บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1 สิ นทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
สินทรัพย์หลักทีก่ ลุ่มบริษทั ใช้ในการประกอบกิจการในแต่ละประเภทธุรกิจอยูใ่ นรูปแบบของสินทรัพย์ถาวรทีท่ างกลุ่มบริษทั เป็ น
เจ้าของกรรมสิทธิ ์ในสินทรัพย์เป็ นส่วนใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั มีมลู ค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ตามทีป่ รากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร
ทีด่ นิ
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์
สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์ถาวร

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)
337.8
55.0
505.0
217.3
49.6
25.4
135.3
1,325.3

หมายเหตุ: สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ หมายถึง เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สานักงาน และยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง รวมถึง คลังสินค้าเพื่อเก็บวัตถุดบิ การเกษตรและอาหารสัตว์ และส่วนปรับปรุงเครื่องจักร
ในโรงงานชาแหละและแปรรูปอาหารของบริษทั ฯ และฟาร์มเลีย้ งเป็ ดของบริษทั บีอาร์ การเกษตร จากัด
5.1.1 สิ นทรัพย์ถาวรหลักของบริ ษทั ฯ
ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร
ทีด่ นิ
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์
สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์ถาวร
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มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)
331.1
53.7
496.4
168.6
49.4
2.6
98.4
1,200.1

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
5.1.2 สิ นทรัพย์ถาวรหลักที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน
1.1 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ ดินที่สาหรับโรงงานผลิ ตเนื้ อเป็ ด
สานักงานใหญ่ โรงเชือด โรงแปรรูป และโรงขน
จานวน 9 แปลง จ.สมุทรปราการ
รวมเนื้อที่ 30-0-41 ไร่

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

196.1

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

7.8

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

ฟาร์มยางสาว จานวน 6 แปลง จ.เพชรบูรณ์ รวม บริษทั ฯ เป็ น
เนื้อที่ 177-0-86.9 ไร่
เจ้าของ

14.6

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

1.2 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ ดินสาหรับฟาร์มเลีย้ งพ่อ-แม่พนั ธุ์
ฟาร์มน้ าร้อน 2 จานวน 3 แปลง จ.เพชรบูรณ์
รวมเนื้อที่ 73-3-66 ไร่

ฟาร์มศรีเทพ 1 และ 2 จานวน 2 แปลง จ.
เพชรบูรณ์ รวมเนื้อที่ 146-1-1 ไร่

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

9.4

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

ฟาร์มซับบอน จานวน 13 แปลง จ.เพชรบูรณ์
รวมเนื้อที่ 172-1-98 ไร่

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

10.7

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

ฟาร์มวังจันทร์ จานวน 1 แปลง จ.ระยอง
รวมเนื้อที่ 49-2-39 ไร่

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

12.2

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

ฟาร์มแกลง จานวน 3 แปลง จ.ระยอง
รวมเนื้อที่ 89-2-21 ไร่

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

13.6

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

ฟาร์มพุขาม จานวน 2 แปลง จ.เพชรบูรณ์
รวมเนื้อที่ 163-0-69 ไร่

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

21.5

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

รวม 872-0 -80.9 ไร่

89.8

1.2 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ ดินสาหรับฟาร์มเป็ ดเนื้ อ
ฟาร์ม C1 จานวน 3 แปลง จ.ชลบุรี
รวมเนื้อที่ 83-3-21 ไร่

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

7.1

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

ฟาร์ม C2 จานวน 2 แปลง จ.ชลบุรี
รวมเนื้อที่ 65-0-79 ไร่

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

11.4

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

ฟาร์ม C4- C6 จานวน 3 แปลง จ.ชลบุรี
รวมเนื้อที่ 99-2-85 ไร่

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

14.6

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

รวม 248-2-85 ไร่

33.1

1.3 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดินสาหรับโรงอาหารสัตว์
โรงอาหารสัตว์ จานวน 3 แปลง จ.อ่างทองและ
บริษทั ฯ เป็ น
จ.สิงห์บุรี รวมเนื้อที่ 54-3-89 ไร่
เจ้าของ
1.4 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดินสาหรับโรงฟัก
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53.2

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
โรงฟกั จานวน 1 แปลง จ.เพชรบูรณ์
รวมเนื้อที่ 25-3-78.9 ไร่

ลักษณะ

มูลค่าทางบัญชี

กรรมสิ ทธิ์

(ล้านบาท)

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

12.6

ภาระผูกพัน
ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

2. อาคารและส่วนปรับปรุง
2.1 โรงงานผลิ ตเนื้ อเป็ ดและผลิ ตภัณฑ์พลอยได้อื่น
โรงงานชาแหละเป็ ดและผลิตสินค้าสาเร็จรูป
โรงงานผลิตขนเป็ ด

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ
บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

รวม

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน
ติดจานองกับสถาบัน
10.2
การเงิน
49.7

59.9
2.2 โรงงานผลิ ตอาหารสัตว์

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

68.7

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

โรงงานเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

173.9

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

โรงงานเลี้ยงเป็ ด

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

28.2

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

2.3 โรงงานฟาร์มเลีย้ งเป็ ด

รวม

202.1
2.4 โรงฟัก

โรงฟกั ไข่เป็ ด

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

40.1

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

125.5

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

2.5 อาคารสานักงาน
อาคารสานักงาน
3. เครื่องจักร และอุปกรณ์
โรงงานเลี้ยงพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ ด

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

12.9 ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

โรงงานเลี้ยงเป็ ด

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

0.4 ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

โรงงานผลิตอาหารเป็ ด

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

15.8 ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

โรงงานชาแหละเป็ ด และโรงงานผลิตสินค้า
สาเร็จรูป
โรงฟกั ไข่เป็ ด

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

179.6 ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

บริษทั ฯ เป็ น

6.7 ติดจานองกับสถาบัน
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะ

มูลค่าทางบัญชี

กรรมสิ ทธิ์

(ล้านบาท)

เจ้าของ
รวม

ภาระผูกพัน
การเงิน

215.4

4. อื่นๆ
เฟอร์นิเจอร์ ฮาร์ดแวร์ และ ยานพาหนะ

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

5.2

งานระหว่างก่อสร้าง

บริษทั ฯ เป็ น
เจ้าของ

98.4

รวม

ติดจานองกับสถาบัน
การเงิน

103.6

หมายเหตุ: ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯมีภาระติดจานองกับสถาบันการเงินภายใต้วงเงินกูร้ ะยะยาวรวมกันทัง้ สิน้
4,100 ล้านบาท
5.1.3 สิ นทรัพย์ถาวรจากการเช่าของบริษทั ฯ
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯข้างต้น บริษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงานเพื่อใช้เป็ นทีต่ งั ้ ห้องเย็นและ
สานักงานเพื่อเก็บรักษาและกระจายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์แช่เย็น และแช่แข็ง และเช่าทีด่ นิ เพื่อใช้ประกอบกิจการโรงงาน และ
ทาฟาร์มเลี้ยงเป็ ด ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สัญญาเช่าทีด่ นิ
1.1 คูส่ ญ
ั ญา: นางสาวนพรัตน์ ปาลศรี
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: โฉนดเลขที่ 32196 87115-17 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อทีด่ นิ
: รวมเนื้อที่ 8-3-79 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 13 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 - 21 มีนาคม 2568
อัตราค่าเช่า
: ปี ท่ี 1-7 ค่าเช่ารวมเดือนละ 43,447 บาท
ปี ท่ี 8-13 ค่าเช่ารวมเดือนละ 47,793 บาท
การใช้ประโยชน์
: บ่อบัดน้ าเสีย
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่า ทาการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือนและสิง่ ปลูกสร้างอื่นใดๆ บนทีด่ นิ
ทีเ่ ช่าได้
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ที่เช่าตามสัญญานี้เพื่อกิจการใดๆ
ของผูเ้ ช่าได้อย่างเต็มที่
- ผูใ้ ห้เช่าจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการก่อให้เกิดสิทธิเหนือพืน้ ดิน หรือบุรมิ สิทธิ หรือการรอน
สิทธิใดๆ ในทีด่ นิ ทีเ่ ช่าต่อผูเ้ ช่า
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่าสามารถโอนสิทธิการเช่า หรือให้เช่าช่วงทีด่ นิ ได้
- เมื่อสิน้ สุดกาหนดเวลาตามสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าตกลงทุบทาลายและกาจัดเศษซากสิง่ ปลูกสร้าง
รวมถึงโครงสร้างปูนของบ่อบาบัดน้ าเสีย

