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สารจากประธานกรรมการ  

 

หา่งกนัแตไ่ปดว้ยกนั  ปีทีไ่มเ่หมอืนใคร 

 

บรษัิทขอขอบคุณอย่างสงู ส าหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มบริษัท

บางกอกแรน้ช ์ 

 

ในปี 2564 ไวรัสโคโรน่าทีก่ลายพันธุ์ทีเ่รียกว่าเดลตา้ แพร่กระจายไปทั่วโลก

ท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงและความยุ่งยากต่อเศรษฐกจิโลก มีการจ ากัด

กจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างหนักหน่วงไปทั่วโลกเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

ของการตดิเชือ้ และไมม่วีีแ่ววของการสิน้สดุของไวรัสนี ้

 

ในการหาหนทางจัดการกับอุปสรรคในท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ บรษัิทไดพ้บโอกาสในการปรับปรุง ปกป้อง 

รวบรวม และเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

รายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 17.4  เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการขาย ผล

ประกอบการดขีึน้จากการด าเนินการควบคุมและรับรูก้ลไกของตน้ทุนขาย ในท่ามกลางสภาพเศรษฐกจิโลกทีไ่ม่

เอือ้อ านวยนี ้ เราไดท้บทวนโครงสรา้งองคก์รภายในบรษัิท เพือ่ปลดล็อกมลูคา่ทางเศรษฐกจิของหน่วยงานในกลุม่

บรษัิท ดังนัน้ในปีทีผ่่านมานี ้บรษัิท บางกอกแรน้ช ์ไดต้อ้นรับ บรษัิท แซตส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด มาเป็นหุน้สว่นใน

บรษัิทย่อยซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโรงงานผลติอาหารของเรา เพือ่เสรมิความแข็งแกร่งของตลาดการเพิม่มูลคา่ในการ

จัดจ าหน่ายของผลติภัณฑป์รุงสกุ 

 

ในปีนี้เรามุ่งเนน้ทีจ่ะปรับปรุงองคก์รของเราในดา้นธรรมาภบิาล ซึง่เราเชือ่มั่นอย่างยิง่ว่าเป็นรากฐานความส าเร็จ

ของกลุม่บรษัิทระยะยาวเรายนิดทีีจ่ะแจง้วา่บรษัิทไดรั้บการจัดขัน้ดา้นธรรมาภบิาลทีร่ะดับสีด่าว จากสมาคมสง่เสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) นอกจากนี้บรษัิทยังเพิม่การบรหิารจัดการและความรูเ้รื่องการพัฒนาองค์กร

อยา่งยั่งยนื 

 

ในการตอ่สูก้ับการระบาดของไวรัสนี ้กลุม่บรษัิทใหค้วามส าคญัสงูสดุเพือ่ใหม้คีวามปลอดภัยตอ่พนักงาน คูค่า้ และ

ลูกคา้ทัง้หมด บริษัทไดล้งทุนอย่างเต็มที่ในอุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวกตามมาตรการการป้องกันที่

หน่วยงานของรัฐก าหนดแนวปฏบิตัไิว ้

 

บรษัิทตอ้งเผชญิความทา้ทายตา่งๆ ในปีนีแ้ละทีค่าดวา่จะเป็นในปีตอ่ๆไป หากยังไมม่กีารเปลีย่นแปลงสถานการณ์ 

การตลาดในประเทศไทยและเนเธอรแ์ลนด ์โดยตอ้งเผชญิกับการขาดแคลนแรงงาน ตน้ทนุการขนสง่ และตน้ทุน

ราคาอาหารทีเ่พิม่ขึน้ 

 

แมว้า่ชว่งสองสามปีทีผ่า่นมาจะมคีวามยากล าบาก บรษัิทไดม้กีารฟ้ืนตวัในแนวโนม้ทีด่แีละเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งเมือ่

เทยีบกับปีทีผ่่านมา ในอนาคตความตอ้งการบริโภคโปรตนีจากเนื้อสัตวจ์ะเพิ่มสูงขึน้ทั่วโลก โดยบริษัทอยู่ใน

ต าแหน่งทีเ่หมาะสมส าหรับการเป็นผูบ้กุเบกิอตุสาหกรรมการผลติเนือ้เป็ดทีม่คีณุภาพสงู 

 

 

 

                                                                                              นายโจเซฟ  สเุชาวว์ณชิ 

                                                                                                   ประธานกรรมการ  



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สารจากรองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการภาคพืน้ยโุรป 

 

บรษัิท Duck-To Holding BV (DTH) ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นผูน้ ำในกำร

ผลติเนือ้เป็ดคณุภำพสงูครบวงจรในทวปียโุรป และก ำลงัขยำยไปยังตลำดอืน่ๆ 

โดยมจีุดมุ่งหมำยเพือ่เป็นหนึ่งในผูผ้ลติเป็ด ทีม่ชี ือ่เสยีงและขนำดใหญ่ทีส่ดุ

ในทวปียโุรปและประเทศองักฤษ 

 

ในชว่งหลำยปีทีผ่่ำนมำ บรษัิทสำมำรถเพิม่ก ำลังกำรผลติเป็น 8 ลำ้นตัวตัวปี

และมีบริษัทย่อยในประเทศโคโซโวเพื่อผลติสนิคำ้จำกผลติภัณฑเ์ป็ด ซึง่

ปัจจบุนั DTH เป็นหนึง่ในผูผ้ลติเป็ดรำยใหญส่ดุในทวปียโุรป และเป็นผูน้ ำดำ้น

สว่นแบง่กำรตลำดในตลำดสนิคำ้ระดบัพรเีมยีม 

 

กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส โควดิ 19 ในเดอืนมนีำคม 2563 มผีลกระทบรุนแรงต่อตลำดโรงแรม ภัตตำคำร กำร

จัดเลีย้ง ซึง่ตอ้งหยุดด ำเนินกำรทัง้ทวปียุโรป บรษัิทตอ้งหยุดกำรผลติ โดยปิดโรงเชอืดในเดอืนพฤษภำคมเป็น

เวลำกวำ่หำ้เดอืน ซึง่ชว่งเวลำดงักลำ่วชว่ยใหบ้รษัิทลดสนิคำ้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรขำยทีล่ดลงได ้

ในชว่งเวลำดงักลำ่ว บรษัิทวชิมำนในเยอรมันน ีซึง่เป็นคูแ่ขง่ดำ้นรำคำ ไดห้ยดุกำรผลติลง รวมทัง้บรษัิทเชอรี ่แวล

ลี ่ในองักฤษ ก็หยดุกจิกรรมกำรเชอืดเป็ดลง ซึง่กำรหยดุกจิกรรมของคูแ่ขง่นีไ้ดเ้ปิดโอกำสใหบ้รษัิทขยำยตลำดเขำ้

ไปในเยอรมันน ีองักฤษ สแกนดนิำเวยี โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในตลำดคำ้ปลกีของประเทศดงักลำ่ว 

สนิคำ้จำกบรษัิทย่อยของบรษัิทในโคโซโวไดรั้บกำรอนุมัตแิละสง่ออกไปยังตลำดอยีูในเดอืนตุลำคม และสนิคำ้

จำกบำงกอกแรน้ชก็์ไดรั้บกำรอนุมัตสิ ำหรับตลำดอยี ูโดยมกีำรสง่ออกในไตรมำสสีข่องปี 2563 ดว้ยเชน่กนั 

ณ สิน้ปี 2563 หลำยประเทศในยุโรปไดรั้บผลกระทบจำกโรคไขห้วัดนก ท ำใหม้คีวำมตอ้งกำรไขแ่ละเนื้อเพิม่ขึน้ 

และบรษัิทสำมำรถปรับรำคำขำยขึน้ไดเ้มือ่เทยีบกับปีกอ่น บรษัิทลดกำรผลติในชว่งตน้ปี 2564 และเพิม่ก ำลังกำร

ผลติไปสูร่ะดบัปกตใินชว่งปลำยปี 

หลังจำกกำรตดิตัง้แผงเซลลพ์ลังงำนแสงอำทติยก์ว่ำ 12,000 แผ่นบนหลังคำอำคำรฟำร์ม และโรงช ำแหละเนื้อ

เป็ดซึง่เสร็จสิน้ลงในปี 2562 ท ำใหบ้รษัิทเป็นผูป้ระกอบกำรสำยกำรผลติทีม่สีถำนะสมดุลในกำรใชพ้ลังงำน เป็น

กำรสง่มอบใหส้งัคมในเรือ่งของควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษัิท 

ในปี 2564 บรษัิทเพิม่สดัสว่นกำรร่วมทนุเป็นรอ้ยละ 77.5 ในบรษัิท Weng Fat ประเทศโคโซโวในยุโรปตะวันออก

เฉยีงใต ้โดยบรษัิทแหง่นีใ้ชเ้ป็ดดบิจำก DTH ในกำรผลติอำหำรส ำหรับตลำดในสหภำพยโุรป นอกจำกนี ้บรษัิทได ้

ลงทนุซือ้ฟำรม์ซึง่มกี ำลงัผลติเป็ด 650,000 ตวัตอ่ปี เพือ่สนับสนุนควำมตอ่เนือ่งของสำยกำรผลติ 

บรษัิทมผีลประกอบกำรทำงกำรเงนิทีด่ใีนปี 2564 แมว้่ำจะไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ 19  โดยบรษัิท

สำมำรถเพิ่มทัง้ปริมำณและรำคำขำย ท ำใหม้ียอดก ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี และค่ำเสือ่มรำคำ (EBITDA) 

มำกกวำ่แปดลำ้นเหรยีญยูโร ซึง่เป็นตัวเลขสงูสดุในประวัตกิำรด ำเนนิงำน และเป็นกำรชดเชยผลขำดทนุทีเ่กดิขึน้

ใน 2 ปีทีผ่ำ่นมำ  

ในขณะทีร่ำคำขำยเพิม่สงูขึน้ไดน้ี ้ก็มกีำรเพิม่ขึน้ของรำคำอำหำรสตัวแ์ละรำคำพลงังำนในชว่งครึง่ปีหลงั ท ำใหต้อ้ง

ขึน้รำคำรับซือ้เป็ดจำกเกษตรกรคูส่ญัญำไปดว้ยเชน่กนั 

ทัง้นี้ ส ิง่เหลำ่นี้จะเกดิขึน้ไม่ได ้หำกไม่มคีวำมพยำยำมอย่ำงทุ่มเทของพนักงำนและเกษตรกรคู่สัญญำ ซึง่ใหก้ำร

สนับสนุนบริษัทในช่วงเวลำที่ยำกล ำบำกจำกผลของสถำนกำรณ์โควิด 19 และกำรด ำเนินงำนในช่วงที่มี

ผลตอบแทนต ำ่ ขำ้พเจำ้ขอขอบคณุส ำหรับงำนทีพ่วกเขำไดท้ ำมำ และเชือ่มั่นวำ่จะท ำเชน่นีต้อ่ไป 

 

 

                                                                                             

                  นำยเคริด์จอง ทอมำเซน่ 

                                                                                             กรรมกำรผูจ้ัดกำร Duck-To Holding BV 
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สว่นที ่1 :  การประกอบธุรกจิและผลการด าเนนิงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่1 หน้าที ่2 
 

1. โครงสรา้งและการด าเนนิงานของกลุม่บรษิทั 

 

1.1  นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

นโยบายธุรกจิ 

กลุม่บรษัิทเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการด าเนนิธุรกจิเลีย้งเป็ดและอตุสาหกรรมการผลติอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร 

จงึมุ่งเนน้ในการผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพดเียีย่ม บรษัิทมโีรงเลีย้งเป็ดแบบปิดทีไ่ดม้าตรฐาน พรอ้มดว้ยเทคโนโลยทีี่

ทนัสมัย ซึง่ท าใหส้ามารถควบคมุโรคตดิตอ่ ทัง้ยังมทีมีสตัวแพทยแ์ละสตัวบาลดแูลสขุภาพเป็ดอย่างใกลช้ดิ  มกีาร

ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อกีทัง้มกีารด าเนินธุรกจิดว้ยการเอาใจใสแ่ละมีความ

รับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างย่ังยืนในระยะยาวต่อไปซึง่ถอืเป็นสิง่ทีม่ี

ความส าคญัอยา่งยิง่ตอ่กลุม่บรษัิท 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

กลุ่มบริษัทบางกอกแรน้ช์ เป็นผูน้ าในธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร โดยด าเนินธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและผลติอาหารจากเนื้อเป็ดทีม่ีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม ธุรกจิของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันสามารถ

จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก ่1) ธรุกจิอาหารสตัว ์(Feed) 2) ธรุกจิฟารม์พ่อแมพั่นธุ ์(Parent Stock Farm) 3) 

ธรุกจิโรงฟัก (Hatchery) 4) ธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ดเนื้อ (Commercial Farm and Contract Farm) 5) ธรุกจิโรงงาน

ช าแหละและแปรรูป (Slaughterhouse and Food Processing) และ 6) ธรุกจิคา้ปลกี (Retail Business) 

ขอบเขตในการด าเนินธุรกิจจ าแนกออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ กิจการในประเทศไทย และกิจการในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ 

กจิการในประเทศไทย 

กจิการในประเทศไทยกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2527  เป็นการประกอบธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรมและผลติอาหารจากเนื้อ

เป็ดแบบครบวงจร ทัง้เพือ่จ าหน่ายในประเทศ และเพือ่การสง่ออกไปยัง 20 ประเทศใน 3 ทวปีทั่วโลก กจิการใน

ประเทศไทยมกีระบวนการผลติแบบครบวงจร เริม่ตัง้แต่ธุรกจิตน้น ้าถงึธุรกจิปลายน ้า โดยผลติภัณฑเ์นื้อเป็ดของ

บรษัิทฯ ถูกจัดจ าหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “บางกอกแรน้ช”์  "Dalee" และ "Duck Delight" หรือภายใต ้

เครือ่งหมายสนิคา้อืน่ๆ ตามทีก่ าหนดโดยลกูคา้ของบรษัิทฯ ปัจจุบันบรษัิทฯ เป็นหนึง่ในผูผ้ลติผลติภัณฑเ์ป็ดแบบ

อตุสาหกรรมสองรายใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย  

โครงสรา้งการประกอบกจิการแบบครบวงจรในประเทศไทย 

 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่1 หน้าที ่3 
 

กจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

กจิการในประเทศเนเธอร์แลนด ์เป็นการประกอบธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและผลติอาหารจากเนื้อเป็ดคลา้ยกับ

กจิการในประเทศไทยยกเวน้ธุรกจิผลติอาหารสัตวท์ีก่จิการในประเทศเนเธอรแ์ลนดไ์ม่ไดท้ า โดยผลติภัณฑเ์นื้อ

เป็ดของบริษัทย่อยไดจ้ัดจ าหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Duck-To”, “Duck-To Smul”, “Canature” หรือ

ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้อื่นๆ ตามที่ก าหนดโดยลูกคา้ของบริษัทย่อย ทั ้งนี้ ส ินคา้ที่ถูกผลิตในประเทศ

เนเธอรแ์ลนดป์ระกอบไปดว้ยผลติภัณฑเ์นื้อเป็ดแชแ่ข็ง อาหารพรอ้มปรุง  ซึง่สว่นมากจะถูกจ าหน่ายในทวปียุโรป 

ปัจจุบัน กลุ่มบรษัิทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนดเ์ป็นหนึ่งในผูผ้ลติผลติภัณฑเ์ป็ดเนื้อแบบอุตสาหกรรมรายใหญ่

ทีส่ดุในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

 

1.1.1 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย และกลยทุธ ์

 

วสิยัทศันธ์ุรกจิ 

กลุม่บรษัิทมุง่มั่นทีจ่ะเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภัณฑจ์ากเป็ดทีน่่าเชือ่ถอืของโลก 

 

พนัธกจิ 

กลุม่บรษัิทจะสรา้งรากฐานธุรกจิทีม่คีณุคา่และยั่งยนืดว้ยผลติภัณฑค์ณุภาพจากเป็ด โดยยดึถอืความพงึพอใจของ

ลูกคา้ และค านึงถงึการสรา้งคุณประโยชน์ใหก้ับผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง รวมถงึสาธารณชนทั่วไป โดยตระหนักถงึดา้น

สิง่แวดลอ้ม (Environment) สงัคม (Social) และบรรษัทภบิาล (Governance) ในการปฏบิตัพัินธกจิ  

 

เป้าหมาย และกลยุทธ ์

 

เป้าหมาย 

มลูคา่บรษัิทและผูถ้อืหุน้: ขยายกลุม่ธรุกจิไดอ้ยา่งมั่นคงและย่ังยนืซึง่จะน าไปสูก่ารเตบิโตของมลูคา่ผูถ้อืหุน้ 

                                 ในระยะยาว  

ลกูคา้และผูบ้รโิภค: สามารถน าเสนอสนิคา้และผลติภัณฑท์ีม่คีณุคา่และยอดเยีย่มตอ่ลกูคา้ของบรษัิทฯ  

พนักงานและองคก์ร: เสรมิสรา้งใหพ้นักงานมคีวามรูแ้ละความสามารถอยูใ่นองคก์รอยา่งมคีวามสขุ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม: มคีวามรับผดิชอบและสรา้งประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

กลยทุธ ์

กลยุทธด์า้นการตลาด 

 เจาะตลาดลูกคา้ในประเทศ ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ไดแ้ก่ การขายผ่านกลุ่มลูกคา้โรงแรมและรา้นอาหาร 

(Horeca) ลกูคา้ขายสง่ และรา้นคา้ปลกี เชน่ รา้นไฮเปอรม์ารเ์ก็ต  

 ขยายฐานลกูคา้ตา่งประเทศตอ่เนื่อง ทัง้ตลาดสง่ออกหลักในทวปียุโรป และในตลาดสง่ออกแหง่ใหม ่มุง่มั่น

ทีจ่ะเป็นผูส้ง่ออกผลติภัณฑเ์นือ้เป็ดทีด่ทีีส่ดุและสรา้งอตัราก าไรทีส่งูใหแ้กบ่รษัิทฯ 

 ร่วมลงทุน หรือเป็นพันธมติร กับกจิการอืน่ทีม่คีวามเชีย่วชาญในตลาดคา้ปลกี หรือมชีอ่งทางในการขาย

