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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 4 วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2560 มีมติ
เห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าท าสญัญาซือ้ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นอาคารส านักงาน โรงงานช าแหละและแปรรูปเป็ด 
โรงงานผลติอาหารแปรรูป ห้องเย็น และโกดงัสนิค้าจาก Lisuda Vastgoed B.V. (“Lisuda”) ซึง่ถือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทฯ (ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกว่า “ธุรกรรม”)  โดยทรัพย์สนิตัง้อยูท่ี่ 

 เลขที1่12 และ 116 ถนน Fokko Kortlanglaan เมือง Ermelo 3853 KH และ  

 เลขที่ 5 ถนน Rietdekkerstraat เมือง Uden 5405 AX ประเทศเนเธอร์แลนด์  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ  

ธุรกรรมดงักลา่ว จะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
ทัง้นี ้คาดวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วจะแล้วเสร็จภายในเดือนกนัยายน  2560 

2.  คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสมัพันธ์ที่เกี่ยวข้องกบับริษัท 

ผู้จะชือ้ : Duck-To Holding B.V. (“DTH”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (ถือหุ้นร้อยละ 100)  

ผู้จะขาย : Lisuda Vastgoed B.V. (“Lisuda”) 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั : Lisuda เป็นบริษัทของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น
ทางอ้อมร้อยละ 100 ผ่าน G.J. Tomassen Holding B.V. และเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการภาคพืน้ยุโรปของ
บริษัทฯ และผู้บริหารของ DTH  

3. ลักษณะโดยทั่วไป 

บริษัทฯ จะท าสญัญาซือ้ทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินและสิ่งปลกูสร้างกับ Lisuda ปัจจุบนัทรัพย์สินดงักล่าวใช้ในการด าเนินธุรกิจ
โรงงานช าแหละและแปรรูป รวมทัง้โรงงานอาหารแปรรูป (รายละเอียดทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลกูสร้างอยู่ในข้อ 5 รายละเอียด
ของสนิทรัพย์ที่ได้มา) ดงันี ้  

· เลขที่ 112 และ 116 ถนน Fokko Kortlanglaan เมือง Ermelo 3853 KH ประเทศเนเธอร์แลนด์ พืน้ที่รวม 22,027 
ตารางเมตร 

1) ที่ดินแปลง Fokko Kortlanglaan 112 มี Tomassen Transport B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้
เช่าจาก Lisuda เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงงานช าแหละและแปรรูป 

2) สว่นท่ีดินแปลง Fokko Kortlanglaan 116 มี Tomassen Duck-To B.V. ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เป็น
ผู้ เช่าจาก Lisuda เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงงานช าแหละและแปรรูป  
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โดยสญัญาเช่าทัง้สองรายการจะสิน้สดุ ณ วนัที่ 2 ตลุาคม 2562 โดยผู้ เช่ามีสิทธิในการขอตอ่อายสุญัญาเช่าไปอีก 9 
ปี รวมสองครัง้ (สิน้สดุวนัที่ 2 ตลุาคม 2580) และสามารถขอต่ออายไุด้อีก 7 ปี จนถึงวนัที่ 2 ตลุาคม 2587 ปัจจุบนั 
บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ใช้พืน้ท่ีดงักลา่วในการด าเนินธุรกิจโรงงานช าแหละและผลติเนือ้เป็ดแปรรูปพร้อมปรุงแบบแช่
เย็นและแช่แข็ง รวมถึงการผลติผลพลอยได้จากการช าแหละเป็ดตา่งๆ  

· เลขที่ 5 ถนน Rietdekkerstraat เมือง Uden 5405 AX ประเทศเนเธอร์แลนด์ พืน้ท่ีรวม 2,625 ตารางเมตร 

 ที่ดินดงักลา่ว มี Lucky Duck International Food B.V. (“Lucky Duck”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้ท าการเช่า
จาก Lisuda สญัญาเช่าดงักลา่วจะสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2562 โดยเมื่อสิน้สดุสญัญา Lucky Duck มีสิทธิใน
การขอต่อสญัญาเช่าไปอีก 5 ปี เป็นช่วงเวลา 5 ครัง้ติดต่อกนัจนถึงปีที่ 2587 ปัจจุบนั Lucky Duck ใช้พืน้ที่ดงักลา่ว
ด าเนินธุรกิจผลิตเนือ้เป็ดแปรรูปปรุงสกุ และผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน    รวมทัง้ผลิตภณัฑ์อาหาร
แปรรูปปรุงสกุจากเนือ้สตัว์ เช่น หมหูรือไก่  

การเข้าท ารายการดงักลา่วมมีลูคา่ตามสญัญาซือ้ขาย 6,811,000 ยโูร หรือประมาณ 259.37 ล้านบาท (อตัราแลกเปลีย่น 
1 ยูโร ต่อ 38.0814 บาท อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 19 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัก่อนวนั
ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ) บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง (ไมเ่กินร้อยละ 6 ของมลูคา่การซือ้ขาย เทา่กบั 408,660 ยโูร หรือ
ประมาณ 15.56 ล้านบาท) รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 7,219,660 ยโูร หรือประมาณ 274.93 ล้านบาท  

ทัง้นี ้มีเง่ือนไขที่ส าคญัคือ มูลค่าของการเข้าท ารายการจะต้องไม่เกินกว่าราคาของเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน  
ก.ล.ต.”) สองราย ซึ่งได้แก่ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) 
จ ากดั บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง หากราคาเฉลีย่ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายนัน้ ต ่ากวา่ 6,811,000 ยโูร ราคาซือ้ขายจะ
ถกูปรับให้เทา่กบัราคาเฉลีย่ของผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองราย  

 ทัง้นี ้บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั ได้ประเมิน
ราคาสินทรัพย์ทัง้หมดที่ 6,680,000 ยูโรและ 6,950,000 ยูโร ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยของราคาประเมินทัง้สองรายอยู่ที่ 
6,815,000 ยโูร ซึง่สงูกวา่มลูคา่ตามสญัญาซือ้ขายที ่6,811,000 ยโูร จึงไมม่ีการเปลีย่นแปลงราคาที่จะเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯ จะใช้แหลง่เงินกู้จากสถาบนัการเงินและเงินทนุหมนุเวียนภายในของบริษัทฯ (ดงัมี
รายละเอียดตามข้อ 7 แหลง่เงินทนุ) 
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4. ประเภทและขนาดรายการ  

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และ Lisuda  

   

หมายเหต:ุ Suchaovanich Friendship Co., Ltd. มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย กลุม่สเุชาว์วณิช 51% 23 Eagle Holdings Limited 
44.55% และนายเจอร์ราด มาร์ตนิ อลัเบิรท์เซน 4.45% ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายในแตล่ะบริษัทจะมีสทิธิออกเสยีงตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีตนถืออยู ่

การเข้าท ารายการในครัง้นี ้ถือเป็นการท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 
และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสงูสดูเท่ากบัร้อยละ 3.27 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบ
แทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ทัง้นี ้มีรายละเอียดการค านวณมลูค่ารายการเป็น 
ดงันี ้ 

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

% ของ NTA ของสนิทรัพย์ที่ได้มา x 100.0 
NTA ของบริษัทฯ 

ไมส่ามารถค านวณได้
เนื่องจากเป็นการซือ้

สนิทรัพย์ 
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หลักเกณฑ์ สูตรค านวณ ขนาดรายการ 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ % x ก าไรสทุธิของสนิทรัพย์ทีได้มา x 100.0 

ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
ไมส่ามารถค านวณได้
เนื่องจากเป็นการซือ้

สนิทรัพย์ 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน x 100 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
3.27% 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทฯ 

ไมส่ามารถค านวณได้
เนื่องจากไมม่ีการออก

หลกัทรัพย์เพื่อเป็นสิง่ตอบ
แทนการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

หมายเหตุ: 1. การค านวณขนาดรายการในครัง้นี ้ค านวณจากราคาเบือ้งต้นที่ตกลงซือ้ขาย 6,811,000 ยูโร หรือประมาณ 
 259.37 ล้านบาท บวกภาษีที่เก่ียวข้องไม่เกินร้อยละ 6 เท่ากบั 408,660 ยโูร (หรือประมาณ 15.56 ล้านบาท) 
 รวมเป็น 7,219,660 ยโูร (หรือประมาณ 274.93 ล้านบาท)  

                 2.  อ้างอิงอตัราแลกเปลีย่น ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ที่ 1 ยโูร ตอ่ 38.0814 บาท 

เมื่อนบัรวมกบัรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อื่นในช่วงระหวา่ง 6 เดือนที่ผา่นมา ผลรวมขนาดรายการจะเทา่กบัร้อยละ 14.56 
ของมลูคา่สินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มลูคา่รวมสิ่งตอบแทน ซึ่งน้อยกวา่ร้อยละ 15 ดงันัน้ การเข้าท ารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ จึง
ยงัไมม่ีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

นอกจากการเข้าท ารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปที่
กลา่วข้างต้น ผู้จะขายและบริษัทฯ ยงัมีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นบคุคลเดียวกนั คือ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของผู้
จะขาย ได้แก่ Lisuda ผ่านบริษัท G.J. Tomaseen Holding B.V. ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมดของ Lisuda และยงัเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ ทางอ้อมผ่านบริษัท G.J. Tomaseen Holding B.V., Fly Eagle 
Holdings Limited และ JRGG Co., Ltd. (“JRGG”) (ดแูผนภาพท่ี 1 ประกอบ) 

  ด้วยเหตนุี ้การเข้าท ารายการดงักลา่ว จึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการเกี่ยวโยง”) ซึง่ขนาดรายการดงักลา่ว
เทา่กบัร้อยละ 15.27 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตนสทุธิซึง่มากกวา่ร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีมีตวัตนสทุธิตามประกาศ
รายการเก่ียวโยง (ระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าการเข้าท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯ ไมม่ีการเข้าท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัอื่นใด)  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 
27 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป
และประกาศรายการเก่ียวโยงในคราวเดียวกนั โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงอนมุตัิไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะต้องส่งหนงัสือ
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เชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น  

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ได้มา คือ ที่ดิน พร้อมสิง่ปลกูสร้าง จ านวน 3 แปลง ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ Lisuda โดยมีรายละเอียดของ
สนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้

ประเภท ที่ดินจ านวน 2 แปลง (รวมสิ่งปลกูสร้าง) ประกอบด้วยที่ดินเลขที่ 5791 6020 (เฉพาะพืน้ที่
ขนาด 122 ตร.ม.)  6021 6451 6450 6381 6389 6448 6045 และ 6043 เนื อ้ที่ดินรวม 
22,027 ตารางเมตร   

ที่ตัง้ เลขที่ 112 และ 116 ถนน Fokko Kortlanglaan เมือง Ermelo 3853 KH ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ลกัษณะทรัพย์สนิ ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง อาทิ ส านกังาน โรงงานช าแหละและแปรรูป ห้องเย็น และโกดงัสนิค้า  

บนที่ดินดงักลา่ว ซึ่งกรรมสิทธ์ิเจ้าของสิ่งปลกูสร้างทัง้หมดเป็นของ Lisuda แต่อปุกรณ์และ
เคร่ืองจกัรที่ใช้ด าเนินธุรกิจเป็นของบริษัทฯ  

การเข้าถงึ ทางเข้าออกติดกับถนน Fokko Kortlanglaan และห่างจากถนนมอเตอร์เวย์ A28 ประมาณ 
3.5 กิโลเมตร 

ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ Lisuda  
ภาระผกูพนั  ไมม่ี  

 

ประเภท ที่ดินจ านวน 1 แปลง (รวมสิ่งปลกูสร้าง) ประกอบด้วยที่ดินเลขที่ 688 เนือ้ที่ดินรวม 2,625 
ตารางเมตร   

ที่ตัง้ เลขที่ 5 ถนน Rietdekkerstraat เมือง Uden 5405 AX ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ลกัษณะทรัพย์สนิ ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง อาทิ อาคารส านกังาน โรงงานผลติอาหารแปรรูป ห้องเย็น และโกดงั

สนิค้าบนท่ีดินดงักลา่ว ซึง่กรรมสทิธ์ิเจ้าของสิง่ปลกูสร้างทัง้หมด เป็นของ Lisuda แตอ่ปุกรณ์
และเคร่ืองจกัรที่ใช้ด าเนินธุรกิจเป็นของบริษัทฯ  

การเข้าถงึ ทางเข้าออกติดกับถนน Rietdekkerstraat และห่างจากถนนมอเตอร์เวย์ A50 ประมาณ 5 
กิโลเมตร 

ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิ Lisuda 
ภาระผกูพนั  ไมม่ี  

รายละเอียดกรรมการบริษัทของ Lisuda ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ กรรมการ 
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ราคาประเมินทรัพย์สนิ 

บริษัทฯ ได้ตกลงที่จะท ารายการดงักล่าวโดยก าหนดราคาเท่ากับ 6,811,000 ยูโร หรือประมาณ 259.37 ล้านบาท (อัตรา
แลกเปลี่ยน 1 ยูโร ต่อ 38.0814 บาท อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560) บวกด้วยภาษีที่
เก่ียวข้อง (ไม่เกินร้อยละ 6 ของมูลค่าการซือ้ขาย ซึ่งเท่ากับ 408,660 ยูโร หรือประมาณ 15.56 ล้านบาท) รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
7,219,660 ยโูร หรือประมาณ 274.93 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าราคาเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สอง
ราย ได้แก่ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากัด (ซึ่งเป็นผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.) โดยราคาเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วนัที่ 6 
มีนาคม 2560 เป็น 6,815,000 ยโูร บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง 