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 93

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
1.2 คูส่ ญ
ั ญา: นายจารัส ปาลศรี
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: โฉนดเลขที่ 4159 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อทีด่ นิ
: ทีด่ นิ 1 แปลง รวมเนื้อที่ 0-2-03 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 13 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 - 21 มีนาคม 2568
อัตราค่าเช่า
: ปี ท่ี 1-7 ค่าเช่ารวมเดือนละ 2,465 บาท
ปี ท่ี 8-13 ค่าเช่ารวมเดือนละ 2,711 บาท
การใช้ประโยชน์
: พืน้ ทีส่ ญ
ั จร
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่า ทาการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือนและสิง่ ปลูกสร้างอื่นใดๆ บนทีด่ นิ
ทีเ่ ช่าได้
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ที่เช่าตามสัญญานี้เพื่อกิจการใดๆ
ของผูเ้ ช่าได้อย่างเต็มที่
- ผูใ้ ห้เช่าจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการก่อให้เกิดสิทธิเหนือพืน้ ดินหรือบุรมิ สิทธิหรือการรอน
สิทธิใดๆ ในทีด่ นิ ทีเ่ ช่าต่อผูเ้ ช่า
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่าสามารถโอนสิทธิการเช่า หรือให้เช่าช่วงทีด่ นิ ได้
1.3 คูส่ ญ
ั ญา: นาวาอากาศโทธรรมวัฒน์ ปาลศรี
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: โฉนดเลขที่ 64378 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อทีด่ นิ
: ทีด่ นิ 1 แปลง รวมเนื้อที่ 2-0-0 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 13 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 - 21 มีนาคม 2568
อัตราค่าเช่า
: ปี ท่ี 1-7 ค่าเช่ารวมเดือนละ 9,710 บาท
ปี ท่ี 8-13 ค่าเช่ารวมเดือนละ 10,680 บาท
การใช้ประโยชน์
: คลังเก็บวัตถุดบิ
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่า ทาการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือนและสิง่ ปลูกสร้างอื่นใดๆ บนทีด่ นิ
ทีเ่ ช่าได้
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ที่เช่าตามสัญญานี้เพื่อกิจการใดๆ
ของผูเ้ ช่าได้อย่างเต็มที่
- ผูใ้ ห้เช่าจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการก่อให้เกิดสิทธิเหนือพืน้ ดินหรือบุรมิ สิทธิหรือการรอน
สิทธิใดๆ ในทีด่ นิ ทีเ่ ช่าต่อผูเ้ ช่า
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่าสามารถโอนสิทธิการเช่า หรือให้เช่าช่วงทีด่ นิ ได้
1.4 คูส่ ญ
ั ญา: นายณรัฐศักดิ ์ ปาลศรี
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: โฉนดเลขที่ 64377 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อทีด่ นิ
: ทีด่ นิ 1 แปลง รวมเนื้อที่ 2-0-0 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 13 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 - 21 มีนาคม 2568
อัตราค่าเช่า
: ปี ท่ี 1-7 ค่าเช่ารวมเดือนละ 10,000 บาท
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การใช้ประโยชน์
เงื่อนไขสาคัญอื่น

ปี ท่ี 8-13 ค่าเช่ารวมเดือนละ 11,000 บาท
: คลังเก็บวัตถุดบิ
: - ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่า ทาการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือนและสิง่ ปลูกสร้างอื่นใดๆ บนทีด่ นิ
ทีเ่ ช่าได้
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ที่เช่าตามสัญญานี้เพื่อกิจการใดๆ
ของผูเ้ ช่าได้อย่างเต็มที่
- ผูใ้ ห้เช่าจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการก่อให้เกิดสิทธิเหนือพืน้ ดินหรือบุรมิ สิทธิหรือการรอน
สิทธิใดๆ ในทีด่ นิ ทีเ่ ช่าต่อผูเ้ ช่า
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่าสามารถโอนสิทธิการเช่า หรือให้เช่าช่วงทีด่ นิ ได้