สนิคา้ถงึผูบ้รโิภคโดยตรง เพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยกระจายผลติภัณฑห์รอืสนิคา้หลักของบรษัิทฯ  

 

กลยุทธด์า้นผลติภัณฑ ์

 ตอ่ยอดความส าเร็จของบรษัิทฯ ผ่านการสรา้งตราสนิคา้อย่างเขม้แข็ง เชน่ สนิคา้ตรา “Dalee”, “บางกอก

แรน้ช”์, “Canature” และอืน่ๆ 

 พัฒนานวตักรรมสนิคา้ และสรา้งสนิคา้ใหม่ๆ  จากผลติภัณฑเ์นือ้เป็ด 

 

กลยุทธด์า้นการด าเนนิงาน 

 เพิม่ศักยภาพในการผลติของบรษัิทฯ ตัง้แตก่ระบวนการผลติตน้น ้า ทัง้ในสว่นธุรกจิอาหารสตัว ์พ่อพันธุแ์ม่

พันธุแ์ละธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ด  

 ปรับการใชก้ าลงัการผลติของโรงงานผลติในประเทศไทยและในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยผลติสนิคา้ตาม

ลกัษณะผลติภัณฑท์ีต่ลาดในภมูภิาคนัน้ตอ้งการ  



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่1 หน้าที ่4 
 

 เนน้การแบง่ปันความรูแ้ละประสบการณ์ภายในองคก์ร มกีารท างานร่วมกันระหวา่งธุรกจิทีป่ระเทศไทยและ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

 ลดตน้ทนุผา่นการจัดซือ้ จัดหาผลติภัณฑส์ าหรับทัง้กลุม่บรษัิท และเพิม่อ านาจการตอ่รองกบัผูข้าย  

 เสาะหาโอกาสในการขยายธรุกจิโรงงานช าแหละและแปรรูปอาหารจากเนือ้เป็ดในตา่งประเทศ  

 

1.1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

 

ปี เหตุการณ์ 

พ.ศ. 2558  บรษัิทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัที ่15 กรกฎาคม 2558 

พ.ศ. 2559  กลุม่บรษัิทจดทะเบยีนจัดตัง้ บรษัิท ฟู้ด ซติี ้จ ากดั เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2559 ดว้ยทนุจดทะเบยีน

เริม่แรก 400 ลา้นบาท เพือ่ท าการขยายธรุกจิดา้นการแปรรูปอาหาร 

 กลุ่มบริษัทจดทะเบยีนจัดตัง้ บริษัท คราวน์ อเีกิล้ จ ากัด เมื่อวันที ่5 ตุลาคม 2559 ดว้ยทุนจด

ทะเบยีนเริม่แรก 10 ลา้นบาท เพือ่ท าการขยายธรุกจิในดา้นรา้นอาหารและรา้นกาแฟ 

 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนจัดตั ้ง BR Investment (Hong Kong) Company Limited โดยมีทุนจด

ทะเบยีน 100,000 เหรยีญฮอ่งกง ในวันที ่4 สงิหาคม 2559 โดยมจีุดประสงคเ์พือ่รองรับการลงทนุ

ในตา่งประเทศของบรษัิทฯ ในอนาคต 

พ.ศ. 2560  กลุม่บรษัิทจดทะเบยีนจัดตัง้ บรษัิท วนิไทย ฟู้ด (ฮอ่งกง) จ ากดั ในวนัที ่10 กมุภาพันธ ์2560 ดว้ย

ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้เริม่แรก 1 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง ซึง่ตอ่มามกีารเพิม่ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 

เป็น 2.2 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ประกอบธรุกจิ ผลติอาหารและ น าเขา้และสง่ออก 

จัดจ าหน่ายสนิคา้ และผลติภัณฑอ์าหารในประเทศฮอ่งกง  

 กลุม่บรษัิทจดทะเบยีนจัดตัง้ บรษัิท เอ็นเอส เดลคิาเทสเซน จ ากดั ในวนัที ่14 มถินุายน 2560 ดว้ย

ทุนจดทะเบยีนมูลค่า 100 ลา้นบาท (ปัจจุบันช าระแลว้ 85 ลา้นบาท) เพื่อประกอบธุรกจิแปรรูป

อาหารทีท่ าจากเนือ้สตัวช์นดิตา่งๆ 

 ร่วมลงทุนในบรษัิท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ส ์จ ากัด เมือ่วันที ่4 สงิหาคม 2560 โดยไดช้ าระค่าหุน้เป็น

จ านวนเงนิรวม 329 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ 41% เพื่อประกอบธุรกจิรา้นอาหาร และ

ภัตตาคาร 

พ.ศ. 2561  จ าหน่ายหุน้ของบรษัิทย่อยในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และจัดตัง้บรษัิทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย

ชือ่ว่า บริษัท วนิ ไทย ฟู๊ ด จ ากัด ในวันที ่11 พฤษภาคม 2561 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 200 

ลา้นบาท เพื่อรองรับการด าเนินงานของโรงช าแหละแห่งใหม่ ซึง่ต่อมาไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนเมือ่

วนัที ่3 กนัยายน 2561 เป็นจ านวน 1,000 ลา้นบาท (ปัจจบุนัช าระแลว้ 1000 ลา้นบาท) 

 เมือ่วันที ่5 กรกฎาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตเิพิม่ทนุจดทะเบยีนใน บรษัิท ฟู้ด 

ซติี ้จ ากดั จากเดมิ 400 ลา้นบาท เป็น 800 ลา้นบาท (ปัจจบุนัช าระแลว้ 800 ลา้นบาท) เพือ่รองรับ

การด าเนนิธรุกจิในอนาคต 

 เมื่อวันที ่2 พฤศจกิายน 2561 Tomassen Duck-to B.V. (บริษัทย่อย) ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ Weng Fat 

Poultry (Kosovo) Sh.P.K. รอ้ยละ 31 ดว้ยมูลค่าเงนิลงทุน 310 ยูโร ท าใหส้ัดสว่นการถือหุน้ใน

บรษัิทดงักลา่วเพิม่จากรอ้ยละ 29 เป็นรอ้ยละ 60 

พ.ศ. 2562  บรษัิท วนิไทย ฟู้ด จ ากัด (บรษัิทย่อย) ด าเนนิการกอ่สรา้งโรงช าแหละแห่งใหม่ ทีจั่งหวัดสระแกว้ 

เพือ่เริม่ด าเนนิการผลติเชงิพาณชิยใ์นปี พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2564  จ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิท แซตส ์ฟู้ด โซลชูัน่ส ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด ใหก้ับกจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง

กัน คดิเป็นรอ้ยละ 84.97 ของทนุจดทะเบยีน ซึง่บรษัิทไดรั้บช าระเงนิคา่หุน้และโอนหุน้สามัญของ

บรษัิทดงักลา่ว ใหก้บักจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2564 

 บรษัิท Tomassen Duck-To B.V. (บรษัิทยอ่ย) ไดซ้ือ้หุน้ของบรษัิท Weng Fat Poultry (Kosovo) 

Sh.P.K.  ดว้ยมลูคา่เงนิลงทนุ 0.1 ลา้นยโูร สง่ผลใหส้ดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทดงักลา่วเพิม่ขึน้จาก

เดมิรอ้ยละ 60 เป็นรอ้ยละ 77.59 
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1.1.3  ขอ้มูลบรษิทั 

ชือ่บรษิทั:  บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่18/1 หมู ่12 ถนนสายหลงัวดับางพลใีหญใ่น ต าบลบางพลใีหญ ่อ าเภอบางพล ี 

จังหวดัสมทุรปราการ 10540 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ 02-175-7200, โทรสาร: 02-175-7222 

เว็บไซด ์: www.bangkokranch.com  

 

ทนุจดทะเบยีน:  4,569,643,720 บาท 

                       ประกอบดว้ยหุน้สามัญ  913,928,744 หุน้   

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  5 บาท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564) 

 

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมูลคา่ :  4,567,232,790 บาท  

      ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 913,446,558 หุน้  

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  5 บาท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564) 

 

นติบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางตรง :    

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ 
อตัราการถอืหุน้

ทางตรง 
ทนุจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ 

บรษัิท อนาทสิ ฟู้ดส ์จ ากัด ธุรกจิลงทนุ 99.99 
904,489,230 บาท (แบง่ออกเป็นหุน้สามัญจ านวน     
  90,448,923 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 

บรษัิท บอีาร ์การเกษตร จ ากัด ธุรกจิเลีย้งเป็ด 99.99 
100,000,000 บาท (แบง่ออกเป็นหุน้สามัญจ านวน   
  20,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท  
  ช าระแลว้รอ้ยละ 50) 

บรษัิท บเีอ็ม การเกษตร จ ากัด 
ธุรกจิเลีย้ง 
เป็ดเนือ้ 

48.00 

หุน้สามัญ : 5,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ
จ านวน 50,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ: 180,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุน้
บรุมิสทิธ ิ1,800 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

BR Investment (Hong Kong) 
Company Limited 

ธุรกจิลงทนุ 100.00 
1,660,000 เหรยีญฮอ่งกงดอลลาร ์(แบง่ออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 1,660,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
เหรยีญฮอ่งกงดอลลาร ์ช าระแลว้รอ้ยละ 100) 

บรษัิท คราวน์ อเีกิล้ จ ากัด ธุรกจิอาหาร 99.99 
7,500,000 บาท (แบง่ออกเป็นหุน้สามัญจ านวน    
   100,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
   ช าระแลว้รอ้ยละ 75) 

บรษัิท เอ็นเอส เดลคิาเทสเซน 
จ ากัด  

ธุรกจิผลติอาหาร 99.99 
85,000,000 บาท (แบง่ออกเป็นหุน้สามัญจ านวน   
  1,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
  ช าระแลว้รอ้ยละ 85) 

บรษัิท วนิไทย ฟู้ด จ ากัด 
ธุรกจิแปรรปู
เนือ้สัตว ์

99.99 
1,000,000,000 บาท (แบง่เป็นหุน้สามัญจ านวน 
10,000,000 หุน้  มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

 

 

 

http://www.bangkokranch.com/
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

1.2.1 โครงสรา้งรายได ้

โครงสรา้งรายไดส้ าหรับปี 2562 – 2564 สามารถสรุปไดด้งันี ้

  
2564 2563 2562 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

กจิการในประเทศไทย         

รายไดจ้ากธุรกจิตน้น ้า 1,809 25 2,043 33 1,998 27 

รายไดจ้ากธุรกจิปลายน ้า 3,019 42 2,882 47 3,254 43 

รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน (939) (13) (862) (14) (888) (12) 

รวมรายไดส้ทุธจิากกจิการในประเทศไทย 3,889 54 4,063 66 4,364 58 

กจิการในในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์       

รายไดจ้ากธุรกจิตน้น ้า 755 10 460 7 810 11 

รายไดจ้ากธุรกจิปลายน ้า 2,025 28 1,121 18 1,762 23 

รวมรายไดจ้ากกจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 2,780 38 1,581 25 2,572 34 

กจิการทีส่นบัสนนุการประกอบธุรกจิ       

รายไดจ้ากกจิการทีส่นับสนุนการประกอบธุรกจิ 591 8 542 9 632 8 

รวมรายได ้ 7,260 100 6,186 100 7,568 100 

 

 

1.2.2 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกจิผลติอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร โดยด าเนินธุรกจิแบบเกษตรอุตสาหกรรม 

ครอบคลมุจากธรุกจิตน้น ้า (ธรุกจิอาหารสตัว ์ธรุกจิฟารม์พ่อแมพั่นธุ ์ธรุกจิโรงฟัก และธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ดเนื้อ) ไป

จนถงึธุรกจิปลายน ้า (ธุรกจิโรงงานช าแหละและแปรรูปเนื้อเป็ด เพือ่จ าหน่ายผลติภัณฑเ์นื้อเป็ดทีม่คีณุภาพใหแ้ก่

ผูบ้ริโภค) ลักษณะการประกอบธุรกจิหลักของกลุ่มบริษัทสามารถจ าแนกไดอ้อกเป็น 2 ส่วนตามฐานการผลติ 

กจิการในประเทศไทย และกจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

 

กจิการในประเทศไทย 

บรษัิทฯ ประกอบกจิการผลติเนื้อเป็ดแบบครบวงจรในประเทศไทยเพื่อจ าหน่ายสนิคา้ทัง้ในและต่างประเทศ โดย

ธรุกจิของบรษัิทฯ สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ธรุกจิหลกั คอื  

1) ธรุกจิอาหารสตัว ์(Feed) 

2) ธรุกจิฟารม์พ่อแมพั่นธุ ์(Parent Stock Farm)  

3) ธรุกจิโรงฟักไข ่(Hatchery)  

4) ธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ดเนือ้ (Commercial Farm and Contract Farm)  

5) ธรุกจิโรงงานช าแหละและแปรรูป (Slaughterhouse and Food Processing)  

6) ธรุกจิอืน่ๆ (Others) 
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รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ จากกจิการในประเทศไทย 

  

2564 2563 2562 

ลา้นบาท รอ้ยละ 
ลา้น

บาท 
รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

กจิการในประเทศไทย         

รายไดจ้ากธุรกจิตน้น า้ 1,809 46 2,043 50 1,998 46   

รายไดจ้ากธุรกจิปลายน า้ (1+2) 3,019 78 2,882 71 3,254 74   

รายไดจ้ากการขายในประเทศ         
ผลติภัณฑเ์นือ้เป็ด 1,912 49 2,001 49 2,086 48   

ผลติภัณฑพ์ลอยไดแ้ละอืน่ๆ 275 7 320 8 362 8   
รวมรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑใ์น 

ประเทศ  (1) 

2,187 56 2,321 57 2,448 56 

  
รายไดจ้ากการสง่ออกผลติภณัฑไ์ปขาย

ในตา่งประเทศ 

      

  

ผลติภัณฑเ์นือ้เป็ด 619 16 439 11 598 14   

ผลติภัณฑพ์ลอยไดแ้ละอืน่ๆ 213 6 122 3 208 5   
รวมรายไดจ้ากการสง่ออกผลติภณัฑ ์

        ไปขายในตา่งประเทศ (2) 832 22 561 14 806 18   

รวมรายไดจ้ากกจิการในประเทศไทย 4,828 124 4,925 121 5,252 120   

รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน (939) (24) (862) (21) (888) (20)   

รวมรายไดส้ทุธจิากกจิการในประเทศไทย 3,889 100 4,063 100 4,364 100   

 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิเป็ดครบวงจรของกจิการในประเทศไทย 

 

 

การประกอบกจิการของบรษิทัฯ  

1) ธรุกจิอาหารสตัว ์การผลติอาหารสตัวเ์พือ่ใชใ้นการเลีย้งพ่อแมพั่นธุเ์ป็ด และเป็ดเนือ้ทัง้ของบรษัิทฯ และ 

     ของเกษตรกรคูส่ญัญาซึง่ท าหนา้ทีรั่บเลีย้งเป็ดใหแ้กบ่รษัิทฯ  

 

2) ธรุกจิฟารม์พ่อแมพั่นธุ ์บรษัิทฯ น าเขา้พ่อแมพั่นธุเ์ป็ดทกุตวัจากตา่งประเทศ เพือ่น ามาเลีย้งและขยายพันธุ ์

     เป็ดเนือ้จากไขข่องพ่อแมพั่นธุเ์ป็ด 

 

3) ธรุกจิโรงฟักไข ่ผลผลติไขเ่ป็ดจากแมพั่นธุจ์ะถกูน าเขา้โรงฟักไขเ่พือ่ผลติเป็นลกูเป็ดใหแ้กฟ่ารม์เลีย้งเป็ด 

 เนือ้ของบรษัิทฯ และจ าหน่ายใหแ้กเ่กษตรกรคูส่ญัญา  

 

4) ธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ดเนือ้ ปัจจบุนัด าเนนิการโดยเกษตรกรคูส่ญัญาในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 90 ของก าลงั 

การผลติเป็ดเนื้อทัง้หมด บรษัิทฯ จงึมนีโยบายทีจ่ะเพิม่ฟารม์เลีย้งเป็ดเนือ้ของตนเองมากขึน้ ลดการพึง่พา

จากเกษตรกรคูส่ญัญาเพือ่เพิม่ความปลอดภัยทางชวีภาพและการควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติ  

 

5) ธรุกจิโรงงานช าแหละและแปรรูปเนือ้เป็ด เป็ดเนือ้ทีเ่ลีย้งจะถกูน ามาสูโ่รงงานช าแหละและแปรรูป ไปเป็น 

ผลติภัณฑช์นดิตา่งๆ เชน่ เป็ดตัวแบบสด เป็ดตัวแบบแชแ่ข็ง เนื้อเป็ดแปรรูปพรอ้มปรุง เนื้อเป็ดแปรรูปปรุง

สกุ ตลอดจนการผลติผลติภัณฑจ์ากเป็ดภายใตต้ราสนิคา้ของบรษัิท หรอืตราสนิคา้อืน่ๆ ตามทีล่กูคา้ก าหนด 

                
                 

      
            

                 
         

            
                

             
 Upstream)

              
 Downstream)
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เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสนิคา้ของบรษัิทฯ นัน้ เป็นทีรู่จ้ักและ

ยอมรับในดา้นคณุภาพของเนือ้เป็ดอยา่งกวา้งขวาง  

 

 

ทัง้นี ้ธรุกจิของบรษัิทฯ สามารถจ าแนกออกเป็น 6 กลุม่ธรุกจิ คอื 

 

1. ธรุกจิฟารม์พ่อแมพั่นธุ ์

การเลีย้งเป็ดเพือ่การคา้ แบง่เป็น 2 ประเภท คอื การเลีย้งเป็ดเนือ้ และ การเลีย้งเป็ดไข ่โดยบรษัิทฯ มวีตัถปุระสงค์

การเลีย้งเป็ดเพือ่การผลติและจ าหน่ายเนือ้เป็ดใหแ้กผู่บ้รโิภคทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

พ่อแมพั่นธุเ์ป็ดน าเขา้ทีบ่รษัิทฯ ใชใ้นการเลีย้ง 

 

 

