เกินร้อยละ 6.00 ของมูลค่าการซือ้ขาย ซึ่ง

บริษัทฯ จะปรับราคาที่จะเข้าท ารายการให้สอดคล้องกบัราคา ของเฉลี่ยของ ผู้ประเมินราคาอิสระสองราย หากราคาของเฉลีย่

ของผู้ ประเมินราคาอิสระสองรายนัน้ต ่ากว่า  3,025,000.00 ยูโร โดยบริษัทฯจะซือ้สินทรัพย์ดังกล่าวจาก บริษัท Lisuda 

Vastgoed B.V. ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยจะใช้แหล่งเงินจากสถาบนัการเงิน และเงินทุนหมนุเวียนภายใน

ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อพิจารณาอนุมตัิการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ดงักลา่ว และแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาและเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เนื่องจากสนิทรัพย์

ดงักลา่วเป็นสินทรัพย์ที่ตัง้ที่เหมาะสมตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ ใกล้กบัโรงเชือดของบริษัทฯ หากผู้ ขายได้จ าหนา่ย

สนิทรัพย์ดงักลา่วให้แก่ผู้อื่นภายหลงัสญัญาเช่าหมดอายลุง จะท าให้บริษัทฯจ าเป็นต้องหาพืน้ที่อื่นในบริเวณที่หา่งไกลออกไป 

เพื่อท าฟาร์มพ่อแม่พนัธุ์และโรงฟักไข่ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation Cost) เพิ่มสงูขึน้ อีกทัง้

ราคาซือ้ขายดงักล่าวก็ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทัง้สอง รวมถึงการเข้าท ารายการดงักล่าวท าให้

บริษัทฯสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายได้ โดยคิดเป็น IRR เท่ากบั ร้อยละ 9.94 โดยการเข้าท ารายการดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบ

ต่อความเพียงพอต่อเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าท ารายการในครัง้นีบ้ริษัทฯได้รับการสนบัสนนุทางด้านเงิน

กู้ยืมจากธนาคารในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11 

-ไมม่ี- 

13. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระและผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระในการเข้าท ารายการในครัง้นีไ้ม่มีความสมัพนัธ์และถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ/ 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิอิสระ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั 
(ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

ไมม่ี ไมม่ี 

บริษัท ดีทีแซด เดเบนทัม ไต เหลียง (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
(ผู้ประเมินอิสระ) 

ไมม่ี ไมม่ี 
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บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
(ผู้ประเมินอิสระ) 

ไมม่ี ไมม่ี 

Duff & Phelps Corporation 
(ผู้ประเมินอิสระ) 

ไมม่ี ไมม่ี 

 

14. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯที่สามารถรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียง 

นาย นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี   ภทัรานวชั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

15. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

15.1 ความเป็นมา 

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2527 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 

ล้านบาท โดยคณุโจเซฟ และคณุโรซานนา่ สเุชาว์วณิช โดยการร่วมทนุกบับริษัท เคซีที อินเตอร์เนชัน่แนล ดิวิลอปเม้นท์ จ ากดั 

ซึ่งด าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ในประเทศไทยและผู้ลงทนุชาวเยอรมนั เพื่อด าเนินธุรกิจผลิต

และจ าหนา่ยเป็ดสด เป็ดสดแช่แข็ง และผลพลอยได้จากการช าแหละเป็ด  

ปี 2529 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมใช้ระบบเกษตรแบบพนัธะสญัญา (Contract Farm) ขึน้ ซึง่เป็นระบบข้อตกลงของบริษัทฯ กบัเกษตรกร

คู่สญัญาว่า บริษัทฯ จะจัดส่งลกูเป็ด อาหารสตัว์ และยา ให้แก่เกษตรกรเพื่อเลีย้งเป็ด และบริษัทฯ สญัญาที่จะรับซือ้เป็ด

กลบัคืนตามที่ได้ตกลงกนัไว้ บริษัทฯ มีการขยายกิจการอยา่งตอ่เนื่อง  

ในปี 2536 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2536 

ระหว่างปี 2540-2541 นัน้เป็นก้าวส าคญัของบริษัทฯ เพื่อเข้าสูก่ารเป็นบริษัทผู้ผลิตเนือ้เป็ดแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ ได้เปิด

ด าเนินงานโรงงานผลิตอาหารสตัว์ที่จงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อใช้เลีย้งเป็ดของบริษัทฯ และจ าหน่ายให้กบัผู้ซือ้รายย่อย และได้เปิด

ด าเนินงานโรงฟักไขเ่ป็ดที่จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ปี 2542 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินจากการ

ลอยตวัของคา่เงินบาท ท าให้ภาระหนีส้นิท่ีมีในสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั บริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอฟืน้ฟู

กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และในปีถัดมาได้ด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดยมีผู้ ร่วมทุนรายใหม่ คือ 

กองทนุนาวิส เอเชีย ฟันด์ ของ Navis Capital Partners ได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นหลกั ผ่านบริษัท ลอนดอน 8 จ ากดั บริษัท ธงชยั 

เอเซีย จ ากดั และบริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ จ ากดั  
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ปี 2543 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 80 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กบับริษัท ลอนดอน 8 จ ากดั บริษัท ธงชยั เอเซีย จ ากดั 

และบริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทเพื่อการลงทนุของ นาวิส เอเชีย ฟันด์ 

ปี 2547 ประเทศไทยประสบกบัวิกฤตการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัสไข้หวดันกไปทัว่ประเทศ ท าให้การบริโภคเป็ดของลกูค้าทัง้

ในประเทศและต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์โดยการขยายก าลงัการผลิตและ

สง่ออกผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปปรุงสกุแทนการสง่ออกผลิตภณัฑ์แบบดิบ แต่ด้วยความร่วมมือของทางภาครัฐบาล เกษตรกร 

และผู้ประกอบการตา่งร่วมมือกนัในการแก้ไขปัญหา รวมทัง้หามาตรการตา่งๆ เพื่อป้องกนัและควบคมุปัญหาให้เกิดน้อยที่สดุ 

ท าให้สถานการณ์ได้คลี่คลายไปในแนวทางที่ดีขึน้ เนื่องจากฟาร์มเลีย้งเป็ดของบริษัทฯ สว่นใหญ่เลีย้งอยูใ่นระบบปิด บริษัทฯ 

จึงได้รับผลกระทบไมม่าก  

ปี 2548 บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่ดีขึน้จากการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และได้รับการอนุมัติจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ กลบัเข้าท าการซือ้ขายตามปกติ 

ปี 2550 นบัว่าเป็นปีที่มีพฒันาการที่ส าคญัอย่างยิ่งกบับริษัทฯ โดยมีการปรับกลยทุธ์เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ

ยาว โดยบริษัทฯ ได้เข้ารวมกิจการโดยการซือ้หุ้นทัง้หมดของ Duck-To Holding B.V. (“DTH”) ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย 

Tomassen Duck-To B.V. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยในกลุม่ DTH ได้ถกูจดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2507 โดยตระกลู Tomassen เพื่อด าเนินธุรกิจ

ผลิตไก่ แต่อย่างไรก็ตาม ประมาณปี 2528 แนวโน้มร้านอาหารจีนในประเทศตา่งๆ ในยโุรปมีแนวโน้มที่เติบโตขึน้ ซึ่งท าให้การ

บริโภคเป็ดเป็นที่นิยมมากขึน้ บริษัทจึงตดัสินใจเปลี่ยนมาด าเนินธุรกิจช าแหละเป็ด เพื่อจ าหน่ายให้แก่ร้านอาหารจีน และใน

ปัจจุบนักลุม่ DTH กลายเป็นผู้ผลิตเป็ดเนือ้รายใหญ่ที่สดุในประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเป็ดรายใหญ่ที่สดุของ

ยโุรป 

DTH เป็นบริษัทผู้น าในธุรกิจเป็ดสดทัง้ตวัแบบครบวงจรที่มีเครือข่ายการจดัจ าหน่ายที่จะช่วยเกือ้หนนุบริษัทฯ ทางด้านการ

สง่ออกในหลายๆ ประเทศในทวีปยโุรป โดยเร่ิมตัง้แตม่ีการควบรวมกิจการ มีการด าเนินการภายใต้ช่ือ “Tomassen Bangkok 

Ranch” ส าหรับตลาดยโุรป ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จกัและยอมรับในตลาดยโุรปมากขึน้ การเข้าซือ้กิจการใน

ครัง้นีท้ าให้กลุม่บริษัทเป็นหนึง่ในผู้ด าเนินธุรกิจเป็ดแบบอตุสาหกรรมรายใหญ่ที่สดุในโลก ทัง้นีไ้มร่วมผู้ผลติในประเทศจีน การ

ควบรวมกิจการของ DTH ท าให้บริษัทฯ ได้เร่ิมก้าวเข้าสูก่ารเป็นบริษัทสากล โดยการควบรวมได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่

ส าคญัหลายประการ อาทิเช่น มีการปรับเปลี่ยนการบริหารระบบการจดัจ าหน่าย การขึน้ราคาผลิตภณัฑ์ในตลาดยุโรป การ

เปลี่ยนแปลงการผสมผสานผลิตภณัฑ์ การคิดริเร่ิมในสว่นของการปฏิบตัิการอื่นๆ และการน าเทคโนโลยีขัน้สงูกว่าจาก DTH 

มาปรับใช้กบัการผลติเป็ดในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อความคล่องตวัในการบริหารงาน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงตดัสินใจเพิกถอนหลกัทรัพย์ด้วยความ

สมคัรใจ (Voluntary delisting) โดยบริษัท London 8 Limited บริษัท ธงชยั เอเซีย จ ากดั และบริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ จ ากดั ซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยเสนอซือ้หุ้นคิดเป็นร้อยละ 9.67 ของหุ้นท่ี

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และมีผู้แสดงเจตนาขายคิดเป็นร้อยละ 7.89 และภายหลงัการเสนอซือ้หลกัทรัพย์เสร็จสิน้แล้ว สดัสว่น
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การถือหุ้นของบริษัท London 8 Limited คิดเป็นร้อยละ 47.75 บริษัท ธงชัย เอเซีย จ ากัด มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 34.53 

และบริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ จ ากัด มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15.94 โดยหลกัทรัพย์หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ ได้รับการ

อนมุตัิให้ถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 5 สงิหาคม 2552  

ต่อมาในปี 2553 บริษัทฯได้เข้าซือ้กิจการในบริษัท Cherry Valley Farms Limited (“CVF”) ซึ่งเป็นธุรกิจพฒันาสายพนัธุ์และ

ขายพอ่แมพ่นัธุ์เป็ด (Duck genetics) เพื่อตอ่ยอดธุรกิจต้นน า้ของบริษัทฯ 

ในปี 2555 กลุม่ผู้บริหารน าโดยนายโจเซฟ สเุชาว์วณิช นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ และนางโรซานนา่ สเุชาว์วณิช รวมทัง้ผู้ ร่วมทนุ