1.5 คูส่ ญ
ั ญา: นายณรัฐศักดิ ์ ปาลศรี และ นางสาววารุณี ธาระเนตร
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: โฉนดเลขที่ 32193 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อทีด่ นิ
: ทีด่ นิ 1 แปลง รวมเนื้อที่ 0-3-35 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 13 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 - 21 มีนาคม 2568
อัตราค่าเช่า
: ปี ท่ี 1-7 ค่าเช่ารวมเดือนละ 3,778 บาท
ปี ท่ี 8-13 ค่าเช่ารวมเดือนละ 4,156 บาท
การใช้ประโยชน์
: พืน้ ทีส่ ญ
ั จร
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่า ทาการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือนและสิง่ ปลูกสร้างอื่นใดๆ บนทีด่ นิ
ทีเ่ ช่าได้
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ที่เช่าตามสัญญานี้เพื่อกิจการใดๆ
ของผูเ้ ช่าได้อย่างเต็มที่
- ผูใ้ ห้เช่าจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการก่อให้เกิดสิทธิเหนือพืน้ ดินหรือบุรมิ สิทธิหรือการรอน
สิทธิใดๆ ในทีด่ นิ ทีเ่ ช่าต่อผูเ้ ช่า
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่าสามารถโอนสิทธิการเช่า หรือให้เช่าช่วงทีด่ นิ ได้
1.6 คูส่ ญ
ั ญา: นายคัคเนศ ปาลศรี
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: โฉนดเลขที่ 64374-76 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เนื้อทีด่ นิ
: ทีด่ นิ 3 แปลง รวมเนื้อที่ 3-0-85 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 13 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 - 21 มีนาคม 2568
อัตราค่าเช่า
: ปี ท่ี 1-7 ค่าเช่ารวมเดือนละ 15,600 บาท
ปี ท่ี 8-13 ค่าเช่ารวมเดือนละ 17,160 บาท
การใช้ประโยชน์
: คลังเก็บวัตถุดบิ
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่า ทาการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือนและสิง่ ปลูกสร้างอื่นใดๆ บนทีด่ นิ
ทีเ่ ช่าได้
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ที่เช่าตามสัญญานี้เพื่อกิจการใดๆ
ของผูเ้ ช่าได้อย่างเต็มที่
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- ผูใ้ ห้เช่าจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการก่อให้เกิดสิทธิเหนือพืน้ ดินหรือบุรมิ สิทธิหรือการรอน
สิทธิใดๆ ในทีด่ นิ ทีเ่ ช่าต่อผูเ้ ช่า
- ผูใ้ ห้เช่าตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่าสามารถโอนสิทธิการเช่า หรือให้เช่าช่วงทีด่ นิ ได้
2. สัญญาเช่าพืน้ ทีอ่ าคาร
2.1 คูส่ ญ
ั ญา: บริษทั อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : บริษทั ย่อยซึง่ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนถือหุน้ ร้อยละ 100
ทีต่ งั ้
: 18/1 หมูท่ ่ี 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540
พืน้ ทีเ่ ช่า
: 15 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า
: 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2559
อัตราค่าเช่า
: เดือนละ 100,000 บาท
การใช้ประโยชน์
: สานักงาน
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ค่าเช่ารวมพืน้ ทีส่ านักงาน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และรวมค่าน้ าและไฟด้วย
- เมื่อครบกาหนดสัญญา หากผูเ้ ช่ามีความประสงค์จะเช่าต่อไป ผูเ้ ช่าจะแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา
- เพื่อเป็ นการสร้างหลักประกันตามสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าตกลงมอบเงินประกันให้แก่ผู้ให้เช่าเป็ นเงิน
จานวน 300,000 บาท เพื่อเป็ นประกันการชาระค่าเช่า ตลอดจนค่าเสียหายอันอาจจะพึงมีขน้ึ
ตามสัญญาฉบับนี้
- ผูเ้ ช่าตกลงว่าจะไม่นาสถานทีเ่ ช่าดังกล่าวให้ผอู้ ่นื เช่าช่วง หรือยินยอมให้ผอู้ ่นื ใช้หรือรับประโยชน์
- ผูเ้ ช่าตกลงว่าจะไมทาการดัดแปลง ต่อเติมหรือรือ้ ถอนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
2.2 คูส่ ญ
ั ญา: บริษทั อุดรเมืองทอง (2005) จากัด
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: เลขที่ 77/89 (อาคาร 29/1) ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
พืน้ ทีเ่ ช่า
: เนื้อทีป่ ระมาณ 128 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า
: 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2558
อัตราค่าเช่า
: เดือนละ 20,000 บาท
การใช้ประโยชน์
: ห้องเย็น และสานักงาน
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ผูเ้ ช่าสัญญาว่าจะไม่นาเอาสถานทีเ่ ช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนและจะไม่
ยอมให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดอาศัย ดาเนินการค้าขาย ภายในทรัพย์สนิ ที่เช่าเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูใ้ ห้
เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดเวลาการเช่าตามสัญญาได้ โดยทาหนังสือแจ้งให้
ผูใ้ ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. สัญญาเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
3.1 คูส่ ญ
ั ญา: หจก. สมหวังการเกษตร กรุ๊ป (2004)
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ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: 416 หมูท่ ่ี 1 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
พืน้ ทีเ่ ช่า
: โรงเรือน จานวน 12 หลัง (75,600 ตัว)
ระยะเวลาการเช่า
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2557 - 9 พฤษภาคม 2558**
อัตราค่าเช่า
: ชาระเงินค่าเป็ นรายงวดจานวน 5 งวด ต่อปี งวดละ 797,176 บาท
การใช้ประโยชน์
: เลีย้ งเป็ ดเนื้อ
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าจะนาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไปให้ผอู้ ่นื เช่าช่วง ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
ผูใ้ ห้เช่า
- คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ย
ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าไม่สามารถเลี้ยงเป็ ดในฟาร์มได้ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ภัยธรรมชาติ เกิดโรค
ระบาด ฯลฯ ผูใ้ ห้เช่าตกลงขยายระยะวลาการเช่าตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาทีผ่ เู้ ช่าไม่
สามารถเลีย้ งเป็ ดได้ โดยไม่คดิ ค่าเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้จะขยายเวลาสัญญาเช่าฟาร์ม
ออกไปไม่เกินกว่า 6 เดือน
3.2 คูส่ ญ
ั ญา: หจก. สมหวังการเกษตร กรุ๊ป (2004)
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: 98 หมูท่ ่ี 4 ตาบลบ่อทอง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
พืน้ ทีเ่ ช่า
: โรงเรือน จานวน 12 หลัง (180,000 ตัว) จ.ลพบุรี
ระยะเวลาการเช่า
: 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2556 - 29 กันยายน 2559
อัตราค่าเช่า
: เดือนละ 975,000 บาท
การใช้ประโยชน์
: เลีย้ งเป็ ดเนื้อ
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าจะนาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไปให้ผอู้ ่นื เช่าช่วง ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
ผูใ้ ห้เช่า
- คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ย
ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าไม่สามารถเลี้ยงเป็ ดในฟาร์มได้ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ภัยธรรมชาติ เกิดโรค
ระบาด ฯลฯ ผูใ้ ห้เช่าตกลงขยายระยะวลาการเช่าตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาทีผ่ เู้ ช่าไม่
สามารถเลีย้ งเป็ ดได้ โดยไม่คดิ ค่าเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้จะขยายเวลาสัญญาเช่าฟาร์ม
ออกไปไม่เกินกว่า 6 เดือน
3.3 คูส่ ญ
ั ญา: หจก. สมหวังการเกษตร กรุ๊ป (2004)
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
พืน้ ทีเ่ ช่า
ระยะเวลาการเช่า

: เลขที่ 89 หมูท่ ่ี 4 ตาบลบ่อทอง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
: โรงเรือน จานวน 13 หลัง (220,000 ตัว) จ.ลพบุรี
: 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 19 สิงหาคม 2556 - 18 สิงหาคม 2559
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อัตราค่าเช่า
การใช้ประโยชน์
เงื่อนไขสาคัญอื่น

: ชาระเงินค่าเป็ นรายงวดจานวน 6 งวด ต่อปี งวดละ 2,383,400 บาท
: เลีย้ งเป็ ดเนื้อ
: - ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าจะนาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไปให้ผอู้ ่นื เช่าช่วง ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
ผูใ้ ห้เช่า
- คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ย
ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าไม่สามารถเลี้ยงเป็ ดในฟาร์มได้ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ภัยธรรมชาติ เกิดโรค
ระบาด ฯลฯ ผูใ้ ห้เช่าตกลงขยายระยะวลาการเช่าตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาทีผ่ เู้ ช่าไม่
สามารถเลีย้ งเป็ ดได้ โดยไม่คดิ ค่าเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้จะขยายเวลาสัญญาเช่าฟาร์ม
ออกไปไม่เกินกว่า 6 เดือน