6.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทฯ 

 ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่บริษัทฯ ใช้ด าเนินธุรกิจโรงงานช าแหละและแปรรูป รวมทัง้โรงงานผลติ
อาหารแปรรูปในปัจจบุนั 
การเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะท าให้บริษัทฯ ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิ ในที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างซึง่ใช้ประกอบธุรกิจโรงงาน
ช าแหละและแปรรูปเป็ด รวมทัง้โรงงานผลติอาหารแปรรูป ซึง่จะเป็นผลให้การประกอบธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์
มีความมัน่คงทางธุรกิจมากขึน้ ลดความเสีย่งในการด าเนินงานอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงคา่เชา่ตามดชันีคา่
เช่าซึง่ก าหนดโดยส านกังานสถิตแิหง่ชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ทัง้หมด 2,551.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32 ของรายได้ทัง้หมด 

 ลดความเสีย่งจากการตอ่สญัญาและการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขตา่งๆ เมื่อหมดสญัญาเช่าในปัจจบุนั 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสญัญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการในครัง้นีจ้ านวน 3 ฉบับ ซึ่ง
สามารถใช้สิทธิในการตอ่สญัญาได้จนถึงปี 2587 ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายหุลงัสิน้สดุสญัญา อาจท าให้
บริษัทฯ จ าเป็นต้องหาพืน้ที่อื่นในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจห่างไกลออกไปจากฟาร์มพ่อแม่พนัธุ์และโรงฟักไข่ของ
บริษัทฯ นอกจากนี ้อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรที่ใช้ด าเนินธุรกิจเป็นของบริษัทฯ ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
เคลือ่นย้าย (Relocation cost) รวมทัง้ การลงทนุเพิ่มเติมบนที่ดินแปลงใหมเ่พื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้ดงัเดิม 

 ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเช่าพืน้ท่ี 
- ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างจากการเข้าท ารายการครัง้นี ้สญัญาเช่าใน

ปัจจบุนัจะถกูยกเลกิ เป็นผลให้บริษัทฯ ไมม่ีภาระในการช าระคา่เช่าส าหรับการใช้พืน้ท่ีดงักลา่วอีกตอ่ไป โดยอตัราคา่
เช่าในปัจจบุนัเทา่กบั 635,349 ยโูรตอ่ปี และจะมีการปรับคา่เช่าขึน้ตามอตัราการเติบโตของดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ในแตล่ะปี (ในวนัท่ี 1 มกราคม ของทกุปี) โดยอ้างอิงจากดชันีราคาผู้บริโภคจากส านกังาน
สถิติแหง่ชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ The Central Bureau of Statistics (CBS) นอกจากนี ้หากบริษัทฯ ต้องการ
ลงทนุหรือการตอ่เติมอาคารเพิ่ม จะมีการคิดคา่เชา่เพิ่มขึน้ในแตล่ะปี โดยคิดในอตัราร้อยละ 10 ของมลูคา่เงินลงทนุ  

7. แหล่งเงนิทุน 

ในการเข้าท ารายการครัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าจะใช้แหลง่เงินทนุจากสถาบนัการเงินประมาณร้อยละ 86  โดยในเบือ้งต้น บริษัทฯ 
ได้รับการสนบัสนนุเงินกู้ยืมดงักลา่วจากธนาคารในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยการกู้ยืมในครัง้นีบ้ริษัทฯ จ าเป็นต้องน าสนิทรัพย์
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ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในการเข้าท ารายการในครัง้นี ้และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าของ
Tomassen Duck-To BV, Duck-To BV และ Canature BVมาค า้ประกนัเงินกู้  ดงักลา่ว 

ส าหรับสว่นท่ีเหลอื (ประมาณร้อยละ 14) มาจากเงินทนุหมนุเวยีนภายในของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมกบัแผนการ
ลงทนุของบริษัทฯ ในปัจจบุนั แล้ววา่การเข้าท ารายการครัง้นีจ้ะไมส่ง่ผลให้บริษัทฯ ผิดเง่ือนไขทางการเงินท่ีมีอยูก่บัธนาคารทัง้
ในและตา่งประเทศ   

8. เงื่อนไขในการท ารายการ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญาซือ้ขาย 6,811,000 ยูโร หรือประมาณ 259.37 ล้านบาท บวกด้วยภาษีที่
เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากราคาของเฉลี่ยของผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองราย ได้แก่ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
และบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั ต ่ากวา่ 6,811,000 ยโูร ราคาซือ้ขายจะถกูปรับลดลงให้เทา่กบัราคาเฉลีย่
ของผู้ประเมินราคาอิสระสองราย บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ในการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

9. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากบริษัทฯ และ Lisuda มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุม่บคุคลเดียวกนั ได้แก่ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น ซึ่งนายเคิร์ดจอง ทอมา
เซ่น ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางอ้อมผ่านบริษัท G.J. Tomaseen Holding B.V., Fly Eagle Holdings Limited และ JRGG อีกทัง้ 
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น ยังถือหุ้นใน Lisuda ทางอ้อมผ่านบริษัท G.J. Tomassen Holding B.V. ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ Lisuda  

ด้วยเหตนุี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการเก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการเทา่กบั
ร้อยละ 15.27 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัที่  31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 1,872 ล้าน
บาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตวัตนสทุธิ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงต้องขออนุมตัิการเข้าท ารายการจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุตัิไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนในวาระดงักลา่ว ประกอบด้วย นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น และ Fly Eagle Holdings 
Limited ซึ่ง ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เมื่อวนัที่ 8 มิถนุายน 2560 ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 6,553,213 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 0.72 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมด 

 

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการภาคพืน้ยโุรป 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีรายช่ือดงักลา่วข้างต้นไมไ่ด้เข้าร่วม และไมไ่ด้ออกเสยีงในวาระนีใ้นการประชมุคณะกรรมการ  
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11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ   

ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่ออนมุตัิให้บริษัท Duck-To Holding B.V. ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย
ของบริษัทฯ เข้าท าสญัญาซือ้ที่ดินจ านวน 3 แปลง พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ด าเนินกิจการธุรกิจโรงงานช าแหละ รวมทัง้
โรงงานอาหารแปรรูปในปัจจุบนั เมือง Ermelo และ Uden ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งที่ดินดงักลา่วมีพืน้ที่รวมทัง้หมด 24,652 
ตารางเมตร ในราคาซือ้ขายไม่เกิน 6,811,000 ยโูร บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้องไม่เกินร้อยละ 6.00 ของมลูค่าการซือ้ขาย ทัง้นี ้มี
เง่ือนไขที่ส าคญัคือ มูลค่าของการเข้าท ารายการต้องไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยของราคาประเมินทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. สองราย บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง (ไมเ่กินร้อยละ 6.00 ของมลูคา่การซือ้
ขาย) ซึง่หากคา่เฉลีย่ของราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายต ่ากวา่ 6,811,000 ยโูร บริษัทฯ จะปรับลดราคาที่
จะเข้าท ารายการลง เพื่อให้สอดคล้องกบัค่าเฉลี่ยของราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองราย โดยบริษัทฯ จะซือ้
ทรัพย์สินดังกล่าว จากบริษัท Lisuda Vastgoed B.V. ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจาก
สถาบนัการเงินและเงินทนุหมนุเวียนภายในของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้น าเร่ืองการเข้าท ารายการ
ดงักล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นในการเข้าท ารายการ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เนื่องจากทรัพย์สนิ
ดงักลา่วเป็นทรัพย์สนิอยูใ่นที่ตัง้ที่เหมาะสมตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากผู้ให้เช่าไมต่กลงตอ่สญัญาเช่า จะท าให้บริษัทฯ
จ าเป็นต้องหาพืน้ที่อื่นในการด าเนินธุรกิจ และอาจท าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ อีกทัง้ราคาซือ้ขายดงักล่าว ยงัต ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้สองราย รวมทัง้ การเข้าท ารายการดงักล่าวท าให้บริษัทฯ สามารถ
ประหยดัคา่ใช้จ่ายลงได้ โดยจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าท ารายการ
ในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุทางด้านเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนีก้ารท ารายการดงักลา่ว 
จะท าให้บริษัทฯ สามารถลดรายการเก่ียวโยงกนัได้ ท าให้การด าเนินธุรกิจมีความโปร่งใสมากขึน้  

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 11 

-ไมม่ี- 

13. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระและผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระในการเข้าท ารายการในครัง้นีไ้ม่มีความสมัพนัธ์และถือหุ้นใน
บริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ/ 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ 

บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั 
(ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

ไมม่ี ไมม่ี 
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บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
(ผู้ประเมินราคาอิสระ) 

ไมม่ี ไมม่ี 

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
(ผู้ประเมินราคาอิสระ) 

ไมม่ี ไมม่ี 

14. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียง 

นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี   ภทัรานวชั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
นายฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

15. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

15.1 ความเป็นมา 

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั ได้จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2527 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ล้านบาท โดย
การร่วมทนุระหวา่งคณุโจเซฟและคณุโรซานน่า สเุชาว์วณิช กบับริษัท เคซีที อินเตอร์เนชัน่แนล ดิวิลอปเม้นท์ จ ากดั ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในประเทศไทย และผู้ ลงทุนชาวเยอรมนั เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยเป็ดสด เป็ดสดแช่แข็ง และผลพลอยได้จากการช าแหละเป็ด  

ในปี 2529 บริษัทฯ ได้เร่ิมใช้ระบบเกษตรแบบพนัธะสญัญา (Contract Farm) ซึ่งเป็นระบบข้อตกลงของบริษัทฯ กบัเกษตรกร
คู่สญัญาว่าบริษัทฯ จะจัดส่งลูกเป็ด อาหารสตัว์ และยา ให้แก่เกษตรกรเพื่อเลีย้งเป็ด และบริษัทฯ สญัญาที่จะรับซือ้เป็ด
กลบัคืนตามที่ได้ตกลงกนัไว้ บริษัทฯ มีการขยายกิจการอยา่งตอ่เนื่อง  

ในปี 2536 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2536 

ระหวา่งปี 2540-2541 นัน้ เป็นก้าวส าคญัของบริษัทฯ เพื่อเข้าสูก่ารเป็นบริษัทผู้ผลติเนือ้เป็ดแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ ได้เปิด
ด าเนินงานโรงงานผลิตอาหารสตัว์ที่จงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อใช้เลีย้งเป็ดของบริษัทฯ และจ าหน่ายให้กบัผู้ซือ้รายย่อย และได้เปิด
ด าเนินงานโรงฟักไขเ่ป็ดที่จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

ในปี 2542 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินจาก
การลอยตวัของคา่เงินบาท ท าให้ภาระหนีส้นิท่ีมีในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั บริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอ
ฟืน้ฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และในปีถดัมาได้ด าเนินการตามแผนฟืน้ฟูกิจการของบริษัทฯ โดยมีผู้ ร่วมทนุรายใหม่ คือ 
กองทนุนาวิส เอเชีย ฟันด์ ของ Navis Capital Partners ได้เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นหลกัผ่าน บริษัท ลอนดอน 8 จ ากดั บริษัท ธงชยั 
เอเซีย จ ากดั และบริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ จ ากดั  

ในปี 2543 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 80 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้กบั บริษัท ลอนดอน 8 จ ากดั บริษัท ธงชยั เอเซีย 
จ ากดั และบริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ จ ากดั ซึง่เป็นกลุม่บริษัทเพื่อการลงทนุของนาวิส เอเชีย ฟันด์ 

ในปี 2547 ประเทศไทยประสบกบัวิกฤตการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัสไข้หวดันกไปทัว่ประเทศ ท าให้การบริโภคเป็ดของลกูค้า
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศลดลงประมาณร้อยละ 50 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับกลยทุธ์โดยการขยายก าลงัการผลติและ
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สง่ออกผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปปรุงสกุแทนการสง่ออกผลิตภณัฑ์แบบดิบ แต่ด้วยความร่วมมือของทางภาครัฐบาล เกษตรกร 
และผู้ประกอบการ ตา่งร่วมมือกนัในการแก้ไขปัญหา รวมทัง้หามาตรการตา่งๆ เพื่อป้องกนัและควบคมุปัญหาให้เกิดน้อยที่สดุ 
ท าให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึน้ เนื่องจากฟาร์มเลีย้งเป็ดของบริษัทฯ สว่นใหญ่เลีย้งอยู่ในระบบปิด บริษัทฯ จึงได้รับ
ผลกระทบไมม่ากนกั  

ในปี 2548 บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่ดีขึน้จากการบริหารแผนฟืน้ฟูกิจการ และได้รับการอนุมตัิจากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ กลบัเข้าท าการซือ้ขายตามปกติ 

ในปี 2550 นบัว่าเป็นปีที่มีพฒันาการที่ส าคญัอย่างยิ่งกับบริษัทฯ โดยมีการปรับกลยทุธ์  เพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้เข้ารวมกิจการโดยการซือ้หุ้นทัง้หมดของ Duck-To Holding B.V. (DTH) ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นดูในแผนภาพ 1.5) โดย Tomassen Duck-To B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม DTH ได้ถูก
จดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2507 โดยตระกูล Tomassen เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตไก่ แต่อยา่งไรก็ตาม ประมาณปี 2528 แนวโน้มร้านอาหาร
จีนในประเทศตา่งๆ ในยโุรปมีแนวโน้มที่เติบโตขึน้ ซึง่ท าให้การบริโภคเป็ดเป็นท่ีนิยมมากขึน้ DTH จึงตดัสนิใจเปลีย่นมาด าเนนิ
ธุรกิจช าแหละเป็ด เพื่อจ าหนา่ยให้แก่ร้านอาหารจีน และในปัจจบุนักลุม่ DTH กลายเป็นผู้ผลติเป็ดเนือ้รายใหญ่ที่สดุในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึง่ในผู้ผลติเป็ดรายใหญ่ที่สดุของยโุรป 