ธุรกจิฟาร์มพ่อแม่พันธุเ์ป็ดของบรษัิทฯ เริม่จากการน าเขา้พ่อแม่พันธุ์เป็ดจากต่างประเทศ ลูกเป็ดพ่อแม่พันธุ์ที่

น าเขา้มาจากตา่งประเทศจะถูกน ามาเลีย้งดอูย่างด ีในโรงเรอืนแบบระบบปิดทีม่กีารควบคมุความชืน้ อณุหภูม ิแสง

สวา่ง ปัจจุบัน บรษัิทฯ มฟีารม์พ่อแม่พันธุท์ัง้หมด 8 แห่ง ตัง้อยู่ทีจ่ังหวัดเพชรบรูณ์ 5 แห่ง จังหวัดระยอง 2 แห่ง 

และชลบุรี 1 แห่ง ซึง่ฟาร์มทุกแห่งไดรั้บใบรับรองการปฏบิัตทิางการเกษตรทีด่สี าหรับฟาร์มเป็ดเนื้อพ่อแม่พันธุ์ 

จากกรมปศสุตัว ์และใบอนุญาตเป็นสถานกกักนัสตัวปี์กเพือ่น าเขา้และสง่ออก  

 

ฟารม์พ่อแมพั่นธุข์องบรษัิทฯ 
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2. ธรุกจิโรงฟักไข ่
 

ไขท่ีไ่ดจ้ากฟารม์พ่อแม่พันธุจ์ะถูกน าสง่ไปยังโรงฟักไขท่กุวัน  โดยไขจ่ะถูกน ามาบม่ฟักในสภาวะทีเ่หมาะสม ดว้ย

เทคโนโลยกีารฟักไข่ทีท่ันสมัย เพื่อใหม้อีัตราการฟักไข่ทีสู่งและสม ่าเสมอ ผลผลติทีไ่ดค้อืลูกเป็ดอายุหนึ่งวัน 

(Day-Old Duck) ทีส่มบรูณ์ แข็งแรง และปลอดเชือ้โรค  

 

แผนภาพแสดงการประกอบธรุกจิของโรงฟักไข่ 

 

 
 

ธุรกจิโรงฟักไข่ เริ่มตน้กระบวนการจากการคัดเลือกไข่ที่ไม่ไดม้าตรฐานของบริษัทฯ เพื่อน าไปขายยังลูกคา้

ภายนอกทัว่ไป เชน่ ไขท่ีไ่มไ่ดข้นาด มรีอยรา้ว ผวิเปลอืกบาง ขรุขระ รูปร่างผดิปกต ิบบุหรอืมรีอยแตก เป็นตน้  

 

ไขท่ีท่างโรงฟักไขไ่ดรั้บมาจากฟารม์พ่อแมพั่นธุ ์รอการฟักในตูอ้บอตัโนมัต ิ

 

 
 

ปัจจุบัน บรษัิทฯ มโีรงฟักไขอ่ยู่ 2 แห่ง ในจังหวัด เพชรบรูณ์ และจังหวัดระยอง โดยมกี าลังการฟักไขอ่ยู่ประมาณ 

28.5 ลา้นฟองตอ่ปี ทัง้นี้ โรงฟักทัง้สองแห่งนัน้จะตัง้อยู่ไม่ไกลจากฟารม์พ่อแม่พันธุส์ว่นใหญ่ของบรษัิทฯ เพือ่ลด

ความเสีย่งจากความเสยีหายในการขนสง่ และเพิม่ความสะดวกในการขนสง่ไขเ่ป็ด 

 

โรงฟักไข ่

 

 
 

 

 

          
           

         

                
                  

        

            
         
(Setter)

           
     

                 
(Hatcher)

              
             (Day-

Old Duck)
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ลกูเป็ดอาย ุ1 วนั (Day-Old Duck) พรอ้มน าสง่ไปยังฟารม์เลีย้งเป็ดเนือ้ตอ่ไป 

 

 
 

บรษัิทฯ มจีุดแข็งในธุรกจิโรงฟักไขค่อื การใชเ้ครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีท่ันสมัยและเป็นแบบอัตโนมัต ิโดยทัง้ตูอ้บ

และเครือ่งฟักสามารถควบคมุอุณหภูมแิละความชืน้ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ เหมาะแกก่ารฟักไขเ่ป็ด ท าใหท้างบรษัิทฯ 

สามารถมอีัตราการฟักไข่ (Hatchability) ทีส่งู และมคีวามผันผวนนอ้ย นอกจากนี้ ธุรกจิโรงฟักไข่ของบริษัทฯ 

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลติตา่งๆ ไดแ้ก ่Good Manufacturing Practice (GMP) Hazard Analysis Critical 

Control Point (HACCP) ISO9001 ISO14001 ISO18001 และ ISO 22000 เป็นตน้ 

 

3. ธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ดเนือ้ 
 

บรษัิทฯ เป็นหนึง่ในผูเ้ลีย้งเป็ดเนื้อแบบอตุสาหกรรมสองรายใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย โดยบรษัิทฯ มฟีารม์เลีย้ง

เป็ดเนื้อ 2 ระบบ คอื ระบบฟาร์มเลีย้งเป็ดเนื้อของบรษัิทฯ (Commercial Farm) ซึง่ด าเนินงานโดยบรษัิทฯ เอง 

และระบบเกษตรกรแบบพันธะสัญญา (Contract Farm) ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้ับเกษตรกร จะด าเนนิการซือ้ลูกเป็ด 

พรอ้มทัง้อาหารสตัวแ์ละวัคซนีส าหรับเป็ดจากบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะรับซือ้เป็ดรุ่นคนืจากเกษตรกรตามราคาและ

เงือ่นไขทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นสญัญา 

 

ปัจจุบัน เกษตรกรคู่สัญญามีบทบาทส าคัญในธุรกจิฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี

นโยบายในการขยายและลงทุนธุรกจิฟาร์มเลีย้งเป็ดเนื้อทีด่ าเนินงานโดยบรษัิทฯ เองเพื่อรองรับความตอ้งการ

บรโิภคเนือ้เป็ดทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต 

 

 

 ตวัอยา่งฟารม์  
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4. ธรุกจิอาหารสตัว ์
 

ธุรกจิอาหารสัตวเ์ป็นอกีหนึง่ธุรกจิส าคัญทีท่ าใหบ้รษัิทฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขันและสามารถเตบิโตไดอ้ย่าง

ย่ังยนื ธรุกจิอาหารสตัวจ์งึถูกจัดตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2539 โดยมโีรงงานผลติ 1 แหง่ทีจั่งหวดัสงิหบ์รุ ีซึง่ตัง้อยูใ่นท าเล

ทีส่ะดวกตอ่การสรรหาวัตถุดบิในการผลติและสะดวกตอ่การขนสง่ไปยังฟารม์ตา่งๆ ของบรษัิทฯ และของเกษตรกร

คูส่ญัญา โดยโรงงานผลติอาหารสตัวข์องบรษัิทฯ มกี าลงัการผลติอาหารสตัว ์138,000 ตนัตอ่ปี  

 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทฯ นั้น ไดรั้บการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ไดแ้ก่ Good 

Manufacturing Practice (GMP)  Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)  ISO9001 ISO14001 

ISO22000 และ UFAS Standard of UK  โดยเริม่ตัง้แตก่ารคดัสรรวตัถุดบิทีม่คีณุภาพด ีผา่นเขา้สูก่ระบวนการผลติ

ซึง่ควบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ 

 

 

โรงงานอาหารสตัวข์องบรษัิทจังหวดัสงิหบ์รุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดบิหลักทีใ่ชใ้นการผลติอาหารเป็ด มตีัวอย่างเชน่  กากถั่วเหลอืง ขา้วโพด ร าขา้ว ขา้วสาล ีโดยจุดแข็งของ

ธุรกจิอาหารสัตวข์องบรษัิทฯ คอื ความสามารถในการบริหารจัดการตน้ทุนวัตถุดบิไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ และ

สามารถคดัเลอืกวตัถดุบิทีม่คีณุภาพสงูมาใชใ้นการผลติ  

 

5. ธรุกจิโรงงานช าแหละและแปรรูปเนือ้เป็ด 
                               

โรงงานช าแหละเนื้อเป็ด ซึง่ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่มกีารตรวจสอบโดยกรมปศสุัตวอ์ย่าง

ใกลช้ดิ เป็ดเนื้อทีเ่ลีย้งจะถูกน ามาสูโ่รงงานช าแหละและแปรรูป ไปเป็นผลติภัณฑช์นิดตา่งๆ เชน่ เป็ดตัวแบบสด 

เป็ดตัวแบบแชแ่ข็ง เนื้อเป็ดแปรรูปพรอ้มปรุง เนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสกุ ตลอดจนการผลติผลติภัณฑจ์ากเป็ดภายใต ้

ตราสนิคา้ของบรษัิท หรือตราสนิคา้อืน่ๆ ตามทีลู่กคา้ก าหนด เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคทัง้ภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ โดยสนิคา้ของบรษัิทฯ นัน้ เป็นทีรู่จั้กและยอมรับในดา้นคณุภาพของเนือ้เป็ดอย่างกวา้งขวาง  

ทัง้นี ้โรงงานช าแหละเนือ้เป็ดแหง่ทีส่องของบรษัิทฯ ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอเมอืง จังหวดัสระแกว้ มกี าหนดแลว้เสร็จและจะ

เริม่การผลติเชงิพาณชิยใ์นปี 2565  
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กระบวนการช าแหละเนือ้เป็ด 

 

 
 

ปัจจุบัน บรษัิทฯ มกีารสง่ออกสนิคา้ไปมากกวา่ 20 ประเทศ โดยผูน้ าเขา้หลัก ไดแ้ก ่กลุม่ประเทศสหภาพ

ยุโรปและเอเชยี ซึง่ทางบริษัทไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) 

GMP HACCP OHSAS ISO14001 ISO9001 BRC IFS และ Halal ทัง้หมด  

 

กระบวนการตกแตง่เนือ้เป็ดแยกสว่น 

 

 
 

 

เครือ่ง X-Ray เศษกระดกูในเนือ้เป็ดหลงัผา่นกระบวนการตดัแตง่ 
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ลกัษณะสนิคา้และผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) เป็ดตวั (Whole Duck and Griller)  

เป็ดตวัแบบดบิทีบ่รษัิทฯ ขายมอียู ่2 ประเภท คอื เป็ดแบบทัง้ตัว และเป็ดแบบแยกสว่น โดยเป็ดตัวแบบดบิ

สว่นใหญ ่ จะถกูจ าหน่ายในประเทศ  

 

2) เป็ดแยกสว่น (Cut-Up)   

เป็ดแยกสว่น คอืการแยกขายชิน้สว่นตา่งๆ ของเป็ด ไดแ้ก ่เนือ้หนา้อก น่องตดิสะโพก ปีก ขา สนัใน เป็นตน้ 

ซึง่เป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บความนยิมในตลาดตา่งประเทศ 

 

ผลติภัณฑเ์ป็ดแปรรูปพรอ้มปรุง (แบบดบิ) ของบรษัิทฯ 

 

 
 

 

3) ผลติภัณฑพ์ลอยได ้ (By-Product)   

ผลติภัณฑพ์ลอยไดเ้ป็นผลติภัณฑท์ีเ่หลอืจากการแยกสว่น เชน่ เลอืด กึน๋ เศษเนือ้ โครงกระดกูเป็ด เป็นตน้ 

ซีง่สามารถน าไปขายแกต่ลาดภายในประเทศได ้

 

4) อาหารแปรรูป (Cooked Products)  

บรษัิทฯ มหีน่วยงานวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารโดยเฉพาะ ทีมุ่่งเนน้ในการสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑใ์หม่ๆ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการผลติสนิคา้อาหารใหม้ีคุณภาพในดา้นคุณค่าทางโภชนาการ 

รสชาต ิและความปลอดภัย ซึง่ผลติภัณฑอ์าหารปรุงสกุนัน้ถูกน าไปจ าหน่ายทัง้ตลาดในประเทศและตลาด

ตา่งประเทศ  
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ตวัอยา่งผลติภัณฑอ์าหารแปรรูป 

   

    

 

ตวัอยา่งผลติภัณฑต์รา D-Duck 

 

 

 

5) ขนเป็ด (Feather)  

ขนเป็ดเป็นอกีหนึง่ผลติภัณฑท์ีส่รา้งมูลคา่เพิม่ใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยขนเป็ดแบบแหง้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

จะถกูจ าหน่ายไปยังคูค่า้ตา่งประเทศ  
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6. ธรุกจิอืน่ 

1) โรงบะหมี ่(Noodle) 

เพือ่สนับสนุนธรุกจิหลักของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึกอ่ตัง้โรงบะหมีเ่พือ่ผลติสนิคา้ประเภทแผน่แป้ง และ

ประเภทเสน้บะหมี ่โดยกลุม่ลกูคา้หลกั คอื กลุม่รา้นอาหาร โรงแรม และธรุกจิคา้ปลกี โรงบะหมีนั่น้เป็นธรุกจิ

ทีผ่ลติวัตถดุบิทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกับผลติภัณฑห์ลักของบรษัิทฯ โดยมจีุดประสงคห์ลักเพือ่เพิม่มลูคา่ของ

สนิคา้ในรูปแบบของผลติภัณฑอ์าหารพรอ้มรับประทาน  

 

2) ธรุกจิรา้นอาหารและรา้นกาแฟ 

ธุรกจิรา้นอาหารและรา้นกาแฟของบริษัทฯ ด าเนินการเพื่อมุ่งเนน้ในการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้ริโภคใหม้ากขึน้ 

บรษัิทฯ มธีุรกจิรา้นกาแฟ ภายใตแ้บรนด ์D-Duck โดยสาขาแรกเปิดด าเนนิการอยู่ดา้นหนา้ส านักงานใหญ่

ของบรษัิทฯ  

 

 

นอกจากนี ้ในเดอืนมถินุายน ปี 2560 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทนุในบรษัิท แมน ฟู้ด โฮลดิง้ส ์จ ากดั ซึง่เป็น

บรษัิทร่วมทนุระหวา่งบรษัิทฯ บรษัิท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์ จ ากดั (มหาชน) และนายไว ยนิ มาน แบง่

ออกเป็น 2 ธรุกจิหลักคอื ธรุกจิรา้นอาหาร และธรุกจิโรงงานผลติอาหาร  

 

 

3) โรงงานผลติไสก้รอก 

เดอืนมถินุายน ปี 2560 บรษัิทฯ ไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้ บรษัิท เอ็น เอส เดลคิาเทสเซน จ ากดั เพือ่ด าเนนิการ

เป็นโรงงานผลติไสก้รอก โดยสนิคา้จะจัดจ าหน่ายภายใตต้ราสนิคา้ของบรษัิทฯ อาทเิชน่ ไสก้รอกอาราบกิ ิ

ไสก้รอกโตเกยีว ไสก้รอกชสี หมชูาช ูเป็นตน้  
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โรงงานผลติไสก้รอกทีจ่ังหวดัปราจนีบรุ ี

 

 

ไสก้รอกทีผ่ลติเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
4)   ธรุกจิน าเขา้และสง่ออก  

 

จากความตอ้งการบรโิภคเนือ้เป็ดทีเ่พิม่มากขึน้ของตลาดโลกในปัจจุบนั และการเปิดประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน ทางบรษัิทฯ จงึไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทเพิม่เตมิในตา่งประเทศ เพือ่รองรับการน าเขา้และ

สง่ออกสนิคา้และผลติภัณฑก์ับตา่งประเทศมากขึน้ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 
 

      4.1 กลุม่บรษัิท วนิไทย ฟู้ด จ ากดั 

บรษัิท วนิไทย ฟู้ด (กมัพูชา) จ ากดั จดทะเบยีนและจัดตัง้ในประเทศกมัพูชา เพือ่ด าเนนิธรุกจิน าเขา้

ผลติภัณฑจ์ากเป็ด และด าเนนิกจิการรา้นอาหาร  

      4.2 บรษัิท เอเชยี แปซฟิิค เทรดดิง้ จ ากัด 

บรษัิท เอเชยี แปซฟิิค เทรดดิง้ จ ากดั จดทะเบยีนและจัดตัง้ในประเทศเวยีดนาม เพือ่ด าเนนิธรุกจิน าเขา้

ผลติภัณฑจ์ากเป็ด และจัดจ าหน่ายใหแ้กก่ลุม่ผูบ้รโิภคทอ้งถิน่  

 

      5)     การขายสนิคา้ออนไลน ์

              ปัจจุบนั บรษัิทมชีอ่งทางการขายสนิคา้ออนไลน ์หลายชอ่งทาง เชน่ ทาง Line Official id @daleeshop 

               Facebook Dalee Shop และชือ่รา้นคา้ Dalee_official_shop ทางแพลตฟอรม์ Shopee   
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ทัง้นีใ้นการด าเนนิงานในประเทศไทย ทางบรษัิทฯ ไดรั้บบตัรสง่เสรมิจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุเป็นจ านวน 11 บตัร ตามตารางดา้นลา่ง 

 บตัรสง่เสรมิเลขที ่
วนัทีอ่นุมตั ิ

ใหก้ารสง่เสรมิ 
วนัทีเ่ร ิม่มรีายได ้ วนัหมดอายุ กจิการ ประเภท หมายเหตุ 

1 1507(2)/2557 
26 กมุภาพันธ ์

2557 
3 มนีาคม 2558 2 มนีาคม 2566 ผลติลกูเป็ด 

1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัว ์

หรอืเลีย้งสตัว ์

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม  

บมจ.บางกอกแรน้ช ์

2 59-0898-0-00-1-0 18 เมษายน 2559 3 พฤษภาคม 2560 2 พฤษภาคม 2568 ผลติลกูเป็ด 
1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัว ์

หรอืเลีย้งสตัว ์

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม 

 บมจ.บางกอกแรน้ช ์

3 61-0644-0-001-0 25 ตลุาคม 2559 ยังไมไ่ดเ้ริม่ 8 ปี ผลติอาหารสตัว ์
1.6 กจิการผลติอาหารสตัว์

