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5 ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

Update ข้ อมูลงวด 3 เดือนแรกปี 2557

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
รายการ
1. ที่ดินเปล่า
โฉนดเลขที่ 18436 18440 18441 นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง พื ้นที่ 12 ไร่ 3 งาน 2.8 ตารางวา
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
2.1 ที่ตงอาคาร
ั้
: นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขต
อุตสาหกรรมส่งออก แปลงหมายเลข 1E-7
ที่ดินเนื ้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 61.93 ตารางวา
2.2 อาคารสํานักงานและโรงงานรวม 2 อาคาร
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่ องใช้ สํานักงาน
5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าสุทธิ
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เจ้ าของ

35.72

ที่ดินถูกจดจํานองเพื่อคํ ้าประกันวงเงินกู้ยืม
ระยะยาว 19 ล้ านบาทกับสถาบันการเงิน

เช่า

-

เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ

21.68
24.88
4.30
7.57
1.88
96.03

-

สัญญาเช่าอายุ 30 ปี (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมข้ อ 5.2) มีภาระผูกพันภายใต้
สัญญาวงเงินสินเชื่อระยะสัน้

- ไม่มี- ไม่มีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าซื ้อและสัญญาเช่าการเงิน
- ไม่มี -

เพิ่มเติมข้ อมูลประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบระบุภัย) ที่อาจจะเกิดขึน้ กับทรัพย์สินของ
บริ ษั ท ได้ แ ก่ สิ่งปลูกสร้ าง (ไม่รวมฐานราก) รวมตัวอาคารอื่ น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบปรั บอากาศ เป็ นต้ น
เฟอร์ นิเจอร์ สต๊ อกสินค้ า เครื่ องจักรและอุปกรณ์สว่ นควบต่างๆ ทุนประกันภัย 194 ล้ านบาท นอกจากนี ้บริ ษัทได้
มีการทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ทุนประกันภัย 82.11 ล้ านบาท รวมเป็ นทุนประกันภัยทังสิ
้ ้น 276.11 ล้ านบาท
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558
5.2 รายละเอียดของสัญญาที่สําคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
5.2.1
คู่สัญญา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

สัญญาเช่าที่ดิน
ระยะเวลา

รายละเอียด

30 ปี
(15 มีนาคม 2543 – 14
มีนาคม 2573)

ทรัพย์สินที่เช่า : ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง แปลงหมายเลข 1E-7 เนื ้อที่
ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 61.93 ตารางวา ต.ทุ่ง สุขลา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี เพื่ อ ก่ อ สร้ าง
อาคารโรงงานและประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตซอสพริ ก นํ ้าจิ ้มไก่ฯ
อัตราค่าเช่า : อัตราค่าเช่าปี แรกระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2543-14 มีนาคม 2544
เ ท่ า กั บ 165,000 บ า ท / ปี / ไ ร่ ห รื อ คิ ด เ ป็ น 1 . 1 4 ล้ า น บ า ท / ปี
โดยผู้ให้ เช่าปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าได้ ทุกๆ ระยะสิบปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ
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คู่สัญญา

ระยะเวลา

รายละเอียด
10 ของอัตราค่าเช่าในขณะนัน้ ปั จจุบนั อัตราค่าเช่าเท่ากับ 181,500 บาท/ปี /ไร่ ณ วันที่
31 มีนาคม 2557
การต่อสัญญา : ในปี สุดท้ ายก่ อนสัญญานีจ้ ะสิน้ สุดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผู้เช่า
ประสงค์จะเช่าที่ดินต่อไปอีก 20 ปี ผู้เช่าต้ องแจ้ งความประสงค์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้
ผู้ให้ เช่าทราบ และผู้ให้ เช่าจะพิจารณาให้ เช่าต่อไปตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ เช่า
ได้ ประกาศกําหนด
เงื่อนไขอื่น : ในกรณีที่หยุดดําเนินงาน ผู้เช่าต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบเป็ นหนังสือภายใน
3 เดือนนับแต่วนั หยุดดําเนินงาน แต่การหยุดดําเนินงานเพื่อโอนกิ จการหรื อโอนสิทธิ
ครอบครองในที่ดินที่เช่า ต้ องแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันโอน

5.2.2

สัญญาแต่งตังตั
้ วแทนจําหน่าย

ปั จจุบันบริ ษัทมีการทําสัญญาเพื่อแต่งตัง้ คู่ค้าของบริ ษัทให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรเพียง 1 ราย ซึ่งคู่ค้าดังกล่าวเป็ นลูกค้ ารายใหญ่ที่ติดต่อกับบริ ษัทมานาน โดยรายละเอียดของสัญญา
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
Update ระยะเวลาของสัญญา
หัวข้ อ
คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา
ขอบเขตหน้ าที่

การต่ออายุของสัญญา
การยกเลิกสัญญา
การสิ ้นสุดของสัญญา

สรุ ปสาระสําคัญ
Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG
1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 (ต่ออายุอตั โนมัติจากสัญญาฉบับแรกซึง่ เริ่ มตังแต่
้ 1 มกราคม 2553 –
31 ธันวาคม 2556)
เป็ นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทในเขตประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐ
เช็กในปริ มาณและราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตัวแทนจําหน่ายจะต้ องไม่ผลิตหรื อนําเข้ าสินค้ าประเภทเดียวกันจากผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศไทย
ยกเว้ น การนําเข้ าจากผู้ประกอบการตามรายชื่อที่ได้ มีการตกลงร่ วมกัน ณ วันที่ทําสัญญา
สัญญาถูกต่ออีก 1 ปี โดยในทันทีเมื่อครบกําหนด
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดจะต้ องทําจดหมายแสดงเจตจํานงในการขอยกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แจ้ งมายังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 2 เดือน
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันตามสัญญานี ้ และการกระทําผิดดังกล่าวไม่ได้ รับการแก้ ไข
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ของคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งเรื่ องการทําผิดดังกล่าวแก่อีกฝ่ าย

ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะทําสัญญาเพื่อแต่งตังคู
้ ่ค้ารายอื่นให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าของ
บริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ดี ในการทําธุรกิจกับคู่ค้านัน้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะจําหน่าย
สินค้ ามิให้ ทบั ซ้ อนกันแก่ค่คู ้ าแต่ละรายในแต่ละเขตประเทศอยู่แล้ ว โดยบริ ษัทจะคัดเลือกคู่ค้าที่มีศกั ยภาพเพียง 1-2
รายในแต่ละกลุ่มประเทศเป้าหมายเพื่อให้ เป็ นผู้จดั จําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทในแต่ละตราสินค้ า ในกรณีที่มีค่คู ้ าราย
ใหม่ที่ต้องการนําสินค้ าของบริ ษัทไปจําหน่ายในเขตพื ้นที่ที่มีค่คู ้ าเดิมจําหน่ายอยู่แล้ วนัน้ บริ ษัทก็จะเสนอให้ ค่คู ้ าราย
ใหม่จําหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าอื่นของบริษัทแทน เพื่อมิให้ เกิดการแข่งขันทางด้ านราคากับสินค้ าของบริ ษัทที่วาง
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จําหน่ายอยู่ ซึ่งนโยบายดังกล่าวทําให้ ค่คู ้ าของบริ ษัทสามารถประสานงานกับบริ ษัทในการพัฒนาการการขายสินค้ า
ของบริ ษัทได้ อย่างเต็มที่เพื่อเติบโตไปพร้ อมกับบริ ษัท โดยไม่ต้องกังวลต่อการแข่งขันทางด้ านราคา ส่งผลให้ บริ ษัท
้ ่ค้า
สามารถรักษาความสัมพันธ์ ระยะยาวกับคู่ค้าแต่ละรายได้ เป็ นอย่างดีโดยที่ไม่จําเป็ นต้ องมีการทําสัญญาแต่งตังคู
ให้ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ค่คู ้ ารายใดไม่สามารถ
้ ้ าไว้ บริ ษัทก็สามารถพิจารณาหาคู่ค้ารายอื่น
ทําหน้ าที่ในการเป็ นตัวแทนจําหน่ายสินค้ าของบริษัทได้ ตามที่บริษัทตังเป
ที่มีศกั ยภาพมาทําหน้ าที่ในการจัดจําหน่ายสินค้ าในเขตพื ้นที่ดงั กล่าวทดแทนคูค่ ้ ารายเดิมได้
5.2.3

สัญญาแต่งตังตั
้ วแทน
คู่สัญญา
KyFino Holding AG Sin Fin Corporation

สรุ ปสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
ขอบเขตหน้ าที่
ค่าตอบแทน

