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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทฯ

ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทฯ เปนเจาของและใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 สรุปไดดังนี้
มูลคาสุทธิ
(ลานบาท)

ทรัพยสิน

472.51)

1. ที่ดิน
2. อาคาร สิ่งปลูกสราง และระบบสาธารณูปโภคของบริษัทฯ
3. เครื่องจักร
รวม
หมายเหตุ

5.2

ภาระผูกพัน

2,226.5(2) เปนหลักประกันการกูยืมโดยจํานองไวกับ
สถาบันการเงินสําหรับวงเงิน 9,121.39 ลาน
1,395.7(3) บาท
4,094.7

(1) มูลคาสวนที่ไมมีภาระผูกพันจํานวน 82.9 ลานบาท
(2) มูลคาสวนที่ไมมีภาระผูกพันจํานวน 814.6 ลานบาท
(3) มูลคาสวนที่ไมมีภาระผูกพันจํานวน 868.2 ลานบาท

รายละเอียดสัญญาเชา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการบริษัทฯ ดังตอไปนี้
1. สัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับทําฟารมเลี้ยงสุกร
TFSF ทําสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับทําฟารมเลี้ยงสุกร พรอมระบบสาธารณูปโภค โดยสวน
ใหญมีอายุสัญญาคราวละ 3 ป ซึ่งไดแก สัญญาเชาโรงเรือนเลี้ยงสุกร สัญญาเชาโรงเรือนเลี้ยงสุกรพอแม
พันธุ สัญญาเชาโรงเรือนเลี้ยงสุกรสาว สัญญาเชาโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน และสัญญาเชาโรงเรือนขายสุกรคัด
ทิ้ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี สระแกว สุพรรณบุรี และนครราชสีมา ทั้งนี้
ผูใหเชาในแตละสัญญาจะเปนผูทําประกันภัยทรัพยสินที่เชา และชําระคาเบี้ยประกัน โดยกําหนดใหผูใหเชา
หรือธนาคาร แลวแตกรณี เปนผูรับประโยชน และผูเชาจะเปนผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภคทั้งหมด เวนแต
ในกรณีสัญญาเชาโรงเรือนเลี้ยงสุกรสาว ซึ่งภาระคาสาธารณูปโภคจะตกเปนของฝายผูใหเชา
2. สัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับโรงฟกไข
TFCF ทําสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับโรงฟกไข พรอมระบบสาธารณูปโภค ในจังหวัดชลบุรี โดย
มีระยะเวลาในการเชา 2 ป ซึ่งสัญญาทั้งหมดจะครบกําหนดระยะเวลาการเชาวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 ทั้งนี้
ในสวนของการทําประกันภัยในทรัพยที่เชา ผูเชาจะเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยและเปนผูรับประโยชน รวมถึง
เปนผูรับผิดชอบคาสาธารณูปโภคทั้งหมด
3. สัญญาเชาที่ดินและอาคารพาณิชยสําหรับใชเปนสํานักงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บมจ. ไทยฟูดส กรุปเปนผูเชาอสังหาริมทรัพยตาง ๆ เพื่อใชในการดําเนินกิจการ
โดยแบงสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยหลัก ๆ ไดดังนี้
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(1) บมจ. ไทยฟูดส กรุป ทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ ในกรุงเทพมหานคร โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 3 ป ซึ่งสัญญาจะครบกําหนดระยะเวลาการเชาในป 2559 หากประสงคจะตอสัญญา
บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะตองแจงใหผูใหเชาทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน ทั้งนี้ ผูใหเชาสงวนสิทธิใน
การปรับอัตราคาเชาไดตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น แตไมเกินรอยละ 15 ของคาเชาเดิม
(2) บมจ. ไทยฟูดส กรุป ทําสัญญาเชาที่ดินและอาคารพาณิชยเพื่อใชเปนสํานักงาน สถานที่จําหนาย
สินคา สถานที่เก็บสินคา ตั้งตูคอนเทนเนอร และที่อยูอาศัยของพนักงาน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ขอนแกน หนองคาย อุดรธานี และมหาสารคาม
(3) TFCF ทํ า สั ญ ญาเช า ที่ ดิ น และอาคารพาณิ ช ย เ พื่ อ ใช เ ป น สํ า นั ก งานในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยมี
กําหนดเวลา 3 ป ซึ่งสัญญาทั้งหมดจะครบกําหนดระยะเวลาการเชาในเดือนเมษายน 2558 หากครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญา และไมมีคูสัญญาฝายใดบอกเลิกสัญญาใหถือวาคูสัญญาทั้งสองฝาย
ประสงคจะตออายุการเชา
(4) TFRC ทําสัญญาเชาที่ดินและอาคารพาณิชยเพื่อใชเปนสํานักงานในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
กําหนดเวลา 2 ป โดยจะครบกําหนดระยะเวลาการเชาในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
(5) TFSF ทําสัญญาเชาที่ดินและอาคารพาณิชยเพื่อใชเปนสํานักงานในจังหวัดปราจีนบุรี และสุพรรณบุรี
โดยมี กํ า หนดเวลา 1 ป และ 3 ป โดยจะครบกํ า หนดระยะเวลาการเช า ในป 2558 และป 2559
ตามลําดับ
4. สัญญาเชาที่ดินในประเทศเวียดนาม
TVSL ทําสัญญาเชาที่ดินบริเวณจังหวัดกวางนาม (Quang Nam) ประเทศเวียดนาม โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 50 ป ซึ่งสัญญาจะครบกําหนดระยะเวลาการเชาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2607
5.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

บริษัทฯ มุงเนนการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทุน ทั้งนี้ การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547
การลงทุนในกิจการดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะเนนการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานของธุรกิจ
ที่จะเขาไปลงทุน รวมถึงแนวโนมของธุรกิจนั้น ๆ เปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสัดสวนที่มากพอ
เพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่
ควบคุมรวมกันนั้น ๆ รวมทั้งการสงเสริมกิจการที่เขาลงทุนใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
ในการตัดสินใจลงทุนใด ๆ บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ
รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา รวมถึงใหคําแนะนํา
เพื่อลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
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