อื่นๆ ท าการซือ้หุ้นจากกองทนุนาวิส เอเชีย ฟันด์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในนามบริษัท บีที พาร์ทเนอร์ จ ากดั และได้ท าการ

ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการควบรวมบริษัท (amalgamation) ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างบริษัท 

บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน)  บริษัท ธงชยั เอเซีย จ ากดั  บริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ จ ากดั และบริษัท บีที พาร์ทเนอร์ จ ากดั  ใน

ระดบัผู้ ถือหุ้น เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้เหมาะสมกบัการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้า

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

15.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตเนือ้เป็ดครบวงจรและส่งออกเนือ้เป็ดรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งใน โลก โดยธุรกิจของบริษัทฯ มี

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะส าหรับปี 2556 และ งบการเงินรวมส าหรับปี 2557 - 2558 สามารถ

สรุปได้ดงันี ้  

  
2556 2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กิจการในประเทศไทย             

รายได้จากธุรกิจต้นน า้ 1,957.4  26   2,177.3   26  2,384.7 31 

รายได้จากธุรกิจปลายน า้ 3,475.8  46   4,094.7   48  3,546.2 46 

รายได้ระหวา่งสว่นงาน (1,231.5) (16)  (1,573.6)  (19) (1,462.3) (19) 

รวมรายได้สุทธิจากกิจการในประเทศไทย 4,201.7  55   4,698.3   55  4,468.6 58 

กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์         

รายได้จากธุรกิจต้นน า้ 624.7  8   653.2   8  589.2 8 

รายได้จากธุรกิจปลายน า้ 1,789.6  24   1,781.6   21  1,590.0 21 
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รวมรายได้จากกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ 2,414.3  32   2,434.8   29  2,179.2 28 

กิจการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจ         

รายได้จากกิจการที่สนบัสนนุการประกอบธุรกิจ 956.6  13   1,350.6   16  1,080.9 14 

รวมรายได้ 7,572.6  100   8,483.8   100  7,728.7 100 

หมายเหตุ: งบการเงินรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะของบริษัทฯ จัดท าขึน้เพื่อแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้

สมมตุิฐานวา่ บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน)  บริษัท ธงชยั เอเซีย จ ากดั  บริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ  จ ากดั และบริษัท บีที 

พาร์ทเนอร์ จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจภายใต้โครงสร้างภายหลงัการควบรวมกิจการกันมาตัง้แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 

ถึงแม้ว่ารูปแบบความสมัพนัธ์ทางกฎหมายของบริษัทดงักล่าวเกิดขึน้ภายหลงัวนัที่ 15 กรกฎาคม 2556 นอกจากนัน้ยงัมี

สมมตุิฐานวา่บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทนุใน Anatis UK Limited ตัง้แตก่่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2556  

กิจการในประเทศไทย 

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลติเนือ้เป็ดครบวงจรและสง่ออกเนือ้เป็ดรายใหญ่ที่สดุรายหนึง่ในประเทศไทย กิจการในประเทศไทย

ของบริษัทฯ สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ธุรกิจหลกั คือ (1) ธุรกิจอาหารสตัว์ (Feed) (2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแมพ่นัธุ์ (Parent Stock 

Farm) (3) ธุรกิจโรงฟักไข่ (Hatchery) (4) ธุรกิจฟาร์มเลีย้งเป็ดเนือ้ (Commercial Farm and Contract Farm) และ (5) ธุรกิจ

โรงงานช าแหละและแปรรูป (Slaughterhouse and Food Processing)  

1) ธุรกิจอาหารสตัว์ การผลติอาหารสตัว์เพื่อใช้ในการเลีย้งพอ่แมพ่นัธุ์เป็ด และเป็ดเนือ้ทัง้ของบริษัทฯ และของเกษตรกร

คูส่ญัญาซึง่ท าหน้าที่รับเลีย้งเป็ดให้แก่บริษัทฯ  

2) ธุรกิจฟาร์มพอ่แมพ่นัธุ์ บริษัทฯ ท าการน าเข้าพอ่แมพ่นัธุ์เป็ดทกุตวัมาจากตา่งประเทศ เพื่อมาเลีย้งและขยายพนัธุ์เป็ด

เนือ้จากไขข่องพอ่แมพ่นัธุ์เป็ด 

3) ธุรกิจโรงฟักไข ่ผลผลติไขเ่ป็ดของแมพ่นัธุ์จะน าเข้าโรงฟักไขเ่พื่อผลติเป็นลกูเป็ดเพื่อป้อนให้แก่ฟาร์มเลีย้งเป็ดเนือ้ของ

บริษัทฯ และจ าหนา่ยให้แก่เกษตรกรคูส่ญัญา  

4) ธุรกิจฟาร์มเลีย้งเป็ดเนือ้ ด าเนินการโดยบริษัทฯ และเกษตรกรคูส่ญัญา ปัจจุบนัด าเนินการโดยเกษตรกรคูส่ญัญาใน

สดัสว่นประมาณร้อยละ 90 ของก าลงัการผลิตเป็ดเนือ้ทัง้หมดของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มฟาร์มเลีย้ง

เป็ดเนือ้ของบริษัทฯ เองมากขึน้ เพื่อลดการพึง่พาเกษตรกรคูส่ญัญาและเพิ่มอตัราก าไร อีกทัง้ยงัมีการขยายก าลังการ

ผลติโรงช าแหละมากขึน้ ท าให้ต้องมีการขยายฟาร์มเลีย้งเป็ดเนือ้มากขึน้ด้วย 

5) ธุรกิจโรงงานช าแหละและแปรรูปเนือ้เป็ด เมื่อเป็ดเนือ้เจริญเติบโตเต็มวยัแล้ว บริษัทฯ จะรับซือ้เป็ดเนือ้โตเต็มวยัที่ได้

น า้หนกัผา่นเกณฑ์จากฟาร์มเลีย้งเป็ด และน าเป็ดเนือ้ที่เลีย้งโดยทางบริษัทฯ เอง มาเข้าสูโ่รงงานช าแหละและแปรรูป 

ซึง่จะน าเป็ดเนือ้มาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ชนิดตา่งๆ เช่น เป็ดตวัแบบดิบพร้อมปรุง เนือ้เป็ดแปรรูปพร้อมปรุง เนือ้เป็ด
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แปรรูปปรุงสกุ ตลอดจนถึงการผลิตผลิตภณัฑ์จากเป็ดภายใต้ตราสินค้าของบริษัท หรือตราสินค้าอื่นๆ ตามที่ลกูค้า

ก าหนด เพื่อจ าหน่ายไปยงัผู้บริโภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและ

ยอมรับอยา่งกว้างขวาง เนื่องจากเป็นผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคเนือ้เป็ดมาเป็นเวลานาน  

ท าให้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์อยา่งดีกบักลุม่ลกูค้าหลกัตา่งๆ 

 

กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจการผลติเป็ดครบวงจรในประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกบักิจการในประเทศไทย ยกเว้นธุรกิจอาหารสตัว์ 

ซึ่งได้จดัซือ้จากคู่ค้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย DTH ด าเนินกิจการครอบคลมุตัง้แต่ต้นน า้จนถึงปลายน า้ ได้แก่ ธุรกิจเลีย้ง

พอ่แมพ่นัธุ์เป็ด ธุรกิจโรงฟักไขเ่ป็ดเนือ้ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งเป็ดผา่นเกษตรกรคูส่ญัญา (Contract farm) และธุรกิจโรงช าแหละและ

แปรรูปเนือ้เป็ดปรุงสกุ โดยกิจการเลีย้งพอ่แม่พนัธุ์เป็ดและการควบคมุและประสานงานการเลีย้งพ่อแมพ่นัธุ์เป็ดผ่านเกษตรกร

คู่สญัญา การฟักไข่เป็ดเนือ้ และการควบคมุและประสานงานการเลีย้งเป็ดเนือ้ผ่านเกษตรกรคู่สญัญานัน้ ด าเนินการโดย DTF 

กิจการโรงงานช าแหละเป็ดด าเนินการโดย TDT ส่วนกิจการโรงงานแปรรูปเนือ้เป็ดปรุงสกุ ด าเนินการโดย Lucky Duck ซึ่ง

บริษัททัง้สามเป็นบริษัทย่อยในเครือ โดย DTH ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท DTF และ TDT สว่น Lucky Duck นัน้ถือหุ้นโดย 

TDT ในสดัสว่นร้อยละ 90  กลุม่บริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ ด าเนินกิจการอยูใ่นเมือง Ermelo ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องอื่นๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ ธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานโรงงานช าแหละ

สตัว์ปีกในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบสตัว์ปีกที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสตัว์เนเธอร์แลนด์ 

ด าเนินกิจการโดย VPK และยงัมีบริษัทอื่นๆ ที่ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินกิจการ (dormant companies) ได้แก่ TT ซึ่งจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็น

บริษัทขนสง่สนิค้าเนือ้เป็ด และ Canature ซึง่เป็นบริษัทตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าเนือ้เป็ด 

15.3 รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 
1. บริษัท เจอาร์จีจี จ ากดั1/           229,275,086  25.10 
2. Black River Capital Partners Food Fund Holdings 

(Singapore) Pte.Ltd. 2/             88,348,138  9.67 
3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)             59,236,902  6.48 
4. BR Associates             33,029,209  3.62 
5. Redfeather Limited             30,023,445  3.29 
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11             26,568,500  2.91 
7. กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว             25,594,900  2.80 
8. ธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี 

(ประเทศไทย) จ ากดั             22,258,940  2.44 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 
9. United Overseas Bank โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุยู

โอบี (ประเทศไทย) จ ากดั             22,258,940  2.44 
10. CHASE NOMINEES LIMITED             22,213,500  2.43 
 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย   38.82 
 รวม 913,446,558 100.00 

หมายเหต:ุ  
(1) บริษัท เจอาร์จีจี จ ากดั เป็นบริษัทเพ่ือการลงทนุ (Holding company) มีทนุจดทะเบียน 693,003,900 บาท เป็นหุ้นสามญั 6,930,039 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

100 บาท โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 ดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(หุ้น) ร้อยละ 
Fly Eagle Holdings Limited      2,605,787 37.6 