3.4 คูส่ ญ
ั ญา: หจก. สมหวังการเกษตร กรุ๊ป (2004)
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: เลขที่ 415 หมูท่ ่ี 1 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
พืน้ ทีเ่ ช่า
: โรงเรือน จานวน 17 หลัง (122,400 ตัว) จ.ลพบุรี
ระยะเวลาการเช่า
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 14 เมษายน 2557 - 13 เมษายน 2558**
อัตราค่าเช่า
: ชาระเงินค่าเป็ นรายงวดจานวน 5 งวด ต่อปี งวดละ 1,344,445 บาท
การใช้ประโยชน์
: เลีย้ งเป็ ดเนื้อ
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าจะนาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไปให้ผอู้ ่นื เช่าช่วง ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
ผูใ้ ห้เช่า
- คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ย
ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าไม่สามารถเลี้ยงเป็ ดในฟาร์มได้ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ภัยธรรมชาติ เกิดโรค
ระบาด ฯลฯ ผูใ้ ห้เช่าตกลงขยายระยะวลาการเช่าตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาทีผ่ เู้ ช่าไม่
สามารถเลีย้ งเป็ ดได้ โดยไม่คดิ ค่าเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้จะขยายเวลาสัญญาเช่าฟาร์ม
ออกไปไม่เกินกว่า 6 เดือน
3.5 คูส่ ญ
ั ญา: หจก. สมหวังการเกษตร กรุ๊ป (2004)
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: เลขที่ 418 หมูท่ ่ี 1 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
พืน้ ทีเ่ ช่า
: โรงเรือน จานวน 4 หลัง (26,000 ตัว)
ระยะเวลาการเช่า
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2558**
อัตราค่าเช่า
: ชาระเงินค่าเป็ นรายงวดจานวน 5 งวด ต่อปี งวดละ 268,379 บาท
การใช้ประโยชน์
: เลีย้ งเป็ ดเนื้อ
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าจะนาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไปให้ผอู้ ่นื เช่าช่วง ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
ผูใ้ ห้เช่า
- คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ย
ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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- ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าไม่สามารถเลี้ยงเป็ ดในฟาร์มได้ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ภัยธรรมชาติ เกิดโรค
ระบาด ฯลฯ ผูใ้ ห้เช่าตกลงขยายระยะวลาการเช่าตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาทีผ่ เู้ ช่าไม่
สามารถเลีย้ งเป็ ดได้ โดยไม่คดิ ค่าเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้จะขยายเวลาสัญญาเช่าฟาร์ม
ออกไปไม่เกินกว่า 6 เดือน
3.6 คูส่ ญ
ั ญา: หจก. สมหวังการเกษตร กรุ๊ป (2004)
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่ม ี
ทีต่ งั ้
: เลขที่ 416 หมูท่ ่ี 1 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
พืน้ ทีเ่ ช่า
: โรงเรือน จานวน 5 หลัง (75,000 ตัว)
ระยะเวลาการเช่า
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม 2557 - 9 กรกฎาคม 2558**
อัตราค่าเช่า
: ชาระเงินค่าเป็ นรายงวดจานวน 5 งวด ต่อปี งวดละ 797,176 บาท
การใช้ประโยชน์
: เลีย้ งเป็ ดเนื้อ
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าจะนาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไปให้ผอู้ ่นื เช่าช่วง ต้องได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
ผูใ้ ห้เช่า
- คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ย
ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าไม่สามารถเลี้ยงเป็ ดในฟาร์มได้ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ภัยธรรมชาติ เกิดโรค
ระบาด ฯลฯ ผูใ้ ห้เช่าตกลงขยายระยะวลาการเช่าตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาทีผ่ เู้ ช่าไม่
สามารถเลีย้ งเป็ ดได้ โดยไม่คดิ ค่าเช่าในช่วงเวลาดังกล่าว ทัง้ นี้จะขยายเวลาสัญญาเช่าฟาร์ม
ออกไปไม่เกินกว่า 6 เดือน
หมายเหตุ: **สัญญาเช่าฟาร์มเลีย้ งเป็ ดมีการต่ออายุปีต่อปี เพื่อให้ทางบริษทั ฯ มีอานาจในการตัดสินใจหากไม่มคี วามต้องการเช่า
ต่อในอนาคต เนื่องจากบริษทั ฯ มีแผนการลงทุนในฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษทั ฯ เอง
5.1.4 สิ นทรัพย์ถาวรหลักของกลุ่มบริ ษทั DTH
ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร

มูลค่าทางบัญชี
(ล้านบาท)

ทีด่ นิ
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร*
5.3
เครื่องจักร
48.7
เครื่องมือ และอุปกรณ์
สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ**
22.8
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวมสิ นทรัพย์ถาวร
76.8
หมายเหตุ: *อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในส่วนของโรงฟกั และโรงงานชาแหละเป็ ดที่ DTH ลงทุนสร้างเองจึงเป็ นส่วนทีไ่ ม่
ต้องเสียค่าเช่าเพิม่ เติมให้แก่ผใู้ ห้เช่า
ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 99

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
**สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ หมายถึง เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สานักงาน และยานพาหนะ
5.1.5 สิ นทรัพย์ถาวรจากการเช่าของกลุ่มบริ ษทั DTH
ทีด่ นิ ในการประกอบธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์สว่ นใหญ่เป็ นการเช่าทีด่ นิ ทีท่ างบริษทั ย่อยมีสทิ ธิในการต่อสัญญาระยะยาว
และมีสทิ ธิในการเข้าซือ้ ทีด่ นิ เป็ นรายแรก หากผูใ้ ห้เช่ามีความประสงค์ในการขายทีด่ นิ ดังกล่าว ทัง้ นี้รายละเอียดของการเช่าทีด่ นิ
ในการประกอบธุรกิจมีดงั นี้
1. สัญญาเช่าทีด่ นิ
1.1 คูส่ ญ
ั ญา: Lisuda Vastgoed B.V.
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ Lisuda Vastgoed B.V. คือ นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น (ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการ และผูบ้ ริหารของ DTH)
ทีต่ งั ้
: 116 Fokko Kortlanglaan เมืองเออร์เมโล ประเทศเนเธอร์แลนด์
เนื้อทีด่ นิ
: รวมเนื้อที่ 8-1-14 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2557 - 2 ตุลาคม 2562
อัตราค่าเช่า
: ช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ค่าเช่าเดือนละ 1,055,310.83 บาท
การใช้ประโยชน์
: โรงงานชาแหละเป็ ดของ TDT
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิในการต่อสัญญาทุกๆ 9 ปี (ณ ปี 2571 และปี 2580) และ 7 ปี ในงวดสุดท้าย (ปี
2587) และผูเ้ ช่ามีสทิ ธิในการซือ้ ที่ดนิ
- มีการคานวณการขึน้ ค่าเช่าทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยอ้างอิงจากดัชนีคา่ เช่าราคาทีด่ นิ
จากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติประเทศเนเธอร์แลนด์
- หากมีการลงทุนหรือการต่อเติมอาคารเพิม่ โดยปกติจะเป็ นการร้องขอจากผูเ้ ช่า การคิดค่าเช่า
เพิม่ ในแต่ละปี จะคิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุน
- ผูเ้ ช่าให้สทิ ธิ Mr. Tomassen Sr. (บิดาของนายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น) ในการใช้ประโยชน์
อาคารสานักงานทีต่ งั ้ อยู่ดา้ นหน้าของโรงงานชาแหละเป็ ด เนื้อทีป่ ระมาณ 150 ตร.ม. โดยค่า
เช่าซึง่ TDT จ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ได้รวมเนื้อทีส่ ่วนนี้ไว้อยูใ่ นสัญญาด้วย
1.2 คูส่ ญ
ั ญา: Ermel's Hof B.V.
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : เจ้าของบริษทั Ermel’s Hof B.V. คือ บิดาของนายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น (ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการ และผูบ้ ริหารของ DTH)
ทีต่ งั ้
: 148 Harderwijkerweg เมืองเออร์เมโล ประเทศเนเธอร์แลนด์
เนื้อทีด่ นิ
: รวมเนื้อที่ 21-3-50 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 12 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 27 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2569
อัตราค่าเช่า
: ช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ค่าเช่าเดือนละ 890,997.83 ล้านบาท
การใช้ประโยชน์
: ฟาร์มเลี้ยงเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ DTF
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - เงื่อนไขทีส่ าคัญในสัญญาสาหรับการเช่าพืน้ ทีฟ่ าร์มจะถูกควบคุมโดยกฏหมาย ซึง่ คุม้ ครอง
เกษตรกรในประเทศเนเธอร์แลนด์
1) สัญญาจะมีการต่ออายุอตั โนมัตอิ กี 6 ปี หลังจากวันสิน้ สุดสัญญาในปี 2569 และผูเ้ ช่ามี
สิทธิในการซือ้ ที่ดนิ
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-