การต่ออายุของสัญญา
การยกเลิกสัญญา
การสิ ้นสุดของสัญญา

5.2.4

Global Resources
Krishna Food
Marketing Ltd.
Solutions Limited
2 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 57 2 ม.ค. 56 – 31 ธ.ค. 57 15 ส.ค. 56 – 31 ธ.ค. 57 1 ธ.ค. 56 – 31 ธ.ค. 57
เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการติดต่อลูกค้ า, ประสานงานในการส่งเสริ มการขาย และการให้ บริ การต่างๆ แก่
ลูกค้ า เพื่อรักษาระดับการสัง่ ซื ้อของจากลูกค้ าเดิม และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้ แก่บริ ษัท
ร้ อยละ 3.5-4.5 ของยอดขายสุทธิที่เรี ยกเก็บเงินได้
ไม่เกิน1.0 ดอลล่าร์ ตอ่
ร้ อยละ 1.0 ของยอดขาย
จากลูกค้ า
กล่อง
สุทธิที่เรี ยกเก็บเงินได้
จากลูกค้ า
หากไม่มีการแจ้ งยกเลิกสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ สัญญาถูกต่ออายุโดย
ในทันทีเมื่อครบกําหนด
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดจะต้ องทําจดหมายแสดงเจตจํานงในการขอยกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ ง
มายังคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 2-3 เดือน
1. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันตามสัญญานี ้ และการกระทําผิดดังกล่าวไม่ได้ รับการแก้ ไข
ภายใน 2-3 เดือนนับจากวันที่ของคําบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งเรื่ องการทําผิดดังกล่าวแก่อีกฝ่ าย
2. ในกรณีที่มีการประกาศว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อได้ รับการตัดสินว่าล้ มละลายหรื อยื่นคําขอ
ล้ มละลายหรื อปรับโครงสร้ างใหม่ตามกฎหมายล้ มละลายใด ๆ ถูกเวนคืน หรื ออายัดทรัพย์ หรื อยื่นเสนอ หรื อ
ต้ องยื่น แก่ฝ่ายบริ หารหรื อฝ่ ายกฎหมายอื่นใดที่ควบคุม สัญญานี ้อาจจะมีการยกเลิกทันทีเมื่อให้ คําบอกกล่าว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยอีกฝ่ ายหนึง่

เปลี่ยนชื่อคู่สญ
ั ญา

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

หัวข้ อ
คูส่ ญ
ั ญา
วันทําสัญญา
จํานวนเงิน
วัตถุประสงค์
การชําระคืนเงินกู้
อัตราดอกเบี ้ย
หลักประกัน

สรุ ปสาระสําคัญ
สถาบันการเงินแห่งหนึง่
10 ตุลาคม 2555
19,000,000 บาท
เพื่อซื ้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
60 งวด ๆ ละ 380,000 บาท นับแต่เดือนที่ได้ รับเงินกู้ (ครบกําหนดประมาณปี 2560)
MLR ลบด้ วยอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.50 ต่อปี
ที่ดินโฉนดเลขที่ 18436 18440 18441 (ที่ดินในนิคมอุตสาหรรมอมตะซิตี ้) ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง กรรมสิทธิ์ของ บริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
หัวข้ อ
เงื่อนไขอื่นๆ