หรอืสว่นผสมอาหารสตัว ์

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม  

บมจ.บางกอกแรน้ช ์

4 1600(2)/2557 11 เมษายน 2557 15 พฤษภาคม 2558 14 พฤษภาคม 2566 ผลติไขเ่ป็ดเชือ้ 
1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัว ์

หรอืเลีย้งสตัว ์

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม  

บจก.บอีาร ์การเกษตร 

5 2101(2)/2557 4 สงิหาคม 2557 ยังไมไ่ดเ้ริม่ 8 ปี เลีย้งเป็ดเนือ้ 
1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัว ์

หรอืเลีย้งสตัว ์

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม  

บจก.บอีาร ์การเกษตร 

6 2102(2)/2557 4 สงิหาคม 2557 12 ตลุาคม 2562 11 ตลุาคม 2570 ผลติไขเ่ป็ดเชือ้ 
1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัว ์

หรอืเลีย้งสตัว ์

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม  

บจก.บอีาร ์การเกษตร 

7 60-1374-0-00-1-0 18 เมษายน 2559 ยังไมไ่ดเ้ริม่ 8 ปี ผลติไขเ่ป็ดเชือ้ 
1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัว ์

หรอืสตัวเ์ลีย้ง 

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม  

บจก.บอีาร ์การเกษตร 
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 บตัรสง่เสรมิเลขที ่
วนัทีอ่นุมตั ิ

ใหก้ารสง่เสรมิ 
วนัทีเ่ร ิม่มรีายได ้ วนัหมดอายุ กจิการ ประเภท หมายเหตุ 

8 60-1380-0-00-1-0 18 เมษายน 2559 ยังไมไ่ดเ้ริม่ 8 ปี ผลติไขเ่ป็ดเชือ้ 
1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัว ์

หรอืสตัวเ์ลีย้ง 

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม  

บจก.บอีาร ์การเกษตร 

9 60-1381-0-00-1-0 18 เมษายน 2559 ยังไมไ่ดเ้ริม่ 8 ปี เลีย้งเป็ดเนือ้ 
1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัว ์

หรอืเลีย้งสตัว ์

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม  

บจก.บอีาร ์การเกษตร 

10 58-2094-0-01-1-0 28 กรกฎาคม 2558 26 สงิหาคม 2558 25 สงิหาคม 2566 เลีย้งเป็ดเนือ้ 
1.5 กจิการขยายพันธุส์ตัว ์

หรอืเลีย้งสตัว ์

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม  

บจก.บเีอ็ม การเกษตร 

11 61-1140-0-00-1-2 20 กนัยายน 2561 ยังไมไ่ดเ้ริม่ 8 ปี 

ผลติเป็ดช าแหละ

และขนเป็ด

อบแหง้ 

1.9 กจิการฆา่และช าแหละ

สตัว ์และ 

1.17 กจิการผลติผลติภัณฑ์

จากผลพลอยได ้หรอืเศษ

วสัดทุางการเกษตร 

ไดรั้บบตัรสง่เสรมิในนาม 

บจก.วนิไทย ฟู้ด 
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กจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ จากกจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

  
2564 2563 2562 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

กจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์       
  

รายไดจ้ากธุรกจิตน้น า้ 755 27 460 29 810 31 

รายไดจ้ากธุรกจิปลายน า้ 2,025 73 1,121 71 1,762 69 

ผลติภัณฑเ์นือ้เป็ด 1,805 65 1,005 64 1,514 59 

ผลติภัณฑพ์ลอยไดแ้ละอืน่ๆ 219 8 116 7 248 10 

รวมรายไดจ้ากกจิการในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 2,780 100 1,581 100 2,572 100 

 

The Duck-to-Holding Company (DTH) ด าเนนิธรุกจิการผลติเป็ดครบวงจรในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เชน่เดยีวกับ

กจิการในประเทศไทย ยกเวน้ธุรกจิอาหารสัตว ์ซึง่ไดจั้ดซือ้จากคู่คา้ในประเทศเนเธอร์แลนด ์โดย DTH ด าเนิน

กจิการครอบคลมุตัง้แตต่น้น ้าจนถงึปลายน ้า ไดแ้ก ่ธุรกจิเลีย้งพ่อแม่พันธุเ์ป็ด ธุรกจิโรงฟักไขเ่ป็ดเนื้อ ธุรกจิฟารม์

เลีย้งเป็ดผ่านเกษตรกรคู่สัญญา (Contract farm) และธุรกจิโรงช าแหละและแปรรูปเนื้อเป็ดปรุงสกุ โดยกจิการ

เลีย้งพ่อแม่พันธุเ์ป็ดและการควบคมุและประสานงานการเลีย้งพ่อแมพั่นธุเ์ป็ดผ่านเกษตรกรคูส่ญัญา การฟักไขเ่ป็ด

เนื้อ และการควบคุมและประสานงานการเลีย้งเป็ดเนื้อผ่านเกษตรกรคู่สัญญานัน้ ด าเนินการโดย Duck-To Farm 

(DTF) กจิการโรงงานช าแหละเป็ดด าเนนิการโดย Tomassen Duck-To BV (TDT) สว่นกจิการโรงงานแปรรูปเนื้อ

เป็ดปรุงสกุ ด าเนินการโดย Lucky Duck (LD) ซึง่บรษัิททัง้สามเป็นบรษัิทย่อยในเครือ โดย DTH ถอืหุน้รอ้ยละ 

100 กลุ่มบริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด ์ด าเนินกจิการอยู่ในเมือง Ermelo (TDT และ DTF) และ Uden (LD) 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังมบีรษัิทย่อยอืน่ๆ ไดแ้ก่ Canature ซึง่เป็นบรษัิทตัวแทนจ าหน่ายสนิคา้น าเขา้จากเอเซยี  

และ Tomassen Transport (TT) ซึง่ด าเนินธุรกจิขนสง่สนิคา้เนื้อเป็ด และในปี 2562 บรษัิท Weng Fat Kosovo 

(WFK) เป็นบรษัิทย่อยในประเทศโคโซโวในยุโรปตะวันออกเฉียงใตท้ี ่DTH ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 60 โดยบรษัิท WFK 

เป็นสายการผลติใหมใ่นการแปรรูปผลติภัณฑเ์ป็ดซึง่เริม่ด าเนนิการในปี 2563  

 

1. ธรุกจิฟารม์เลีย้งพ่อแมพั่นธุ ์
 

การเลีย้งพ่อแม่พันธุเ์ป็ด ด าเนนิการโดย DTF ซึง่น าเขา้พ่อแม่พันธุท์ีไ่ดรั้บความนิยมสงูในทวปียุโรป โดยลูกเป็ด

พ่อแม่พันธุท์ีน่ าเขา้มานัน้จะถูกน ามาเลีย้งในฟารม์ของ DTF ทีม่กีารควบคมุอณุหภูมแิละความชืน้ใหแ้ก่ลกูเป็ดพ่อ

แมพั่นธุท์ัง้หมด 

 

ทัง้นี้ หลังจากซือ้ทีด่นิของฟาร์มในปี 2559 DTF ไดม้กีารลงทุนตดิตัง้แผงเซลลพ์ลังงานแสงอาทติยก์ว่า 7,500 

แผงบนหลังคาของอาคารฟาร์มทีซ่ือ้มาดังกล่าว ท าใหปั้จจุบันทาง DTF สามารถผลติพลังงานไฟฟ้าไดเ้องกว่า 

2,000,000 กโิลวตัตช์ัว่โมง และสามารถน าไปใชง้านกบัโรงเชอืดและหอ้งเย็นของบรษัิทและบรษัิทในเครอืได ้
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ฟารม์พ่อแมพั่นธุท์ีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนดท์ีต่ดิตัง้แผงเซลลพ์ลังงานแสงอาทติย์ 

 

 
 

2. ธรุกจิโรงฟักไข ่

DTF จะรับซือ้ไขเ่ป็ดจากเกษตรกรคูส่ญัญาโดยช าระคา่ซือ้ไขเ่ป็ดทีท่กุสิน้เดอืน หรอืน าไขจ่ากฟารม์พ่อแม่พันธุเ์ป็ด

ของ DTF เอง และน าเขา้โรงฟักไข ่โดยโรงฟักไขจ่ะด าเนนิการผลติลูกเป็ดอายุหนึง่วัน (Day-Old Duck) โดยรับ

ไขเ่ป็ดจากฟารม์พ่อแม่พันธุ ์2 ครัง้ตอ่สปัดาห ์มาบม่ฟักในโรงฟักไขแ่บบปิดดว้ยเครือ่งจักรทีท่ันสมัย มกีารควบคมุ

ความสะอาด ปลอดจากเชือ้โรค เพือ่ใหไ้ดอ้ัตราการฟักไขท่ีส่งูและสม ่าเสมอ ปัจจุบันก าลังการผลติทีโ่รงฟักไขอ่ยู่

ทีป่ระมาณ 173,000 ฟองตอ่สปัดาห ์

ธุรกจิโรงฟักไข่ของ DTF ไดด้ าเนินการตามมาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) และ 

DQP (Duck Quality Programmed) ซึ่งเป็นมาตรฐานของ The Netherlands Food and Consumer Product 

Safety Authority นอกจากนี้ยังผ่านการตรวจสอบและไดรั้บการรับรองคุณภาพในการผลติและด าเนินการโดย

ประเทศตา่งๆ เชน่ ประเทศไทย เกาหลใีต ้รัสเซยี และแคนาดา เป็นตน้ เพือ่ใหผ้ลติภัณฑเ์นือ้เป็ดทีผ่ลติไดใ้นการ

ผลติขัน้ปลายน ้าไดรั้บอนุญาตในการสง่ออก มาตรฐานต่างๆ ดังกล่าว ไดส้รา้งความมั่นใจใหแ้ก่ลูกคา้ของกลุ่ม

บรษัิทในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ในดา้นคณุภาพของเนือ้เป็ดมาอยา่งตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานาน 

 

3. ธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ดเนือ้ 

DTF เป็นผูค้วบคมุการเลีย้งเป็ดเนื้อของเกษตรกรคู่สญัญา โดยบรษัิทไม่ไดม้กีารเลีย้งเป็ดเนื้อดว้ยตนเอง แตเ่ป็น

การว่าจา้งเกษตรกรคู่สัญญาในการเลี้ยง เนื่องจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเจริญในดา้น

เกษตรกรรม จงึมเีกษตรกรทีม่คีณุภาพประกอบอาชพีเป็นเกษตรกรคูส่ญัญาอยูม่าก 

 

DTF มขีอ้ตกลงกบัเกษตรกรคูส่ญัญา โดยใหเ้กษตรกรรับซือ้ลกูเป็ดอาย ุ1 วนั (Day-Old Duck) จากโรงฟักไขข่อง 

DTF และเกษตรกรตกลงว่าจะท าการขายคนืเป็ดเนื้อทีเ่ลีย้งไดค้รบอายุและตามน ้าหนักทีก่ าหนดใหแ้ก่ TDT ซึง่

ประกอบกจิการโรงงานช าแหละเป็ด นอกจากนี้ DTF ยังมหีนา้ทีข่ายอาหารสตัว ์ซึง่ซือ้มาจากโรงงานผูผ้ลติอาหาร

สตัวภ์ายนอก และน ามาขายตอ่ใหแ้กเ่กษตรกรคูส่ญัญาตา่งๆ ซึง่วธิกีารนี ้ชว่ยลดตน้ทนุในการซือ้อาหารสตัวใ์หแ้ก่

เกษตรกร เนื่องจาก DTF มอี านาจในการต่อรองราคาจากผูข้ายอาหารสัตวต์่างๆ เพราะมกีารจัดซือ้ดว้ยปรมิาณที่

มาก  

 

4. ธรุกจิโรงงานช าแหละและแปรรูป 

TDT ด าเนินกจิการโรงงานช าแหละเป็ด โดยรับซือ้เป็ดเนื้อทีเ่จรญิเตบิโตเต็มวัยคนืจากเกษตรกรคู่สัญญา และ

น าเขา้สูก่ระบวนการช าแหละเป็ด ซึง่โรงงานช าแหละเป็ดของ TDT เป็นโรงงานช าแหละเป็ดทีม่คีวามทนัสมัยทีส่ดุ

ในโลกแหง่หนึง่  
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โรงงานช าแหละเนื้อเป็ดของ TDT ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน IFS (International Food Standard) และ BRC 

(Global Standard for Food Safety ของ BRC หรือ British Retail Consortium)  ซึ่งมาตรฐานต่างๆ นี้ เ ป็น

มาตรฐานทีจ่ าเป็นในการด าเนินกจิการโรงงานช าแหละเนื้อเป็ด ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงาน The Netherlands 

Food and Consumer Product Safety Authority  

ผลติภัณฑท์ี ่TDT ผลติไดส้ว่นใหญ่เป็นเป็ดดบิแบบทัง้ตัว ทีถู่กน ามาจัดจ าหน่ายในทวปียุโรป ทัง้นี้ TDT ไดต้ดิตัง้

แผงเซลลพ์ลังงานแสงอาทติยจ์ านวน 4,500 แผ่นบนหลังคาโรงช าแหละ และมกี าลังการผลติพลังงานไฟฟ้าได ้

1,200,000 กโิลวัตตต์่อชั่วโมง พลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้าก TDT และ DTF สามารถน ามาใชง้านในโรงช าแหละ

เป็ดและหอ้งเย็นของบรษัิท 

 

โรงงานช าแหละและแปรรูปทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

 

โรงงานอาหารแปรรูปปรุงสุก ด าเนินการโดย Lucky Duck ซึง่เป็นโรงงานผลติเนื้อเป็ดปรุงสุกส าเร็จรูปพรอ้ม

รับประทาน นอกจากนี้ Lucky Duck ยังมกีารแปรรูปผลติภัณฑช์นดิอืน่ๆ ดว้ย ไดแ้ก ่หมูแดง หมูกรอบ และไกห่มัก

แปรรูปปรุงสุก รวมถึงมีการขายเครื่องเทศชนิดต่างๆ เช่น กระเทียม ผ่านวธิีการซื้อมาขายไป (trading) เพื่อ

จ าหน่ายใหแ้กร่า้นอาหารจนีในประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละสหภาพยโุรป รวมถงึซปุเปอรม์ารเ์ก็ต เพือ่กระจายสนิคา้สู่

ผูบ้รโิภคอกีดว้ย  

 

การตลาดและการแขง่ขนั 

 

ตลาดหลักของบรษัิทฯ คอืตลาดเนือ้เป็ดแปรรูปพรอ้มปรุงและเนือ้เป็ดแปรรูปปรุงสกุ (หรอืผลติภัณฑป์ลาย

น ้า) ซึง่ขายใหแ้กล่กูคา้ในประเทศไทย ตลาดสง่ออกจากไทยไปยังทวปียโุรปและประเทศญีปุ่่ น และตลาดในทวปี

ยโุรปของกลุม่บรษัิท DTH 

 

1) อุตสาหกรรมเนือ้เป็ดในประเทศไทย  
 

จากการประมาณการของบรษัิทฯ ปัจจุบันตลาดเนื้อเป็ดในประเทศไทย มคีวามตอ้งการบรโิภคอยู่ทีร่ะดับ

ประมาณ 90,000 – 95,000 ตนัตอ่ปี และมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสมราวรอ้ยละ 2-4 ตอ่ปี อตุสาหกรรมเนือ้เป็ดใน

ประเทศไทย เป็นอตุสาหกรรมทีม่ผีูป้ระกอบการนอ้ยราย โดยผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ประมาณวา่ บรษัิทฯ มสีว่นแบง่

ทางการตลาดของตลาดเนื้อเป็ดในประเทศ ทีผ่ลติโดยผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมราวครึง่หนึง่ ภายหลงัจากการ

หักสว่นแบง่ทางการตลาดของผูเ้ลน่รายเล็กออกไปแลว้ ซึง่ผูเ้ลน่รายเล็กมสีว่นแบง่ทางการตลาดราวรอ้ยละ 5–10 

โดยพันธุข์องเป็ดเนื้อทีเ่ป็นทีน่ิยมเลีย้งในประเทศไทย คอืเป็ดพันธุปั์กกีง่ (โดยเฉพาะเป็ดพันธุเ์ชอรี่ ซึง่เป็นเป็ด

สายพันธุย์อ่ยของเป็ดพันธุปั์กกิง่) สว่นเป็ดสายพันธุอ์ ืน่ๆ เชน่ เป็ดเทศ (Muscovy) หรอื โป๊ยฉ่าย (Mulard) ไมค่อ่ย
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นิยมเลีย้งมากนัก เนื่องจากเนื้อเป็ดทีไ่ดจ้ะมมีันนอ้ย และรสชาตไิม่ถูกปากผูบ้รโิภค สว่นเป็ดไล่ทุ่งซึง่เลีย้งโดย

เกษตรกรรายยอ่ยและไมไ่ดเ้ลีย้งเป็นแบบอตุสาหกรรมนัน้ สว่นใหญเ่ป็นการเลีย้งเพือ่เอาไขเ่ป็ดเป็นหลกั 

ผูเ้ลน่อตุสาหกรรม มคีวามรูค้วามช านาญในการเลีย้งเป็ดแบบอตุสาหกรรมขนาดใหญ ่และประกอบกจิการใน

ธุรกจิเป็ดตัง้แต่ตน้น ้าไปจนถงึปลายน ้า ไดแ้ก่ กจิการเลีย้งพ่อแม่พันธุ ์กจิการการฟักไข่เป็ด กจิการการเลีย้งเป็ด

เนื้อ และกจิการช าแหละเป็ดและแปรรูปอาหารจากเนื้อเป็ด รวมถงึผลติภัณทต์่อเนื่อง เช่น ขนเป็ด นอกจากนี้ 

กจิการผลติอาหารสัตว ์มักถูกรวมอยู่ในธุรกจิการเลีย้งเป็ดดว้ย เนื่องจากอาหารสัตวเ์ป็นตน้ทุนหลักของเนื้อเป็ด 

สว่นกจิการพัฒนาสายพันธุเ์ป็ดนัน้ ไม่มกีารด าเนนิงานในประเทศไทย เนื่องจากผูเ้ลน่ทีพั่ฒนาสายพันธุเ์ป็ดเนือ้นัน้ 