2) มีการคานวณการขึน้ ค่าเช่าทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โดยอ้างอิงจากดัชนีคา่ เช่าซึง่
กาหนดโดย Ministry of Economic Affairs เพื่อใช้สาหรับพืน้ ทีฟ่ าร์มในประเทศ
เนเธอร์แลนด์
3) เมื่อครบกาหนดสัญญา ผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถปฏิเสธการต่อสัญญาได้ นอกเสียแต่วา่ ผูใ้ ห้เช่า
สามารถพิสูจน์ได้ว่าผูเ้ ช่ากระทาผิดร้ายแรง โดยไม่จ่ายค่าเช่าตามทีร่ ะบุในสัญญาภายใน
เวลาทีก่ าหนด หรือ ละเลยและไม่ดแู ลพืน้ ทีฟ่ าร์ม
หากมีการลงทุนหรือการต่อเติมอาคารเพิม่ โดยปกติจะเป็ นการร้องขอจากผูเ้ ช่า การคิดค่าเช่า
เพิม่ ในแต่ละปี จะคิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุน

1.3 คูส่ ญ
ั ญา: Lisuda Vastgoed B.V.
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น (ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ และ
ผูบ้ ริหารของ DTH)
ทีต่ งั ้
: 112 Fokko Kortlanglaan เมืองเออร์เมโล ประเทศเนเธอร์แลนด์
เนื้อทีด่ นิ
: รวมเนื้อที่ 5-0-56 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2557 - 2 ตุลาคม 2562
อัตราค่าเช่า
: ช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ค่าเช่าเดือนละ 521,298 ล้านบาท
การใช้ประโยชน์
: สานักงาน Tomassen Transport B.V.
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิในการต่อสัญญาทุกๆ 9 ปี (ณ ปี 2571 และปี 2580) และ 7 ปี ในงวดสุดท้าย (ปี
2587)
- ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิในการซือ้ ทีด่ นิ
- มีการคานวณการขึน้ ค่าเช่าทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยอ้างอิงจากดัชนีราคาทีด่ นิ จาก
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติประเทศเนเธอร์แลนด์
- หากมีการลงทุนหรือการต่อเติมอาคารเพิม่ โดยปกติจะเป็ นการร้องขอจากผูเ้ ช่า การคิดค่าเช่า
เพิม่ ในแต่ละปี จะคิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุน
1.4 คูส่ ญ
ั ญา: นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ และผูบ้ ริหารของ DTH
ทีต่ งั ้
: 5 Rietdekkerstraat เมือง Uden ประเทศเนเธอร์แลนด์
เนื้อทีด่ นิ
: รวมเนื้อที่ 1-2-56 ไร่
ระยะเวลาการเช่า
: 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2557 - 30 เมษายน 2562
อัตราค่าเช่า
: ช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ค่าเช่าเดือนละ 483,299.83 ล้านบาท
การใช้ประโยชน์
: โรงงานผลิตสินค้าแปรรูป Lucky Duck International B.V.
เงื่อนไขสาคัญอื่น
: - ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิในการต่อสัญญาทุกๆ 5 ปี (ณ ปี 2567 ปี 2572 ปี 2577 และปี 2582)
- ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิในการซือ้ ทีด่ นิ
- มีการคานวณการขึน้ ค่าเช่าทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยอ้างอิงจากดัชนีราคาทีด่ นิ จาก
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติประเทศเนเธอร์แลนด์
- หากมีการลงทุนหรือการต่อเติมอาคารเพิม่ โดยปกติจะเป็ นการร้องขอจากผูเ้ ช่า การคิดค่าเช่า
ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 101

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เพิม่ ในแต่ละปี จะคิดเป็ นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินลงทุน
5.2 เครื่องหมายการค้า
ทางกลุ่มบริษทั มีสนิ ค้าหลากหลายประเภทโดยมีการจาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของทางบริษทั ฯ เองเป็ นส่วนใหญ่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีเครื่องหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ ได้รบั การ
อนุมตั แิ ล้วทัง้ หมด 16 รายการ โดยเครื่องหมายการค้ามีอายุประมาณ 10 ปี และมีการต่ออายุทุก 10 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ประเภท
ออกให้เมื่อ
วันหมดอายุ
เลขที่
เครื่องหมายการค้า บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

1

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เป็ ดสด
เนื้อเป็ ดกระป๋อง เป็ ดย่าง
เป็ ดพะโล้ เป็ ดซีอ้วิ

ค32105

21 มีนาคม 2548

20 พฤษภาคม
2558

2

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เป็ ดสด
เนื้อเป็ ดกระป๋อง เป็ ดย่าง
เป็ ดพะโล้ เป็ ดซีอ้วิ

ค32252

21 มีนาคม 2548

25 เมษายน 2558

3

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เป็ ดสด
เนื้อเป็ ดกระป๋อง เป็ ดย่าง
เป็ ดพะโล้ เป็ ดซีอ้วิ

ค32251

21 มีนาคม 2548

25 เมษายน 2558

4

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เนื้อเป็ ดที่
ถนอมสภาพแล้ว

ค226782

22 ตุลาคม 2557

10 พฤศจิกายน
2567

5

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เนื้อเป็ ดที่
ถนอมสภาพแล้ว

ค187964

13 พฤศจิกายน
2555

12 ธันวาคม
2565
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

ประเภท

ทะเบียน
เลขที่

ออกให้เมื่อ

วันหมดอายุ

6

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เนื้อเป็ ดที่
ถนอมสภาพแล้ว

ค266888

31 สิงหาคม 2550

2 สิงหาคม 2559

7

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า อาหารสัตว์
(จาพวก 31)

ค79794

2 พฤศจิกายน 2550

17 สิงหาคม
2560

8

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า อาหารสัตว์
(จาพวก 31)

ค121868

14 ตุลาคม 2552

11 พฤศจิกายน
2562

9

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า อาหาร
สาเร็จรูปทีท่ าจากเป็ ด

ค290343

8 ธันวาคม 2551

1 เมษายน 2561

10

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เนื้อเป็ ดสด
เป็ ดสดเป็ นตัวๆ

ค286224

15 กันยายน 2551

8 พฤศจิกายน
2560

11

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เนื้อเป็ ด

ค320940

24 สิงหาคม 2553

2 มิถุนายน 2562

12

เครื่องหมายบริการ ช่วย
จัดการธุรกิจด้านการขาย
สินค้า (จาพวก 35)

บ46207

12 มีนาคม 2553

23 ธันวาคม
2561
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

ประเภท

ทะเบียน
เลขที่

ออกให้เมื่อ

วันหมดอายุ

13

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า นามบัตร
หัวจดหมาย โบร์ชวั ร์
วัสดุสง่ เสริม เผยแพร่ทา
ด้วยกระดาษ (จาพวก
16)

ค313254

29 มีนาคม 2553

23 ธันวาคม
2561

14

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เสือ้
(จาพวก 25)

ค313255

29 มีนาคม 2553

23 ธันวาคม
2561

15

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เป็ ดไม่ม ี
ชีวติ (จาพวก 29)

ค317604

30 มิถุนายน 2553

23 ธันวาคม
2561

16

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เป็ ดมีชวี ติ
(จาพวก 31)