บริษัท สเุชาว์วณิช เฟรนชิพ จ ากดั      2,383,047 34.4 

นาง โรซานน่า สเุชาว์วณิช        536,911 7.7 

นาย โจเซฟ สเุชาว์วณิช        515,688 7.4 

นาย พน สเุชาว์วณิช               328,943 4.7 

นาย จอห์น สเุชาว์วณิช 328,942 4.7 

นาย เจอร์ราด มาร์ตนิ อลัเบิรท์เซน        230,721 3.3 

รวม     6,930,039 100.0 

ทัง้นี ้บริษัท สเุชาว์วณิช เฟรนชิพ จ ากดั เป็นบริษัทเพ่ือการลงทนุ (Holding company) มีทนุจดทะเบียน 275,422,600 บาท เป็นหุ้นสามญั 2,754,226 หุ้น มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม. 2558 ดงัตอ่ไปนี ้  

ผู้ถือหุ้น จ านวน(หุ้น) ร้อยละ 

Fly Eagle Holdings Limited  1,226,909 44.5 

นาย โจเซฟ สเุชาว์วณิช 421,413 15.3 

นาง โรซานน่า สเุชาว์วณิช 421,411 15.3 

นาย พน สเุชาว์วณิช 280,941 10.2 

นาย จอห์น สเุชาว์วณิช 280,941 10.2 

นาย เจอร์ราด มาร์ตนิ อลัเบิรท์เซน 122,611 4.5 

รวม     2,754,226  100.0 

Fly Eagle Holdings Limited เป็นบริษัทเพ่ือการลงทนุ (Holding company) มีทนุจดทะเบียน 10 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็นหุ้นสามญั 10 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

ดอลลาร์ฮ่องกง โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 3 ธ.ค. 2557 ดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน(หุ้น) ร้อยละ 

G.J. Tomassen Holding B.V. 10 100.0 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีอ านาจควบคมุของ G.J. Tomassen Holding B.V. คือนายเคร์ิดจอง ทอมาเซน่ เพียงผู้เดียว 

(2) Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte.Ltd. มีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ Black River Asset Management LLC 
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15.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายโชติ โภควนิช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2. นายทวีชยั เจริญบณัฑิต รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช รองประธานกรรมการ 
4. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ รองประธานกรรมการ 
5. นายวฒิุพล สริุยาภิวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. ดร. ภรณี ภทัรานวชั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
7. นายเยียว คอค ตอง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
8. นายฟาริส อิบราฮิม ตาฮา เอยบู กรรมการ 
9. นายลิน ไท ่ชวน กรรมการ 
10. นายริชาร์ด ลี แกมมิลล์ กรรมการ 
11. นางณฐัพร เหลืองสวุรรณ กรรมการ 
12. นายฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ กรรมการ 
13. นางโรซานน่า สเุชาว์วณิช กรรมการ 
14. นายเจอร์ราด มาร์ติน อลัเบิรท์เซน กรรมการ 
15. นายดนยั ปฐมวาณิชย์ กรรมการ 

15.5 งบการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 215.5 257.5 192.9 
เงินลงทนุชัว่คราว 0.2 0.2 0.2 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 755.4 668.4 612.9 
สนิค้าคงเหลือ  1,170.0 1,159.0 1,831.0 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 38.7 29.2 28.3 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,179.8 2,114.4 2,665.2 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 60.0 - - 

เป็ดพ่อแม่พนัธุ์ 76.4 84.8 56.7 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.0 0.0 0.0 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1.7 1.3 1.8 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 22.2 26.6 9.0 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 39.2 39.2 32.3 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 1,261.1 1,325.3 1,663.5 
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บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

คา่ความนิยม 1,954.5 1,954.5 1,954.5 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 766.8 754.2 741.6 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 60.0 78.5 72.7 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.7 3.1 16.0 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,242.6 4,267.6 4,548.0 
รวมสินทรัพย์ 6,422.4 6,382.0 7,213.3 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีส้ินหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,284.8 722.0 1,698.0 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 320.9 406.7 459.4 
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1.0 0.7 0.0 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 248.0 379.9 0.0 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 32.0 121.0 25.6 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 30.7 13.4 21.7 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,917.4 1,643.5 2,204.8 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน    
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 3.7 0.0 0.0 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2,728.0 2,348.1 98.0 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 28.7 23.5 24.0 
เงินมดัจ าส าหรับการขายสนิค้าเกษตร 18.0 21.0 24.0 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 189.8 168.1 160.5 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.9 0.7 0.0 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,969.1 2,561.5 306.6 
รวมหนีส้ิน 4,886.5 4,205.0 2,511.4 

    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทนุจดทะเบียน    
   หุ้นสามญั 913,928,744 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท 3,508.8 4,569.6 4,569.6 
ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แล้ว    
    หุ้นสามญั  913,446,558 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท   
(2557: หุ้นสามญั 685,446,558 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท) 

3,427.2 3,427.2 4,567.2 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 3,403.4 3,403.4 4,234.0 
สว่นต ่ากว่ามลูคา่หุ้น (400.0)  (400.0)  (400.0) 
สว่นต ่ากว่าทนุจากการควบรวมกิจการ (7,427.9)  (7,427.9)  (7,427.9) 
ก าไรสะสม    

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 153.7 184.7 205.7 
   ยงัไม่ได้จดัสรร 2,335.2 2,968.3 3,497.4 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 41.9 18.8 20.2 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,533.6 2,174.6 4,696.6 
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บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 2.2 2.5 5.4 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,535.8 2,177.0 4,701.9 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,422.3 6,382.0 7,213.3 

งบก าไรขาดทนุ 

บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รายได้    
รายได้จากการขาย 7,572.6 8,483.8 7,728.7 
เงินปันผลรับ 1.8 0.0 0.0 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 0.0 13.9 
รายได้อ่ืน 31.3 25.4 15.9 
รวมรายได้ 7,605.7 8,509.1 7,758.5 
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทนุขาย 6,354.9 6,778.6 6,280.4 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 301.5 331.3 357.5 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   472.4 359.9 319.2 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 24.0 20.8 25.7 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 17.5 0.0 0.0 
รวมค่าใช้จ่าย 7,170.3 7,490.5 6,982.8 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

435.4 1,018.6 775.7 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.5 0.3 0.5 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 435.9 1,018.9 776.2 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (273.5)  (218.8)  (126.9) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 162.4 800.1 649.3 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (34.3)  (139.0)  (99.0) 
ก าไรส าหรับปี 128.1 661.1 550.3 

งบกระแสเงินสด 

บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
กระแสเงนิสดรวม (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เงินสดสทุธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจการด าเนินงาน 395.9 1,250.9 161.5 

เงินสดสทุธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (314.6)  (377.0)  (548.6) 
เงินสดสทุธิมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 26.4  (815.8) 317.9 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 14.5  (16.1) 4.6 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 122.2 42.0  (64.7) 
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั 

บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.14 1.29 1.21 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.51 0.56 0.37 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.24 0.69 0.08 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 10.23 11.92 12.06 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 35.19 30.21 29.84 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ เทา่ 5.80 5.82 4.20 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย วนั 62.08 61.84 85.70 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 19.56 18.63 14.50 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 18.40 19.32 24.82 

Cash Cycle วนั 78.86 72.73 90.71 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)     
อตัราก าไรขัน้ต้น % 16% 20% 19% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 10% 12% 10% 

อตัราก าไรสทุธิ % 5% 8% 7% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 12% 36% 16% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม % 6% 10% 8% 

อตัราหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1.10 1.33 1.14 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 3.18 1.93 0.53 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 1.60 5.61 1.27 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั  เทา่ 3.70 2.81 205.29 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0% - - 

15.6 ค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน 

งบก าไรขาดทนุ 

รายได้ 

ส าหรับรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯมีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 9.0 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอ

ตวัอย่างตอ่เนื่องท ารายได้จากสว่นงานในประเทศและตา่งประเทศลดลง รวมถึงการแขง่ขนัด้านราคาทัง้ตลาดภายในประเทศ

และตา่งประเทศ 
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โดยรายได้จากการขายของสว่นงานในประเทศในปี 2558 มีจ านวนเท่ากบั 4,468 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน โดยมี

สาเหตหุลกัมาจาก รายได้จากการช าแหละเป็ดและผลติภณัฑ์พลอยได้ และการผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปในปี 

2558 มีจ านวน 2,213 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12  ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศ และ

ภาวะการแขง่ขนัด้านราคา 

ส าหรับสว่นงานตา่งประเทศ บริษัทฯมีรายได้จากการขายของสว่นงานตา่งประเทศในปี 2558 มีจ านวน 3,261 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า มีสาเหตเุช่นเดียวกบัตลาดภายในประเทศ คือภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกที่ชะลอตวั ทัง้ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น 

และตลาดยุโรป  และส่งผลต่อการแข่งขนัด้านราคาโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งมีผลจากค่าเงินเยนส่งผลให้การน าเข้าของ

ประเทศญ่ีปุ่ นชลอตวัลง 

ก าไรสทุธิ 

ปี 2558 บริษัทฯมีก าไรสทุธิ 550 ล้านบาท ลดลง 111 ล้านบาท  คิดเป็น ร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก(1) 

รายได้ของบริษัทฯท่ีลดลง ซึง่เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทัว่โลกที่ชะลอตวัอยา่งตอ่เนื่อง มีผลตอ่เนื่องตอ่การ

แข่งขนัด้านราคา ทัง้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง (2) การแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินยูโร ท าให้

บริษัทฯ มีขาดทนุจากอตัราแลกเปลีน่เลก็น้อย  

ส าหรับก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 2558 เท่ากับ 0.69 บาทต่อหุ้น โดยค านวณโดยหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั

จ านวน 794.14 ล้านหุ้น 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สนิทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทมีจ านวน 7 ,213 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์

หมุนเวียน 2,665 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1 ,664 ล้านบาท ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 1 ,954 ล้านบาท 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 742 ล้านบาท เงินลงทนุระยะยาวและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 188 ล้านบาท 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 831 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 โดย

การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอืจากการเก็บส ารองสนิค้าเพิ่มมากขึน้เพื่อรองรับ

การเติบโตในอนาคต และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จ านวน 672 ล้านบาท และ 338 ล้านบาท ตามล าดบั และการลดลงของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  เป็ดพ่อแม่พนัธุ์ และเงินลงทนุระยะยาวอื่น จ านวน 65 ล้าน

บาท 56 ล้านบาท 28 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เป็นการปรับปรุง

โรงงานช าแหละเนือ้เป็ด การสร้างโกดงัเก็บวตัถดุิบอาหารสตัว์หลงัใหม่ และการสร้างฟาร์มเลีย้งเป็ดพ่อแม่พนัธุ์และเป็ดเนือ้

ของบริษัทยอ่ย ซึง่สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถเก็บวตัถดุิบได้มากขึน้ จึงสง่ผลให้ปริมาณสนิค้าคงคลงัมากขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 1,694 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 สว่น
ใหญ่เป็นผลมาจากการน าเงินท่ีได้จากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มาช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจ านวน 2,631 ล้านบาท 
เพื่อลดภาระดอกเบีย้จ่าย และการเพิ่มขึน้ของ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 976 ล้านบาทเพื่อ
น าไปสนบัสนนุการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงคลงัตา่งๆ เช่น วตัถดุิบ เป็นต้น   ทัง้นีภ้าระดอกเบีย้จ่ายของบริษัทฯ ในปี 2558 ลดลง 
91.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 
 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.53 เทา่ โดยเป็นสว่นของหนีส้นิจ านวน 