สรุ ปสาระสําคัญ
1. ผู้ก้ จู ะไม่ก่อข้ อผูกพัน หนี ้ หรื อ ภาระใดๆ โดยการกู้ยืมจากหรื อคํ ้าประกันบุคคลใดๆ จนทําให้ อตั ราส่วน
ของหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้ก้ ู โดยคํานวณจากหนี ้สินรวม หารด้ วย
ส่วนของผู้ถือหุ้น ในเวลาใดๆ ในปี 2555 เป็ นต้ นไป เกินกว่า 2 ต่อ 1 แต่ทงนี
ั ้ ้ Debt to Equity Ratio
จะต้ องไม่ตํ่ากว่าศูนย์
2. ในกรณี ที่ผ้ ูก้ ไู ม่สามารถดําเนินการก่อสร้ างภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ผ้ กู ้ ูลงนามใน
สัญญาฉบับนี ้ (ครบกําหนดต้ นเดือนเมษายน 2557) ผู้ให้ ก้ ขู อสงวนสิทธิ์เรี ยกคืนเงินกู้ยืมทังจํ
้ านวนได้
ทันที
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างร่ างผังโรงงาน โดยคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างได้ ภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี
2557 ซึ่งจะไม่ทันตามเงื่อนไขอื่นข้ อ 2 ข้ างต้ น ดังนัน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ ผ่านมาบริ ษัทได้
ดําเนินการขอแก้ ไขเงื่อนไขสัญญาเงินกู้โดยขอยกเลิกเงื่อนไขตามข้ อ 2 ข้ างต้ นที่ระบุว่า “ในกรณี ทีผ่ ูก้ ู้ไม่
สามารถดํ าเนิ นการก่ อสร้ างภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดื อน นับจากวันที ่ผู้กู้ลงนามในสัญญาฉบับนี ้
ผูใ้ ห้กู้ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกคื นเงิ นกู้ยืมทัง้ จํ านวนได้ทนั ที “ และเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญาเงินกู้ยงั คงเดิม ซึง่
สัญญาเงินกู้ (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) นี ้ได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนมีนาคม 2557

5.3. เครื่ องหมายการค้ า
บริ ษัทได้ จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยเครื่ องหมายการค้ าที่สําคัญต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็ นกรรมสิทธิของบริษัทมีดงั นี ้
5.3.1. เครื่ องหมายการค้ าที่จดทะเบียนในประเทศ :
เครื่องหมายการค้ า

ประเภทสินค้ าที่สาํ คัญ

วันที่หมดอายุ

ซอสปรุงรส, เครื่ องแกงสําเร็จรูป, นํ ้าผลไม้ สําเร็จรูป, ผลไม้ กระป๋ อง, ผักกระป๋ อง,
กะทิสําเร็ จรูป

มกราคม, กุมภาพันธ์
และกันยายน 2561

นํ ้าผลไม้ สําเร็จรูป, ผลไม้ กระป๋ อง, ผักกระป๋ อง, กะทิสําเร็ จรูป

มกราคม 2563

ซอสปรุงรส, เครื่ องแกงสําเร็จรูป, นํ ้าผลไม้ สําเร็ จรูป, ผลไม้ กระป๋ อง, ผักกระป๋ อง,
กะทิสําเร็ จรูป

มกราคม 2563

ซอสปรุงรส, เครื่ องแกงสําเร็จรูป, นํ ้าผลไม้ สําเร็จรูป, ผลไม้ กระป๋ อง, ผักกระป๋ อง,
กะทิสําเร็ จรูป

กุมภาพันธ์ 2561
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เครื่องหมายการค้ า

ประเภทสินค้ าที่สาํ คัญ

วันที่หมดอายุ

นํ ้าผลไม้ สําเร็จรูป และนํ ้าผลไม้ แช่แข็ง

มกราคม 2561 และ
มีนาคม 2564

ซอสปรุงรส, เครื่ องแกงสําเร็จรูป, นํ ้าผลไม้ สําเร็จรูป, ผลไม้ กระป๋ อง, ผักกระป๋ อง,
กะทิสําเร็จรูป

สิงหาคม ปี 2562

5.3.2. เครื่ องหมายการค้ าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
เครื่องหมายการค้ า

ประเภทสินค้ าที่สาํ คัญ

วันที่หมดอายุ

ซอสปรุงรส, เครื่ องแกงสําเร็ จรูป, นํ ้าผลไม้ สําเร็ จรูป, ผลไม้ กระป๋ อง,
ผักกระป๋ อง

มกราคมและพฤศจิกายน 2560,
มกราคม 2561, กรกฎาคม 2562,
มีนาคมและพฤศจิกายน 2563

ซอสปรุงรส, เครื่ องแกงสําเร็ จรูป, นํ ้าผลไม้ สําเร็ จรูป, ผลไม้ กระป๋ อง,
ผักกระป๋ อง

กรกฎาคม 2562

ซอสปรุงรส, เครื่ องแกงสําเร็ จรูป, นํ ้าผลไม้ สําเร็ จรูป, ผลไม้ กระป๋ อง,
ผักกระป๋ อง