มีจ านวนนอ้ยรายในโลก และด าเนินกจิการอยู่ในตลาดเป็ดขนาดใหญ่ ในทวีปยุโรปและประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีเป็นหลกั 

ผลประโยชน์ทีผู่เ้ลน่ในอตุสาหกรรมผลติเนื้อเป็ด ไดรั้บจากการท ากจิการแบบครบวงจรในห่วงโซ่กจิกรรม 

(Value chain) คอื ความสามารถในการควบคุมคุณภาพเนื้อเป็ดใหอ้ยู่ในระดับสูงและคงทีอ่ย่างสม ่าเสมอ การ

ควบคมุปรมิาณการผลติและการประสานงานระหวา่งกจิกรรมจากตน้น ้าไปจนถงึปลายน ้าไดด้ ีและการควบคมุตน้ทนุ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผูเ้ล่นรายใหม่อาจเขา้มาประกอบกจิการในธุรกจิเป็ดไดย้าก เนื่องจากตอ้งมกีารลงทุนสงู และตอ้งสั่งสม

ประสบการณ์ในการเลีย้งและเพาะพันธุเ์ป็ด เพือ่ใหเ้นื้อเป็ดมสีดัสว่นเนื้อทีส่งู สดัสว่นไขมันทีต่ า่ และเป็ดทีเ่ลีย้งมี

การบริโภคอาหารสัตว์ที่ไม่มากจนเกินไป (หรือมีอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารสัตว์เป็นเนื้อเป็ด หรือ Feed 

Conversion Ratio – FCR ทีส่ามารถแข่งขันได)้ และสามารถผลติเนื้อเป็ดทีม่คีุณภาพด ีเป็นทีย่อมรับของตลาด 

นอกจากนี ้ธรรมชาตขิองเป็ดยังแตกตา่งจากธรรมชาตขิองไก ่ท าใหล้กัษณะการเลีย้งมคีวามแตกตา่งกนั เชน่  การ

จัดวางต าแหน่งอปุกรณ์ (layout) การควบคมุความชืน้ ระยะเวลาในการเลีย้ง สว่นผสมของอาหารและสตูรอาหาร 

การบรหิารการเลีย้งและโรงช าแหละ รวมถงึกระบวนการถอนขนเป็ดยังมคีวามซับซอ้นกวา่ไก ่ท าใหเ้ป็นเรือ่งไม่ง่าย

นักทีผู่ผ้ลติเนือ้ไกจ่ะผันตัวเองเป็นผูผ้ลติเนือ้เป็ดได ้ 

ลกูคา้สว่นใหญข่องผูผ้ลติเนื้อเป็ดอตุสาหกรรม สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 กลุม่หลกัดว้ยกนั ไดแ้ก ่

• ผูป้ระกอบการในธุรกจิโรงแรมและรา้นอาหาร (Horeca) โดยกลุ่มลูกคา้มีไดต้ัง้แต่ลูกคา้รายใหญ่ ซึง่

ด าเนินกจิการเป็นผูป้ระกอบการทีม่ีโครงข่ายขนาดใหญ่ (Hotel chains หรือ Restaurant chains) ไล่ไปจนถึง

ลกูคา้รายเล็กตา่งๆ และลกัษณะการขายของลกูคา้กลุม่นีเ้ป็นแบบธรุกจิถงึธรุกจิ  

• ผูค้า้สง่เนือ้เป็ด ซึง่เป็นผูก้ระจายสนิคา้ใหก้บัรา้นอาหารรายเล็ก หรอืผูค้า้รายยอ่ยตา่งๆ 
• ผูบ้ริโภครายย่อย ซึง่ซื้อสนิคา้ผ่านผูค้า้รายย่อย และผูค้า้ปลีกต่างๆ ซึง่รวมถึงช่องทางการขายแบบ

โมเดริน์เทรด โดยเป็นการกระจายสนิคา้ผ่านรา้นคา้ปลกีแบบสมัยใหมต่า่งๆ 

ในขณะทีผู่ผ้ลติเนื้อเป็ดรายย่อย หรอืผูผ้ลติในระดับภูมภิาคทีไ่ม่ไดด้ าเนนิธุรกจิเป็นแบบอตุสาหกรรมขนาด

ใหญ่ มักขายสนิคา้ใหก้ับผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร และผูค้า้รายย่อยทีม่ขีนาดเล็กกวา่ เนื่องจากผูผ้ลติเนื้อเป็ด

รายย่อยมักมขีนาดธุรกจิทีเ่ล็กกวา่ และอาจผลติเนื้อเป็ดทีม่คีวามสม ่าเสมอของคณุภาพทีด่อ้ยกวา่ผูผ้ลิตรายใหญ่ 

เนื่องจากผูผ้ลติรายเล็กมักมกีารลงทนุในการพัฒนาระบบการเพาะพันธุแ์ละเลีย้งเป็ดเนื้อทีน่อ้ยกวา่ผูผ้ลติรายใหญ่ 

นอกจากนี ้ในตลาดสง่ออกเนือ้เป็ดทีม่อีตัราการเตบิโตสงูนัน้ ผูผ้ลติเนือ้เป็ดรายยอ่ย หรอืผูผ้ลติในระดบัภมูภิาคอาจ

ไมไ่ดรั้บการรับรองตามมาตรฐานการสง่ออก ท าใหไ้มส่ามารถสง่ออกผลติภัณฑไ์ปยังตา่งประเทศได ้ 

 

กลุม่ลกูคา้ในประเทศไทยของบรษิทัฯ 
 

กลุม่ลกูคา้ในประเทศของบรษัิทฯ แบง่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ใหญด่งันี ้ 

• ผูป้ระกอบการในธรุกจิโรงแรมและรา้นอาหารขนาดใหญ ่(Horeca หรอื Hotel, Restaurants and Catering) 

ซึ่งลูกคา้กลุ่มนี้ด าเนินกิจการเป็นสายธุรกิจ (Hotel chains หรือ Restaurant chains) หรือเป็นลูกคา้โรงแรม 

รา้นอาหาร และผูใ้หบ้รกิารอาหารขนาดใหญ่ ลักษณะการขายสนิคา้ใหแ้กล่กูคา้กลุม่นี้เป็นแบบธุรกจิถงึธุรกจิ โดย

ลกูคา้ส าคญัของบรษัิทฯ เชน่ รา้นอาหาร MK  ภัตตาคาร Four seasons และครัวการบนิไทย เป็นตน้ 

• กลุม่รา้นคา้ปลกีสมัยใหม่ ไดแ้ก ่ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตและไฮเปอรม์ารเ์ก็ต เชน่ แมคโคร บิ๊กซ ีท๊อปส ์ทีก่ระจาย
สนิคา้ต่อไปยังกลุ่มผูด้ าเนินการรา้นอาหารรายย่อยในพื้นทีท่ีร่า้นคา้ปลกีนั้นๆ ตัง้อยู่ และ กลุ่มผลติภัณฑพ์รอ้ม

รับประทานส าหรับ ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ไปปรุงหรอืรับประทานส าเร็จทีบ่า้น 

• กลุ่มลูกคา้ขายส่ง ขายปลกีและลูกคา้รายย่อย ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้ขายส่งทีรั่บหนา้ทีก่ระจายสนิคา้ต่อให ้
ผูบ้รโิภครายย่อยและรา้นอาหารขนาดเล็ก หรือเป็นกลุ่มลูกคา้รายย่อยขนาดเล็กอืน่ๆ ซึง่ซือ้สนิคา้โดยตรงจาก

บรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ แบง่กลุม่ลกูคา้เพิม่ตามวธิกีารกระจายสนิคา้ และทีต่ัง้ของลกูคา้ไดด้งันี ้

o กลุม่ลกูคา้ทีม่ารับเองหนา้โรงงาน ซึง่สว่นมากเป็นผูค้า้สง่เนือ้เป็ดซึง่เป็นผูก้ระจายสนิคา้ใหก้ับรา้นอาหาร

รายเล็ก หรอืผูค้า้รายยอ่ยตา่งๆ 

o กลุม่ลกูคา้ทีท่างบรษัิทฯ น าสนิคา้ไปสง่ในบรเิวณ กทม. และปรมิณฑล 

o กลุม่ทีท่างบรษัิทฯ น าสนิคา้ไปสง่ในตา่งจังหวดั 
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กลยทุธก์ารขยายตลาดในประเทศไทย  
 

ตลาดในประเทศยังคงมคีวามส าคัญกับบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มุ่งเนน้ในการพัฒนาผลติภัณฑเ์พื่อใหต้รงกับ

ความตอ้งการของลกูคา้รายใหญข่องบรษัิทฯ เพือ่รักษาสว่นแบง่ทางการตลาดในประเทศใหอ้ยูใ่นระดบัสงู  

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังเนน้ในการขยายฐานลกูคา้ โดยเจาะกลุม่ลกูคา้กลุ่มใหม่ในประเทศมากขึน้ ผ่านการ

พัฒนาผลติภัณฑเ์นือ้เป็ดแปรรูปชนดิตา่งๆ เพือ่ใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้กลุม่ใหม่ๆ  โดยบรษัิทฯ มุง่มั่นใน

การพัฒนาผลติภัณฑท์ีม่มีูลคา่สงู เพือ่ป้อนสูต่ลาดมากขึน้ เชน่การพัฒนาและผลติอาหารแปรรูปพรอ้มรับประทาน 

(ready-to-eat) ส าหรับลูกคา้รายย่อยที่มีพฤติกรรมซื้ออาหารส าเร็จรูปพรอ้มรับประทาน และน ามาอุ่นเพื่อ

รับประทานทีบ่า้น ซึง่ผลติภัณฑด์ังกลา่วสามารถเจาะกลุม่ลูกคา้ทีม่วีถิชีวีติเร่งรีบมากขึน้ นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ยัง

พัฒนาผลติภัณฑอ์าหารแปรรูปพรอ้มเสริ์ฟ (ready-to-serve) ซึง่เป็นผลติภัณฑอ์าหารปรุงสกุส าหรับกลุ่มลูกคา้

โรงแรมและรา้นอาหาร (Horeca) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส าหรับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึง่อาจยังไม่

มคีวามพรอ้มในการปรุงอาหารจากเนื้อเป็ดใหม้รีสชาตถิูกปากของลูกคา้ หรือตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการ

เตรียมอาหารเพื่อบรกิารแก่ลูกคา้ เนื่องจากการปรุงอาหารจากเนื้อเป็ด มักตอ้งการความช านาญเป็นพเิศษ เป็น

เพราะเนื้อเป็ดนัน้เป็นเนื้อสัตวท์ีจั่ดประเภทอยู่ตรงกลางระหว่างเนื้อขาว (เชน่ เนื้อไก่หรือเนื้อหมู) และเนื้อแดง 

(เชน่ เนือ้ววั) ท าใหก้ารปรุงเนือ้เป็ดจ าตอ้งมวีธิเีฉพาะตวั เพือ่ใหไ้ดร้สชาตขิองเนือ้ทีด่ ีโดยการพัฒนาผลติภัณฑท์ัง้

สองประเภทดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลติภัณฑเ์พื่อใหต้รงกับความตอ้งการของลูกคา้ที่

เปลีย่นไป ตลอดจนการขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายใหแ้ก่บรษัิทฯ ไปในต่างจังหวัดใหม้ากขึน้ เพื่อ

ขยายฐานลกูคา้ใหม้ากขึน้อกีดว้ย 

 

2) อุตสาหกรรมเนือ้เป็ดในยุโรป  
 

ทวปียุโรปเป็นภูมภิาคทีม่กีารบรโิภคเนื้อเป็ดมากเป็นล าดับสองของโลก โดยมกีารบรโิภค 520,000 ตันตอ่ปี 

ในชว่งระหว่างปีพ.ศ. 2543-2562 และมอีัตราการขยายตัวเฉลีย่อยู่ที ่ประมาณรอ้ยละ 1.2 ต่อปี ทัง้นี้ประเทศทีม่ี

การบรโิภคเนือ้เป็ดมากทีส่ดุในภมูภิาคนีค้อื ฝร่ังเศส เป็นผลมาจากความนยิมในการรับประทานตบัเป็ด (Foie gras) 

ซึง่เป็นหนึง่ในอาหารประจ าชาตทิีไ่ดรั้บความนิยมสงู นอกจากนี้ ยังมกีารน าเนื้อเป็ดมาเป็นสว่นประกอบส าคัญใน

อาหารหลากหลายประเภท โดยฝร่ังเศสเป็นประเทศที่มีการบริโภคเนื้ อเป็ดต่อหัวประชากร (per capita 

consumption) ทีส่งูทีส่ดุในโลก ท าใหอ้ตุสาหกรรมเลีย้งเป็ดเพือ่การผลติตับเป็ดและเนื้อเป็ดส าหรับการบรโิภค มี

ขนาดใหญแ่ละขยายตวัตอ่เนือ่ง สว่นประเทศผูบ้รโิภคเนือ้เป็ดในยโุรปทีใ่หญร่องลงมา ไดแ้ก ่เยอรมัน และฮงัการ ี 

 

อุตสาหกรรมเนือ้เป็ดสดในทวปียโุรป 
 

ส าหรับอตุสาหกรรมเนื้อเป็ดสดในประเทศยุโรปเป็นการแขง่ขันกันระหวา่งกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรปดว้ย

กนัเองเป็นหลกั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เยอรมัน ฮงัการ ีและโปแลนด ์นับเป็นฐานการผลติเป็ดสดทีส่ าคัญในสหภาพ

ยโุรป  

ทัง้นี้ปัจจุบัน กลุม่บรษัิทฯ นับเป็นผูผ้ลติเป็ดสดรายใหญ่ในทวปียุโรป และเป็นผูผ้ลติเป็ดเพยีงรายเดยีวใน

ประเทศเนเธอร์แลนด ์โดยบรษัิทฯ ไดข้ยายก าลังการผลติขึน้มาทีป่ระมาณ 9 ลา้นตัวต่อปี เพื่อตอบสนองต่ออุป

สงคข์องผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มากขึน้ และเป็นผลมาจากการปิดตัวลงของคู่แข่งเพียงรายเดยีวของบรษัิทฯ ในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์โดยกลุม่บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะเพิม่สนิคา้ประเภทเนื้อเป็ดสดใหม้ากขึน้ เพือ่ทีจ่ะสามารถเพิม่อัตราการ

ท าก าไรของกลุม่บรษัิทใหส้งูขึน้ในอนาคต 

 

อุตสาหกรรมเนือ้เป็ดปรุงสุกในทวปียโุรป 
 

ส าหรับอตุสาหกรรมเนือ้เป็ดปรุงสกุในประเทศยโุรปเป็นการแขง่ขนักนัระหวา่งกลุม่ผูผ้ลติในประเทศไทยและ

กลุม่ผูผ้ลติในประเทศจนีเป็นหลัก โดยตัง้แตปี่ 2556 สาธารณรัฐประชาชนจนี ซึง่เป็นผูส้ง่ออกเนื้อเป็ดรายใหญ ่ถกู

ก าหนดก าแพงภาษีส าหรับเนื้อเป็ดปรุงสุกในอัตรา ทีสู่งกว่าผูส้่งออกรายอืน่ เนื่องจากการน าเขา้เนื้อเป็ดจาก

ประเทศจนีนัน้เขา้ข่ายการทุ่มตลาด ในทางกลับกันประเทศไทยไดรั้บผลประโยชน์ดา้นโควตาจากสหภาพยุโรป 

โดยเนื้อเป็ดปรุงสุกนั้นจะเสียภาษีในอัตราที่ต ่ากว่าเป็ดปรุงสุกที่น าเขา้จากประเทศจีน ส่วนประเทศอื่นๆ 

นอกเหนอืจากไทย ไดรั้บโควตาน าเขา้เนื้อเป็ดปรุงสกุเป็นปรมิาณในสดัสว่นทีน่อ้ยกวา่ประเทศไทย ซึง่ระบบโควตา

นี้มปีระโยชน์ต่อประเทศไทย เนื่องจากในกรอบอัตราภาษีต ่านัน้ มปีรมิาณการน าเขา้เนื้อเป็ดทีไ่ดรั้บอนุญาตมาก

เพียงพอ เมื่อเทยีบกับปริมาณการส่งออกเนื้อเป็ดของไทยในแต่ละปี ในขณะทีผู่ผ้ลติรายใหญ่ คอื สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีทีด่อ้ยกว่าประเทศไทย ท าใหผู้ผ้ลติเนื้อเป็ดจากประเทศจนี ตอ้งกด

ราคาขายสง่ออกเนือ้เป็ดปรุงสกุลงมา เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัไดก้บัสนิคา้จากประเทศไทย 

 



                                                                               บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่1 หน้าที ่24 

กลยทุธก์ารขยายตลาดในตา่งประเทศ 
 

ส าหรับอุตสาหกรรมเนื้อเป็ดสดในทวปียุโรปนัน้ บรษัิทฯ จะเนน้ใชก้ลยุทธ์ในการควบคุมตน้ทุนการผลติ 

ประกอบกับการใชป้ระโยชนจ์ากอ านาจการตอ่รองราคาทีส่งูขึน้ อันเป็นผลมาจากการทีปั่จจุบัน บรษัิทฯ เป็นผูผ้ลติ

เป็ดรายเดยีวในประเทศเนเธอรแ์ลนดเ์พือ่เพิม่ผลก าไรใหก้ับบรษัิทฯ ในระยะยาว ส าหรับดา้นอตุสาหกรรมเนื้อเป็ด

ปรุงสกุในทวปียุโรปนัน้ ถงึแมบ้รษัิทจะไดรั้บผลกระทบจากการแขง่ขันดา้นราคาอย่างหนักจากผูป้ระกอบการจาก

ประเทศจนี บรษัิทฯ ยังคงมนีโยบายทีจ่ะรักษาสว่นแบง่การตลาดในยุโรปไวด้ว้ยการน าเสนอผลติภัณฑเ์ป็ดแปรรูป

ใหม่ๆ กับลูกคา้ในทวปียุโรป อย่างไรก็ด ีบริษัทฯ ยังมีแผนทีจ่ะขยายตลาดเขา้ไปในประเทศเพื่อนบา้นในแถบ