DTH เป็นบริษัทผู้น าในธุรกิจเป็ดสดทัง้ตวัแบบครบวงจรที่มีเครือข่ายการจดัจ าหน่ายที่จะช่วยเกือ้หนนุบริษัทฯ ทางด้านการ
สง่ออกในหลายๆ ประเทศในทวีปยโุรป โดยเร่ิมตัง้แต่มีการควบรวมกิจการ มีการด าเนินการภายใต้ช่ือ “Tomassen Bangkok 
Ranch” ส าหรับตลาดยโุรป ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จกัและยอมรับในตลาดยโุรปมากขึน้ การเข้าซือ้กิจการใน
ครัง้นีท้ าให้กลุม่บริษัทเป็นหนึง่ในผู้ด าเนินธุรกิจเป็ดแบบอตุสาหกรรมรายใหญ่ที่สดุในโลก ทัง้นีไ้มร่วมผู้ผลติในประเทศจีน การ
ควบรวมกิจการของ DTH ท าให้บริษัทฯ ได้เร่ิมก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทสากล โดยการควบรวมกิจการดงักล่าวก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญัหลายประการ อาทิเช่น มีการปรับเปลี่ยนการบริหารระบบการจัดจ าหน่าย การขึน้ราคาผลิตภณัฑ์ใน
ตลาดยโุรป การเปลีย่นแปลงการผสมผสานผลิตภณัฑ์ การคิดริเร่ิมในสว่นของการปฏิบตัิการอื่นๆ และการน าเทคโนโลยีขัน้สงู
กวา่จาก DTH มาปรับใช้กบัการผลติเป็ดในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อความคล่องตวัในการบริหารงาน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงตดัสินใจเพิกถอนหลกัทรัพย์ด้วยความ
สมคัรใจ (Voluntary delisting) โดยบริษัท ลอนดอน 8 จ ากดั 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
การถือหุ้นของบริษัท ลอนดอน 8 จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 47.75 บริษัท ธงชยั เอเซีย จ ากดั มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 34.53 และ
บริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ จ ากดั มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 15.94 โดยหลกัทรัพย์หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ ได้รับการอนมุตัิให้
ถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 5 สงิหาคม 2552  

ต่อมาในปี 2553 บริษัทฯได้เข้าซือ้กิจการในบริษัท Cherry Valley Farms Limited (“CVF”) ซึ่งเป็นธุรกิจพฒันาสายพนัธุ์และ
ขายพอ่แมพ่นัธุ์เป็ด (Duck genetics) เพื่อตอ่ยอดธุรกิจต้นน า้ของบริษัทฯ 
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ในปี 2555 กลุม่ผู้บริหารน าโดย นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น และนางโรซานน่า สเุชาว์วณิช รวมทัง้ผู้ ร่วม
ทนุอื่นๆ ท าการซือ้หุ้นจากกองทนุนาวิส เอเชีย ฟันด์ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในนาม บริษัท บีที พาร์ทเนอร์ จ ากดั และได้ท า
การปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการควบรวมบริษัท (Amalgamation) ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ระหว่าง
บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ธงชัย เอเซีย จ ากัด  บริษัท มิดเดิล้ วิลเลจ จ ากัด และบริษัท บีที พาร์ทเนอร์ 
จ ากดั ในระดบัผู้ ถือหุ้น เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้เหมาะสมกบัการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัตัง้ บริษัท ฟู้ ด ซิตี ้จ ากดั ขึน้เพื่อท าการเข้าซือ้กิจการโรงงานและก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม เพื่อขยาย
ช่องทางธุรกิจด้านการแปรรูปอาหาร และบริษัท คราวน์ อีเกิล้ จ ากดั เพื่อขยายช่องทางธุรกิจในด้านร้านอาหารและร้านกาแฟ 
ภายใต้แบรนด์ D-Duck ในขณะเดียวกนั Coöperatieve Verenigde Slachtpluimvee Export (VSE) คู่แข่งรายเดียวของ DTH 
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เลกิกิจการ ท าให้ในปัจจบุนั DTH เป็นผู้ผลติเป็ดเพียงรายเดียวในประเทศเนเธอร์แลนด์  

15.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2557 - 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้  

  
2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กิจการในประเทศไทย           

รายได้จากธุรกิจต้นน า้  2,177.3   26  2,384.7 31 2,420.2 30 

รายได้จากธุรกิจปลายน า้  4,094.7   48  3,546.2 46 3,550.1 43 

รายได้ระหวา่งสว่นงาน (1,573.6)  (19) (1,462.3) (19) (1,442.2) (17) 
รวมรายได้สุทธิจากกิจการในประเทศไทย  4,698.3   55  4,468.6 58 4,528.1 56 

กิจการในในประเทศเนเธอร์แลนด์       

รายได้จากธุรกิจต้นน า้  653.2   8  589.2 8 694.0 9 

รายได้จากธุรกิจปลายน า้  1,781.6   21  1,590.0 21 1,857.9 23 

รวมรายได้จากกิจการในประเทศ
เนเธอร์แลนด์  2,434.8   29  2,179.2 28 2,551.9 32 

กิจการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจ       

รายได้จากกิจการท่ีสนบัสนนุการประกอบธุรกิจ  1,350.6   16  1,080.9 14 1,007.9 12 

รวมรายได้  8,483.8   100  7,728.7 100 8,087.9 100 

ที่มา แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

กิจการในประเทศไทย 

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตเนือ้เป็ดครบวงจรและสง่ออกเนือ้เป็ดรายใหญ่ที่สดุรายหนึ่งในประเทศไทย การประกอบกิจการ
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

https://drimble.nl/bedrijf/harderwijk/13438239/cooperatieve-verenigde-slachtpluimvee-export-vse-ba.html
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1. ธุรกิจอาหารสตัว์ การผลติอาหารสตัว์เพื่อใช้ในการเลีย้งพอ่แมพ่นัธุ์เป็ด และเป็ดเนือ้ทัง้ของบริษัทฯ และของเกษตรกร
คูส่ญัญา ซึง่ท 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 าลงัการ
ผลติโรงช าแหละมากขึน้ ท าให้ต้องมีการขยายฟาร์มเลีย้งเป็ดเนือ้มากขึน้ด้วย 

5. ธุรกิจโรงงานช าแหละและแปรรูปเนือ้เป็ด เมื่อเป็ดเนือ้เจริญเติบโตเต็มวยัแล้ว บริษัทฯ จะรับซือ้เป็ดเนือ้โตเต็มวยัที่ได้
น า้หนกัผา่นเกณฑ์จากฟาร์มเลีย้งเป็ด และน าเป็ดเนือ้ที่เลีย้งโดยทางบริษัทฯ เอง มาเข้าสูโ่รงงานช าแหละและแปรรูป 
ซึง่จะน าเป็ดเนือ้มาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ชนิดตา่งๆ เช่น เป็ดตวัแบบดิบพร้อมปรุง เนือ้เป็ดแปรรูปพร้อมปรุง เนือ้เป็ด
แปรรูปปรุงสกุ ตลอดจนถึงการผลิตผลิตภณัฑ์จากเป็ดภายใต้ตราสินค้าของบริษัท หรือตราสินค้าอื่นๆ ตามที่ลกูค้า
ก าหนด เพื่อจ าหน่ายไปยงัผู้บริโภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับอยา่งกว้างขวาง เนื่องจากเป็นผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคเนือ้เป็ดมาเป็นเวลานาน 
ท าให้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์อยา่งดีกบักลุม่ลกูค้าหลกัต่างๆ 

6. ธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงบะหมี่ (Noodle) และ ธุรกิจร้านอาหารและร้านกาแฟ 

กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจการผลติเป็ดครบวงจรในประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกบักิจการในประเทศไทย ยกเว้นธุรกิจอาหารสตัว์ 
ซึ่งจดัซือ้จากคู่ค้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย DTH ด าเนินกิจการครอบคลมุตัง้แต่ต้นน า้จนถึงปลายน า้ ได้แก่ ธุรกิจเลีย้งพอ่
แม่พนัธุ์เป็ด ธุรกิจโรงฟักไข่เป็ดเนือ้ ธุรกิจฟาร์มเลีย้งเป็ดผ่านเกษตรกรคู่สญัญา (Contract farm) และธุรกิจโรงช าแหละและ
แปรรูปเนือ้เป็ดปรุงสกุ โดยกิจการเลีย้งพอ่แม่พนัธุ์เป็ดและการควบคมุและประสานงานการเลีย้งพ่อแมพ่นัธุ์เป็ดผ่านเกษตรกร
คู่สญัญา การฟักไข่เป็ดเนือ้ และการควบคุมและประสานงานการเลีย้งเป็ดเนือ้ผ่านเกษตรกรคู่สญัญานัน้ ด าเนินการโดย 
Duck-To Farm B.V. (“DTF”) กิจการโรงงานช าแหละเป็ดด าเนินการโดย Tomassen Duck To B.V. (“TDT”) ส่วนกิจการ
โรงงานแปรรูปเนือ้เป็ดปรุงสกุ ด าเนินการโดย Lucky Duck ซึ่งบริษัททัง้สามเป็นบริษัทย่อยในเครือ โดย DTH ถือหุ้นร้อยละ 
100 ใน DTF และ TDT สว่น Lucky Duck นัน้ถือหุ้นโดย TDT ในสดัสว่นร้อยละ 90 กลุม่บริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ ด าเนิน
กิจการอยูใ่นเมือง Ermelo ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องอื่นๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ ธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานโรงงานช าแหละ
สตัว์ปีกในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยผู้ เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบสตัว์ปีกที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ด าเนินกิจการโดย Veluwse Pluimvee Keuring B.V. (VPK) และยงัมีบริษัทอื่นๆ ที่ยงัไม่ได้เร่ิมด าเนินกิจการ 
(dormant companies) ได้แก่ Canature ซึ่งเป็นบริษัทตวัแทนจ าหน่ายสินค้าเนือ้เป็ด และ Tomassen Transport B.V. (“TT”) 
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ซึ่งด าเนินธุรกิจขนสง่สินค้าเนือ้เป็ดของ VSE โดย TT ได้เร่ิมด าเนินกิจการแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2558 และได้หยดุกิจการไป
เมื่อเดือนกนัยายน 2559 ซึง่เป็นผลมาจากการเลกิกิจการของ VSE เอง 

15.3 รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 
1. บริษัท เจอาร์จีจี จ ากดั /1  229,275,086  25.10% 
2. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  59,236,902  6.48% 
3. Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd./2  52,756,700  5.78% 
4. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว  38,691,400  4.24% 
5. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 11  26,568,500  2.91% 
6. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25  18,311,500  2.00% 
7. กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล  17,686,900  1.94% 
8. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบยีน

แล้ว โดย บลจ.บวัหลวง จ ากดั 
 16,853,600  1.85% 

9. บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จ ากดั 

 16,157,200  1.77% 

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  13,552,600  1.48% 
 ผู้ ถือหุ้นอื่น  424,356,170  46.46% 
 รวม 913,446,558  100.00%  

หมายเหต:ุ /1  บริษัท เจอาร์จีจี จ ากดั เป็นบริษัทเพื่อการลงทนุ (Holding company) มีทนุจดทะเบียน 693,003,900 บาท เป็น 
  หุ้นสามญั 6,930,039 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท  
 /2  Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore)  Pte.  Ltd.  จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด 

(Limited Private Company) ในประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัท Investment Holding มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่คือ Black 
River Asset Management LLC 

โดยที ่บริษัท เจอาร์จีจี จ ากดั มีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 ดงัตอ่ไปนี ้ 
ผู้ถอืหุ้น จ านวน(หุ้น) ร้อยละ 

Fly Eagle Holdings Limited  2,605,787 37.6 
บริษัท สเุชาว์วณิช เฟรนชิพ จ ากดั  2,383,047 34.4 
นาง โรซานนา่ 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 
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ผู้ถอืหุ้น จ านวน(หุ้น) ร้อยละ 
นาย เจอร์ราด มาร์ติน อลัเบิรท์เซน 230,721 3.3 
รวม 6,930,039 100.0 

ทัง้นี ้บริษัท สเุชาว์วณิช เฟรนชิพ จ ากดั เป็นบริษัทเพื่อการลงทนุ (Holding company) มีทนุจดทะเบียน 275,422,600 บาท 
เป็นหุ้นสามญั 2,754,226 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 ดงัตอ่ไปนี ้  

ผู้ถอืหุ้น จ านวน(หุ้น) ร้อยละ 
Fly Eagle Holdings Limited  1,226,909 44.5 
นาย โจเซฟ สเุชาว์วณิช 421,413 15.3 
นาง โรซานนา่ สเุชาว์วณิช 421,411 15.3 
นาย พน สเุชาว์วณิช 280,941 10.2 
นาย จอห์น สเุชาว์วณิช 280,941 10.2 
นาย เจอร์ราด มาร์ติน อลัเบิรท์เซน 122,611 4.5 
รวม 2,754,226  100.0 