2,511 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยหนีส้นิท่ีไมม่ีภาระดอกเบีย้ และหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ านวน 715 ล้านบาท และ 1,796 ล้าน

บาท ตามล าดบั ส าหรับหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 1 ,698 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว

จ านวน 98 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของกลุม่บริษัทมีจ านวน 4,702 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 116 

จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีจ านวน 2,177 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เกิดขึน้จาก

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ ก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 

 

กระแสเงินสดและสภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 161.5 ล้านบาท ลดลง

จากปีก่อนหน้าอยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรลดลง รวมถึงมีการจดัเก็บสนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

ส าหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 548.6 ล้านบาทในปี 2558 บริษัทฯมีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนยัส าคญั  

โดยส่วนใหญ่ใช้ไปในการซือ้สินทรัพย์ถาวรจ านวน 503.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงโรงงานช าแหละเนือ้เป็ด การ

สร้างโกดงัเก็บวตัถดุิบอาหารสตัว์หลงัใหม่ และการสร้างฟาร์มเลีย้งเป็ดพ่อแม่พนัธุ์และเป็ดเนือ้ของบริษัทย่อย และลงทนุใน

เป็ดพอ่แมพ่นัธุ์จ านวน 76 ล้านบาท 

ส าหรับกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 317.9 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นกระแสเงินสดได้มาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้

และระยะยาวรวม 1,073.3 ล้านบาท กระแสเงินสดได้มาจากเงินเพิ่มทนุ 1,970.5 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในการช าระ

คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 2,728.0 ล้านบาท  

อตัราส่วนทีส่ าคญั 



                                                                                                       บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน)                                        

21 
 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 1.21 เท่า ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ซึง่อยูท่ี่ 1.29 เทา่ โดยเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 976 ล้านบาท  

อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 0.53 เท่า ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ซึ่งอยู่ที่ 1.93 เท่า โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วหลงัจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จ านวน 

2,006.4 ล้านบาท และการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 2,631 ล้านบาท 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 85.7 วนั เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ซึ่งอยู่ที่ 61.84 วนั เป็นผลให้ Cash Cycle ของบริษัทณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 90.7 วนั เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2557 ซึ่งอยู่ที่ 72.7 วนั โดยเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ยงัคงรักษาระดบัการผลิตสินค้าไว้ที่ระดบัเดียวกบัปี 2557 

ถึงแม้วา่ยอดขายจะชะลอตวัลงในปี 2558 ก็ตาม 

อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 16% ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2557 ซึ่งอยู่ที่ 36% โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วหลงัจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จ านวน 

2,006.4 ล้านบาท และก าไรสทุธิลดลงจ านวน 111 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 อนัเนื่องมาจากรายได้จากการขายลดลงร้อย

ละ 9 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทัว่โลกที่ชะลอตวัอยา่งตอ่เนื่อง มีผลต่อเนื่องตอ่การแข่งขนัด้านราคาทัง้

ตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้ 

15.7 ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิ 

ภายใต้สญัญาซึ่งบริษัทฯ ได้ท ากบัเกษตรกรผู้ เลีย้งเป็ด บริษัทฯมีภาระที่จะต้องซือ้เป็ดจากเกษตรกรในราคาซึง่ระบใุนสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องซือ้เป็ดจากเกษตรกรใน ไตรมาส 1 ปี 2559 คิดเป็นจ านวนรวม

ประมาณ 390 ล้านบาท  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายใต้สญัญาซึ่ง DTH และบริษัทย่อยได้ท ากบัเกษตรกรผู้ เลีย้งเป็ด บริษัทย่อยดงักลา่วมีภาระที่

ต้องซือ้เป็ดจากเกษตรกรใน ไตรมาส 1 ปี 2559 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 3 ล้านยโูร  

ภายใต้สญัญาซึ่ง DTH และบริษัทย่อยได้ท ากบัเกษตรกรผู้ เลีย้งเป็ดพ่อแมพ่นัธุ์บริษัทย่อยดงักลา่วมีภาระที่ต้องซือ้เป็ดพ่อแม่

พนัธุ์และไขจ่ากเกษตรกรในราคาตลาด ณ วนัซือ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทยอ่ยดงักลา่วมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องซือ้เป็ด

พอ่แมพ่นัธุ์และไขจ่ากเกษตรกรในปี 2559 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 2 ล้านยโูร  

15.8 สญัญาที่ส าคญั 

สัญญาซือ้ขายเป็ด อาหารส าเร็จรูปและยา 

คูส่ญัญา ผู้ เลีย้งเป็ดท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  
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ลกัษณะส าคญัของสญัญา บริษัทฯ ตกลงขาย และผู้ เลีย้งเป็ดตกลงซือ้ ลกูเป็ด อาหารส าเร็จรูป และยา เพ่ือให้ผู้ เลีย้งเป็ดน าไป

เพาะเลีย้งและเม่ือลกูเป็ดโตได้ขนาดตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในสญัญา ผู้ เลีย้งเป็ดตกลงและ

รับรองวา่จะขายเป็ดใหญ่คืนให้กบับริษัทฯ ตามจ านวนท่ีได้ก าหนดไว้ในสญัญา โดยไม่นบัรวมเป็ด

ท่ีตาย และ/หรือ เป็ดพิการท่ีน า้หนกัตามเง่ือนไขและราคาท่ีก าหนดไว้ในสญัญา หากผู้ เลีย้งเป็ดผิด

นดั ผิดสญัญา ไม่รับลกูเป็ดในวนั เวลา และสถานท่ี หรือไม่ขายเป็ดโตคืนให้แก่บริษัทฯ ตามเวลา 

และจ านวน ท่ีก าหนดไว้ในสญัญา ผู้ เลีย้งเป็ดจ าเป็นท่ีจะต้องช าระค่าปรับตามท่ีระบไุว้ในสญัญา 

อายสุญัญา 1-7 ปี 

การยกเลิกสญัญา หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ประสงค์จะเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดสญัญา คูส่ญัญาฝ่ายนัน้

จะต้องบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 2 เดือน 

 

สัญญาฝากสินค้าในห้องเยน็ 

คูส่ญัญา บริษัทรับฝากสินค้า 

ลกัษณะส าคญัของสญัญา ผู้ฝากตกลงฝาก และผู้ รับฝากตกลงรับฝากสินค้าประเภทเนือ้สตัว์ และสินค้าประเภทเนือ้สตัว์แปร

รูปแช่แข็ง และ/หรือ แช่เย็นสินค้าอาหารส าเร็จรูปอ่ืนๆ โดยผู้ รับฝากให้ค ารับรองวา่ห้องเย็นท่ีใช้ท า

การรับฝากนัน้ได้รับอนญุาตจากหน่วยราชการ และมีมาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2008 และ

ระบบมาตรฐาน GMP โดยสามารถควบคมุอณุหภมูิ -40 C และมีอปุกรณ์จดัเก็บสินค้าตามท่ีระบุ

อยู่ในสญัญา นอกจากนัน้ผู้ รับฝากจะต้องท าประกนัภยัคุ้มครองความเส่ียงภยัทกุชนิด (all risks) 

บนตวัอาคารห้องเย็นตลอดจนสินค้า และทรัพย์สินตา่งๆ ในห้องเย็นของผู้ รับฝาก 

อายสุญัญา 1 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

การยกเลิกสญัญา หากผู้ฝากมีความประสงค์จะเลิกสญัญาก่อนครบก าหนด จะต้องบอกกล่าวเป็นหนงัสือล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 1 เดือน หากผู้ รับฝากมีความประสงค์จะเลิกสญัญาให้บริการ จะต้องบอกกล่าวเป็น

หนงัสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

หมายเหต:ุ ทางบริษัทฯ ได้มีการลงทนุสร้างห้องเย็นขนาดใหญ่ท่ีสามารถบรรจสุินค้าได้ 3,000 ตนั ซึง่จะท าให้ลดการพงึพิงการฝากสินค้า

และยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าของบริษัทฯ อีกด้วย 

สัญญาว่าจ้างรถขนส่งลูกเป็ด 

คูส่ญัญา ผู้ รับจ้าง 

ลกัษณะส าคญัของสญัญา ผู้วา่จ้างตกลงวา่จ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างขนส่งลกูเป็ด ซึง่ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยจะต้อง

ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบใุนสญัญา เช่น ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเป็ดจะต้องตรงตามข้อบงัคบั
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และมีการท าประกนัภยั มาถงึโรงฟักในเวลาท่ีก าหนด ปฏิบตัติามกฏระเบียบของ บริษัทฯ ในด้าน

ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และรถขนส่งแตล่ะคนัต้องผ่านการประเมินจากโรง

ฟักทกุๆ 6 เดือน ฯลฯ 

อายสุญัญา 1 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

การยกเลิกสญัญา หากคูส่ญัญาฝ่ายใดประสงค์จะบอกเลิกสญัญา คูส่ญัญาฝ่ายนัน้จะต้องบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

สัญญาว่าจ้างรถขนส่งเป็ดเป็น 

คูส่ญัญา ผู้ รับจ้าง 

ลกัษณะส าคญัของสญัญา ผู้วา่จ้างตกลงวา่จ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท ‘เป็ดเป็น’ เพิ่อส่งเข้าโรงเชือด

ของผู้วา่จ้าง โดยจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญา เช่น ปฏิบตัิตามกฏระเบียบของ บริษัทฯ 

ในด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ห้ามน าไปใช้ส่งสตัว์ประเภทอ่ืนเพ่ือป้องกนั

การปนเปือ้น และจะต้องรับผิดชอบชดใช้เตม็จ านวนหารเกินความเสียหายขึน้กบัสินค้า เป็นต้น 

อายสุญัญา 1 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

การยกเลิกสญัญา หากผู้ รับจ้างผิดนดัผิดสญัญาข้อใด ให้ผู้วา่จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องคา่เสียหายได้

ทนัที ในกรณีผู้ว่าจ้างผิดนดัช าระคา่จ้าง ให้ผู้ รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้อตัราสงูสดุท่ีกฎหมาย

ก าหนดแตไ่ม่มีสิทธิยดึหน่วงสินค้าของผู้วา่จ้าง 

สัญญาซือ้ขาย 

คูส่ญัญา ผู้ซือ้ : บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะส าคญัของสญัญา ผู้ซือ้ตกลงซือ้ และทางผู้ขายตกลงขายสินค้า โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการบรรจหีุบหอ่