ภมูภิาคเอเชยี และ เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เพือ่มาชว่ยชดเชยก าไรสว่นทีล่ดลงอนัเนือ่งมาจากการแขง่ขนัดงักล่าว

อกีดว้ย 

 

การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

 

 1) การจดัหาวตัถดุบิของการผลติในประเทศไทย 

 

วตัถดุบิทีส่ าคัญในกระบวนการผลติและแปรรูปเป็ดของบรษัิทฯ ในประเทศไทย คอื เป็ดเนือ้เพือ่แปรรูป พ่อแม่

พันธุเ์ป็ด และวตัถดุบิอาหารสตัว ์

 

การจดัหาเป็ดเนือ้เพือ่แปรรูป 
 

เป็ดเนือ้เป็นวตัถดุบิทีส่ าคัญของกระบวนการแปรรูปเป็ด บรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งจัดหาเป็ดเนื้อทีม่คีวามสมบรูณ์ให ้

เพียงพอต่อประมาณการการผลติเป็ดสดและเป็ดแปรรูปของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะจัดหาเป็ดเนื้อทัง้จากฟาร์ม

เลี้ยงเป็ดเนื้อของบริษัทฯ (Commercial Farm) และจากฟาร์มของเกษตรกรคู่สัญญาของบริษัทฯ (Contract 

Farm) ตามทีต่กลงกนัในสญัญาซือ้ขายเป็ด อาหารส าเร็จรูปและยา ซึง่บรษัิทฯ ไดก้ าหนดปรมิาณการรับซือ้คนืเป็ด

เนื้อไว ้หากผูเ้ลีย้งเป็ดผดินัด ผดิสัญญา ไม่ขายเป็ดคนืใหแ้ก่บรษัิทฯ ตามเวลาและจ านวนทีก่ าหนด ผูเ้ลีย้งเป็ด

จะตอ้งช าระเบีย้ปรับใหแ้กบ่รษัิทฯ  

บรษัิทฯ ไมม่กีารพึง่พาการรับซือ้เป็ดจากเกษตรกรรายใดรายหนึง่ เนือ่งจากบรษัิทฯ มจี านวนคูเ่กษตรคูส่ญัญา

จ านวนมาก และกระจายตัวอยู่ในพื้นทีท่ีห่ลากหลาย เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่งของการระบาดของโรคใน

บรเิวณใดบรเิวณหนึ่ง และเพื่อลดความเสีย่งจากการขาดแคลนเป็ดเนื้อเพื่อแปรรูป การคัดเลอืกฟาร์มเลีย้งเป็ด

คู่สัญญาเป็นสิง่ส าคัญ โดยบริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดหลักการคัดเลอืกฟาร์มทีช่ัดเจน ทัง้ทางดา้นความรู ้ความ

เชีย่วชาญดา้นการเลีย้งเป็ด สถานทีต่ัง้ทีไ่ม่อยูใ่นละแวกทีท่ีเ่คยมกีารแพร่เชือ้ของไขห้วัดนก  รูปแบบโรงเรอืนทีไ่ด ้

ตามมาตรฐานของบรษัิทฯ รวมถงึความพรอ้มดา้นเงนิลงทุน ฟาร์มเลีย้งเป็ดเนื้อจะตัง้อยู่ในพื้นทีท่ีส่ะดวกต่อการ

คมนาคมขนสง่ลกูเป็ดจากโรงฟักไขไ่ปยังฟารม์ และการขนสง่เป็ดเนือ้จากฟารม์ไปยังโรงงานช าแหละและแปรรูป  

 

การจดัหาพอ่แมพ่นัธุ ์
 

ถงึแมบ้รษัิทฯ ท าการน าเขา้พ่อแม่พันธุเ์ป็ดจากบรษัิทต่างประเทศเพยีงไม่กีแ่ห่ง แต่บรษัิทฯ คาดว่าจะไม่มี

ผลกระทบตอ่การด าเนนิธุรกจิของบรษัิท เนื่องจากบรษัิทดังกลา่วเป็นบรษัิทคู่คา้กันมาเป็นระยะเวลานาน อกีทัง้ยัง

มคีวามสมัพันธอ์นัดเีนือ่งจากเคยเป็นบรษัิทในเครอืบางกอกแรน้ชอ์กีดว้ย  

ทางบรษัิทฯ ไดม้กีารวางแผนการสัง่พ่อแม่พันธุล์ว่งหนา้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยค านวณจากประมาณ

การของปรมิาณการสัง่ของลกูคา้ และค านวณวา่จะตอ้งใชพ้่อแมพั่นธุเ์ป็ดทัง้ส ิน้เทา่ไหร่ในแตล่ะรอบการสัง่ เพือ่ให ้

ไดป้รมิาณเนือ้เป็ดตรงตามทีบ่รษัิทฯ ตอ้งการ  

 

การจดัหาวตัถดุบิการผลติอาหารสตัว ์ 
 

วัตถุดบิการผลติอาหารสัตวเ์ป็นวัตถุดบิทีส่ าคัญของบรษัิทฯ เนื่องจากธุรกจิอาหารสัตวเ์ป็นธุรกจิตน้น ้าของ

บรษัิทฯ คุณภาพของพืชผลการเกษตร มสีว่นส าคัญต่อคุณภาพเป็ดทีจ่ะจัดสง่ไปยังผูบ้รโิภค บรษัิทฯ จงึไดใ้ห ้

ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการจัดหาวัตถุดบิการผลติอาหารสัตว ์พืชผลการเกษตรทีส่ าคัญต่อการผลติอาหาร

สัตว ์ไดแ้ก่ ขา้วโพด กากถั่วเหลอืง ร าขา้ว และขา้วฟ่าง เป็นตน้ หน่วยงานจัดซือ้วัตถุดบิจะท างานร่วมกันอย่าง

ใกลช้ดิกับหน่วยงานโภชนาการอาหารสตัวข์องบรษัิทฯ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่วัตถุดบิทีม่คีณุภาพในราคาทีด่ทีีส่ดุ  โดย

กระบวนการจัดหาวัตถุดบิจะเริม่จากประมาณการปรมิาณความตอ้งการบรโิภคอาหารสตัวท์ัง้หมดของบรษัิทฯ จาก

ปริมาณการเลีย้งพ่อแม่พันธุ์และเป็ดเนื้อ และอัตราการแลกเปลีย่นอาหารสัตวเ์ป็นเนื้อเป็ด (Feed Conversion 

Ratio)   



                                                                               บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่1 หน้าที ่25 

วัตถุดบิทีจั่ดหาในประเทศเป็นสว่นใหญ่ไดแ้ก่ ขา้วโพด ร า และปลายขา้ว เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่ง

เพาะปลกูพชืผลทางการเกษตรทีส่ าคัญ ท าใหบ้รษัิทฯ ไมเ่คยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถุดบิจากสนิคา้การเกษตร

ทีจั่ดซือ้มาจากแหลง่ผลติในประเทศ ท าใหบ้รษัิทฯ จัดซือ้วัตถุดบิทีม่คีณุภาพไดใ้นราคาทีถู่กลง บรษัิทฯ จะรับซือ้

วัตถุดบิเป็นปรมิาณมากในชว่งทีม่ผีลผลติทางการเกษตรหรืออยู่ในชว่งฤดูกาลเก็บเกีย่ว เพราะจะไดว้ัตถุดบิทีม่ี

คณุภาพในราคาทีถู่กกวา่การจัดซือ้นอกฤดูกาล โดยบรษัิทฯ จะจัดเก็บวัตถุดบิดังกล่าวไวใ้นไซโล อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ไม่ไดม้ีนโยบายการจัดซือ้วัตถุดบิทางการเกษตรเพื่อเก็งก าไรทางการคา้ โดยการจัดเก็บจะขึน้อยู่กับ

ประมาณการความตอ้งการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ และคาดการณ์ราคาของวัตถุดบิ ส่วนวัตถุดบิที่จัดซื้อจาก

ตา่งประเทศ เชน่ กากถั่วเหลอืง เม็ดถั่วเหลอืง ขา้วสาล ี(wheat) และกากเรปซดี (rapeseed) บรษัิทฯ จะจัดหา

จากประเทศผูผ้ลติและสง่ออกรายใหญ่ โดยบรษัิทฯ จะมกีารสัง่ซือ้วัตถุดบิร่วมกับสมาชกิของสมาคมผูผ้ลติอาหาร

สตัวไ์ทย เพือ่เพิม่อ านาจการตอ่รองราคาใหส้งูเทยีบเทา่ผูผ้ลติอาหารสตัวร์ายใหญ ่ตัง้แตปี่ 2554 เป็นตน้มา บรษัิท

ฯ ไมม่กีารพึง่พาผูจ้ าหน่ายวตัถดุบิรายใดรายหนึง่  

นอกจากนี้ บรษัิทฯ มกีลยุทธใ์นการจัดหาวัตถุดบิทีย่ดืหยุ่น หากราคาวัตถุดบิชนิดใดสงูขึน้ บรษัิทฯ จะจัดหา

วัตถุดบิทดแทนชนิดอืน่ซึง่มคีณุค่าทางโภชนาการและใหพ้ลังงานทีท่ดแทนกันได ้ซึง่จะชว่ยลดผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงราคาวัตถุดบิอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน บรษัิทฯ เป็นผูผ้ลติอาหารเลีย้งเป็ดรายใหญ่ทีสุ่ดรายหนึ่งของ

ประเทศไทย โรงงานของบรษัิทฯ ตัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา่ 62 ไร่พรอ้มดว้ยเครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีท่ันสมัย ดว้ยก าลังการ

ผลติสงูสดุ 138,000 ตนัตอ่ปี  

 

 

2) การจดัหาวตัถุดบิของการผลติในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

วัตถุดบิทีส่ าคัญในกระบวนการผลติและแปรรูปเป็ดของกลุม่บรษัิทย่อยในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์คอื เป็ดเนื้อ

เพือ่แปรรูป พ่อแมพั่นธุเ์ป็ด และวตัถดุบิอาหารสตัว ์

 

การจดัหาเป็ดเนือ้เพือ่แปรรูป 
 

บรษัิทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนดจั์ดหาเป็ดเนื้อจากฟารม์ของเกษตรกรคู่สัญญา (Contract Farm) ตามที่

ตกลงกันในสญัญาซือ้ขายเป็ด อาหารส าเร็จรูปและยา บรษัิทย่อยไม่มกีารพึง่พาการรับซือ้เป็ดจากเกษตรกรรายใด

รายหนึง่ ซึง่เกษตรคูส่ญัญานัน้เป็นคูค่า้กับบรษัิทมาเป็นระยะเวลายาวนาน และบรษัิทย่อยไมเ่คยประสบปัญหาขาด

แคลนปรมิาณเป็ดเนื้อทีน่ าสง่เขา้โรงช าแหละ นอกจากนัน้ การหาเกษตรกรคูส่ัญญารายใหม่ๆ สามารถท าโดยไม่

ล าบาก เนือ่งจากเงือ่นไขการช าระเงนิของบรษัิทย่อยทีแ่ขง่ขนัไดใ้นตลาด  

  

การจดัหาพอ่แมพ่นัธุ ์
 

บริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนดท์ าการน าเขา้พ่อแม่พันธุ์เป็ดจากต่างประเทศ ซึง่ป็นบริษัทคู่คา้กันกับ

บรษัิทฯ มาเป็นระยะเวลานาน ท าใหบ้รษัิทฯ คาดวา่จะไม่มผีลกระทบตอ่การด าเนนิธุรกจิจากการพึง่พาผูจ้ าหน่าย

พ่อแมพั่นธจ์ากตา่งประเทศแตอ่ยา่งใด  

 

การจดัหาวตัถดุบิการผลติอาหารสตัว ์ 
 

วตัถดุบิการผลติอาหารสตัวเ์ป็นวตัถุดบิทีส่ าคัญของบรษัิทย่อยในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ปัจจบุนับรษัิทย่อยท า

การซือ้อาหารสตัวจ์ากโรงงานผลติอาหารสตัวใ์นประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยทั่วไปมกีารประเมนิสถานการณ์ในการ

จัดซือ้เป็นรายไตรมาส และมกีารซือ้อาหารสัตวก์ับคูค่า้รายใดรายหนึง่ในชว่งเวลาหนึง่ๆ บรษัิทย่อยมรีายชือ่ผูค้า้

อาหารสัตวท์ีเ่ป็นคู่คา้หลายราย และบรษัิทฯ เชือ่ว่ามคีวามสามารถในการต่อรองราคาไดด้ ีเนื่องจากปรมิาณการ

จัดซือ้ทีสู่ง การประมาณยอดสั่งซื้อนั้นประเมนิจากความตอ้งการบริโภคอาหารสัตว์ทัง้หมด ซึง่สัมพันธ์กันกับ

ปริมาณการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เป็ดเนื้อ การเลี้ยงเป็ดเนื้อ และอัตราแลกเปลี่ยนอาหารสัตว์เป็นเนื้อเป็ด (Feed 

Conversion Ratio)   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่1 หน้าที ่26 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  

 

ธรุกจิฟารม์พ่อแมพั่นธุเ์ป็ดและธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ดเนือ้  
 

ผลกระทบหลักจากธุรกจิฟารม์เลีย้งเป็ดทีม่ตี่อสิง่แวดลอ้ม คอื มลพษิทางกลิน่และการก าจัดของเสยี โดย

มลพษิทางกลิน่ทีเ่กดิจากการประกอบกจิการฟาร์มเลีย้งเป็ดโดยทั่วไป มสีาเหตุมาจากการย่อยสลายแบบไม่ใช ้

ออกซเิจนของสิง่ปฏกิูลจากเป็ดซึง่สะสมอยู่ในโรงเรือนเลีย้งเป็ด วัสดุรองพื้น และซากเป็ดทีต่ายแลว้ โดยความ

เขม้ขน้ของกลิน่จะขึน้อยู่กับระดับความชืน้ อัตราการระบายอากาศ และโครงสรา้งของโรงเรอืน บรษัิทไดต้ระหนัก

ถงึผลกระทบดังกลา่วทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่สิง่แวดลอ้ม และไดม้แีผนป้องกันมลพษิทางกลิน่ โดยการเลอืกใชแ้กลบเป็น

วัสดรุองพืน้โรงเรือน เพราะแกลบเป็นวัสดุทีร่าคาไม่แพงและจัดหาไดง้่าย แตส่ามารถดดูซับความชืน้และแหง้ได ้

รวดเร็ว ไมอ่ดัแน่น ไมเ่ป็นฝุ่ น ไมข่ึน้รา และท าความสะอาดไดง้่าย  

ส าหรับการก าจัดของเสยีนัน้ บรษัิทฯ จะน าวัสดรุองพืน้และสิง่ปฏกิลูจากเป็ดไปท าเป็นปุ๋ ยส าหรับพชืไร่และ

พชืสวน ซึง่เป็นการบรหิารจัดการสิง่ปฏกิลูใหเ้กดิประโยชน ์สว่นซากเป็ดทีต่ายแลว้นัน้ บรษัิทฯ ก าจัดโดยการฝังใน

หลมุลกึ ซึง่เป็นวธิทีีส่ะดวกและไดผ้ลทีส่ดุในการปฏบิัตงิาน ส าหรับการจัดการฝุ่ นละออง เชน่ ขนเป็ด บรษัิทฯ จะ

ใชต้ะแกรงดกัทีพั่ดลมซึง่ตดิไวใ้นโรงเรอืนเพือ่ลดการฟุ้ งกระจาย แลว้น ากลบัมาฝังกลบในฟารม์ในภายหลงั 

 

ธรุกจิโรงงานผลติอาหารสตัว ์
 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากโรงงานผลติอาหารสตัว ์คอื มลพษิทางเสยีงและมลพษิทางอากาศซึง่เกดิจาก

กลิน่และฝุ่ น โดยบรษัิทฯ ไดค้วบคมุและหามาตรการป้องกนัมลพษิตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติ เพือ่ไม่ใหม้ี

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ชมุชน และสังคม ส าหรับการลดมลพษิทางเสยีงนัน้ บรษัิทฯ ไดด้ าเนินการสรา้งหอ้ง

ลอ้มรอบแหลง่ก าเนดิเสยีงดัง โดยเลอืกใชว้ัสดดุดูซับเสยีงทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพสงู ก าหนดใหม้กีารจัดซือ้

จัดจา้งเครือ่งจักรทีไ่มก่อ่ก าเนดิมลพษิทางเสยีง หรอืกอ่ใหเ้กดิมลพษิทางเสยีงนอ้ยทีส่ดุ ส าหรับการลดมลพษิทาง

อากาศนั้น บริษัทฯ ไดด้ าเนินการตดิตัง้เครื่องก าจัดและบ าบัดกลิน่และฝุ่ นที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพสูงที่

แหลง่ก าเนดิ ท าใหม้ลพษิดา้นกลิน่และฝุ่ นตอ่สิง่แวดลอ้มลดลง 

 

ธรุกจิโรงงานช าแหละเนื้อเป็ด 
 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากโรงงานช าแหละเนื้อเป็ด คอื มลพษิทางน ้า การก าจัดของเสยี และมลพษิทาง

อากาศซึง่เกดิจากกลิน่ ส าหรับการลดมลพษิทางน ้านัน้ บรษัิทฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคัญของทรัพยากรน ้า จงึได ้

ด าเนนิการจัดสรา้งระบบบ าบัดน ้าเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เพือ่บ าบดัน ้าเสยีใหไ้ดด้กีวา่มาตรฐานทีห่น่วยงานราชการ

ไดก้ าหนดไว ้โดยระบบบ าบัดน ้าเสยีที่บริษัทฯ เลือกใชนั้้น เป็นระบบที่มีประสทิธิภาพสูง ใชพ้ลังงานต ่า ลด

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มดา้นกลิน่ และกอ่ใหเ้กดิของเสยีนอ้ยทีส่ดุ 

โดยระบบบ าบัดน ้าเสยีนั้นมีการท างานตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมดว้ยบุคลากรและพนักงานที่มีความรู ้

ความสามารถสงู ท าใหคุ้ณภาพน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบัดแลว้ มคีุณภาพดกีว่าทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดไว ้

นอกจากนี้ บรษัิทฯ ยังใชร้ะบบบ าบัดน ้าเสยีดังกลา่ว เป็นแหลง่ใหค้วามรูก้ับสถานศกึษา หน่วยงานราชการ ชมุชน 