Fly Eagle Holdings Limited เป็นบริษัทเพื่อการลงทนุ (Holding company) มีทนุจดทะเบียน 10 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็นหุ้น
สามญั 10 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 ดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถอืหุ้น จ านวน(หุ้น) ร้อยละ 
G.J. Tomassen Holding B.V. 10 100.0 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีอ านาจควบคมุของ G.J. Tomassen Holding B.V. คือ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ เพียงผู้เดียว 

15.4 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 

15.4.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายโชติ โภควนิช ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. นายทวีชยั เจริญบณัฑิต 1/ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
3. นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการผู้จดัการภาคพืน้เอเชียและเอเชียแปซิฟิค 
4. นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการผู้จดัการภาคพืน้ยโุรป 
5. นายวฒุิพล สริุยาภิวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
6. นางโรซานนา่ สเุชาว์วณิช กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
7. นายเจอร์ราด มาร์ติน อลัเบิรท์เซน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. ดร. ภรณี ภทัรานวชั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    
9. นางณฐัพร เหลอืงสวุรรณ กรรมการ 
10. นายฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ 2/ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต:ุ (1) นายทวีชยั เจริญบณัฑิต ลาออกจากต าแหนง่กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2560 แต ่
   ยงัคงด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ  
  (2) นายฐานวรรธก์ อรุณพนัธุ์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากที่ประชมุคณะกรรมการ 
   บริษัท เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2560 

15.4.2 รายช่ือผู้บริหาร 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช กรรมการผู้จดัการภาคพืน้เอเชียและเอเชียแปซิฟิค 
2. นางโรซานนา่ สเุชาว์วณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ 
3. นายวีระศกัดิ์ วหาวิศาล Group Accounting Director 
4. นางสาวศมิษฐา ทินนาม Group Finanance Director 
5. นายวฒุินยั อลุติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ 
หมายเหต:ุ  1.  ผู้บริหาร หมายความวา่ ผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารสี่รายแรกนบัตอ่จากผู้จดัการลงมา ผู้ซึ่งด ารง 

  ต าแหนง่เทียบเทา่กบัผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารรายทีสี่ทกุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่   
  ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 

 2.  นางสาวศมษิฐา ทินนามได้ลาออกจากต าแหนง่มีผลวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 

15.5 งบการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  

 
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด 

257.5 4.0% 192.9 2.7% 557.2 6.5% 220.5 3.0% 244.8 2.9% 

เงินลงทนุชัว่คราว 0.2 0.0% 0.2 0.0% 0.2 0.0% 0.2 0.0% 0.2 0.0% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 668.4 10.5% 612.9 8.5% 724.4 8.4% 620.6 8.6% 721.0 8.6% 
สนิค้าคงเหลือ  1,159.0 18.2%  1,789.6  24.8% 1,505.7 17.5%  1,674.5  23.1% 1,470.4 17.5% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 29.2 0.5%  69.7  1.0% 142.4 1.7%  69.6  1.0% 92.2 1.1% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,114.4 33.1% 2,665.2 36.9% 2,929.9 34.0% 2,585.5 35.7% 2,528.6 30.1% 
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31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สนิทรัพย์ชีวภาพสว่นท่ีไม่
หมนุเวียน 

84.8 1.3% 56.7 0.8% 108.3 1.3% 95.5 1.3% 107.6 1.3% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1.3 0.0% 1.8 0.0% 1.9 0.0% 0.7 0.0% 0.6 0.0% 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 26.6 0.4% 9.0 0.1% 7.0 0.1% 9.1 0.1% 106.3 1.3% 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ  

39.2 0.6% 32.3 0.4% 32.3 0.4% 32.3 0.4% 32.3 0.4% 

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,325.3 20.8% 1,663.5 23.1% 2,786.0 32.3% 1,754.8 24.2% 2,864.0 34.1% 
คา่ความนิยม 1,954.5 30.6% 1,954.5 27.1% 1,954.5 22.7% 1,954.5 27.0% 1,954.5 23.3% 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 754.2 11.8% 741.6 10.3% 718.5 8.3% 733.8 10.1% 715.0 8.5% 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดั
บญัชี 

78.5 1.2% 72.7 1.0% 75.2 0.9% 69.5 1.0% 71.2 0.8% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 3.1 0.0% 16.0 0.2% 11.6 0.1% 14.8 0.2% 20.6 0.2% 
รวมสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

4,267.6 66.9% 4,548.0 63.1% 5,695.2 66.0% 4,664.9 64.3% 5,872.1 69.9% 

รวมสินทรัพย์ 6,382.0 100.0% 7,213.3 100.0% 8,625.1 100.0% 7,250.4 100.0% 8,400.7 100.0% 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

722.0 11.3% 1,698.0 23.5% 1,909.9 22.1% 1,265.2 17.5% 1,580.1 18.8% 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
อ่ืน 

406.7 6.4% 459.4 6.4% 458.6 5.3% 364.5 5.0% 482.2 5.7% 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

379.9 6.0% - 0.0% 80.1 0.9% 8.8 0.1% 125.0 1.5% 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญา
เช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

0.7 0.0% - 0.0% - 0.0%  0.0% - 0.0% 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้าง
จ่าย 

121.0 1.9% 25.6 0.4% 18.4 0.2% 42.8 0.6% 28.6 0.3% 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืน ๆ 13.4 0.2% 21.7 0.3% 37.8 0.4% 24.3 0.3% 50.9 0.6% 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,643.5 25.8% 2,204.8 30.6% 2,504.9 29.0% 1,705.6 23.5% 2,266.8 27.0% 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ
จากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

2,348.1 36.8% 98.0 1.4% 1,440.8 16.7% 509.2 7.0% 1,376.3 16.4% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน 

23.5 0.4% 24.0 0.3% 35.0 0.4% 23.2 0.3% 35.8 0.4% 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดั
บญัชี 

168.1 2.6% 160.5 2.2% 156.2 1.8% 159.7 2.2% 152.9 1.8% 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 21.7 0.3% 24.0 0.3% 23.4 0.3% 23.8 0.3% 23.3 0.3% 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  2,561.5  40.1% 306.6 4.3% 1,655.4 19.2% 715.9 9.9% 1,588.3 18.9% 
รวมหนีส้ิน  4,205.0  65.9% 2,511.4 34.8% 4,160.3 48.2% 2,421.5 33.4% 3,855.1 45.9% 
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31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ทนุท่ีออกและช าระเตม็
มลูคา่แล้ว 

3,427.2 53.7% 4,567.2 63.3% 4,567.2 53.0% 4,567.2 63.0% 4,567.2 54.4% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 3,003.4 47.1% 3,834.0 53.2% 3,834.0 44.5% 3,834.0 52.9% 3,834.0 45.6% 
ก าไรสะสม - จดัสรรแล้ว  
(ส ารองตามกฎหมาย) 

184.7 2.9% 205.7 2.9% 212.7 2.5% 205.7 2.8% 212.7 2.5% 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ได้
จดัสรร 

2,968.3 46.5% 3,497.4 48.5% 3,274.4 38.0% 3,622.9 50.0% 3,367.5 40.1% 

สว่นต ่ากว่าทนุจากการ
ควบรวมกิจการ 

(7,427.9) -116.4% (7,427.9) -103.0% (7,431.2) -86.2% (7,427.9) -102.4% (7,431.2) -88.5% 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น 

18.8 0.3% 20.2 0.3% 5.1 0.1% 21.7 0.3% (8.7) -0.1% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท 

2,174.6 34.1% 4,696.6 65.1% 4,462.2 51.7% 4,823.6 66.5% 4,541.5 54.1% 

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไม่
มีอ านาจควบคมุของบริษัท
ย่อย 

2.5 0.0% 5.4 0.1% 2.7 0.0% 5.3 0.1% 4.0 0.0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,177.0 34.1% 4,701.9 65.2% 4,464.9 51.8% 4,828.9 66.6% 4,545.5 54.1% 
รวมหนีส้ินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

6,382.0 100.0% 7,213.3 100.0% 8,625.1 100.0% 7,250.4 100.0% 8,400.7 100.0% 

งบก าไรขาดทนุ 

 

งวดสิน้ปีวันท่ี 31 ธันวาคม งวดสิน้ไตรมาสวันท่ี 31 มีนาคม 
2557 2558 2559 2559 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการขาย 8,483.8 99.7% 7,728.7 99.6% 8,087.9 99.8% 1,915.3 99.7% 2,110.0 99.2% 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุ - 0.0% 13.9 0.2% 0.0 0.0% - 0.0% - 0.0% 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 0.0% - 0.0% 1.3 0.0% 4.0 0.2% 9.6 0.5% 

รายได้อ่ืน 25.4 0.3% 15.9 0.2% 16.9 0.2% 2.6 0.1% 6.9 0.3% 
รวมรายได้ 8,509.1 100.0% 7,758.5 100.0% 8,106.2 100.0% 1,922.0 100.0% 2,126.5 100.0% 
ต้นทนุขาย (6,778.6) -79.7% (6,280.4) -80.9% (6,870.7) -84.8% (1,608.7) -83.7% (1,754.1) -82.5% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (331.3) -3.9% (357.5) -4.6% (423.1) -5.2% (98.3) -5.1% (120.0) -5.6% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (359.9) -4.2% (319.2) -4.1% (385.9) -4.8% (90.7) -4.7% (124.3) -5.8% 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (20.8) -0.2% (25.7) -0.3% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 
รวมค่าใช้จ่าย (7,490.5) -88.0% (6,982.8) -90.0% (7,679.7) -94.7% (1,797.7) -93.5% (1,998.5) -94.0% 
ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจาก
เงินลงทนุในบริษัทร่วม
คา่ใช้จ่ายทางการเงินและ
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

1,018.6 12.0% 775.7 10.0% 426.5 5.3% 124.3 6.5% 128.0 6.0% 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วม 

0.3 0.0% 0.5 0.0% 1.7 0.0% 0.4 0.0% - 0.0% 
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งวดสิน้ปีวันท่ี 31 ธันวาคม งวดสิน้ไตรมาสวันท่ี 31 มีนาคม 
2557 2558 2559 2559 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงนิได้ 

1,018.9 12.0% 776.2 10.0% 428.1 5.3%  124.7  6.5% 128.0 6.0% 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (218.8) -2.6% (126.9) -1.6% (66.7) -0.8%  (11.9) -0.6% (20.2) -1.0% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี
เงนิได้ 

800.1 9.4% 649.3 8.4% 361.4 4.5%  112.8  5.9% 107.8 5.1% 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (139.0) -1.6% (99.0) -1.3% (148.6) -1.8%  (18.5) -1.0% (14.6) -0.7% 
ก าไรส าหรับปี 661.1 7.8% 550.3 7.1% 212.8 2.6%  94.3  4.9% 93.2 4.4% 

งบกระแสเงินสด 

ล้านบาท 
งวดสิน้ปีวันท่ี 31 ธันวาคม งวดสิน้ไตรมาสวันท่ี 31 มีนาคม 

2557 2558 2559 2559 2560 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  1,250.9   161.5   531.5  172.1  279.7  
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (377.0)  (548.6)  (1,344.4) (132.5)  (241.9) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  (815.8)  317.9   1,178.3  (11.1)  (338.4) 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)  (16.1)  4.6   (1.1) (0.8)  (11.8) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  42.0   (64.7)  364.3  27.6  (312.4) 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั 

 
งวดสิน้ปีวันท่ี 31 ธันวาคม งวดสิน้ไตรมาส  วันท่ี 31 มีนาคม 

2557 2558 2559 2559 2560 
อัตราส่วนภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.29 1.21  1.17   1.52   1.12  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.56 0.37  0.51   0.49   0.43  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.70 0.08  0.23   0.00   0.12  
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 11.92 12.06  12.10   3.11   2.92  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 30.21 29.84  29.76   28.98   30.83  
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ 5.82 4.20  4.03   0.91   1.15  
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย 61.84 85.70  89.34   99.00   78.23  

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ 18.63 14.50  14.97   3.90   3.73  
ระยะเวลาช าระหนี ้ 19.32 24.82  24.05   23.50   24.13  
Cash Cycle 72.73 90.71  95.05   104.93   84.92  
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น 20% 19% 15% 16% 17% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 12% 10% 5% 7% 6% 

อตัราก าไรสทุธิ 8% 7% 3% 5% 4% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 36% 16% 5% 2% 2% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม 10% 8% 3% 1% 1% 
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งวดสิน้ปีวันท่ี 31 ธันวาคม งวดสิน้ไตรมาส  วันท่ี 31 มีนาคม 

2557 2558 2559 2559 2560 
อตัราหมนุของสนิทรัพย์  1.33   1.14   1.02   0.26   0.25  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  1.93   0.53   0.93   0.50   0.85  
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  5.72   1.27   7.96   0.00     13.84  
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระ
ผกูพนั  

 2.31   8.40   4.82   1.96   1.00  

อตัราการจ่ายเงินปันผล 0% 0% 378% N/A N/A 

15.6 ค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน 

งบก ำไรขำดทุน 

รายได้ 

บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ านวน 8,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 
จากปีก่อน ซึ่งมีจ านวน 7,729 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้จากการขายของสว่นงานในต่างประเทศจ านวน 299  ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากปีก่อน  และส่วนงานในประเทศมีผลด าเนินงานเพิ่มขึน้เช่นกนัแต่ในอตัราส่วนที่ต ่ากว่า ทัง้นี ้
เนื่องจากภาวะการแข่งขนัด้านราคาที่รุนแรงต่อเนื่องจากปี 2558 ของตลาดสง่ออก สง่ผลให้ราคาขายต่างประเทศลดลง และ
ภาวะการแขง่ขนัด้านราคาในประเทศจากคู่แข่งรายใหญ่ อีกทัง้ยงัได้รับผลกระทบจากการแข็งคา่ของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกบั
คา่เงินยโูรและเงินปอนด์ ท าให้รายได้จากการขายที่เป็นเงินสกลุตา่งประเทศเมื่อคิดเป็นเงินบาทแล้วลดลง 