ตามที่ผู้ซือ้ต้องการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าตามใบสัง่ซือ้ภายก าหนดเวลาท่ีนดัหมาย 

และหากทางผู้ขายไม่สามารถส่งของตามท่ีผู้ซือ้สัง่ได้ ทางผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคา่เสียหายตา่งๆ

ท่ีเกิดขึน้ ราคาสินค้าและการช าระเงินจะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบอุยู่ในสญัญา 

อายสุญัญา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป เม่ือครบก าหนดตามสญัญาแล้วไม่มีคูส่ญัญา

ฝ่ายใดบอกเลิกสญัญาให้ถือว่าได้มีการตอ่สญัญาออกไปอีก 1 ปีเช่นเดิม  

การยกเลิกสญัญา หากคูส่ญัญาฝ่ายใดประสงค์จะบอกเลิกสญัญา คูส่ญัญาฝ่ายนัน้จะต้องบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

ข้อตกลงการซือ้ขาย 

คูส่ญัญา ผู้ซือ้ : เอ็มเค เรสโตรองต์ จ ากดั (มหาชน) 
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ลกัษณะส าคญัของสญัญา ผู้ซือ้ตกลงซือ้ และทางผู้ขายตกลงขายสินค้าตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยทางผู้ขายมีภาระหน้าท่ีใน

การแจ้งการเปล่ืยนแปลงราคาล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วนั และหากมีการหยดุการส่งสินค้าทนัทีไม่ว่า

ในกรณีใด ซึง่ท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทของผู้ซือ้ ผู้ขายจะต้องช าระคา่ปรับเสียโอกาสการ

ขายให้กบับริษัทผู้ขายในอตัราท่ีระบใุนข้อตกลง ทัง้นีท้างผู้ขายจะต้องผลิตเป็ดสดตามมาตรฐาน

และอนามยัตามข้อตกลง และมีการส่งใบรับรองความปลอดภยัทางอาหาร ให้กบัผู้ซือ้  

การยกเลิกสญัญา ไม่ระบ ุ

 
15.9 สญัญาเชา่ที่ดินที่ส าคญั 

1. คูส่ญัญา: Lisuda Vastgoed B.V. 

ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญา : ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ Lisuda Vastgoed B.V. คือ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ (ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ DTH) 

ที่ตัง้  : 116 Fokko Kortlanglaan เมืองเออร์เมโล ประเทศเนเธอร์แลนด์  

เนือ้ที่ดิน : รวมเนือ้ที่ 8-1-14 ไร่ 

ระยะเวลาการเชา่  : 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2557 - 2 ตลุาคม 2562 

อตัราคา่เช่า  : ช่วงเดือน มกราคม – ธนัวาคม 2557 คา่เช่าเดือนละ 1,055,310.83 บาท 

การใช้ประโยชน์ : โรงงานช าแหละเป็ดของ TDT 

เง่ือนไขส าคญัอื่น  : - ผู้ เช่ามีสทิธิในการตอ่สญัญาทกุๆ 9 ปี (ณ ปี 2571 และปี 2580) และ 7 ปีในงวดสดุท้าย 

(ปี 2587) และผู้ เชา่มีสทิธิในการซือ้ที่ดิน  

- มีการค านวณการขึน้คา่เชา่ทกุวนัท่ี 1 มกราคม ของทกุปี โดยอ้างอิงจากดชันีคา่เชา่ราคา

ที่ดินจากส านกังานสถิตแิหง่ชาตปิระเทศเนเธอร์แลนด์ 

- หากมกีารลงทนุหรือการตอ่เติมอาคารเพิ่ม โดยปกติจะเป็นการร้องขอจากผู้ เช่า การคิดคา่

เช่าเพิ่มในแตล่ะปี จะคิดเป็นร้อยละ 10 ของมลูคา่เงินลงทนุ 

- ผู้ เช่าให้สทิธิ Mr. Tomassen Sr. (บิดาของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่) ในการใช้ประโยชน์

อาคารส านกังานท่ีตัง้อยูด้่านหน้าของโรงงานช าแหละเป็ด เนือ้ทีป่ระมาณ 150 ตร.ม. โดย

คา่เช่าซึง่ TDT จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า ได้รวมเนือ้ที่สว่นนีไ้ว้อยูใ่นสญัญาด้วย 

 

2. คูส่ญัญา: Ermel's Hof B.V. 

ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญา : เจ้าของบริษัท Ermel’s Hof B.V. คือ บิดาของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ (ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ DTH) 
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ที่ตัง้  : 148 Harderwijkerweg เมืองเออร์เมโล ประเทศเนเธอร์แลนด์  

เนือ้ที่ดิน : รวมเนือ้ที่ 21-3-50 ไร่ 

ระยะเวลาการเชา่  : 12 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2569 

อตัราคา่เช่า  : ช่วงเดือน มกราคม – ธนัวาคม 2557 คา่เช่าเดือนละ 890,997.83 ล้านบาท 

การใช้ประโยชน์ : ฟาร์มเลีย้งเป็ดพอ่แมพ่นัธุ์ DTF 

เง่ือนไขส าคญัอื่น  : - เง่ือนไขที่ส าคญัในสญัญาส าหรับการเช่าพืน้ท่ีฟาร์มจะถกูควบคมุโดยกฏหมาย ซึง่

คุ้มครองเกษตรกรในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

1) สญัญาจะมกีารตอ่อายอุตัโนมตัอิีก 6 ปี หลงัจากวนัสิน้สดุสญัญาในปี 2569 และผู้

เช่ามีสทิธิในการซือ้ทีด่ิน 

2) มีการค านวณการขึน้คา่เชา่ทกุวนัท่ี 1 กรกฎาคม ของทกุปี โดยอ้างองิจากดชันีคา่เชา่

ซึง่ก าหนดโดย Ministry of Economic Affairs เพื่อใช้ส าหรับพืน้ท่ีฟาร์มในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 

3) เมื่อครบก าหนดสญัญา ผู้ ให้เชา่ไมส่ามารถปฏิเสธการตอ่สญัญาได้ นอกเสยีแตว่า่

ผู้ให้เชา่สามารถพิสจูน์ได้วา่ผู้ เช่ากระท าผิดร้ายแรง โดยไมจ่่ายคา่เช่าตามที่ระบใุน

สญัญาภายในเวลาที่ก าหนด หรือ ละเลยและไมด่แูลพืน้ท่ีฟาร์ม 

- หากมกีารลงทนุหรือการตอ่เติมอาคารเพิ่ม โดยปกติจะเป็นการร้องขอจากผู้ เช่า การคิดคา่

เช่าเพิ่มในแตล่ะปี จะคิดเป็นร้อยละ 10 ของมลูคา่เงินลงทนุ 

ทัง้นี ้นบัตัง้แต ่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป  คูส่ญัญาตามสญัญานีไ้ด้ถกูเปลีย่นจาก Ermel's Hof B.V. ไปเป็น Lisuda 

Vastgoed B.V. โดยที่เนือ้หา เง่ือนไขคา่เชา่ และเง่ือนไขอื่นๆ ในสญัญายงัคงเดิม  

3. คูส่ญัญา: Lisuda Vastgoed B.V. 

ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญา : ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ (ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ

ผู้บริหารของ DTH) 

ที่ตัง้  : 112 Fokko Kortlanglaan เมืองเออร์เมโล ประเทศเนเธอร์แลนด์  

เนือ้ที่ดิน : รวมเนือ้ที่ 5-0-56 ไร่ 

ระยะเวลาการเชา่  : 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2557 - 2 ตลุาคม 2562 

อตัราคา่เช่า  : ช่วงเดือน มกราคม – ธนัวาคม 2557 คา่เช่าเดือนละ 521,298 ล้านบาท 

การใช้ประโยชน์ : ส านกังาน Tomassen Transport B.V. 
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เง่ือนไขส าคญัอื่น  : - ผู้ เช่ามีสทิธิในการตอ่สญัญาทกุๆ 9 ปี (ณ ปี 2571 และปี 2580) และ 7 ปีในงวดสดุท้าย 

(ปี 2587)  

- ผู้ เช่ามีสทิธิในการซือ้ที่ดิน 

- มีการค านวณการขึน้คา่เชา่ทกุวนัท่ี 1 มกราคม ของทกุปี โดยอ้างอิงจากดชันีราคาที่ดิน

จากส านกังานสถิติแหง่ชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ 

- หากมกีารลงทนุหรือการตอ่เติมอาคารเพิ่ม โดยปกติจะเป็นการร้องขอจากผู้ เช่า การคิดคา่

เช่าเพิ่มในแตล่ะปี จะคิดเป็นร้อยละ 10 ของมลูคา่เงินลงทนุ 

 

 

 

4. คูส่ญัญา: นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ 

ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญา : ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ DTH 

ที่ตัง้  : 5 Rietdekkerstraat  เมือง Uden ประเทศเนเธอร์แลนด์  

เนือ้ที่ดิน : รวมเนือ้ที่ 1-2-56 ไร่ 

ระยะเวลาการเชา่  : 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2557 - 30 เมษายน 2562 

อตัราคา่เช่า  : ช่วงเดือน มกราคม – ธนัวาคม 2557 คา่เช่าเดือนละ 483,299.83 ล้านบาท 

การใช้ประโยชน์ : โรงงานผลติสนิค้าแปรรูป Lucky Duck International B.V. 