และสถานประกอบการอืน่ๆ อกีดว้ย 

ส าหรับการก าจัดของเสยีนัน้ บรษัิทฯ ไดด้ าเนินการตามหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ซึง่เป็นการ

ลดการใชว้สัดทุีเ่กนิความจ าเป็น การน าวสัดมุาใชซ้ ้า และการน าวสัดมุาผา่นกระบวนการแปรรูปเพือ่ใชใ้หม ่โดยวสัดุ

ทีไ่มส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ดนั้น้ บรษัิทฯ จะก าจัดตามวธิกีารและมาตรฐานทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนดไว ้

สว่นกากของเสยีแบบอนิทรยีนั์น้ บรษัิทฯไดร้่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ด าเนนิการแปรรูปเป็นปุ๋ ยอนิทรยีแ์ละ

สารปรับปรุงคณุภาพดนิ เพือ่สรา้งประโยชน์ในดา้นเกษตรกรรมใหก้ับเกษตรกร ลดภาระคา่ใชจ้่ายส าหรับเกษตรกร 

และลดการพึง่พงิปุ๋ ยเคมจีากตา่งประเทศ 

บรษัิทฯ ยังใหค้วามส าคัญในเรือ่งการจัดการมลพษิทีเ่กดิจากกลิน่ โดยไดด้ าเนนิโครงการผลติก๊าซชวีภาพ

จากน ้าเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการช าแหละเป็ด ซึง่โครงการดังกลา่วนัน้ นอกจากจะสามารถลดมลพษิทางดา้นกลิน่

ไดท้ัง้หมดแลว้ ยังสามารถผลติก๊าซชวีภาพซึง่น าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิร่วมในหมอ้ตม้ไอน ้าของโรงงานช าแหละเป็ด

ของบรษัิทฯ ไดอ้กีดว้ย ส าหรับระบบหมอ้ตม้ไอน ้านัน้ บรษัิทฯ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงการใชเ้ชือ้เพลงิจากการใช ้

น ้ามันเตา มาเป็นการใชก้๊าซธรรมชาต ิLPG เพือ่ลดปัญหามลพษิทีเ่กดิจากฝุ่ นลง ทัง้นี้บรษัิทฯ ยังไดด้ าเนนิการจัด

วางแนวป้องกนัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม (Buffer Zone หรอื Green Zone) เพือ่ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มตอ่

ชนุชนรอบโรงงานอกีดว้ย
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1.3     โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั 

1.3.1  ขอ้มูลแผนภาพโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และสดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   

          หมายเหต:ุ ไมร่วมบรษัิทร่วมทีบ่รษัิทถอืหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 

 

 

 

 

Weng Fat Poultry Sh.p.k. 
(Kosovo) 

Lucky Duck 
International Food B.V. 

บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั 
(มหาชน)

บรษัิท บเีอ็ม 
การเกษตร จ ากดั 

บรษัิท บอีาร ์

การเกษตร จ ากดั 
บรษัิท อนาทสิ 
ฟู๊ ดส ์จ ากดั 

บรษัิท เอ็นเอส  
เดลคิาเทสเซน 

จ ากัด 

บรษัิท คราวน ์ 

อเีกิล้ จ ากดั 
บรษัิท วนิไทย 

ฟู้ด จ ากดั 

48.00% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99 % 

%% 

100.00% 

Anatis Foods 
 (Hong Kong) Limited 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Tomassen Duck-To 

B.V. 

100.00% 100.00% 100.00% 

100.00% 77.59% 

Anatis Foods 
 (Singapore) Pte., ltd. Duck-To Holding B.V. 

Win Thai Food 

(Cambodia) 

Duck-To Farm B.V. Canature B.V. 

BR Investment 
(Hong Kong) 
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ชือ่บรษัิท ลกัษณะธรุกจิ 

ประเทศที่

ด าเนนิ

กจิการ 

สดัสว่น 

การถอืหุน้ 

โดยบรษัิทฯ  

ทนุจดทะเบยีน

ทีช่ าระแลว้(1) 

ณ 31 ธ.ค. 

2564 

บรษัิท บางกอกแรน้ช ์

จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ” 
หรอื “บางกอกแรน้ช”์) 

ประกอบกจิการการเลีย้งเป็ดพ่อแม่พันธุ ์

การฟักไข่เป็ด การจ าหน่ายลูกเป็ดเนื้อ 

การผลิตและจ าหน่ายอาหารเป็ด การ

เลีย้งเป็ดเนื้อในระบบเกษตรแบบพันธะ

สัญญา การช าแหละและผลติเนื้อเป็ด

แปรรูปพรอ้มปรุงแบบแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

เนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุก และผลติภัณฑ์

อาหารแปรรูปพรอ้มรับประทาน รวมถงึ

การผลติผลพลอยไดจ้ากการช าแหละ

เป็ดตา่งๆ ในประเทศไทย 

ไทย - 4,567  

ลา้นบาท 

บรษัิท บอีาร ์การเกษตร 

จ ากัด (“บอีาร ์การเกษตร”) 

ด าเนนิธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ดในประเทศ

ไทย 

 

ไทย รอ้ยละ 

99.99 

100 ลา้นบาท 

บรษัิท บเีอ็ม การเกษตร 
จ ากัด (“บเีอ็ม การเกษตร”) 

ด าเนนิธรุกจิฟารม์เลีย้งเป็ดเนือ้ใน

ประเทศไทย 

 

ไทย รอ้ยละ 

48.00 

5 ลา้นบาท (4) 

บรษัิท อนาทสิ ฟู๊ ดส ์จ ากดั 
(“Anatis TH”) 

ใหบ้รกิารสนับสนุนการขายและสง่ออก

สนิคา้ไปยังบรษัิทในกลุม่ผา่น 3 

ประเทศ ไดแ้ก ่ฮอ่งกง สงิคโปร ์และ

เนเธอรแ์ลนด ์

ไทย รอ้ยละ 

99.99 

904 ลา้นบาท 

บรษัิท เอ็นเอส เดลคิาเทส

เซน จ ากัด (“เอ็นเอส”) 

ด าเนนิธรุกจิในดา้นการแปรรูปอาหาร ไทย รอ้ยละ 

99.99 

85 ลา้นบาท 

บรษัิท คราวน ์อเีกิล้ จ ากดั 

(“คราวน ์อเีกิล้”) 

ด าเนนิธรุกจิในดา้นรา้นอาหาร ไทย รอ้ยละ 

99.99 

7.50 ลา้นบาท 

บรษัิท วนิไทย ฟู้ด จ ากดั  

(“วนิไทย ฟู้ด”) 

ด าเนนิธรุกจิแปรรูปเนือ้สตัว ์

(ปัจจุบนั ยังไมป่ระกอบกจิการ) 

ไทย รอ้ยละ 

99.99 

1,000  

ลา้นบาท(5) 

BR Investment (Hong 

Kong) Company Limited 

ด าเนนิธรุกจิโดยการถอืหุน้บรษัิทอืน่  

(ปัจจุบนัยังไม่ประกอบกจิการ) 

ฮอ่งกง รอ้ยละ 100 1.66 ลา้น

เหรยีญฮอ่งกง 

Anatis Foods (Hong 

Kong) Limited (“Anatis 
HK”) 

ใหบ้รกิารสนับสนุนการขายสนิคา้ไปยัง

ประเทศในทวปียโุรป 

ฮอ่งกง รอ้ยละ 100 

(2) 

2 เหรยีญ

สหรัฐฯ 

Anatis Foods 

(Singapore) Pte., Ltd. 
(“Anatis SG”) 

ใหบ้รกิารสนับสนุนการขายสนิคา้ไปยัง

ประเทศในทวปีเอเชยี 

สงิคโปร ์ รอ้ยละ 100 

(2) 

2 เหรยีญ

สหรัฐฯ 

บรษัิท วนิไทย ฟู้ด 

(กมัพูชา) จ ากัด 

ใหบ้รกิารการขายสนิคา้ในตา่งประเทศ 

 

กมัพูชา รอ้ยละ 100 

(2) 

110,000 

เหรยีญสหรัฐฯ 

Duck-To Holding B.V. 

(“DTH”) 

ขายสนิคา้ และเป็น holding company 

ของบรษัิทยอ่ยทีป่ระกอบกจิการใน

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่มกีารด าเนนิ

ธรุกจิคลา้ยคลงึกับประเทศไทย ยกเวน้

การผลติอาหารสตัว ์และการเลีย้งเป็ด

เนือ้โดยบรษัิทฯ (Commercial Farm) 

เนเธอรแ์ลนด ์ รอ้ยละ 100 

(2) 

18,005 ยโูร 
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Duck-To Farm B.V. 

(“DTF”) 

ประกอบกจิการการเลีย้งพ่อแม่พันธุเ์ป็ด 

การฟักไขเ่ป็ด การจ าหน่ายลกูเป็ดเนื้อ 

การจ าหน่ายอาหารเป็ด และการเลีย้ง

เป็ดเนือ้ในระบบเกษตรแบบพันธะ

สญัญา 

เนเธอรแ์ลนด ์ รอ้ยละ 100 

(3) 

18,151 ยโูร 

Tomassen Duck-To B.V. 

(“TDT”) 

ประกอบธรุกจิช าแหละและผลติเนือ้เป็ด

แปรรูปพรอ้มปรุงแบบแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง 

รวมถงึการผลติผลพลอยไดจ้ากการ

ช าแหละเป็ดตา่งๆ  

เนเธอรแ์ลนด ์ รอ้ยละ 100 

(3) 

18,151 ยโูร 

Lucky Duck 

International Food B.V. 
(“Lucky Duck”) 

ประกอบกจิการจ าหน่ายเนื้อเป็ดแปรรูป

พรอ้มปรุงแบบแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง ผลติ

เนือ้เป็ดแปรรูปปรุงสกุ และผลติภัณฑ์

อาหารแปรรูปพรอ้มรับประทาน รวมถงึ

ผลติภัณฑอ์าหารแปรรูปปรุงสกุจาก

เนือ้สตัว ์เชน่ หมหูรอืไก ่

เนเธอรแ์ลนด ์ รอ้ยละ 100 

(3) 

45,378 ยโูร 

Canature B.V. 

(“Canature”) 

ขายสนิคา้ (แตยั่งไมไ่ดป้ระกอบกจิการ) เนเธอรแ์ลนด ์ รอ้ยละ 100 

(3) 

18,000 ยโูร 

Weng Fat Poultry Sh.p.k 

(Kosovo) 

ประกอบกจิการจ าหน่ายเนื้อเป็ดแปรรูป

พรอ้มปรุงแบบแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง ผลติ

เนือ้เป็ดแปรรูปปรุงสกุ และผลติภัณฑ์

อาหารแปรรูปพรอ้มรับประทาน 

สาธารณรัฐ 

คอซอวอ 

รอ้ยละ 

77.59 (3) 

650,000 ยโูร 

 

หมายเหต:ุ   

(1) ทนุจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้    

(2) บรษัิทฯ ถอืหุน้ผา่นบรษัิท อนาทสิ ฟู้ดส ์จ ากัด   

(3) บรษัิทฯ ถอืหุน้ผา่น Duck-To Holding B.V.  

(4) บรษัิทฯ ท าการเพิม่ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษัิท บเีอ็ม การเกษตร จ ากัด เป็น 51.8 ลา้นบาท ตามมตพิเิศษของที่

ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ วันที ่ 14 กมุภาพันธ ์ 2558 ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท บเีอ็ม การเกษตร จ ากัด ประกอบไปดว้ย บรษัิท 

บางกอกแรน้ช ์ จ ากัด (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 47.9 และนายประสทิธิ ์ เจรญิชยัสงค ์ ถอืหุน้รอ้ยละ 52.1 โดยนายประสทิธิ ์

เจรญิชยัสงค ์ ไมใ่ชบ่คุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ บรษัิท บเีอ็ม การเกษตร จ ากัด มกีารเพิม่ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ ตามมติ

พเิศษของทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ วันที ่14 กมุภาพันธ ์2558 โดยบรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้ในสัดสว่นรอ้ยละ 47.9 ของทนุจด

ทะเบยีนช าระแลว้ แตม่สีทิธอิอกเสยีงและมอี านาจควบคมุในบรษัิท โดยบรษัิท บเีอ็ม การเกษตร จ ากัด มหีุน้สามัญและหุน้

บรุมิสทิธชิ าระแลว้จ านวน 50,000 หุน้ และ 1,800 หุน้ตามล าดับ โดยหุน้สามัญและหุน้บรุมิสทิธมิมีลูคา่หุน้ละ 100 บาท 

ปัจจุบัน บรษัิทฯ ถอืหุน้สามัญของ บรษัิท บเีอ็ม การเกษตร จ ากัด จ านวน 23,000 หุน้และหุน้บรุมิสทิธจิ านวน 1,800 หุน้ 

โดยในสว่นของหุน้บรุมิสทิธนัิน้ บรษัิทฯ ไดช้ าระสว่นเกนิมลูคา่หุน้ไปหุน้ละ 9,900 บาท 

(5) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯมีมตใิหจั้ดตัง้บรษัิท วนิไทย ฟู้ ด จ ากัด ซึง่มีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท (หุน้สามัญ 

2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยมสีัดส่วนการถอืหุน้ของบรษัิทฯในบรษัิทดังกล่าวรอ้ยละ 99.99 และเรยีกเก็บ

เงนิค่าหุน้ในคราวแรกจ านวนหุน้ละ 25 บาท คดิเป็นมูลคา่ทีเ่รยีกช าระแลว้เป็นจ านวน 50 ลา้นบาท บรษัิทฯ ช าระเงนิค่าหุน้

ดังกล่าวแลว้เมือ่วันที ่23 พฤษภาคม 2561 ต่อมาในวันที ่5 กรกฎาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯครัง้ที ่4/2561 

มมีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนออกจ าหน่ายจากเดมิ 200 ลา้นบาทเป็น 1,000 ลา้นบาท โดยออกจ าหน่ายหุน้สามัญจ านวน 

8,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และเรยีกเก็บค่าหุน้ในคราวแรกจ านวนหุน้ละ 25 บาท คดิเป็นมูลค่าเรยีกช าระแลว้

เป็น 200 ลา้นบาท บรษัิทย่อยดังกล่าวไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วันที ่ 3 กันยายน 

2561 และบรษัิทฯ ช าระเงนิคา่หุน้เพิม่ทนุดังกลา่วแลว้ ท าใหปั้จจุบันมทีนุช าระแลว้ 1,000 ลา้นบาท 
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1.3.2   บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ 

            ทีม่สีทิธอิอกเสยีงของบรษิทั 

           -  ไมม่ ี– 

1.3.3   ความสมัพนัธก์บักลุม่ธุรกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ ่

  -  ไมม่ ี– 

 

1.3.4  ผูถ้อืหุน้ 

 

           รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ ่

1) รายชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรกของบรษัิทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 และวนัที ่30 ธันวาคม  
2564 มดีงันี้ 

ล าดบั

ที ่
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 

จ านวนหุน้  % 

30 ธนัวาคม 

2564 

30 ธนัวาคม 

2563 

จ านวนหุน้ที ่ จ านวนหุน้ 

เปลีย่นแปลง ท ัง้หมด 

1 บรษัิท เจอารจ์จี ีจ ากดั1 230,035,086 230,035,086 - 25.18% 

2 นายประทปี ตัง้มตธิรรม 119,069,900 95,124,200 23,945,700 13.04% 

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 2   59,236,902 59,236,902 - 6.49% 

4 กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 28,674,900 32,068,500 -3,393,600 3.14% 

5 นายสมชาย ปัดภัย 17,901,900 - 17,901,900 1.96% 

6 
กองทนุเปิด บวัหลวงปัจจัย 4  หุน้ระยะยาว

ปันผล 
13,407,100 18,139,700 -4,732,600 1.47% 

7 นายสจัจา กาญจนวรทิธิ ์ 12,200,000 12,200,000 2,000,000 1.33% 

8 นางสาวชนาทพิย ์ โภควนชิ 10,950,000 10,950,000 - 1.20% 

9 นายพรีพล ประเสรฐิชยักลุ 10,720,000 125,000 10,595,000 1.17% 

10 นายโชต ิ โภควนชิ 8,942,776 8,942,776 - 0.98% 

11 ผูถ้อืหุน้อืน่ 402,307,994 428,842,994 -26,535,000 44.04% 

 Total 913,446,558 913,446,558 - 100% 

      

หมายเหต ุ1: บรษัิท เจอารจ์จี ีจ ากดั ประกอบธรุกจิโดยการเขา้ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company)  

                 โดยมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

1. บรษัิท สเุชาวว์ณชิ เฟรนชพิ จ ากดั จ านวนหุน้ทีถ่อืรอ้ยละ  34.39 

2. ฟาย อเีกิล้ โฮลดิง้ส ์ลมิเิต็ด  จ านวนหุน้ทีถ่อืรอ้ยละ  37.60 

3. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณิช จ านวนหุน้ทีถ่อืรอ้ยละ    3.11 

4. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณิช จ านวนหุน้ทีถ่อืรอ้ยละ    9.19 

5. นายเจอรร์าด  อัลเบริท์เซน จ านวนหุน้ทีถ่อืรอ้ยละ    3.33 

6. นายพน         สเุชาวว์ณชิ จ านวนหุน้ทีถ่อืรอ้ยละ    6.19 

7. นายจอหน์     สเุชาวว์ณชิ จ านวนหุน้ทีถ่อืรอ้ยละ    6.19 
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หมายเหต ุ2: ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

                  รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่10 ราย ณ วนัที ่9 กนัยายน 2564 ดงันี ้

 

1.  บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากัด                                 456,380,968 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ  23.91 

2.  ส านักงานประกันสังคม                                  99,576,700 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ    5.22 

3.  UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 43,688,300 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ    2.29     

4.  บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)                           34,287,030 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ    1.80 

5.  THE BANK OF NEW YORK MELLON                               33,471,198 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ    1.75 

6.  HSBC BANK PLC-PRUDENTTIAL ASSURANCE CO., LTD    31,566,300 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ    1.65 

7.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED      31,071,562 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ    1.63 

8.  MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC             25,799,533 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ    1.35 