รายได้รวมของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 195 ล้านบาท เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ของสว่นงานในประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 2 และจากส่วนงานในต่างประเทศร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุจากการ
เพิ่มขึน้จากการสง่ออกผลติภณัฑ์เป็ดสดไปตา่งประเทศ  และยอดขายจากสว่นงานในประเทศเนเธอร์แลนด์  ซึง่บริษัทสามารถ
จ าหน่ายในเขตยโุรปได้เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน การเพิ่มขึน้ของยอดขายในเขตยโุรปเป็นผลมาจากขยายของ
กิจการและมีจ านวนของลกูค้าที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน   

ก าไรขัน้ต้นและคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทลดลง 232 ล้านบาท จากร้อยละ 19 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2559 ซึ่งเป็น
ผลมาจากภาวะการแขง่ขนัด้านราคาที่รุนแรงตอ่เนื่องจากปี 2558 สง่ผลให้ราคาขายทัง้ในและตา่งประเทศลดลงอยา่งตอ่เนื่อง
ถึงปี 2559 แม้ว่าแนวโน้มด้านราคาในประเทศจะปรับตวัดีขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 1 ปี 2559 แต่ราคาขายก็ยงัไม่สามารถกลบัไปสู่
ระดบัเดิมเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2558 อีกทัง้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นผลมา
จากการเพิ่มบคุคลากรทางการขาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและรองรับการขยายตวัในอนาคต ส าหรับก าไรตอ่
หุ้นส าหรับปี 2559 เท่ากบั 0.23 บาทต่อหุ้น โดยค านวณโดยหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัจ านวน 913.5 ล้าน
หุ้น 
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อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน 356 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 49 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 16 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาขายที่ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อน และสัดสว่นของการสง่ออก
ผลติภณัฑ์จากเป็ดเพิ่มขึน้เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ถึงแม้วา่บริษัทจะได้ผลกระทบจากคา่เงินท่ีผนัผวนในไตรมาส 1 
ที่ผ่านมาก็ตาม อย่างไรก็ดีปริมาณขายผลิตภณัฑ์จากเป็ดในตลาดในประเทศลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนซึง่เป็นผล
มาจากภาวะการแขง่ขนัในประเทศ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ่มขึน้ 55 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 30 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
ทัง้นีผ้ลจากการเพิ่มขึน้ของบคุลลากรเพื่อรักษาสว่นแบ่งตลาดและรองรับการขยายตวัของบริษัท จากการเข้าไปร่วมลงทนุใน
ธุรกิจอื่นเพื่อรองรับการขยายตวัของบริษัท ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและกฎหมายเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน นอกจากนัน้ บริษัทมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 70 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน สาเหตจุากเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ เพื่อใช้ส าหรับการลงทนุของกิจการทัง้ในและตา่งประเทศ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

สนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 1,412 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 
สาเหตหุลกัจากการลงทนุเพิ่มขึน้ของกิจการในโรงงานผลติอาหารแปรรูป เป็นต้น อีกทัง้ มีการลงทนุเพื่อรองรับการขยายกิจการ
ในธุรกิจฟาร์มเพาะเลีย้ง  

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,401 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 224 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 3 สาเหตหุลกัจากการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดที่ลดลงเพื่อจ่ายช าระเงินกู้ยืมบางสว่น  

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีเงินลงทนุระยะยาวอื่นรวม 106.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 
99.3 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีการลงทนุเพิ่มเติมในบริษัทอื่นที่มีธุรกิจเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจปัจจุบนัของ
บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทดงักลา่วไมไ่ด้เป็นบริษัทท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ  

หนีส้นิ 

หนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 1,649 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 
เพิ่มขึน้จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการขยายกิจการและการลงทุนในธุรกิจฟาร์มเพาะเลีย้งเป็ด การ
ปรับปรุงโรงฟัก เป็นต้น  

หนีส้นิรวม ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน 3,855 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 305 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 7 ผลจากการช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้บริษัทยงัคงมีความสามารถในการ
ช าระหนีต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของกลุม่บริษัทมีจ านวน 4,465 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จาก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีจ านวน 4,702 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรและ
องค์ประกอบอื่นของผู้ ถือหุ้น  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของกลุม่บริษัทมีจ านวน 4,545 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จาก 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่มีจ านวน 4,465 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมที่ยงัไมจ่ดัสรร  

กระแสเงินสด 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 531 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ลงทนุจ านวน 1,344 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ใช้ไปในการซือ้สนิทรัพย์ถาวรจ านวน 1,333 ล้านบาท และกระแสเงินสดสทุธิได้มา
จากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,178 ล้านบาท ซึง่แยกเป็นกระแสเงินสดได้มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,441 
ล้านบาท เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 212 ล้านบาท และเป็นกระแสเงินสดใช้ไปในการช าระคืน
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 ล้านบาท และจ่ายปันผลจ านวน 457 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 557 ล้านบาท 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 280 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมลงทนุจ านวน 242 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ใช้ไปในการซือ้สินทรัพย์ถาวรจ านวน 143 ล้านบาท และกระแสเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 338 ล้านบาท ซึง่เป็นการจ่ายช าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงินจ านวน 323 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 11 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดคงเหลอืจ านวน 245 ล้านบาท 

อัตราส่วนที่ส าคัญ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 1.17 เท่า ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
ซึ่งอยู่ที่ 1.21 เท่า โดยเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 212 ล้านบาทและสว่นของเงินกู้ ยืม
ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปีจ านวน 80 ล้านบาท  

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 0.93 เทา่ เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ซึง่อยูท่ี่ 0.53 เทา่ ผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 1,423 ล้านบาท 

ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยส าหรับปี 2559 เท่ากบั 30 วนั ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา สง่ผลให้อตัราสว่นของ Cash 
Cycle จึงคงอตัราสว่นท่ีไมเ่ปลีย่นแปลงจากเดิมเช่นกนั หรือประมาณ 90 วนั  

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบัร้อยละ 5 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 16 ผลมาจากการผลประกอบการในปี 2559 ลดลงจากเดิมจ านวน 337 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61 
อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ต้นทุนขายและค่าภาษีเงินได้ที่บริษัทช าระเพิ่มจากปีก่อน จึงส่งผลให้มีผล
ประกอบการลดลงจากเดิม 
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15.7 ภาระผกูพนัด้านหนีส้นิ  

ภายใต้สญัญาซึง่บริษัทฯได้ท ากบัเกษตรกรผู้ เลีย้งเป็ด บริษัทฯมีภาระท่ีจะต้องซือ้เป็ดจากเกษตรกรในราคาซึง่ระบใุนสญัญา ณ 
วนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผกูพนัที่จะต้องซือ้เป็ดจากเกษตรกรในไตรมาส 2 ปี 2560 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 
366 ล้านบาท  

ภายใต้สญัญาซึง่ Duck-To Holding B.V. และบริษัทยอ่ยได้ท ากบัเกษตรกรผู้ เลีย้งเป็ด บริษัทยอ่ยดงักลา่วมีภาระที่ต้องซือ้เป็ด
จากเกษตรกรในราคาซึ่งระบุในสญัญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องซือ้เป็ดจาก
เกษตรกรในไตรมาส 2 ปี 2560 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 4 ล้านยโูร 

ภายใต้สญัญาซึง่ Duck-To Holding B.V. และบริษัทยอ่ยได้ท ากบัเกษตรกรผู้ เลีย้งเป็ดพอ่แมพ่นัธุ์ บริษัทยอ่ยดงักลา่วมีภาระที่
ต้องซือ้เป็ดพอ่แมพ่นัธุ์และไขจ่ากเกษตรกรในราคาตลาด ณ วนัซือ้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทยอ่ยดงักลา่วมีภาระผกูพนั
ที่จะต้องซือ้เป็ดพอ่แมพ่นัธุ์และไขจ่ากเกษตรกรในปี 2560 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 3 ล้านยโูร 

เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2560 บริษัทฯได้ท าสญัญาซือ้เป็ดปู่ ย่าพนัธุ์ในอนาคตจากกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งที่มลูค่าของ
ภาระผูกพนัจะขึน้อยู่กบัปริมาณการซือ้และราคาตามที่ระบใุนสญัญา สญัญาดงักล่าวมีก าหนดเวลา 10 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 1 
ธนัวาคม 2559 

15.8 สญัญาที่ส าคญั 

สัญญาซือ้ขายเป็ด อาหารส าเร็จรูปและยา  

คูส่ญัญา ผู้ เลีย้งเป็ดที่ไมม่ีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ  
ลกัษณะส าคญัของสญัญา บริษัทฯ ตกลงขาย และผู้ เลีย้งเป็ดตกลงซือ้ ลกูเป็ด อาหารส าเร็จรูป และยา เพื่อให้ผู้ เลีย้ง

เป็ดน าไปเพาะเลีย้งและเมื่อลกูเป็ดโตได้ขนาดตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในสญัญา ผู้ เลีย้ง
เป็ดตกลงและรับรองวา่จะขายเป็ดใหญ่คืนให้กบับริษัทฯ ตามจ านวนท่ีได้ก าหนดไว้ใน
สญัญา โดยไมน่บัรวมเป็ดที่ตาย และ/หรือ เป็ดพิการท่ีน า้หนกัตามเง่ือนไขและราคาที่
ก าหนดไว้ในสญัญา หากผู้ เลีย้งเป็ดผิดนดั ผิดสญัญา ไมรั่บลกูเป็ดในวนั เวลา และสถานท่ี 
หรือไมข่ายเป็ดโตคืนให้แก่บริษัทฯ ตามเวลา และจ านวน ท่ีก าหนดไว้ในสญัญา ผู้ เลีย้งเป็ด
จ าเป็นท่ีจะต้องช าระคา่ปรับตามที่ระบไุว้ในสญัญา 

อายสุญัญา 1-7 ปี 
การยกเลกิสญัญา หากคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ประสงค์จะเลกิสญัญาก่อนครบก าหนดสญัญา คูส่ญัญาฝ่าย

นัน้จะต้องบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
2 เดือน 

สัญญาฝากสินค้าในห้องเยน็ 

คูส่ญัญา บริษัทรับฝากสนิค้า 
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ลกัษณะส าคญัของสญัญา ผู้ฝากตกลงฝาก และผู้ รับฝากตกลงรับฝากสนิค้าประเภทเนือ้สตัว์ และสนิค้าประเภท
เนือ้สตัว์แปรรูปแชแ่ข็ง และ/หรือ แช่เย็นสนิค้าอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ โดยผู้ รับฝากให้ค ารับรอง
วา่ห้องเย็นทีใ่ช้ท าการรับฝากนัน้ได้รับอนญุาตจากหนว่ยราชการ และมีมาตรฐานคณุภาพ 
ISO9001:2008 และระบบมาตรฐาน GMP โดยสามารถควบคมุอณุหภมูิ -40 C และมี
อปุกรณ์จดัเก็บสนิค้าตามที่ระบอุยูใ่นสญัญา นอกจากนัน้ผู้ รับฝากจะต้องท าประกนัภยั
คุ้มครองความเสีย่งภยัทกุชนิด (all risks) บนตวัอาคารห้องเย็นตลอดจนสนิค้า และ
ทรัพย์สนิตา่งๆ ในห้องเย็นของผู้ รับฝาก 

อายสุญัญา 1 ปี  
การยกเลกิสญัญา หากผู้ฝากมีความประสงค์จะเลกิสญัญาก่อนครบก าหนด จะต้องบอกกลา่วเป็นหนงัสอื

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 เดือน หากผู้ รับฝากมีความประสงค์จะเลกิสญัญาให้บริการ จะต้อง
บอกกลา่วเป็นหนงัสอืลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

หมายเหต:ุ ทางบริษัทฯ ได้มีการลงทนุสร้างห้องเย็นขนาดใหญ่ทีส่ามารถบรรจสุนิค้าได้ 3,000 ตนั ซึง่จะท าให้ลดการพงึพงิการ
ฝากสนิค้าและยงัชว่ยลดคา่ใช้จ่ายในการเชา่ของบริษัทฯ อีกด้วย 

สัญญาว่าจ้างรถขนส่งลกูเป็ด 

คูส่ญัญา ผู้ รับจ้าง 
ลกัษณะส าคญัของสญัญา ผู้วา่จ้างตกลงวา่จ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างขนสง่ลกูเป็ด ซึง่ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดย

จะต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญา เช่น ยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนสง่เป็ดจะต้องตรง
ตามข้อบงัคบัและมกีารท าประกนัภยั มาถึงโรงฟักในเวลาทีก่ าหนด ปฏิบตัิตามกฏระเบียบ
ของ บริษัทฯ ในด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด และรถขนสง่แตล่ะคนั
ต้องผา่นการประเมินจากโรงฟักทกุๆ 6 เดือน ฯลฯ 

อายสุญัญา 1 ปี   
การยกเลกิสญัญา หากคูส่ญัญาฝ่ายใดประสงค์จะบอกเลกิสญัญา คูส่ญัญาฝ่ายนัน้จะต้องบอกกลา่วเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

สัญญาว่าจ้างรถขนส่งเป็ดเป็น 

คูส่ญัญา ผู้ รับจ้าง 
ลกัษณะส าคญัของสญัญา ผู้วา่จ้างตกลงวา่จ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างขนสง่สนิค้าประเภท ‘เป็ดเป็น’ เพิ่อสง่เข้าโรง