ค317605

30 มิถุนายน 2553

23 ธันวาคม
2561

11 ธันวาคม 2552

11 มีนาคม 2562

23 กันยายน 2552

23 กันยายน
2562

17 สิงหาคม 2543

17 สิงหาคม
2563

เครื่องหมายการค้าของบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์

1

Duck-To

2

Canature

3

Duck-To Smul

เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เนื้อเป็ ดสด
008325037
และเป็ ดแปรรูปปรุงสุกใน
สหภาพยุโรป
เครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้า เนื้อเป็ ดสด
008568586
และเป็ ดแปรรูปปรุงสุกใน
สหภาพยุโรป
เครื่องหมายการค้า
0695993
สาหรับสินค้า เนื้อเป็ ดสด
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

ทะเบียน

ประเภท

เลขที่

ออกให้เมื่อ

วันหมดอายุ

และเป็ ดแปรรูปปรุงสุกใน
สหภาพยุโรป
นอกจากเครื่องหมายการค้าทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์ ในประเทศไทย ทางบริษทั ฯ
ยังได้มกี ารจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ส่งออกสินค้าไปจาหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องหมายการค้า

ประเทศ

ทะเบียนเลขที่

ออกให้เมื่อ

วันหมดอายุ

1

มาเลเซีย

1014831

27 ตุลาคม 2554

15 พฤศจิกายน
2564

2

ออสเตรเลีย

891534

8 ตุลาคม 2554

8 ตุลาคม 2564

3

ไต้หวัน

1044844

19 มีนาคม 2556

15 พฤษภาคม
2566

4

สหรัฐอเมริกา

3,085,756

25 เมษายน 2549

25 เมษายน 2559

5

สหภาพยุโรป

8461006

31 มกราคม 2553

30 กรกฎาคม 2562

7

สหภาพยุโรป

4321519

3 มีนาคม 2558

3 มีนาคม 2568

9

ญี่ปนุ่

4831832

14 มกราคม 2558

14 มกราคม 2568

10

สิงคโปร์

T92/07790E

12 ตุลาคม 2555

12 ตุลาคม 2565
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

ประเทศ

ทะเบียนเลขที่

ออกให้เมื่อ

วันหมดอายุ

11

สหภาพยุโรป

6013544

25 เมษายน 2551

18 มิถุนายน 2560

12

ฮ่องกง

199807442

11 มิถุนายน 2556

25 สิงหาคม 2566

5.3 สิ ทธิ ประโยชน์ จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ฯ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการผลิตอาหารและการเลีย้ งสัตว์ โดยมีรายละเอียดและสาระสาคัญของสิทธิประโยชน์โดยทั ่วไป
คือ
1) ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
2) สิทธิไม่ตอ้ งนาเงินปนั ผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลไปรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
3) สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ
4) สิทธิในการนาคนต่างด้าวซึง่ เป็ นช่างฝีมอื หรือผูช้ านาญการคูส่ มรสและบุคคลซึง่ อยู่ในอุปการะของบุคคลทัง้ สอง
ประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักร และ ได้รบั อนุญาติทางานเฉพาะตาแหน่งหน้าที่ ตามจานวนและกาหนดระยะเวลา
ให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเท่าทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
5) สิทธิให้คนต่างด้าวซึง่ เป็ นช่างฝีมอื หรือผูช้ านาญการทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร และได้รบั อนุญาตทางาน
เฉพาะตาแหน่งหน้าทีก่ ารทางานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
6) สิทธิให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
7) สิทธิในการนาหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็ นเงินตราต่างประเทศได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื่องจักรจะต้องนาเข้ามาภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด ต้องเปิ ดดาเนินการโครงการได้ภายในเวลาทีก่ าหนดไม่เกิน 36 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกบัตรส่งเสริม ต้อง
ดาเนินการให้ได้รบั ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นทีเ่ ทียบเท่าภายใน
2 ปี เป็ นต้น
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ตารางสรุปโครงการของบริ ษทั ฯ ที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
บัตรส่งเสริ ม
เลขที่

วันที่อนุมตั ิ ให้
การส่งเสริ ม

วันที่เริ่มมี
รายได้

วัน
หมดอายุ

กิ จการ

ประเภท

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

หมายเหตุ

1

2477(3)/อ./
2556

9 กันยายน
2556

8 มิถุนายน
2551

31
พฤษภาคม
2559

ผลิตอาหาร
สาเร็จรูปแช่
เย็นแช่แข็ง

 มีกาลังผลิตอาหารสาเร็จรูปแช่เย็น
แช่แข็ง ปี ละประมาณ 6,000 ตัน
(เวลาทางาน 20 ชั ่วโมง/วัน : 300
วัน/ปี )

เป็ นการรับโอนกิจการจากบริษทั บางกอก
แร้นช์ จากัด (มหาชน) ตามบัตรส่งเสริมเลขที่
1748(3)/2551 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2551

2

1507(2)/2557

27 กุมภาพันธ์
2557

ยังไม่ได้เริม่

8 ปี

ผลิตลูกเป็ ด

1.11 กิจการผลิต
หรือถนอมอาหาร
หรือสิง่ ปรุงแต่ง
อาหารโดยใช้
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย
1.5 กิจการ
ขยายพันธุส์ ตั ว์
หรือเลีย้ งสัตว์

3

1600(2)/2557

11 เมษายน
2557

ยังไม่ได้เริม่

8 ปี

ผลิตไข่เป็ ด
เชือ้

1.5 กิจการ
ขยายพันธุส์ ตั ว์
หรือเลีย้ งสัตว์

4

2101(2)/2557

4 สิงหาคม
2557

ยังไม่ได้เริม่

8 ปี

เลีย้ งเป็ ดเนื้อ 1.5 กิจการ
ขยายพันธุส์ ตั ว์
หรือเลีย้ งสัตว์

5

2102(2)/2557

4 สิงหาคม
2557

ยังไม่ได้เริม่

8 ปี

เลีย้ งเป็ ดเนื้อ 1.5 กิจการ
ขยายพันธุส์ ตั ว์

 ขนาดของกิจการ มีกาลังผลิตลูกเป็ ด ได้รบั บัตรส่งเสริมในนาม บริษทั บางกอก
แร้นช์ จากัด (มหาชน)
ปี ละประมาณ 6,017,400 ตัว
 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นมี
มูลค่าไม่เกิน 41,861,000 บาท
 ขนาดของกิจการ มีกาลังผลิตไข่เป็ ด ได้รบั บัตรส่งเสริมในนาม บริษทั บีอาร์
เชือ้ ปี ละประมาณ 5,476,600 ฟอง การเกษตร จากัด
 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นมี
มูลค่าไม่เกิน 38,000,000 บาท
 ขนาดของกิจการ มีกาลังผลิตเลี้ยง ได้รบั บัตรส่งเสริมในนาม บริษทั บีอาร์
เป็ ดเนื้อปี ละประมาณ 737,510 ตัว การเกษตร จากัด
 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นมี
มูลค่าไม่เกิน 65,199,000 บาท
 ขนาดของกิจการ มีกาลังผลิตเลี้ยง ได้รบั บัตรส่งเสริมในนาม บริษทั บีอาร์
เป็ ดเนื้อปี ละประมาณ 829,700 ตัว การเกษตร จากัด
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หรือเลีย้ งสัตว์

 ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นมี
มูลค่าไม่เกิน 73,349,000 บาท
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
5.4 สัญญาประกันภัย
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั นัน้ มีความจาเป็ นในการขนส่งทรัพย์สนิ เช่น การนาเข้าพ่อ-แม่พนั ธุ์ ขนส่งไข่เป็ ด ลูก
เป็ ด และเป็ ดเนื้อ ตลอดจนการส่งสินค้าให้ถงึ มือลูกค้าทัง้ ภายในและต่างประเทศ ทางกลุ่มบริษทั จึงลดความเสีย่ งภัยทีม่ ตี ่อ
ทรัพย์สนิ ที่เป็ นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีนโยบายในการทาประกันภัยและมีการต่ออายุสญ
ั ญากรมธรรม์ทุกๆ ปี โดยในปจั จุบนั
ทางกลุ่มบริษทั ได้มกี ารทาประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ระหว่างการขนส่งทัง้ ทางบกและทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก ประกันภัยคุม้ ครองความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก กับ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด
(มหาชน) บริษทั ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน) และ บริษทั คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ภายใต้
กรมธรรม์ทใ่ี ช้เงื่อนไขโดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้
รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
: บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่
: 514-01551-10376
วันทีท่ าสัญญา
: 31 มีนาคม 2557
ประเภทการประกันภัย :
1) ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ : อาคารสานักงาน โรงงานชาแหละและแปรรูปอาหาร
โรงงานขนเป็ ด โรงงานอาหารสัตว์ โรงฟกั และฟาร์มเลีย้ งเป็ ด
2) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก: กาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ จานวน 24 เดือน
ระยะเวลาประกันภัย
: 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่ 31 มีนาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559
วงเงินเอาประกันภัย
:
1) ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
- อาคาร: จานวน 3,008,987,380 บาท
- สินค้าคงคลัง: จานวน 1,147,133,376 บาท
2) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
- กาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ จานวน 24 เดือน: จานวน 2,666,105,117 บาท
ผูร้ บั ผลประโยชน์ตาม
: บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) บริษทั ในเครือ หรือบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง
กรมธรรม์

รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
:
กรมธรรม์เลขที่
:
วันทีท่ าสัญญา
:
ประเภทการประกันภัย :

บริษทั ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)
OC-2014-MC-00006
1 พฤษภาคม 2557
การประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ระหว่างการขนส่งทางบกในประเทศไทย ประกอบไปด้วย
ประเภทสินค้าดังต่อไปนี้
1) พ่อ-แม่พนั ธุ์
2) ไข่เป็ ด
3) ลูกเป็ ด
4) เนื้อเป็ ดแช่แข็ง / ขนเป็ ด
โดยทีภ่ ยั พิบตั ภิ ายใต้ความคุม้ ครองของประกันภัยฉบับนี หมายถึง การสูญเสียหรือเสียหายของ
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ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินเอาประกันภัย
ผูร้ บั ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

ทรัพย์สนิ ที่เกิดจาก อัคคีภยั การคว่าหรือตกรางของยานพาหนะทางบก การชน การขนถ่าย
สินค้า เป็ นต้น
: 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2557- 30 เมษายน 2558
: ประเภท 1. จานวน 2,000,000 บาท ต่อยานพาหนะ หรือ ต่อสถานที่
ประเภท 2. - 4. จานวน 10,000,000 บาท ต่อยานพาหนะ หรือ ต่อสถานที่
: บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
:
กรมธรรม์เลขที่
:
วันทีท่ าสัญญา
:
ประเภทการประกันภัย :

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินเอาประกันภัย
ผูร้ บั ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

บริษทั ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)
OC-2014-MC-00005
1 พฤษภาคม 2557
การประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ระหว่างการขนส่งทางทะเล ประกอบไปด้วยประเภทสินค้าทุก
ประเภท รวมถึงสินค้าทางการเกษตร เช่น กากถั ่วเหลือง เมล็ดถั ่วเหลือง ฯลฯ
โดยได้กาหนดขอบเขตความเสีย่ งภัยทีค่ มุ้ ครองตามข้อกาหนดสากล เช่น
Institute Cargo Clauses (A) Institute War Clauses (Cargo) Institute Strike Clauses
(Cargo) Institute Classification Clause Cargo ISM Endorsement เป็ นต้น
: 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2557- 30 เมษายน 2558
: จานวน 100,000,000 บาท หรือสกุลเงินอื่นในมูลค่าเทียบเท่า ต่อยานพาหนะ หรือ ต่อสถานที่
: บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) และ บริษทั ในเครือ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

รายละเอียดสาคัญของสัญญา
คูส่ ญ
ั ญา
:
กรมธรรม์เลขที่
:
วันทีท่ าสัญญา
:
ประเภทการประกันภัย :
ระยะเวลาประกันภัย
:
วงเงินเอาประกันภัย
:
ผูร้ บั ผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์

บริษทั คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2014-L0001384-PRD-R001
22 พฤษภาคม 2557
การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน
1 ปี เริม่ ตัง้ แต่ 1 มิถุนายน 2557- 31 พฤษภาคม 2558
1. ประกันภัยต่อบุคคลภายนอก จานวน 2,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
2. ประกันภัยความเสีย่ งจากผลิตภัณฑ์จานวน 2,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
: บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) และ บริษทั ในเครือ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ส่วนที่ 2.2.5 หน้าที่ 110

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
5.5 นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดนโยบายการลงทุน โดยจะมีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีม่ กี ารประกอบธุรกิจในสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ย่อย และในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ร่วม ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายหรือขอบเขตการลงทุนทีม่ นี ยั สาคัญ ซึง่ ทาให้
สัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อยต่ากว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ย่อย และ/หรือ ทาให้สดั ส่วนการ
ลงทุนในบริษทั ร่วมต่ากว่าร้อยละ 25 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ร่วม บริษทั ฯ จะดาเนินการให้ได้รบั อนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ก่อนการดาเนินการ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดนโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ โดยมีนโยบายทีจ่ ะลงทุนใน
กิจการทีม่ ศี กั ยภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้า
ไปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษทั ฯ อาจเป็ นประธานกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์เหมาะสมใน
ธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเหล่านัน้
อนึ่ง ตัวแทนของบริษทั ฯ ซึง่ เข้าไปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ และ
ระเบียบตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด รวมถึงอานาจในการดาเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษทั ย่อย และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ย่อย
สาหรับแนวทางในการลงทุนในอนาคตนัน้ บริษทั ฯ มุง่ เน้นลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจเป็ ด ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนใน
กิจการต้นน้ า เช่น การพัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ดเนื้อ และการผลิตพ่อแม่พนั ธุ์ กิจการกลางน้ า เช่น ธุรกิจฟาร์มเลีย้ งเป็ ดเนื้อ หรือ
กิจการปลายน้ า เช่นการผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเนื้อเป็ ด หรือการขยายโรงเชือดเป็ ดและแปรรูปเนื้อเป็ ดทัง้ ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ เพื่อรักษาความเป็ นผูน้ าในธุรกิจเนื้อเป็ ดต่อไปในอนาคต
5.6 สรุปสาระสาคัญสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สัญญาซื้อขายเป็ ด อาหารสาเร็จรูปและยา
คูส่ ญ
ั ญา
ลักษณะสาคัญของสัญญา