เง่ือนไขส าคญัอื่น  : - ผู้ เช่ามีสทิธิในการตอ่สญัญาทกุๆ 5 ปี (ณ ปี 2567 ปี 2572 ปี 2577 และปี 2582)  

- ผู้ เช่ามีสทิธิในการซือ้ที่ดิน 

- มีการค านวณการขึน้คา่เชา่ทกุวนัท่ี 1 มกราคม ของทกุปี โดยอ้างอิงจากดชันีราคาที่ดิน

จากส านกังานสถิติแหง่ชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ 

- หากมกีารลงทนุหรือการตอ่เติมอาคารเพิ่ม โดยปกติจะเป็นการร้องขอจากผู้ เช่า การคิดคา่

เช่าเพิ่มในแตล่ะปี จะคิดเป็นร้อยละ 10 ของมลูคา่เงินลงทนุ 

 
15.10 สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
บนัทกึความเข้าใจการซือ้ขายทีด่นิ 

     คูส่ญัญา: Lisuda Vastgoed B.V. (เจ้าของที่ดินเดิมคือ Ermel's Hof B.V. ) 



                                                                                                       บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน)                                        

27 
 

ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญา : ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ Lisuda Vastgoed B.V. คือ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ (ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ DTH) 

ที่ตัง้  : 148 Harderwijkerweg เมืองเออร์เมโล ประเทศเนเธอร์แลนด์  

สนิทรัพย์ที่จะซือ้ขาย : ที่ดินรวมเนือ้ที่ 21-3-50 ไร่ และสิ่งปลกูสร้างบนที่ดินผืนดงักลา่ว 

ราคาซือ้ขายที่ตกลง
กนั  

: ไมส่งูกวา่คา่เฉลีย่ราคาที่ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 

ก.ล.ต. สองราย บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้องไมเ่กินร้อยละ 6.00 ของมลูคา่การซือ้ขาย (โดย 

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท ดีทีแซด เดเบนทมั ไต เหลยีง 

(ประเทศไทย) จ ากดั) 

เง่ือนไขส าคญัอื่น  : ผู้ซือ้จะต้องได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการเข้าซือ้สนิทรัพย์ดงักลา่วก่อน 
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15.11 รายการระหวา่งกนั 

บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งมีรายการระหว่างกนักับบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 มีดงันี ้

บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ต าแหน่งในบริษทัฯ 

บรษิทั นู้ดเดิล้ รชัดา จ ากดั นายโจเซฟ สุเชาวว์ณชิ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มี
รายชือ่เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั นู้ดเดิล้ รชัดา 
จ ากดั 

  -ไมม่-ี 

นายโจเซฟ สุเชาวว์ณชิ นายโจเซฟ สุเชาวว์ณชิ เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ
ภาคพืน้เอเชยี และเอเชยีแปซฟิิก 
(Managing Director, Asia and Asia-
Pacific) 

นางโรซานน่า สุเชาวว์ณชิ นางโรซานน่า สุเชาวว์ณชิเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

กรรมการบรษิทัฯ และ ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารฝา่ยปฏบิตักิาร (COO) 

นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

กรรมการบรษิทัฯ และ กรรมการผูจ้ดัการ
ภาคพืน้ยุโรป (Managing Director, 
Europe) 

นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน เป็นผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ 

กรรมการบรษิทัฯ และ ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารดา้นการเงนิ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ 
(CFO) 

Lisuda Vastgoed B.V.   Lisuda Vastgoed B.V. มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
คอื นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น ซึง่เป็นผูถ้อื
หุน้รายใหญ่กรรมการของบรษิทัฯ  และ
ผูบ้รหิารของ DTH 

  -ไมม่-ี 

Ermel’s Hof B.V. Ermel’s Hof B.V.เป็นบรษิทัของ Mr. A 
Tomassen  บดิาของนายเคริด์จอง ทอมา
เซ่น ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการของ
บรษิทัฯ  และผูบ้รหิารของ DTH 

  -ไมม่-ี 

G.J. Tomassen Holding B.V. G.J. Tomassen Holding B.V. มผีูถ้อืหุน้
รายใหญ่ คอืนายเคริด์จอง ทอมาเซ่น ซึง่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการของบรษิทัฯ  
และผูบ้รหิารของบรษิทั DTH 

  -ไมม่-ี 



                                                                                                       บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน)                                        

29 
 

  



                                                                                                       บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน)                                        

30 
 

สรุปภาระค า้ประกนัหนีส้นิของบริษัทฯ โดยทรัพย์สนิและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และรอบปี 2558 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

ลักษณะรายการระหว่างกัน 

มูลค่าของรายการ (บาท) 

ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2557 2558 

ภาระผูกพันค า้ประกัน 

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช เป็นผู้ ค า้ประกันวงเงินกู้ ระยะยาวในวงเงิน 3,500 ล้านบาทของ

บริษัทฯ  กับธนาคารผู้ ให้กู้  โดยหากทางบริษัทฯ ไม่สามารถช าระดอกเบีย้ หรือ เงินต้น ตาม

ก าหนดได้ ทางนายโจเซฟ สเุชาว์วณิชจะต้องเป็นผู้ช าระเงินดงักลา่วแทน โดยทางนายโจเซฟ 

สเุชาว์วณิชไมไ่ด้คิดคา่ตอบแทนในการค า้ประกนัวงเงินดงักลา่วจากบริษัทฯ  

- - การค า้ประกันวงเงินกู้ ระยะยาวในวงเงิน 3,500 ล้านบาทของบริษัทฯ กับธนาคาร

ผู้ ให้กู้นัน้ ธนาคารจะอนมุตัิยกเลิกเง่ือนไขการค า้ประกนัดงักลา่ว เม่ือหุ้นสามญัของ

บริษัทฯ สามารถเข้าจดทะเบียนเพื่อท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้เป็นที่

เรียบร้อย และมีภาระหนีร้ะยะยาวคงเหลือกับธนาคารพาณิชย์ไม่เกิน 1,500 ล้าน

บาท ทัง้นี ้ณ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารได้ปลดเงื่อนไขการค า้ประกนัดงักลา่วเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีประเด็นในรายการนี  ้เน่ืองจากเป็นรายการที่บริษัทฯ 

ได้ผลประโยชน์จากผู้ ถือหุ้น 

การจ าน าหุ้น 

หุ้นสามญัของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 36 ที่ถือโดยกลุ่มผู้บริหาร (นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช 

นางโรซานน่า สเุชาว์วณิช และครอบครัว รวมทัง้นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น และนายเจอร์ราด 

มาร์ติน อลัเบิรท์เซน) ได้ถกูน าไปจ าน าไว้กบัทางธนาคารผู้ ให้เงินกู้  เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้

ของวงเงินกู้ ระยะยาว โดยทางกลุ่มผู้บริหารไม่ได้คิดค่าตอบแทนจากการน าหุ้นของตนไป

จ าน าไว้กบัทางธนาคาร 

 

- - การจ าน าหุ้นสามญัของบริษัทฯ กบัธนาคารผู้ ให้กู้นัน้ เป็นเง่ือนไขที่มีมาแต่ก่อนเข้า

จดทะเบียนเพ่ือท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ณ. สิน้ 31 ธันวาคม 2558 

ทางธนาคารได้ท าการการปลดเงื่อนไขการค า้ประกนัดงักลา่วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีประเด็นในรายการนีเ้น่ืองจากเป็นรายการที่บริษัทฯ 

ได้ผลประโยชน์จากผู้ ถือหุ้น 
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รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และรอบ ปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2558  มีดงันี ้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 
บริษัท นู้ดเดิล้ รัชดา จ ากัด (“นู้ดเดิล้ รัชดา”) 

ลกัษณะธุรกิจ 

จ าหน่ายอาหาร/ผลิตอาหาร 

 

 

1. รายได้จากการขายสินค้า 
บริษัท นู้ดเดิล้ รัชดา จ ากดั ได้ท าการซือ้เป็ดสด

(Whole Duck) จากบริษัทฯ  เพื่อน าไปปรุงและแปร

รูป โดยรายได้ดงักลา่ว เป็นรายได้ที่รวมทัง้มลูคา่เป็ด

สด คา่บรรจภุณัฑ์ และคา่ขนสง่ 

 

 

 
2. ค่าใช้จ่ายในการซือ้สินค้า 
บริษัทฯ ซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปและเส้น

ก๋วยเตี๋ยว เคร่ืองจกัร และสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ใน

ส านกังานจากบริษัท นู้ดเดิล้ รัชดา จ ากดั  

- คา่ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปและบะหมี ่

- คา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส านกังาน 

 
3. ลูกหนีก้ารค้า 

 
4. เจ้าหนีก้ารค้า 

 
5. เจ้าหนีอ้ื่น 

 

2,168,497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,583,534 

1,838,694 

 

        90,826 

 

58,943 

  

- 

 

168,855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

698,007 

12,508,126 

 

        - 

 

- 

 

905,755 

บริษัท นู้ดเดิล้ รัชดา จ ากัด เป็นบริษัทที่ผลิตเส้นบะหม่ี และ 

เก๊ียว รวมทัง้เป็นบริษัทที่ท าการปรุงและแปรรูปอาหาร โดยที่

ราคาที่นู้ ดเดิล้ รัชดา ซือ้เป็ดสด (Whole Duck)  และบรรจุ

ภัณฑ์ต่างๆ จากทางบริษัทฯ  เป็นราคาตลาดซึ่งเป็นราคา

เดียวกบัที่ขายให้แก่ร้านค้ารายยอ่ยทัว่ไป  นู้ดเดิล้ รัชดาจะน า

เป็ดสดไปปรุงสกุ หลงัจากนัน้ ทางบริษัทฯ จะท าการซือ้เป็ด

ปรุงสุกกลับมาในราคาตลาด โดยบริษัทฯ สามารถขาย

ผลิตภณัฑ์เพื่อท าก าไรให้กบัทางบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 18 

ซึ่งเป็นอัตราก าไรขัน้ต้นที่บริษัทฯ ได้รับจากการขายสินค้า

ทัว่ไป อยา่งไรก็ดี ณ 31 ธันวาคม 2558 นู้ดเดิล้ รัชดา ได้หยดุ

ด าเนินกิจการแล้ว 

 

 

บริษัทฯ ได้ท าการซือ้สินทรัพย์ถาวรจากนู้ดเดิล้ รัชดาในราคา

ตามมูลค่าทางบัญชี (Book value) ของสินทรัพย์ดังกล่าว

จ านวน 1,838,694 บาทในปี 2557 นอกจากนี ้ บริษัทฯ  ได้

ซื อ้ เค ร่ืองจักรจากนู้ ด เดิ ล้  รัชดา  ในปี  2558 มีมูลค่า 

12,508,126 บาท ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยในจ านวนนีเ้ป็นเคร่ืองจักรหลักเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า

มลูค่า 8,465,000 บาท ซึ่งเป็นราคาซึ่งได้รับการประเมินโดย

บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 

ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน

ก.ล.ต. โดยนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ ประเมินหลัก 

วฒ.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตาม

วตัถปุระสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบญัชี ทัง้นีร้ายการซือ้

ทัง้หมดได้ทยอยเกิดก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ โดยรายการสดุท้ายเกิดขึน้เม่ือวนัที่ 11 มิถนุายน 

2558  

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่อาจท าให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามการท า

รายการทัง้หมดอยู่ในมลูค่าที่เหมาะสม เม่ือเทียบกับธุรกรรม

ที่ท ากบัลกูค้าทัว่ไป 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท

ฯ  พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว 

 

ในการประชุมครัง้ที่  6/2557 เม่ือวันที่  7 ตุลาคม 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้รับทราบเงื่อนไข และความมีอยู่

ของรายการดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าว

ข้างต้น   

Lisuda Vastgoed B.V.  (“Lisuda”) 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ค่าเช่าที่ดินในการด าเนินงานในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

 

 

 

 

บริษัทยอ่ยได้เชา่ที่ดินดงักลา่วในราคา 307,274 ยโูรตอ่ปี ซึง่

ต ่ากวา่ 353,635 ยโูรตอ่ปีตามราคาเชา่ตลาด (market rent) 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 
 