เชือดของผู้วา่จ้าง โดยจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญา เช่น ปฏิบตัิตามกฏระเบียบ
ของ บริษัทฯ ในด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด ห้ามน าไปใช้สง่สตัว์
ประเภทอื่นเพื่อป้องกนัการปนเปือ้น และจะต้องรับผิดชอบชดใช้เต็มจ านวนหารเกินความ
เสยีหายขึน้กบัสนิค้า เป็นต้น 

อายสุญัญา 1 ปี  
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การยกเลกิสญัญา หากผู้ รับจ้างผิดนดัผิดสญัญาข้อใด ให้ผู้วา่จ้างมีสทิธิบอกเลกิสญัญาและเรียกร้อง
คา่เสยีหายได้ทนัที ในกรณีผู้วา่จ้างผิดนดัช าระคา่จ้าง ให้ผู้ รับจ้างมีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้
อตัราสงูสดุที่กฎหมายก าหนดแตไ่มม่ีสทิธิยดึหนว่งสนิค้าของผู้วา่จ้าง 

สัญญาซือ้ขาย 

คูส่ญัญา ผู้ซือ้ : บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
ลกัษณะส าคญัของสญัญา ผู้ซือ้ตกลงซือ้ และทางผู้ขายตกลงขายสนิค้า โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการบรรจุ

หีบหอ่ตามที่ผู้ซือ้ต้องการ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการขนสง่สนิค้าตามใบสัง่ซือ้ภาย
ก าหนดเวลาที่นดัหมาย และหากทางผู้ขายไมส่ามารถสง่ของตามที่ผู้ซือ้สัง่ได้ ทางผู้ขาย
จะต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดขึน้ ราคาสนิค้าและการช าระเงินจะเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบอุยูใ่นสญัญา 

อายสุญัญา 1 ปี 
การยกเลกิสญัญา หากคูส่ญัญาฝ่ายใดประสงค์จะบอกเลกิสญัญา คูส่ญัญาฝ่ายนัน้จะต้องบอกกลา่วเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

15.9 สญัญาเชา่ที่ดินท่ีส าคญั 

1. คูส่ญัญา: Lisuda Vastgoed B.V. 
ความสมัพนัธ์ของคูส่ญัญา :  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ Lisuda Vastgoed B.V. คือ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ (ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ 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  : ช่วงปี มกราคม – ธนัวาคม 2559 คา่เชา่ปีละ 309,118 ยโูร [ประมาณ 12.03 ล้านบาท]  
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 
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2. 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  : ช่วงปี มกราคม – ธนัวาคม 2559 คา่เชา่ปีละ 170,654 ยโูร [ประมาณ 6.64 ล้านบาท] 
การใช้ประโยชน์ : ส านกังาน Tomassen Transport B.V. 
เง่ือนไขส าคญัอื่น  : - ผู้ เช่ามีสทิธิในการตอ่สญัญาทกุๆ 9 ปี (ในปี 2571 และปี 2580) และ 7 ปีในงวดสดุท้าย 

(ปี 2587)  
- ผู้ เช่ามีสทิธิในการซือ้ที่ดิน 
- มีการค านวณการปรับขึน้คา่เช่าทกุวนัท่ี 1 มกราคม ของทกุปี โดยอ้างองิจากดชันีราคา

ที่ดินจากส านกังานสถิตแิหง่ชาตปิระเทศเนเธอร์แลนด์ 
- หากมกีารลงทนุหรือการตอ่เติมอาคารเพิ่ม โดยปกติจะเป็นการร้องขอจากผู้ เช่า การคิดคา่

เช่าเพิ่มในแตล่ะปี จะคิดเป็นร้อยละ 10 ของมลูคา่เงินลงทนุ  

3. 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  : ช่วงปี มกราคม – ธนัวาคม 2559 คา่เชา่ปีละ 146,682 ยโูร [ประมาณ 5.74 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  

ทัง้นี ้นบัตัง้แต ่วนัท่ี 6 สงิหาคม 2558 เป็นต้นไป  คูส่ญัญาตามสญัญานีไ้ด้ถกูเปลีย่นจากนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ไปเป็น 
Lisuda Vastgoed B.V. โดยที่เนือ้หา เง่ือนไขคา่เช่า และเง่ือนไขอืน่ๆ ในสญัญายงัคงเดมิ  

15.10 สญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
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สญัญาการซือ้ขายที่ดิน 

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

รายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของ DTH) 

ที่ตัง้  : 116 Fokko Kortlanglaan เมืองเออร์เมโล ประเทศเนเธอร์แลนด์  
112 Fokko Kortlanglaan เมืองเออร์เมโล ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
5 Rietdekkerstraat  เมือง Uden ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

สนิทรัพย์ : ที่ดินรวมเนือ้ที่ 24,652 ตารางเมตร และสิง่ปลกูสร้างบนที่ดินผืนดงักลา่ว 
ราคาซือ้ขาย  : 6,811,00 ยโูร บวกด้วยภาษีทีเ่ก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้หากราคาของเฉลีย่ของผู้ประเมินราคาอิสระ สองราย (บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั) นัน้ต ่ากวา่ 
6,811,000 ยโูร ราคาซือ้ขายจะถกูปรับให้เป็นราคาเฉลีย่ของผู้ประเมินราคาอิสระสองราย 
บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง 

เง่ือนไขส าคญัอื่น  : ผู้ซือ้จะต้องได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการเข้าซือ้สนิทรัพย์ดงักลา่วก่อน 

สญัญาร่วมลงทนุในบริษัทยอ่ยแหง่ใหมใ่นประเทศอินโดนีเซยี 

ชือบริษัท PT Rumah Bebek Bergizi 
คูส่ญัญา BR Investment (Hong Kong) Co., Ltd. 

PT Sumber Permata Sejati 
PT Elok Permata Indah 

จ านวนเงินลงทนุสว่นของ
บริษัทฯ 

4,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (สีล้่านเหรียญสหรัฐฯ) หรือคดิเป็นเงินไทยประมาณ 
140,000,000 บาท (หนึง่ร้อยสีส่บิล้านบาท) โดยค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นที่ 1 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอ่ 35 บาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ด าเนินการ และ/หรือ ลงทนุโดยการถือหุ้นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจเป็ด 
ครบวงจร 

สดัสว่นการถือหุ้น                  รายชือผู้ ถือหุ้น                                                     สดัสว่นการถือหุ้น 
1. BR Investment (Hong Kong) Co.,Ltd.                                  40.00% 
2. PT Sumber Permata Sejati                                                   30.00% 
3. PT Elok Permata Indah                                                        30.00% 
       รวม                                                                                  100.00% 
หมายเหต:ุ 
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1. BR Investment (Hong Kong) Co., Ltd. เป็นบริษัทท่ีถกูจดัตัง้ขึน้ตามมติที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 เมือ่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 โดยมี บมจ. บางกอก
แร้นช์ เป็นผู้ ถือหุ้น 100% 
2. PT Sumber Permata Sejati เป็นบริษัทในกลุม่ของ Slim Group ในประเทศ Indonesia 

สญัญาร่วมลงทนุในบริษัทยอ่ยแหง่ใหมใ่นประเทศไทย 

ชือบริษัท บริษัท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
คูส่ญัญา บริษัทฯ และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และ นายไว ยิน มาน 
ลกัษณะทัว่ไปของรายการ เป็นการร่วมลงทนุกบับริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) และ นาย ไว ยิน มาน  

โดยบริษัทฯ ได้มาซึง่หุ้นสามญัทีอ่อกใหมข่อง บริษัท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ส์ จ ากดั จ านวนไมเ่กิน 
1,649,000 หุ้น ซึง่คดิเป็นไมเ่กินร้อยละ 42.50 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดยมีรายละเอยีด
ดงันี ้

ในการลงทนุครัง้แรก บริษัทฯ จะลงทนุในหุ้นสามญัที่ออกใหมข่อง บริษัท 
แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ส์ จ ากดั จ านวนไมเ่กิน 1,358,000 หุ้น ซึง่ คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 41 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมด โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดงันี ้

รายช่ือผู้ ถือหุ้น                                                 สดัสว่นการถือหุ้น 
1. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน)                                      41.00% 
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)                            41.00% 
3. นาย ไว ยิน มาน                                                                    18.00% 
       รวม                                                                                  100.00% 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ บริษัท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ส์ จ ากดัมคีวามต้องการเงินทนุในการด าเนินงาน
เพิ่มเติมในอนาคต บริษัทฯ และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) ตกลงที่จะ
เพิ่มทนุจดทะเบียนในบริษัทร่วมทนุอีกเป็นจ านวนอีกฝ่ายละไมเ่กิน 291,000 หุ้น ซงึจะท าให้
บริษัทฯ ได้มาซงึหุ้นสามญัที่ออกใหมข่อง บริษัท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ส์ จ ากดั รวมเป็นจ านวนไม่
เกิน 1,649,000 หุ้น โดยภายหลงัการเพิม่ทนุดงักลา่ว สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร่วมทนุจะ 
เป็นดงันี ้

                 รายชือผู้ ถือหุ้น                                                     สดัสว่นการถือหุ้น 
1. บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน)                                       42.50% 
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)                             42.50% 
3. นาย ไว ยิน มาน                                                                     15.00% 
       รวม                                                                                  100.00% 
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จ านวนเงินลงทนุสว่นของ
บริษัทฯ 

ไมเ่กิน 400,000,000 บาท 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ของ บริษัท แมน ฟู้ ด โฮล
ดิง้ส์ จ ากดั 

ด าเนินการและ/หรือ ลงทนุโดยการถือหุ้นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลติอาหาร, 
ร้านอาหารและภตัตาคาร 

15.11 คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคญัซึง่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 

ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการด าเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการในประเทศสงิค์โปร์ เพื่อเรียกรับการการชดเชยตามจ านวน
เงินและวิธีการที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นบริษัทฯกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดิม อนัเนื่องมาจากกลุม่บริษัทฯ มีการยื่นแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2551-2555 เพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการค านวณก าไร
(ขาดทนุ)สทุธิตามวิธีการที่ใช้ในกรณีที่กิจการมีโครงการที่ได้รับสง่เสริมการลงทนุมากกวา่หนึ่งโครงการ จ านวน 102.55 ล้าน
บาท ตามประกาศกระทรวงการคลงั ฉบบัลงวนัท่ี วนัท่ี 16 มิถนุายน 2559 ที่ก าหนดให้นิติบคุคลที่เข้าขา่ยตามประกาศดงักลา่ว
ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมช าระภาษีภายในวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 ท่ีผา่นมา 

15.12 รายการระหวา่งกนั 

บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งมีรายการระหว่างกนักับบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 มีดงันี ้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ต าแหน่งในบริษัทฯ 

บริษัท นู้ดเดิล้ รัชดา จ ากดั นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช ซึง่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ มีรายช่ือเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัท นู้ด
เดิล้ รัชดา จ ากดั ในวนัท่ีเกิดรายการ 

  -ไมม่ี- 

นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทฯ  

รองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จดัการภาคพืน้เอเชียและ
เอเชียแปซิฟิก (Managing Director of 
Asia and Asia-Pacific) 

นางโรซานนา่ สเุชาว์วณิช เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทฯ 

กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ (COO) 

นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทฯ 

รองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จดัการภาคพืน้ยโุรป 
(Managing Director of Europe) 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ ต าแหน่งในบริษัทฯ 

นายเจอร์ราด มาร์ติน อลัเบิรท์เซน เป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทฯ 

กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน (CFO) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

Lisuda Vastgoed B.V.   Lisuda Vastgoed B.V. มีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ คือ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อยละ 100) กรรมการ
ของบริษัทฯ  และผู้บริหารของ DTH 

  -ไมม่ี- 

Ermel’s Hof B.V. Ermel’s Hof B.V.เป็นบริษัทของ Mr. Aart 
Tomassen บิดาของนายเคิร์ดจอง ทอมา
เซน่  

  -ไมม่ี- 

G.J. Tomassen Holding B.V. G.J. Tomassen Holding B.V. มีผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ คือ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ 
(ร้อยละ 100) 

  -ไมม่ี- 
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 รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และรอบ ปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 มีดงันี ้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
บริษัท นู้ดเดิล้ รัชดา จ ากัด (“นู้ดเดิล้ รัช
ดา”) 
ลกัษณะธุรกิจ 
จ าหนา่ยอาหาร/ผลติอาหาร 
 
 

1. รายได้จากการขายสินค้า 
บริษัท นู้ดเดิล้ รัชดา จ ากดั ได้ท าการ

ซือ้เป็ดสด(Whole Duck) จากบริษัทฯ  
เพื่อน าไปปรุงและแปรรูป โดยรายได้
ดงักล่าวเป็นรายได้ที่รวมทัง้มูลค่าเป็ด
สด คา่บรรจภุณัฑ์ และคา่ขนสง่ 
2. ค่าใช้จ่ายในการซือ้สนิค้า 
บริษัทฯ ซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป

และเส้นก๋วยเตี๋ยว เคร่ืองจักร และ
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในส านักงานจาก
บริษัท นู้ดเดิล้ รัชดา จ ากดั  
- คา่ผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปและ
บะหมี่ 

- คา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส านกังาน 
 
3. ลูกหนีก้ารค้า 
 
 
4. เจ้าหนีก้ารค้า 
5. เจ้าหนีอ้ื่น 

       - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 - 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