สิงหาคม 2564

ซอสปรุงรส, เครื่ องแกงสําเร็ จรูป, นํ ้าผลไม้ สําเร็ จรูป, ผลไม้ กระป๋ อง,
ผักกระป๋ อง

กรกฎาคม 2662 และมีนาคม 2563

นํ ้าโกจิเบอรี่

เมษายน 2563

นํ ้ามะพร้ าว

เมษายน 2563
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เครื่องหมายการค้ า

ประเภทสินค้ าที่สาํ คัญ

วันที่หมดอายุ

นํ ้าว่านหางจระเข้

เมษายน 2563

5.4 บัตรส่งเสริมการลงทุน
บริ ษัทได้ รับการส่งเสริ มจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตเครื่ องดื่มจากพืชผักผลไม้
บรรจุภาชนะผนึก สิ่งปรุ งแต่งอาหาร และอาหารพร้ อมรับประทาน ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรื อถนอม
อาหารหรื อสิ่งปรุ งแต่งอาหาร โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย (ยกเว้ นการผลิตนํา้ ดื่ม และไอศกรี ม) ตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2107(5)/2554 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ซึง่ สิทธิและประโยชน์ที่สําคัญมีดงั นี ้

1.

2.
3.
4.

5.
6.

สิทธิและประโยชน์
ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับ
ส่งเสริ ม โดยมีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิ จการนัน้
และรายได้ ที่ต้องนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการให้ รวมถึงรายได้
จากการจําหน่ายผลพลอยได้ ได้ แก่ เศษหรื อของเสียจากระบวนการผลิต รวมทัง้
สามารถนําผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึน้ ในระหว่างเวลาดังกล่าวไปหักออกจากกําไร
สุทธิที่เกิดขึ ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล มีกําหนดเวลา 5
ปี นับแต่วันที่พ้นกํ าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหักจากกํ าไรสุทธิ ของปี ใดปี หนึ่งหรื อ
หลายปี ก็ได้
ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรั บเครื่ องจักรตามที่ คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
พิจารณาอนุมตั ิ
ได้ รับ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งนํ า เงิ น ปั น ผลจากกิ จ การที่ ไ ด้ รับ การส่ ง เสริ ม การลงทุน ไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่บริ ษัทได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ที่ได้ จากการลงทุนในอัตราร้ อย
ละ 50 ของอัตราปกติ โดยมีกําหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกําหนดระยะเวลา 8 ปี ที่
ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้
ได้ รับอนุญาตให้ หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนัน้
ได้ รับอนุญาตให้ หกั เงินลงทุนในการติดตังหรื
้ อก่อสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกร้ อยละ
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

ระยะเวลา
้ 1 ตุลาคม 2554 –
เป็ นเวลา 8 ปี ตังแต่
1 ตุลาคม 2562

จะต้ องนําเข้ าเครื่ องจักรมาภายในวันที่
2 มีนาคม 2557
เป็ นเวลา 8 ปี ตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2554 –
1 ตุลาคม 2562
เป็ นเวลา 5 ปี ตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2562 1 ตุลาคม 2567
เป็ นเวลา 10 ปี ตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2554
– 1 ตุลาคม 2564

5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม ในอนาคตหากบริ ษัทมีการลงทุนใด ๆ บริ ษัทจะพิจารณา
ลงทุนในธุรกิจที่เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริ ษัทหรื อเป็ นธุรกิจซึง่ อยู่ในอุตสาหกรรมที่มี
้
านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่
แนวโน้ มเจริ ญเติบโตหรื อเป็ นธุรกิจที่มีความถนัดและชํานาญ นอกจากนันจะคํ
ได้ รับจากการลงทุนเป็ นสํา คัญ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี การลงทุน ในบริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ทจะควบคุมดูแ ลโดยส่ง
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กรรมการเข้ าเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริ ษัทย่อยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบ
ต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจะกําหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกําหนดเรื่ องที่จะต้ องขออนุมตั ิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เป็ นต้ น สําหรับบริ ษัทร่วม บริ ษัทจะไม่เข้ าไปควบคุมดูแลมากนักเพียงแต่
จะส่ง ตัวแทนจากบริ ษั ท เข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัท นัน้ ๆ ทัง้ นี จ้ ํ านวนตัวแทนจากบริ ษัทที่ เข้ าไปเป็ น
กรรมการจะขึ ้นอยูก่ บั สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
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