TDT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินของ 

Lisuda ที่ อยู่ เ ลขที่  116 Fokko Kortlanglaan ใน

เมือง Ermelo ประเทศเนเธอร์แลนด์ ส าหรับด าเนิน

กิจการโรงงานช าแหละเป็ดเนือ้พร้อมสว่นขยาย  โดย

ผู้ เช่าให้สิทธิแก่ Mr. Tomassen Sr.   (บิดาของนาย

เคิร์ดจอง ทอมาเซ่น) ในการใช้ประโยชน์อาคาร

ส านักงานที่ตัง้อยู่ด้านหน้าของโรงงานช าแหละเป็ด  

เนือ้ที่ขนาดประมาณ 150 ตร.ม. โดยการให้สิทธิ

ดังกล่าวเป็นเงื่อนไขการเช่าที่มีมาตัง้แต่สัญญาเช่า

เดิมในปี 2541  

 

ที่ดินที่ TDT เชา่เพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 13,122 

ตร.ม. โดยสญัญาเช่าจะสิน้สดุวนัที่ 2 ตลุาคม 2562 

โดย TDT มีสิทธิในการขอตอ่สญัญาเชา่ไปอีกในทกุๆ 

9 ปี เป็นระยะเวลา 2 ครัง้ ไปสิน้สุดปี 2580 และ

สามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก 7 ปี ไปสิน้สุดวันที่ 2 

ตุลาคม 2587 โดย Lisuda จะต้องใ ห้  TDT ต่อ

สญัญาเช่าหาก TDT ใช้สิทธิในการตอ่สญัญา อตัรา

ค่าเช่ารายปีจะปรับเพิ่มขึน้โดยอ้างอิงจากดัชนีค่า

เช่าซึ่งก าหนดโดย Netherlands Statistic Bureau 

ห รื อ ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ

เนเธอร์แลนด์ 
 

12,663,730  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,676,320  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วนัที่ 16 มีนาคม 2558 ของ

บริษัท American Appraisal ซึง่เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดล

โฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลกัในประเทศไทย วฒ.022 ซึง่

ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามวตัถปุระสงค์

เปิดเผยสาธารณะและลงบญัช ีโดยใช้ตวัเลขจากวิธีมลูคา่

ต้นทนุคณูอตัราผลตอบแทน (market rental value = cost 

approach outcome x desired yield)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่อาจท าให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  อยา่งไรก็ตามคา่เชา่ที่ดิน

นัน้ เป็นราคาที่ เหมาะสม โดยที่ดินผืนดังกล่าวได้มีการ

ประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน จาก บริษัท American 

Appraisal ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ

การเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท 

American Appraisal ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ

เนเธอร์แลนด์ )  โดยวิ ธีการประเ มินด้วยต้นทุน  (Cost 

approach)  และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด 

(market rent) นัน้ บ่งชีว้่าราคาเช่าในปัจจุบันอยู่ในระดับที่

เหมาะสม  

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท

ฯ  พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 

ทัง้นีม้ลูคา่รายการในปี 2558 มีขนาดลดลงเม่ือ

เทียบกบัปี 2557 เป็นผลเน่ืองมาจากคา่เงินบาทที่

แข็งขึน้โดยในปี 2558 คา่เงินบาทถวัเฉลี่ยตอ่หนึ่งยู

โรอยูท่ี่ 37.99 บาทในขณะที่ปี 2557 คา่เงินบาทถวั

เฉลี่ยตอ่หนึ่งยโูรอยูท่ี่ 41.21 บาท 
 
 
 
ค่าเช่าที่ดินในการด าเนินงานในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

TT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินของ 

Lisuda ที่ อยู่ เลขที่  112 Fokko Kortlanglaan  ใน

เมือง Ermelo ส าหรับการใช้เป็นที่จอดรถ และที่ชั่ง

น า้หนักรถ ที่อยู่ด้านข้างกิจการโรงงานช าแหละเป็ด

เนือ้ 

 

ที่ดินที่ TT เชา่เพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 8,225 ตร.

ม. โดยสญัญาเชา่จะสิน้สดุวนัที่ 2 ตลุาคม 2562 โดย 

TDT มีสิทธิในการขอตอ่สญัญาเชา่ไปอีกในทกุๆ 9 ปี 

เป็นระยะเวลา 2 ครัง้ ไปสิน้สดุปี 2580 และสามารถ

ตอ่สญัญาเชา่ได้อีก 7 ปี ไปสิน้สดุวนัที่ 2 ตลุาคม 

2587 โดย Lisuda จะต้องให้ TT ตอ่สญัญาเชา่หาก 

TDT ใช้สิทธิในการตอ่สญัญา อตัราคา่เชา่รายปีจะ

ปรับเพ่ิมขึน้โดยอ้างอิงจากดชันีคา่เชา่ซึง่ก าหนดโดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,255,576 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,446,117  

 

ในการประชมุครัง้ที่ 6/2557 เม่ือวนัที่ 7 ตลุาคม 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้รับทราบเง่ือนไข และความมีอยู่

ของรายการดงักลา่วแล้ว และไมมี่ความเห็นอ่ืนใดเพ่ิมเติม

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กลา่ว

ข้างต้น   

 

 

บริษัทยอ่ยได้เชา่ที่ดินดงักลา่วในราคา 169,636 ยโูรตอ่ปี ซึง่

ต ่ากวา่ 170,772 ยโูรตอ่ปีตามราคาเชา่ตลาด (market rent) 

ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วนัที่ 16 มีนาคม 2558 ของ

บริษัท American Appraisal ซึง่เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดล

โฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลกัในประเทศไทย วฒ.022 ซึง่

ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามวตัถปุระสงค์

เปิดเผยสาธารณะและลงบญัช ีโดยใช้ตวัเลขจากวิธีมลูคา่

ต้นทนุคณูอตัราผลตอบแทน (market rental value = cost 

approach outcome x desired yield)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นวา่

รายการดงักลา่วมีความเป็นไปได้ที่อาจท าให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  อยา่งไรก็ตามคา่เชา่ที่ดิน

นัน้เป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินผืนดงักลา่วได้มีการ

ประเมินมลูคา่ที่ดินและทรัพย์สิน จาก บริษัท American 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 

Netherlands Statistic Bureau หรือส านกังานสถิติ

แหง่ชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

ในเดือน พฤกษภาคม ปี 2557 TT ได้มีการเชา่อาคาร

เพิ่มขึน้ในการเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปใช้ในโรง

ช าแหละ ท าให้มลูคา่รายการน้อยกวา่ปี 58 ถึงแม้ว่า

มลูค่ารายการในปี 58 จะได้รับผลกระทบจากคา่เงิน

บาทที่แข็งขึน้โดยในปี 2557 ค่าเงินบาทถัวเฉลี่ยต่อ

หนึ่งยูโรอยู่ที่ 37.99 บาทในขณะที่ปี 2558 ค่าเงิน

บาทถวัเฉลี่ยตอ่หนึ่งยโูรอยูท่ี่ 41.21 บาท 

Appraisal ซึง่เป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ

การเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท 

American Appraisal ที่ได้รับอนญุาตในประเทศ

เนเธอร์แลนด์) โดยวิธีการประเมินด้วยต้นทนุ (Cost 

approach)  และประมาณการคา่เชา่ซึง่เป็นราคาตลาด 

(market rent) นัน้ บง่ชีว้า่ราคาเชา่ในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัที่

เหมาะสม  

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ  พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว 

 

ในการประชมุครัง้ที่ 6/2557 เม่ือวนัที่ 7 ตลุาคม 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้รับทราบเง่ือนไข และความมีอยู่

ของสญัญาเชา่ที่ดินดงักลา่วแล้ว และไมมี่ความเห็นอื่นใด

เพ่ิมเติมจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่

กลา่วข้างต้น   

Ermel’s Hof B.V. (“Ermel”) 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

ใช้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

 

ความสมัพนัธ์ 

ค่าเช่าที่ดินในการด าเนินงานในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

DTF ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  ได้ท าการเชา่

ที่ดินที่ 148 Harderwijkerweg เมือง Ermeloส าหรับ

ฟาร์มเลีย้งพอ่แม่พนัธุ์เป็ดและโรงฟักไข่ จาก Ermel 

 

ที่ดินที่ DTF เชา่เพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 34,606 

ตร.ม. โดยสญัญาเชา่จะสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 

10,691,974 9,516,645  บริษัทยอ่ยได้เชา่ที่ดินดงักลา่วในราคา 250,440 ยโูรตอ่ปี ซึง่

ต ่ากวา่ 317,520 ยโูรตอ่ปีตามราคาเชา่ตลาด (market rent) 

ตามรายงานประเมินทรัพย์สิน วนัที่ 16 มีนาคม 2558 ของ

บริษัท American Appraisal ซึง่เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดล

โฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมินหลกัในประเทศไทย วฒ.022 ซึง่

ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามวตัถปุระสงค์

เปิดเผยสาธารณะและลงบญัช ีโดยใช้ตวัเลขจากวิธีมลูคา่
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 

Ermel’s Hof B.V. เป็นบริษัทของ Mr. Tomassen Sr. บิดาของ

นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการของ

บริษัทฯ  และผู้บริหารของ DTH 

2569 และ DTF มีสิทธิในการขอตอ่สญัญาเชา่ไปอีก 

6 ปี โดยเม่ือสิน้สดุสญัญาเชา่แล้ว ผู้ให้เชา่สามารถ

ตดัสินใจที่จะไมต่อ่สญัญาเชา่ได้ เม่ือผู้ เชา่กระท าผิด

ร้ายแรง เชน่ การไมจ่า่ยคา่เชา่ หากผู้ เชา่ไมก่ระท า

การผิดร้ายแรงใดๆ ผู้ให้เชา่ต้องตอ่สญัญาเชา่ ซึง่

เง่ือนไขสญัญาเชา่ดงักลา่ว เป็นไปตามกฎหมาย

คุ้มครองเกษตรกรในการเชา่ที่ดินในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ (Farm lease law “Pachtwet”) 

นอกจากนี ้อตัราคา่เชา่รายปีจะปรับเพ่ิมขึน้โดย

อ้างอิงจากดชันีคา่เชา่ซึง่ก าหนดโดย Ministry of 

Economic Affairs เพ่ือใช้ส าหรับพืน้ที่ฟาร์มใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์  

 

ทัง้นีม้ลูคา่รายการในปี 2558 มีขนาดลดลงเม่ือ

เทียบกบัปี 2557 เป็นผลเน่ืองมาจากคา่เงินบาทที่

แข็งขึน้โดยในปี 2558 คา่เงินบาทถวัเฉลี่ยตอ่หนึ่งยู

โรอยูท่ี่ 37.99 บาทในขณะที่ปี 2557 คา่เงินบาทถวั

เฉลี่ยตอ่หนึ่งยโูรอยูท่ี่ 41.21 บาท 

 