168,855 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
698,007 

 
12,508,126 

 
- 
 
- 

905,755 

บริษัท นู้ดเดิล้ รัชดา จ ากดั เป็นบริษัทท่ีผลติ
เส้นบะหมี่ และ เก๊ียว รวมทัง้เป็นบริษัทที่ท า
การปรุงและแปรรูปอาหาร โดยที่ราคาที่นู้ดเดิล้ 
รัชดา ซือ้เป็ดสด (Whole Duck)  และบรรจุ
ภณัฑ์ต่างๆ จากทางบริษัทฯ  เป็นราคาตลาด
ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้แก่ร้านค้าราย
ย่อยทัว่ไป  นู้ดเดิล้ รัชดาจะน าเป็ดสดไปปรุง
สกุ หลงัจากนัน้ ทางบริษัทฯ จะท าการซือ้เป็ด
ปรุงสุกกลับมาในราคาตลาด โดยบริษัทฯ 
สามารถขายผลิตภณัฑ์เพื่อท าก าไรให้กบัทาง
บริษัทฯ ประมาณร้อยละ 18 ซึ่งเป็นอตัราก าไร
ขัน้ต้นที่บริษัทฯ ได้รับจากการขายสินค้าทัว่ไป 
อยา่งไรก็ดี ณ 31 ธนัวาคม 2558 นู้ดเดิล้ รัชดา 
ได้หยดุด าเนินกิจการแล้ว 
บริษัทฯ ได้ท าการซือ้สินทรัพย์ถาวรจากนู้ด

เดิล้ รัชดาในราคาตามมลูค่าทางบญัชี (Book 
value)  ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ ดั ง ก ล่ า ว จ า น ว น 
1,838,694 บาทในปี 2557 นอกจากนี ้ บริษัท
ฯ  ได้ซือ้เคร่ืองจักรจากนู้ ดเดิล้ รัชดา ในปี 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
 2558 มีมูลค่า 12,508,126 บาท ก่อนการเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยในจ านวน
นีเ้ป็นเคร่ืองจักรหลกัเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
มูลค่า 8,465,000 บาท ซึ่งเป็นราคาซึ่งได้รับ
การประเมินโดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
ก.ล.ต. โดยนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้
ประเมินหลกั วฒ.022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์
เปิดเผยสาธารณะและลงบญัชี  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และ

มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเป็นไป
ไ ด้ ที่ อ า จ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  อย่างไรก็ตามการท า
รายการทัง้หมดอยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม เมื่อ
เทียบกบัธุรกรรมที่ท ากบัลกูค้าทัว่ไป 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้

คณะกรรมการบ ริ ษัทพิจารณาถึ งความ
เหมาะสมของรายการดงักลา่ว 
ในการประชุมครัง้ที่  6/2557 เมื่อวันที่  7 

ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้รับ
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
ทราบเง่ือนไข และความมีอยู่ของรายการ
ดงักลา่วแล้ว และไม่มีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติม
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่กลา่วข้างต้น   

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

ค่าเช่าที่ ดินในการด าเนินงานใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
TDT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
เช่าที่ดินของ  Lisuda ที่อยู่เลขที่  116 
Fokko Kortlanglaan ในเมือง  Ermelo 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ส าหรับด าเนิน
กิจการโรงงานช าแหละเป็ดเนือ้พร้อม
ส่วนขยาย โดยผู้ เช่าให้สิทธิแก่  Mr. 
Tomassen Sr. (บิดาของนายเคิร์ดจอง 
ทอมาเซ่น) ในการใช้ประโยชน์อาคาร
ส านกังานที่ตัง้อยู่ด้านหน้าของโรงงาน
ช าแหละเป็ด  เนือ้ที่ขนาดประมาณ 150 
ตร.ม. โดยการให้สิทธิดังกล่าวเป็น
เง่ือนไขการเช่าที่มีมาตัง้แต่สญัญาเช่า
เดิมในปี 2541  
ที่ดินที่ TDT เช่าเพื่อประกอบกิจการ 

มีขนาด 13,122 ตร.ม. โดยสญัญาเช่า
จะสิน้สดุวนัท่ี 2 ตลุาคม 2562 โดย TDT 

 
 
12,025,062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11,676,320  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2558 บริษัทยอ่ยได้เช่าที่ดินดงักลา่วใน
ราคา 307,274 ยโูรต่อปี ซึ่งต ่ากวา่ 353,635 ยู
โรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตาม
รายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 
2558 ของบริษัท American Appraisal ซึง่เป็น
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์
การ่า เป็นผู้ประเมินหลกัในประเทศไทย วฒ.
022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะ
และลงบญัชี โดยใช้ตวัเลขจากวิธีมลูค่าต้นทนุ
คณูอตัราผลตอบแทน (market rental value = 
cost approach outcome x desired yield)  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และ

มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเป็นไป
ไ ด้ ที่ อ า จ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  อย่างไรก็ตามค่าเช่า
ที่ดินนัน้เป็นราคาที่ เหมาะสม โดยที่ดินผืน
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
มีสิทธิในการขอต่อสญัญาเช่าไปอีกใน
ทกุๆ 9 ปี เป็นระยะเวลา 2 ครัง้ ไปสิน้สดุ
ปี 2580 และสามารถต่อสญัญาเช่าได้
อีก 7 ปี ไปสิน้สดุวนัที่ 2 ตุลาคม 2587 
โดย Lisuda จะต้องให้ TDT ต่อสญัญา
เช่าหาก TDT ใช้สิทธิในการต่อสญัญา 
อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเพิ่มขึน้โดย
อ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งก าหนดโดย 
Netherlands Statistic Bureau ห รื อ
ส านักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 
ทั ้ง นี ้มู ล ค่ า ร า ย ก า ร ใ น ปี  2558 

ค านวณจากค่าเช่ารายปี 307,274 ยูโร
ต่อปี โดยในปี 2558ค่าเงินบาทถวัเฉลีย่
ตอ่หนึง่ยโูรอยูท่ี่ 37.99 บาท ในขณะที่ปี 
2559 ค า น วณจ า ก ค่ า เ ช่ า ร า ย ปี  
309,118 ยโูรต่อปีซึ่งปรับขึน้โดยอ้างอิง
จ า ก ดั ช นี ค่ า เ ช่ า ซึ่ ง ก า ห น ด โ ด ย 
Netherlands Statistic Bureau ห รื อ
ส านักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยปี 2559 ค่าเงินบาท
ถวัเฉลีย่ตอ่หนึง่ยโูรอยูท่ี่ 38.90 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังกล่าวได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินและ
ทรัพย์สนิ จาก บริษัท American Appraisal ซึง่
เป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
การเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้
ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่
ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดย
วิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach)  
และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด 
(market rent) นัน้ บ่งชีว้่าราคาเช่าในปัจจุบนั
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้

คณะกรรมการบ ริ ษัทพิจารณาถึ งความ
เหมาะสมของรายการดงักลา่ว 
ในการประชุมครัง้ที่  6/2557 เมื่อวันที่  7 

ตลุาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
เง่ือนไขและความมีอยู่ของรายการดังกล่าว
แล้ว และไม่มีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมจาก
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
กลา่วข้างต้น   
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
 

ค่าเช่าที่ ดินในการด าเนินงานใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

TT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้
เช่าที่ดินของ  Lisuda ที่อยู่เลขที่  112 
Fokko Kortlanglaan  ในเมือง Ermelo 
ส าหรับการใช้เป็นที่จอดรถ และที่ชั่ง
น า้หนกัรถ ที่อยู่ด้านข้างกิจการโรงงาน
ช าแหละเป็ดเนือ้ 
ที่ดินที่ TT เช่าเพื่อประกอบกิจการ มี

ขนาด 8,225 ตร.ม. โดยสญัญาเช่าจะ
สิน้สดุวนัท่ี 2 ตลุาคม 2562 โดย TDT มี
สิทธิในการขอต่อสัญญาเช่าไปอีกใน
ทกุๆ 9 ปี เป็นระยะเวลา 2 ครัง้ ไปสิน้สดุ
ปี 2580 และสามารถต่อสญัญาเช่าได้
อีก 7 ปี ไปสิน้สดุวนัที่ 2 ตุลาคม 2587 
โดย Lisuda จะต้องให้ TT ต่อสัญญา
เช่าหาก TDT ใช้สิทธิในการต่อสญัญา 
อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเพิ่มขึน้โดย
อ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งก าหนดโดย 
Netherlands Statistic Bureau ห รื อ

 
6,638,656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6,446,117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2558 บริษัทย่อยได้เช่าที่ดินดังกล่าวใน
ราคา 169,636 ยโูรต่อปี ซึ่งต ่ากวา่ 170,772 ยู
โรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตาม
รายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 
2558 ของบริษัท American Appraisal ซึง่เป็น
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์
การ่า เป็นผู้ประเมินหลกัในประเทศไทย วฒ.
022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะ
และลงบญัชี โดยใช้ตวัเลขจากวิธีมลูค่าต้นทนุ
คณูอตัราผลตอบแทน (market rental value = 
cost approach outcome x desired yield)  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และ

มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเป็นไป
ไ ด้ ที่ อ า จ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  อย่างไรก็ตามค่าเช่า
ที่ดินนัน้เป็นราคาที่ เหมาะสม โดยที่ดินผืน
ดังกล่าวได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินและ
ทรัพย์สนิ จาก บริษัท American Appraisal ซึง่
เป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
ส านักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 
ทั ้ง นี ้มู ล ค่ า ร า ย ก า ร ใ น ปี  2558 

ค านวณจากค่าเช่ารายปี 169,636 ยูโร
ตอ่ปี โดยในปี 2558 คา่เงินบาทถวัเฉลีย่
ต่อหนึ่งยโูรอยู่ที่ 37.99 บาทในขณะที่ปี 
2559 ค า น วณจ า ก ค่ า เ ช่ า ร า ย ปี  
170,654 ยโูรต่อปีซึ่งปรับขึน้โดยอ้างอิง
จ า ก ดั ช นี ค่ า เ ช่ า ซึ่ ง ก า ห น ด โ ด ย 
Netherlands Statistic Bureau ห รื อ
ส านักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยปี 2559 ค่าเงินบาท
ถวัเฉลีย่ตอ่หนึง่ยโูรอยูท่ี่ 38.90 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้
ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่
ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดย
วิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach)  
และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด 
(market rent) นัน้ บ่งชีว้่าราคาเช่าในปัจจุบนั
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการดงักลา่ว 
ในการประชุมครัง้ที่  6/2557 เมื่อวันที่  7 

ตลุาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
เง่ือนไขและความมีอยู่ของสัญญาเช่าที่ดิน
ดงักลา่วแล้ว และไม่มีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติม
จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่กลา่วข้างต้น   
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
 
ค่าเช่าที่ ดินในการด าเนินงานใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

DTF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ไ ด้ ท า ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น ที่  148 
Harderwijkerweg เ มื อ ง  Ermelo
ส าหรับฟาร์มเลีย้งพ่อแม่พันธุ์เป็ดและ
โรงฟักไข่ จาก Lisuda ซึ่งซือ้ต่อมาจาก 
Ermel’s Hof B.V. 
ที่ดินที่ DTF เช่าเพื่อประกอบกิจการ 

มีขนาด 34,606 ตร.ม. โดยสญัญาเช่า
จะสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 
DTF มีสิทธิในการขอต่อสญัญาเช่าไป
อีก 6 ปี โดยเมื่อสิน้สุดสญัญาเช่าแล้ว 
ผู้ ให้เช่าสามารถตัดสินใจที่จะไม่ต่อ
สัญญาเช่ าไ ด้  เมื่ อผู้ เ ช่ ากระท า ผิด
ร้ายแรง เช่น การไม่จ่ายค่าเช่า หากผู้
เช่าไม่กระท าการผิดร้ายแรงใดๆ ผู้ ให้
เ ช่ า ต้องต่อสัญญาเช่ า  ซึ่ ง เ ง่ือนไข
สัญญา เ ช่ า ดั ง กล่ า ว  เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายคุ้มครองเกษตรกรในการเช่า
ที่ดินในประเทศเนเธอร์แลนด์ (Farm 

 
3,273,456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
ในปี 2559 บริษัทยอ่ยได้เช่าที่ดินดงักลา่วใน

ราคา 84,148 ยูโร นับตัง้แต่ช่วงระยะเวลา 1 
กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559  ซึ่ง
ราคาค่าเช่าดงักล่าวเป็นราคาค่าเช่าในอตัรา
เดียวกบัราคาคา่เช่าที่บริษัทได้จ่ายให้  Ermel’s 
Hof B.V. เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดิน ก่อนที่ Ermel’s 
Hof B.V จะชายที่ดินดังกล่าวให้ Lisuda ใน
วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมี
ความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม โดยที่ดินผืน
ดังกล่าวได้ รับการประเมินมูลค่าที่ดินและ
ทรัพย์สินจาก บริษัท American Appraisal ซึ่ง
เป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
การเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้
ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่
ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดย 
วิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach)  
และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด 
(market rent) นัน้ บ่งชีว้่าราคาเช่าในปัจจุบนั
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
lease law “Pachtwet”)  น อกจากนี  ้
อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเพิ่มขึน้โดย
อ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งก าหนดโดย 
Ministry of Economic Affairs เพื่ อ ใ ช้
ส า ห รั บ พื ้น ที่ ฟ า ร์ ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์  

 

อย่างไรก็ดี DTF ได้ท าการซือ้ที่ดินดงักลา่ว
จาก  Lisuda ในราคารวมทั ง้หมดไม่ เ กิน 
3,025,000 ยโูร ในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 ตาม
มติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 จึง
ท าให้สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวถูกยกเลิก
นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2559 เป็นต้นไป 