อายุสญ
ั ญา
การยกเลิกสัญญา

ผูเ้ ลีย้ งเป็ ดทีไ่ ม่มคี วามเกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ตกลงขาย และผูเ้ ลีย้ งเป็ ดตกลงซือ้ ลูกเป็ ด อาหารสาเร็จรูป และยา เพื่อให้ผเู้ ลี้ยงเป็ ด
นาไปเพาะเลีย้ งและเมื่อลูกเป็ ดโตได้ขนาดตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในสัญญา ผูเ้ ลีย้ งเป็ ดตกลง
และรับรองว่าจะขายเป็ ดใหญ่คนื ให้กบั บริษทั ฯ ตามจานวนทีไ่ ด้กาหนดไว้ในสัญญา โดยไม่นบั
รวมเป็ ดทีต่ าย และ/หรือ เป็ ดพิการทีน่ ้ าหนักตามเงื่อนไขและราคาที่กาหนดไว้ในสัญญา หากผู้
เลีย้ งเป็ ดผิดนัด ผิดสัญญา ไม่รบั ลูกเป็ ดในวัน เวลา และสถานที่ หรือไม่ขายเป็ ดโตคืนให้แก่
บริษทั ฯ ตามเวลา และจานวน ทีก่ าหนดไว้ในสัญญา ผูเ้ ลีย้ งเป็ ดจาเป็ นทีจ่ ะต้องชาระค่าปรับ
ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
1-7 ปี
หากคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยนัน้
จะต้องบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
สัญญาฝากสิ นค้าในห้องเย็น
คูส่ ญ
ั ญา
ลักษณะสาคัญของสัญญา

บริษทั รับฝากสินค้า
ผูฝ้ ากตกลงฝาก และผูร้ บั ฝากตกลงรับฝากสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ และสินค้าประเภทเนื้อสัตว์
แปรรูปแช่แข็ง และ/หรือ แช่เย็นสินค้าอาหารสาเร็จรูปอื่นๆ โดยผูร้ บั ฝากให้คารับรองว่าห้องเย็น
ทีใ่ ช้ทาการรับฝากนัน้ ได้รบั อนุญาตจากหน่ วยราชการ และมีมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008
และระบบมาตรฐาน GMP โดยสามารถควบคุมอุณหภูม ิ -40 C และมีอุปกรณ์จดั เก็บสินค้าตามที่
ระบุอยูใ่ นสัญญา นอกจากนัน้ ผูร้ บั ฝากจะต้องทาประกันภัยคุม้ ครองความเสีย่ งภัยทุกชนิด (all
risks) บนตัวอาคารห้องเย็นตลอดจนสินค้า และทรัพย์สนิ ต่างๆ ในห้องเย็นของผูร้ บั ฝาก
อายุสญ
ั ญา
1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557
การยกเลิกสัญญา
หากผูฝ้ ากมีความประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด จะต้องบอกกล่าวเป็ นหนังสือล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากผูร้ บั ฝากมีความประสงค์จะเลิกสัญญาให้บริการ จะต้องบอกกล่าวเป็ น
หนังสือล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
หมายเหตุ: ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารลงทุนสร้างห้องเย็นขนาดใหญ่ทส่ี ามารถบรรจุสนิ ค้าได้ 3,000 ตัน ซึง่ จะทาให้ลดการพึงพิงการ
ฝากสินค้าและยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการเช่าของบริษทั ฯ อีกด้วย
สัญญาว่าจ้างรถขนส่งลูกเป็ ด
คูส่ ญ
ั ญา
ลักษณะสาคัญของสัญญา

อายุสญ
ั ญา
การยกเลิกสัญญา

ผูร้ บั จ้าง
ผูว้ า่ จ้างตกลงว่าจ้างและผูร้ บั จ้างตกลงรับจ้างขนส่งลูกเป็ ด ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่จี งั หวัดเพชรบูรณ์ โดย
จะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญา เช่น ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งเป็ ดจะต้องตรงตาม
ข้อบังคับและมีการทาประกันภัย มาถึงโรงฟกั ในเวลาทีก่ าหนด ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบของ
บริษทั ฯ ในด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และรถขนส่งแต่ละคันต้องผ่านการ
ประเมินจากโรงฟกั ทุกๆ 6 เดือน ฯลฯ
1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หากคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดประสงค์จะบอกเลิกสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยนัน้ จะต้องบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

สัญญาว่าจ้างรถขนส่งเป็ ดเป็ น
คูส่ ญ
ั ญา
ลักษณะสาคัญของสัญญา

อายุสญ
ั ญา
การยกเลิกสัญญา

ผูร้ บั จ้าง
ผูว้ า่ จ้างตกลงว่าจ้างและผูร้ บั จ้างตกลงรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท ‘เป็ ดเป็ น’ เพิอ่ ส่งเข้าโรงเชือด
ของผูว้ า่ จ้าง โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญา เช่น ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบของ
บริษทั ฯ ในด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ห้ามนาไปใช้สง่ สัตว์ประเภทอื่น
เพื่อป้องกันการปนเปื้ อน และจะต้องรับผิดชอบชดใช้เต็มจานวนหารเกินความเสียหายขึน้ กับ
สินค้า เป็ นต้น
1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หากผูร้ บั จ้างผิดนัดผิดสัญญาข้อใด ให้ผวู้ า่ จ้างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้
ทันที ในกรณีผวู้ า่ จ้างผิดนัดชาระค่าจ้าง ให้ผรู้ บั จ้างมีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ อัตราสูงสุดที่
กฎหมายกาหนดแต่ไม่มสี ทิ ธิยดึ หน่วงสินค้าของผูว้ า่ จ้าง
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
สัญญาซื้อขาย
คูส่ ญ
ั ญา
ลักษณะสาคัญของสัญญา

อายุสญ
ั ญา
การยกเลิกสัญญา

ผูซ้ อ้ื : บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ผูซ้ อ้ื ตกลงซือ้ และทางผูข้ ายตกลงขายสินค้า โดยผูข้ ายจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบรรจุหบี
ห่อตามทีผ่ ซู้ อ้ื ต้องการ ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสินค้าตามใบสั ่งซือ้ ภายกาหนดเวลาทีน่ ัด
หมาย และหากทางผูข้ ายไม่สามารถส่งของตามทีผ่ ซู้ อ้ื สั ่งได้ ทางผูข้ ายจะต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึน้ ราคาสินค้าและการชาระเงินจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุอยูใ่ นสัญญา
1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 19 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้นไป เมื่อครบกาหนดตามสัญญาแล้วไม่มคี สู่ ญ
ั ญา
ฝา่ ยใดบอกเลิกสัญญาให้ถอื ว่าได้มกี ารต่อสัญญาออกไปอีก 1 ปี เช่นเดิม
หากคูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยใดประสงค์จะบอกเลิกสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝา่ ยนัน้ จะต้องบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

ข้อตกลงการซื้อขาย
คูส่ ญ
ั ญา
ลักษณะสาคัญของสัญญา

การยกเลิกสัญญา

ผูซ้ อ้ื : เอ็มเค เรสโตรองต์ จากัด (มหาชน)
ผูซ้ อ้ื ตกลงซือ้ และทางผูข้ ายตกลงขายสินค้าตามมาตรฐานทีก่ าหนด โดยทางผูข้ ายมีภาระหน้าที่
ในการแจ้งการเปลื่ยนแปลงราคาล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน และหากมีการหยุดการส่งสินค้าทันที
ไม่วา่ ในกรณีใด ซึง่ ทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ของผูซ้ อ้ื ผูข้ ายจะต้องชาระค่าปรับเสีย
โอกาสการขายให้กบั บริษทั ผูข้ ายในอัตราทีร่ ะบุในข้อตกลง ทัง้ นี้ทางผูข้ ายจะต้องผลิตเป็ ดสดตาม
มาตรฐานและอนามัยตามข้อตกลง และมีการส่งใบรับรองความปลอดภัยทางอาหาร ให้กบั ผูซ้ อ้ื
ไม่ระบุ
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