ต้นทนุคณูอตัราผลตอบแทน (market rental value = cost 

approach outcome x desired yield)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นวา่

รายการดงักลา่วมีความเป็นไปได้ที่อาจท าให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  อยา่งไรก็ตามคา่เชา่ที่ดิน

นัน้เป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินผืนดงักลา่วได้ รับการ

ประเมินมลูคา่ที่ดินและทรัพย์สินจาก บริษัท American 

Appraisal ซึง่เป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ

การเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท 

American Appraisal ที่ได้รับอนญุาตในประเทศ

เนเธอร์แลนด์) โดย วิธีการประเมินด้วยต้นทนุ (Cost 

approach)  และประมาณการคา่เชา่ซึง่เป็นราคาตลาด 

(market rent) นัน้ บง่ชีว้า่ราคาเชา่ในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัที่

เหมาะสม 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ  พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว 

 

ในการประชมุครัง้ที่ 6/2557 เม่ือวนัที่ 7 ตลุาคม 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้รับทราบเง่ือนไข และความมีอยู่

ของสญัญาเชา่ที่ดินดงักลา่วแล้ว และไมมี่ความเห็นอื่นใด
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 

เพ่ิมเติมจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่

กลา่วข้างต้น   

นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น 
 
 

ค่าเช่าที่ดินในการด าเนินงานในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

Lucky Duck ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ได้เช่า

ที่ดินของนายเคิ ร์ดจอง ทอมาเซ่น ที่อยู่เลขที่  5 

Rietdekkerstraat ใ น เ มื อ ง  Uden ใ น ป ร ะ เ ท ศ

เนเธอร์แลนด์  ส าหรับโรงงานแปรรูปอาหาร ห้องเย็น 

และ คลงัสินค้า 

ที่ดินที่ Lucky Duck เชา่เพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 

2,624 ตร.ม.  โดยสัญญาเช่าจะสิ น้สุดวันที่  30 

เมษายน 2562 และ Lucky Duck มีสิทธิในการขอ

ต่อสัญญาเช่าไปอีกในทุกๆ 5 ปี เป็นระยะเวลา 5 

ครัง้ ไปสิน้สุดวันที่ 30 เมษายน 2587 โดยนายเคิร์

ดจอง ทอมาเซ่น จะต้องให้ Lucky Duck ต่อสญัญา

เชา่หาก Lucky Duck ใช้สิทธิในการตอ่สญัญา อตัรา

ค่าเช่ารายปีจะปรับเพิ่มขึน้โดยอ้างอิงจากดัชนีค่า

เชา่ซึง่ก าหนดโดย Netherlands Statistic Bureau  

อย่างไรก็ดี Lucky Duck มีความจ าเป็นที่จะต้อง

สร้าง ห้องเย็น และ คลังสินค้าใหม่เพิ่มเติม เพื่อ

สนับสนนุการประกอบธุรกิจ และนายเคิร์ดจอง ทอ

มาเซ่น  ได้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างคลังสินค้า

5,799,598 5,573,872  บริษัทยอ่ยได้เชา่ที่ดินดงักลา่วในราคา 146,682 ยโูรตอ่ปี 

ทัง้นีค้า่เชา่ดงักลา่วค านวณมาจากคา่เชา่ที่ระบใุนสญัญาเชา่

เดิมที่ Lucky Duck มีกบั นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ก่อนที่

บริษัทฯ จะท าการซือ้ Lucky Duck เข้ามาเป็นบริษัทยอ่ยรวม

กบัสว่นเพ่ิมร้อยละ 10 ของคา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างทัง้หมด

อยา่งไรก็ดีคา่เชา่ดงักลา่วยงัใกล้เคียงกบั 145,840 ยโูรตอ่ปี

ตามราคาเชา่ตลาด (market rent) ตามรายงานประเมิน

ทรัพย์สิน  

วนัที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษัท American Appraisal ซึง่

เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส านกังานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้

ประเมินหลกัในประเทศไทย วฒ.022 ซึง่ได้รับความเห็นชอบ

จากส านกังาน ก.ล.ต. ตามวตัถปุระสงค์เปิดเผยสาธารณะ

และลงบญัช ีโดยใช้ตวัเลขจากวิธีมลูคา่ต้นทนุคณูอตัรา

ผลตอบแทน (market rental value = cost approach 

outcome x desired yield)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นวา่

รายการดงักลา่วมีความเป็นไปได้ที่อาจท าให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  อยา่งไรก็ตามคา่เชา่ที่ดิน

นัน้เป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินผืนดงักลา่วได้ รับการ



                                                                                                       บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน)                                        

38 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 

ดงักล่าวในปี 2557 และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้

ถูกรวมไว้อยู่ในค่าเช่าที่ดินตามสัญญาที่ระบุไว้

ระหว่างนายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น และ Lucky Duck 

ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ทัง้หมด 

 

ทัง้นีม้ลูคา่รายการในปี 2558 มีขนาดลดลงเม่ือ

เทียบกบัปี 2557 เป็นผลเน่ืองมาจากคา่เงินบาทที่

แข็งขึน้โดยในปี 2558 คา่เงินบาทถวัเฉลี่ยตอ่หนึ่งยู

โรอยูท่ี่ 37.99 บาทในขณะที่ปี 2557คา่เงินบาทถวั

เฉลี่ยตอ่หนึ่งยโูรอยูท่ี่ 41.21 บาท ถึงแม้วา่ปี 2558 

บริษัทฯจะต้องจา่ยคา่เชา่สว่นเพ่ิมร้อยละ 10 ของ

คา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างทัง้หมดเต็มปีก็ตาม 

 

 

ประเมินมลูคา่ที่ดินและทรัพย์สิน จาก บริษัท American 

Appraisal ซึง่เป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ

การเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. (โดยผู้ประเมินของบริษัท 

American Appraisal ที่ได้รับอนญุาตในประเทศ

เนเธอร์แลนด์) โดยวิธีการประเมินด้วยต้นทนุ (Cost 

approach)  และประมาณการคา่เชา่ซึง่เป็นราคาตลาด 

(market rent) นัน้ บง่ชีว้า่ราคาเชา่ในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัที่

เหมาะสม 

ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเก็บคา่เชา่ส าหรับสิ่ง

ปลกูสร้างที่อตัราร้อยละ 10 ของคา่ใช้จา่ยในการก่อสร้าง

ทัง้หมดวา่เป็นอตัราที่ยอมรับได้  

 

ในกรณีที่บริษัทยอ่ยจะร้องขอให้ผู้ ให้เชา่ช าระคา่ก่อสร้าง

สินทรัพย์อาคารและสิ่งปลกูสร้างบนทีด่ิน และบริษัทยอ่ยจะ

ช าระคา่เชา่ในอตัราร้อยละ 10 ของคา่ก่อสร้างดงักลา่วในแต่

ละปี ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ จะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ใน

การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 รวมถึงการวดัขนาดรายการ

เพ่ือพิจารณาขออนมุตัิตามขัน้ตอนตอ่ไป 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ  พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว  
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 

ในการประชมุครัง้ที่ 6/2557 เม่ือวนัที่ 7 ตลุาคม 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเง่ือนไข และความมีอยูข่อง

สญัญาเชา่ทีด่ินเพ่ิมเติมจากความเห็นดงักลว่แล้ว และไมมี่

ความเห็นอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กลา่ว

ข้างต้น 

 

G.J. Tomassen Holding B.V. (“G.J. Tomassen Holding”) 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 
 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ท า ง บ ริ ษั ท  Tomassen Duck-To B.V.  จ่ า ย

ค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือนให้กับ 

นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่นผ่านทาง G.J. Tomassen 

Holding รวมถึงโบนสัประจ าปีด้วย 

 

สญัญาว่าจ้างดงักล่าวเป็นการว่าจ้างนายเคิร์ดจอง 

ทอมาเซ่น เป็นผู้ บ ริหารกลุ่มบริษัท DTH และมี

ระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แตว่นัที่ 28 ธันวาคม 2555 

  

บริษัทฯ มีภาระในการจา่ยเงินชดเชยส าหรับการให้

นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ออกจากต าแหน่งโดยไมมี่

เหตอุนัควร ซึง่การจา่ยเงินชดเชยนีเ้ป็นบรรทดัฐาน

ทัว่ไปของการจ้างงาน 

 

14,258,612 

 

 

 

 

   

 

13,815,883 

 

 

 

    

 

เน่ืองจากคา่ตอบแทนผู้บริหารรายการนี ้เป็นรายการเงินเดือน

ตามปกติที่จา่ยให้นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ แตเ่ป็นการจา่ยใน

นามนิติบคุคลแทนการจา่ยให้บคุคลโดยตรง ซึง่ผู้ตรวจสอบ

ภายในของกลุม่บริษัท DTH (Deloitte Netherlands) ได้ให้

ความเห็นวา่ ลกัษณะรายการจา่ยคา่ตอบแทนผ่านนิติบคุคล

นัน้ ถือวา่เป็นรายการปกติทัว่ไป และเป็นลกัษณะรายการที่

อนญุาตให้กระท าได้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัถึงโครงสร้างการจา่ย

เงินเดือนที่แตกตา่งไปจากลกัษณะการจา่ยเงินแบบปกติใน

ประเทศไทย ดงันัน้ เพื่อสร้างบรรทดัฐานที่ดีในด้านการก ากบั

ดแูลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทฯ  ให้พิจารณาแตง่ตัง้ทีมงานเพ่ือ
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
/ ความสัมพันธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557 2558 

นอกเหนือไปจากที่กลา่วไว้นี ้บริษัทฯ ไมไ่ด้มีภาระ

ผกูพนัใดๆ กบัทาง G.J. Tomassen Holding อีก 

ทัง้นีม้ลูคา่รายการในปี 2558 มีขนาดลดลงเม่ือ

เทียบกบัปี 2557 เป็นผลเน่ืองมาจากคา่เงินบาทที่

แข็งขึน้โดยในปี 2558 คา่เงินบาทถวัเฉลี่ยตอ่หนึ่งยู

โรอยูท่ี่ 37.99 บาทในขณะที่ปี 2557 ค่าเงินบาทถวั

เฉลี่ยตอ่หนึ่งยโูรอยูท่ี่ 41.21 บาท 

ท าการศกึษาหาวธีิการจา่ยเงินเดือนในรูปแบบอ่ืนในอนาคต 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
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16. ความรับผิดชอบตอ่สารสนเทศ 

ข้าพเจ้า นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช และ นางโรซานนา่ สเุชาว์วณิช ในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯได้สอบทานข้อมลูใน

สารสนเทศฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศนีถ้กูต้อง ครบถ้วนและไมเ่ป็นเท็จ และไม่

ท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั 

 

บริษัทฯขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช และ นางโรซานนา่ สเุชาว์วณิช) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 