Ermel’s Hof B.V. (“Ermel”) 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 
ลกัษณะธุรกิจ 
ใช้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
ความสมัพนัธ์ 
Ermel’s Hof B. V.  เ ป็ น บ ริ ษั ท ข อ ง  Mr. 
Tomassen Sr. บิดาของนายเคิร์ดจอง ทอมา
เซ่น ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการของ
บริษัทฯ และผู้บริหารของ DTH 

ค่าเช่าที่ ดินในการด าเนินงานใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

DTF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ไ ด้ ท า ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น ที่  148 
Harderwijkerweg เ มื อ ง  Ermelo
ส าหรับฟาร์มเลีย้งพ่อแม่พันธุ์เป็ดและ
โรงฟักไข ่จาก Ermel 
ที่ดินที่ DTF เช่าเพื่อประกอบกิจการ 

มีขนาด 34,606 ตร.ม. โดยสญัญาเช่า
จะสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2569 และ 
DTF มีสิทธิในการขอต่อสญัญาเช่าไป
อีก 6 ปี โดยเมื่อสิน้สุดสญัญาเช่าแล้ว 
ผู้ ให้เช่าสามารถตัดสินใจที่จะไม่ต่อ
สัญญาเช่ าไ ด้  เมื่ อผู้ เ ช่ ากระท า ผิด
ร้ายแรง เช่น การไม่จ่ายค่าเช่า หากผู้

 
 

818,363 

 
 

9,516,645  

ในปี 2558 บริษัทยอ่ยได้เช่าที่ดินดงักลา่วใน
ราคา 250,440 ยโูรต่อปี ซึ่งต ่ากวา่ 317,520 ยู
โรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตาม
รายงานประเมินทรัพย์สิน วันที่ 16 มีนาคม 
2558 ของบริษัท American Appraisal ซึง่เป็น
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์
การ่า เป็นผู้ประเมินหลกัในประเทศไทย วฒ.
022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะ
และลงบญัชี โดยใช้ตวัเลขจากวิธีมลูค่าต้นทนุ
คณูอตัราผลตอบแทน (market rental value = 
cost approach outcome x desired yield)  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และ

มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเป็นไป
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
เช่าไม่กระท าการผิดร้ายแรงใดๆ ผู้ ให้
เ ช่ า ต้องต่อสัญญาเช่ า  ซึ่ ง เ ง่ือนไข
สัญญา เ ช่ า ดั ง กล่ า ว  เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายคุ้มครองเกษตรกรในการเช่า
ที่ดินในประเทศเนเธอร์แลนด์ (Farm 
lease law “Pachtwet”)  น อกจากนี  ้
อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเพิ่มขึน้โดย
อ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งก าหนดโดย 
Ministry of Economic Affairs เพื่ อ ใ ช้
ส า ห รั บ พื ้น ที่ ฟ า ร์ ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์  
ทั ้ง นี ้มู ล ค่ า ร า ย ก า ร ใ น ปี  2558 

ค านวณจากค่าเช่ารายปี 250,040 ยูโร
ตอ่ปี โดยในปี 2558 คา่เงินบาทถวัเฉลีย่
ต่อหนึ่งยโูรอยู่ที่ 37.99 บาทในขณะที่ปี 
2559 ค านวณจากคา่เช่าเดือนมกราคม
เพียงเดือนเดียวที่ 21,037 ยโูร โดยในปี 
2559 คา่เงินบาทถวัเฉลีย่ตอ่หนึง่ยโูรอยู่
ที่ 38.90 บาท 

ไ ด้ ที่ อ า จ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  อย่างไรก็ตามค่าเช่า
ที่ดินนัน้เป็นราคาที่ เหมาะสม โดยที่ดินผืน
ดังกล่าวได้ รับการประเมินมูลค่าที่ดินและ
ทรัพย์สินจาก บริษัท American Appraisal ซึ่ง
เป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
การเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้
ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่
ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดย 
วิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach)  
และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด 
(market rent) นัน้ บ่งชีว้่าราคาเช่าในปัจจุบนั
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้

คณะกรรมการบ ริ ษัทพิจารณาถึ งความ
เหมาะสมของรายการดงักลา่ว 
ในการประชุมครัง้ที่  6/2557 เมื่อวันที่  7 

ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้รับ
ทราบเง่ือนไข และความมีอยู่ของสญัญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นอื่นใด
เพิ่มเติมจากความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่กลา่วข้างต้น  
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
อย่างไรก็ดี  Ermel ได้ขายที่ดินดังกล่าว

ให้กับ Lisuda ในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 จึง
ท าให้ Lisuda กลายเป็นผู้ ให้เช่าที่ดินดงักลา่ว
แทน 

นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น 
 
 

ค่าเช่าที่ดนิในการด าเนินงานใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

Lucky Duck ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ  ได้เช่าที่ดินของนายเคิร์ดจอง 
ท อ ม า เ ซ่ น  ที่ อ ยู่ เ ล ข ที่  5 
Rietdekkerstraat ใน เมื อง  Uden ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์  ส าหรับโรงงาน
แปรรูปอาหาร ห้องเย็น และ คลงัสนิค้า 
ที่ดินท่ี Lucky Duck เช่าเพื่อประกอบ

กิจการ มี ขนาด  2,624 ตร .ม .  โดย
สญัญาเช่าจะสิน้สุดวันที่ 30 เมษายน 
2562 และ Lucky Duck มีสิทธิในการ
ขอต่อสญัญาเช่าไปอีกในทกุๆ 5 ปี เป็น
ระยะเวลา 5 ครัง้  ไปสิน้สุดวันที่  30 
เมษายน 2587 โดยนายเคิร์ดจอง ทอ
มา เซ่น  จะ ต้องใ ห้  Lucky Duck ต่อ
สญัญาเช่าหาก Lucky Duck ใช้สทิธิใน
การต่อสัญญา อัตราค่าเช่ารายปีจะ

 
 

5,740,370 

 
 

5,573,872  

ในปี 2558 บริษัทยอ่ยได้เช่าที่ดินดงักลา่วใน
ราคา 146,682 ยูโรต่อปี ทัง้นีค้่าเช่าดังกล่าว
ค านวณมาจากค่าเช่าที่ระบุในสญัญาเช่าเดิม
ที่ Lucky Duck มีกบั นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น 
ก่อนที่บริษัทฯ จะท าการซือ้ Lucky Duck เข้า
มาเป็นบริษัทย่อยรวมกับส่วนเพิ่มร้อยละ 10 
ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมดอย่างไรก็
ดีค่าเช่าดงักล่าวยงัใกล้เคียงกบั 145,840 ยูโร
ต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market rent) ตาม
รายงานประเมินทรัพย์สิน  วันที่ 16 มีนาคม 
2558 ของบริษัท American Appraisal ซึง่เป็น
ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์
การ่า เป็นผู้ประเมินหลกัในประเทศไทย วฒ.
022 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะ
และลงบญัชี โดยใช้ตวัเลขจากวิธีมลูค่าต้นทนุ
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
ปรับเพิ่มขึน้โดยอ้างอิงจากดชันีค่าเช่า
ซึ่งก าหนดโดย Netherlands Statistic 
Bureau  
อย่า ง ไร ก็ดี  Lucky Duck มีความ

จ า เ ป็นที่ จะต้องสร้างห้องเย็นและ
คลงัสินค้าใหม่เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุน
การประกอบธุรกิจ และนายเคิร์ดจอง 
ทอมาเซน่ ได้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้าง
คลังสินค้าดังกล่าวในปี 2557 และ
คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ถกูรวมไว้อยู่
ในค่า เช่าที่ดินตามสัญญาที่ ระบุไว้
ระหว่างนายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น และ 
Lucky Duck ซึ่ งอยู่ที่ ร้อยละ 10 ของ
คา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมด 
ทั ้ง นี ้มู ล ค่ า ร า ย ก า ร ใ น ปี  2558 

ค านวณจากค่าเช่ารายปี 146,682 ยูโร
ต่อปี โดยในปี 2558  ค่าเงินบาทถัว
เฉลี่ ยต่อหนึ่ งยู โ รอยู่ที่  37.99 บาท
ในขณะที่ปี 2559 ค านวณจากค่าเช่า
รายปี 147,563 ยูโรต่อปีซึ่งปรับขึน้โดย
อ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึ่งก าหนดโดย 
Netherlands Statistic Bureau ห รื อ

คณูอตัราผลตอบแทน (market rental value = 
cost approach outcome x desired yield)  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และ

มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความเป็นไป
ไ ด้ ที่ อ า จ ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  อย่างไรก็ตามค่าเช่า
ที่ดินนัน้เป็นราคาที่ เหมาะสม โดยที่ดินผืน
ดังกล่าวได้ รับการประเมินมูลค่าที่ดินและ
ทรัพย์สนิ จาก บริษัท American Appraisal ซึง่
เป็นผู้ประเมินที่ดินและทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ
การเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. (โดยผู้
ประเมินของบริษัท American Appraisal ที่
ได้รับอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์) โดย
วิธีการประเมินด้วยต้นทุน (Cost approach)  
และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด 
(market rent) นัน้ บ่งชีว้่าราคาเช่าในปัจจุบนั
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
ผู้ประเมินได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการเก็บคา่

เช่าส าหรับสิ่งปลกูสร้างที่อตัราร้อยละ 10 ของ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทัง้หมดว่าเป็นอตัราที่
ยอมรับได้  
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
ส านักงานสถิติแห่งชาติของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยในปี 2559 ค่าเงิน
บาทถัวเฉลี่ยต่อหนึ่งยูโรอยู่ที่  38.90 
บาท 

 
 

ในกรณีที่บริษัทย่อยจะร้องขอให้ผู้ ให้เช่า
ช าระค่าก่อสร้างสินทรัพย์อาคารและสิ่งปลกู
สร้างบนที่ดิน และบริษัทยอ่ยจะช าระคา่เช่าใน
อตัราร้อยละ 10 ของค่าก่อสร้างดงักลา่วในแต่
ละปี ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 รวมถึงการวัดขนาดรายการเพื่อ
พิจารณาขออนมุตัิตามขัน้ตอนตอ่ไป 
ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการดงักลา่ว  
ในการประชุมครัง้ที่  6/2557 เมื่อวันที่  7 

ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ
ทราบเง่ือนไข และความมีอยู่ของสญัญาเช่า
ที่ดินเพิ่มเติมจากความเห็นดงักลว่แล้ว และไม่
มีความเห็นอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่กลา่วข้างต้น 

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

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ท า ง บ ริ ษั ท  Tomassen Duck- To 

B.V.   จ่ ายค่าตอบแทนผู้ บ ริหารใน
รูปแบบของเงินเดือนให้กับ นายเคิร์

 
13,642,690 

 
13,815,883 

 
 

เนื่องจากค่าตอบแทนผู้ บริหารรายการนี ้
เป็นรายการเงินเดือนตามปกติที่จ่ายให้นาย
เคิร์ดจอง ทอมาเซน่ แต่เป็นการจ่ายในนามนิติ
บคุคลแทนการจ่ายให้บคุคลโดยตรง ซึง่ผู้ตรวจ
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง 
/ ความสัมพนัธ์ 

ประเภทรายการ 
มูลค่าของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 2559 2558 
ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) 
 
 

ด จ อ ง  ท อ ม า เ ซ่ น ผ่ า น ท า ง  G. J. 
Tomassen Holding ร ว ม ถึ ง โ บ นั ส
ประจ าปีด้วย 
สัญญาว่า จ้ างดังกล่าว เ ป็นการ

ว่าจ้างนายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น เป็น
ผู้ บ ริ ห า ร ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท  DTH แ ล ะมี
ระยะ เวลา  5 ปี  นับตั ง้ แต่วันที่  28 
ธนัวาคม 2555 
 บ ริ ษัทฯ มีภาระในการจ่ ายเ งิน

ชดเชยส าหรับการให้นายเคิร์ดจอง ทอ
มาเซ่น ออกจากต าแหน่งโดยไม่มีเหตุ
อันควร ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยนี เ้ป็น
บรรทดัฐานทัว่ไปของการจ้างงาน 
นอกเหนือไปจากที่กลา่วไว้นี ้บริษัทฯ 

ไม่ได้มีภาระผูกพันใดๆ กับทาง G.J. 
Tomassen Holding อีก 

 
    
 

สอบภายในของกลุ่มบริษัท DTH (Deloitte 
Netherlands)  ได้ให้ความเห็นว่า ลักษณะ
รายการจ่ายค่าตอบแทนผ่านนิติบคุคลนัน้ ถือ
ว่าเป็นรายการปกติทั่วไป และเป็นลักษณะ
รายการท่ีอนญุาตให้กระท าได้ภายใต้กฎหมาย
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึ ง

โครงสร้างการจ่ายเงินเดือนที่แตกต่างไปจาก
ลกัษณะการจ่ายเงินแบบปกติในประเทศไทย 
ดังนัน้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในด้านการ
ก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ให้พิจารณา
แต่งตัง้ทีมงานเพื่อท าการศึกษาหาวิธีการจ่าย
เงินเดือนในรูปแบบอื่นในอนาคต เพื่อให้เป็นไป
ตามหลกัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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16. ความรับผิดชอบต่อสารสนเทศ 

ข้าพเจ้า นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช ในฐานะกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูใน
สารสนเทศฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศนีถ้กูต้อง ครบถ้วนและไมเ่ป็นเท็จ และไม่
ท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั 

 

บริษัทฯขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช) 

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ภาคพืน้เอเชียและเอเชียแปซิฟิก 

 