9.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                 25,690,400 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ    1.35 

10. STATE STREET EUROPE LIMITED                                 24,028,577 หุน้    คดิเป็นรอ้ยละ    1.26 

 

2)  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลตอ่การก าหนดนโยบาย การจัดการ หรอืการด าเนนิงานของบรษัิทฯ 

อยา่งมนัียส าคญั 

2.1) กรรมการบรษัิทซึง่เป็นตวัแทนจาก บรษัิท เจอารจ์จี ีจ ากดั 

 1. นายโจเซฟ  สเุชาวว์ณชิ          ต าแหน่งในบรษัิท    ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

                                                                              กรรมการบรหิาร  

   และเป็นผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิทฯ  

   ตามหนังสอืรับรองของบรษัิทฯ 

 2. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ        ต าแหน่งในบรษัิท รองประธานกรรมการ รองประธานเจา้หนา้ที ่   

                                                                                  บรหิาร กรรมการบรหิาร  

                                                                                  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

   และเป็นผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิทฯ  

   ตามหนังสอืรับรองของบรษัิทฯ 

 3. นายเคริดจ์อง ทอมาเซน่  ต าแหน่งในบรษัิท รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และ               

    กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

                                                                                  และกรรมการผูจ้ัดการภาคพืน้ยโุรป 

 4. นายเจอรร์าด มาร์ตนิ อลัเบริทเ์ซน ต าแหน่งในบรษัิท กรรมการ กรรมการบรหิาร และ 

   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

2.2) กรรมการบรษัิทซึง่เป็นตวัแทนจาก ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 

      1. นางณัฐพร เหลอืงสวุรรณ ต าแหน่งในบรษัิท กรรมการ  
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1.4  จ านวนทนุจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 

 

ณ วนัที ่ 30 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน 4,569,643,720 บาท และทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 

4,567,232,790 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญจ านวน 913,446,558 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท เป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

1.5  การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 

- ไมม่ ี

 

1.6  นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

  

1. นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินส ารองตาม

กฎหมาย รวมถงึเงนิส ารองอืน่ๆ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล 

โดยค านึงถงึปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้ ือหุน้ เชน่ แผนการลงทุนในการขยายกจิการ เงนิ

ส ารองเพื่อจ่ายช าระหนี้เงินกูย้ืม หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เป็นตน้     

ขอ้มลูการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ มดีงันี้ 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้   (บาท) (0.3)   (0.13)   (0.06)   

อตัราเงนิปันผลจากการด าเนนิงานตอ่หุน้ (บาท) งดจา่ยปันผล งดจา่ยปันผล งดจา่ยปันผล 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธ ิ(%)   งดจา่ยปันผล งดจา่ยปันผล งดจา่ยปันผล 

 

2. นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ย  

บรษัิทยอ่ยทกุบรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอัตรารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธหิลงัหักภาษี และหลงัหักเงนิส ารอง

ตามกฎหมาย รวมถงึเงนิส ารองอืน่ๆ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทยอ่ยเป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาการจ่ายเงนิ

ปันผล โดยค านงึถงึปัจจัยต่างๆ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ เชน่ แผนการลงทนุในการขยายกจิการ 

เงนิส ารองเพื่อจ่ายช าระหนี้เงนิกูย้ืม หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงนิสดของบรษัิทฯ ในกรณีทีม่ผีลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เป็นตน้ 
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2. การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 

บรษัิทฯ ไดม้กีารตดิตามปัจจัยความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของ
บรษัิทฯ ทัง้นี ้ปัจจัยความเสีย่งตา่งๆ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คอื 1) ความเสีย่งทางดา้นตลาด 2) ความเสีย่งทางดา้น

การปฏบิตักิาร และ 3) ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ  
 

2.1      ความเสีย่งทางดา้นตลาด  

2.1.1  ความเสีย่งดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  

  ผลติภัณฑห์ลกัของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยผลติภัณฑเ์นือ้เป็ดดบิและเนือ้เป็ดแปรรูป โดยทีร่าคาสตัวปี์กใน

ตลาดโลกและกฎระเบยีบจากภาครัฐภายในประเทศจะมอีทิธพิลอย่างมากตอ่ราคาผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ  
 

นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคถอืเป็นอกีหนึง่ปัจจัยเสีย่งทีบ่รษัิทฯ ไดม้กีารตดิตาม
อย่างใกลช้ดิ และพยายามทีจ่ะปรับกลยุทธใ์หเ้ขา้กับแนวโนม้ดังกล่าวทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยบรษัิทฯ เชือ่ว่าการ

พัฒนาผลติภัณฑอ์ย่างตอ่เนื่องใหม้คีวามหลากหลาย พรอ้มทัง้พัฒนาตราผลติภัณฑห์รอืแบรนดจ์ะสามารถชว่ยลด

ความเสีย่งดงักลา่วลงได ้
 

2.1.2  ความเสีย่งดา้นความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ  

การเปลีย่นแปลงทางดา้นราคาสนิคา้โภคภัณฑข์องเมล็ดถั่วเหลอืง ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ร าขา้ว ทัง้ตลาด

ตา่งประเทศและตลาดในประเทศ มผีลกระทบตอ่ตน้ทนุการผลติของบรษัิทฯ ซึง่มหีลายปัจจัยทีเ่ป็นผลจากปัจจัย
ดา้นมหภาคและอยูเ่หนอืขอบเขตการควบคมุของบรษัิทฯ 

 

ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ มปีระสบการณ์ในการจัดซือ้วัตถุดบิพรอ้มกับมคีวามสัมพันธท์ีด่กีับผูจั้ดหาวัตถุดบิ

และเกษตรกรโดยตรงสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สามารถบรหิารจัดการความผันผวนของราคาวัตถุดบิเพื่อใหต้น้ทุนอยู่ใน

ระดบัทีเ่หมาะสม 
   

 

2.1.3  ความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ในสตัว ์จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภค ซึง่อาจน าไปสู่

การบรโิภคเนือ้เป็ดทีล่ดลง จนสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบรษัิทฯ 
   
อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดม้กีารตดิตาม ดแูล และเฝ้าระวังการเกดิโรคระบาดและการตดิเชือ้ในสตัวปี์กทัง้

ในประเทศไทยและประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยรีะบบการเลีย้งทีท่ันสมัย โดยจัดสรา้ง

โรงเรอืนระบบปิด พรอ้มทัง้ควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม 
  
นอกจากนี ้บรษัิทฯ มนีโยบายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกับการเลีย้งสตัว ์และสภาพแวดลอ้มความเป็นอยู่ทีด่ขีอง

สตัวต์ามมาตรฐานสากล การบรหิารการจัดการระบบสขุาภบิาล และการควบคมุมาตรฐานสขุอนามัยของฟารม์ 
  
โดยการด าเนนิงานของบรษัิทฯ นัน้ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐบาล อาทเิชน่ กรมปศสุตัว ์ 

เป็นตน้ 

 

2.1.4  ความเสีย่งจากความเชือ่ม ัน่ของผูบ้รโิภคในเรือ่งความปลอดภยัในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  

คุณภาพและความปลอดภัยในผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ นับเป็นสิง่ทีบ่รษัิทฯ ใหค้วามส าคัญล าดับแรกต่อ

ลกูคา้ของบรษัิทฯ 
 

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานทางดา้นอาหารหลายดา้น เช่น GMP (Good 

Manufacturing Practice) , HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) , BRC Global Standard (The 
British Retail Consortium) , ISO 9001 ( Quality Management System) , ISO 14001 ( Environmental 

Management System) และ HALAL เป็นตน้  
 

2.1.5 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบทางการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ประกอบกจิการของกลุม่บรษิทั 
 

ในประเทศไทยการประกอบกจิการของบรษัิทฯ อยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลตามหลักเกณฑท์างกฎหมายและ

ระเบยีบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคัญ อาทเิชน่ ประกาศเรือ่งมาตรฐานฟารม์เลีย้งสตัวป์ระเทศไทย พ.ศ. 2542 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 ระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการอนุญาต การตรวจโรคและการท าลายเชือ้โรคใน
การเคลือ่นยา้ยสัตวห์รือซากสัตวภ์ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 โดยกรมปศุสัตว ์พระราชบัญญัตสิง่เสรมิและ

รักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 เป็นตน้ 
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ขอ้จ ากัดและขอ้ก าหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึง่ในการประกอบกจิการของกลุ่ม

บริษัท ดังนั้น หากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งมีการเปลีย่นแปลงนโยบาย กฎเกณฑ ์หรือระเบยีบขอ้ก าหนด
ดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่การประกอบกจิการของกลุม่บรษัิท  

 

2.1.6  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมาตรการทางการคา้จากประเทศผูน้ าเขา้ 

การเปลีย่นแปลงมาตรการทางการคา้จากประเทศผูน้ าเขา้ อาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่ผลการด าเนนิงาน

ของบรษัิทฯ ซึง่อาจเกดิจากการเปลีย่นแปลงอัตราภาษีน าเขา้ การออกมาตรการกดีกันทางการคา้อืน่ๆ หรือการ

ปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศผูน้ าเขา้ โดยอาจอยู่ในรูปของมาตรการทางภาษีและมาตรการทีไ่ม่ใชภ่าษีของ
ประเทศผูน้ าเขา้ต่างๆ อาทเิช่น การขออนุญาตน าเขา้ทีต่อ้งใชเ้วลานาน การก าหนดเกณฑห์รือมาตรฐานดา้น

สขุอนามัยและความปลอดภัยของสนิคา้ เป็นตน้  
 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดม้กีารตดิตามสถานการณ์ตา่งๆ ในประเทศผูน้ าเขา้อย่างใกลช้ดิ เพือ่รายงานให ้
ผูบ้รหิารและสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ รับทราบ เพือ่ใหท้ันตอ่สถานการณ์และสามารถวางแผนกลยุทธท์ีเ่หมาะสม 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มกีลยทุธท์ีจ่ะขยายตลาดสง่ออกไปยังประเทศอืน่ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง  
 

 

2.2  ความเสีย่งทางดา้นการปฏบิตักิาร 

2.2.1  ความเสีย่งจากการพึง่พาเกษตรกรคูส่ญัญาในการเลีย้งเป็ดเนือ้  

ปัจจบุนั บรษัิทฯ ยังคงพึง่พาเกษตรกรคูส่ญัญาเป็นหลกัในการเลีย้งเป็ดเนื้อ เพือ่ใหไ้ดน้ ้าหนักและคณุภาพ

ตามเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด หากเกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดคดิตา่งๆ เชน่ เกษตรกรปรับเปลีย่นฟารม์ของตนเพื่อไป
เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นแทน หรือ เพื่อไปเลี้ยงใหก้ับผูผ้ลติรายอื่น (คู่แข่ง) ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยส าคญัตอ่บรษัิทฯ ได ้ 
 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดม้นีโยบายสง่เสรมิเกษตรกรผูเ้ลีย้งเป็ดโดยการใหค้วามรูค้วบคูไ่ปกับการพัฒนา

ศักยภาพของเกษตรกรเพื่อใหเ้ป็ดทีเ่ลีย้งไดคุ้ณภาพมาตรฐานและราคาทีด่ ีเพื่อสรา้งความมั่นคงในอาชพีและ
รายไดใ้หก้บัเกษตรกรคูส่ญัญา  

 
2.2.2  ความเสีย่งจากการใชแ้รงงานในกระบวนการแปรรูปเนือ้เป็ด 

พนักงานรายวันสว่นใหญ่ของบรษัิทฯ ท างานอยู่ในสว่นกระบวนการผลติและแปรรูปเนื้อเป็ด ดังนัน้ การ

ขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลติ อาจถกูพจิารณาวา่เป็นสว่นหนึง่ของความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานของบรษัิท 
  

  เพือ่ลดความเสีย่งดังกล่าว บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญกับการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล โดยมกีารเสนอ
ผลตอบแทนทีจ่งูใจและจัดหาสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน เพือ่รักษาพนักงานและแรงงานของบรษัิทฯ เอาไว ้
 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในระบบการผลติและแปรรูปเนื้อเป็ดโดยการใชเ้ครื่องจักรแบบ

อตัโนมัตมิากขึน้ เพือ่ทดแทนหรอืลดการพึง่พงิแรงงานในอนาคต 
 

2.2.3  ความเสีย่งในการจดัซือ้จดัหาพอ่แมพ่นัธุ ์

  การจัดหาจ านวนพ่อแมพั่นธุเ์ป็ดในปรมิาณทีแ่น่นอนนับเป็นเรือ่งทีส่ าคัญตอ่ธรุกจิของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ 
มกีารสัง่ซือ้พ่อแม่พันธุเ์ป็ดจากต่างประเทศ ดังนัน้ ความเสีย่งจากการน าเขา้พ่อแม่พันธุเ์ป็ด  จงึเป็นความเสีย่งที่

บรษัิทฯ ตอ้งตดิตามอย่างใกลช้ดิ เพื่อลดความเสีย่งดังกล่าว บรษัิทฯ จงึมกีารวางแผนในการจัดซือ้จัดหาพ่อแม่
พันธุท์ีเ่หมาะสมเพือ่ควบคมุใหม้ปีรมิาณพ่อแมพั่นธุเ์ป็ดทีเ่พยีงพอ 

 

2.2.4  ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิอุบตัเิหตุ และการหยดุชะงกัในการประกอบกจิการ  

การเกดิภัยธรรมชาต ิอาทเิชน่ อทุกภัย ภัยแลง้ และพายุ ทีเ่ป็นผลของการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 
สถานการณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ  

 

เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้บรษัิทฯ มกีารด าเนนินโยบายเชงิป้องกัน โดยก าหนดให ้

มีผูรั้บผดิชอบในการตดิตามการเปลีย่นแปลงของฤดูกาลต่างๆ และรายงานใหแ้ก่ผูบ้ริหารทราบทันทเีมื่อเกดิ
เหตกุารณ์ผดิปกต ิเพือ่ใหผู้บ้รหิารสามารถเตรยีมการไดท้นัสถานการณ์ 

 

นอกจากนี้ บรษัิทฯ มกีารจัดท าแผนบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Plan : BCP) 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ระบบการบรหิารความตอ่เนื่องในการประกอบกจิการของบรษัิทฯ สามารถรองรับเหตกุารณ์ตา่งๆ ได ้
อย่างทันท่วงท ีรวมทัง้ จัดท าประกันภัยความเสยีหายทุกประเภท (All risks insurance) กับทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการ

ประกอบกจิการ วัตถุดบิ และผลติภัณฑข์ัน้ตน้ของบรษัิทฯ รวมถงึมกีารท าประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) เพือ่ชดเชยความเสยีหายใหก้บับรษัิทฯ จากภัยธรรมชาตติา่งๆ 
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2.3  ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ (Financial Risk) 

2.3.1  ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

ในปี 2564 บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการสง่ออกประมาณรอ้ยละ 21 ของรายไดบ้รษัิทฯในประเทศไทย โดย
รายไดจ้ากการสง่ออกอยู่ในรูปสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ เงนิยูโร และเงนิปอนดเ์ป็นสว่นใหญ่ ท าใหบ้รษัิทฯ อาจไดรั้บ

ผลกระทบจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ  
 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ มนีโยบายท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เงนิตราต่างประเทศ (Foreign Currencies 
Exchange Forward) เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังช่วยใหบ้ริษัทฯ 

สามารถก าหนดราคาขายและบรหิารตน้ทนุการผลติใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม  
 

2.3.2  ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 กลุม่บรษัิทฯ มเีงนิกูย้มืจ านวน 3,892 ลา้นบาท โดยมอีัตราดอกเบีย้ลอยตัวที่
อา้งองิกับ MLR ท าใหก้ลุม่บรษัิทฯ มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ สง่ผลกระทบในเชงิลบตอ่

ผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ  
    
อย่างไรก็ตาม กลุม่บรษัิทฯ มนีโยบายในการบรหิารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ โดยจัดหาเงนิ

ลงทนุในโครงการระยะยาว ใหไ้ดอ้ตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสมตามการใชเ้งนิของโครงการ 

 

2.3.3  ความเสีย่งจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและ/หรอืคา่ความนยิมจากการรวมธุรกจิ  

ในปี 2555 มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีรั่บมาถูกค านวน ณ วันทีซ่ือ้กจิการ 

โดยสว่นตา่งระหวา่งตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับการซือ้หุน้ดังกลา่ว และมูลคา่ยุตธิรรมสทุธขิองสนิทรัพย ์หนี้สนิ 

และหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ทีร่ะบไุด ้ณ วนัทีซ่ ือ้หุน้ตามสดัสว่นทีล่งทนุ ไดบ้นัทกึเป็นคา่ความนยิมจากการรวมธรุกจิ  
 

สว่นสนิทรัพยท์ีไ่มม่ตีวัตน ประกอบไปดว้ย ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์ความสมัพันธก์ับลกูคา้และชือ่ทางการ
คา้ โดยความสมัพันธก์ับลกูคา้และชือ่ทางการคา้เป็นสนิทรัพยท์ีไ่ม่มตีัวตนทีม่กีารตมีูลคา่ขึน้ภายหลังจาก ปี 2555 

โดยมลูคา่ความสมัพันธก์ับลกูคา้  ค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดจากประมาณการก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษี 
และคา่เสือ่มราคา (EBITDA) ของบรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2556 ไปอกี 40 ปีขา้งหนา้ โดยกระแสเงนิสดดงักลา่ว คาดวา่จะ

ไดรั้บจากการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับลูกคา้รายเดมิซึง่ซือ้สนิคา้จากบรษัิทฯ มาเป็นประจ าและต่อเนื่อง
ในชว่งปี 2551 – 2555 และบรษัิทฯ จะคดิคา่ตดัจ าหน่ายรายการดงักลา่วเป็นระยะเวลา 40 ปี 

  
ส่วนมูลค่าชือ่ทางการคา้นั้น ค านวณจากการคดิลดค่าใชจ้่ายจากค่าสทิธใินการใชเ้ครื่องหมายสนิคา้ 

(Royalty Fee) ทีบ่รษัิทฯ สามารถประหยัดไดใ้นแตล่ะปี ส าหรับการทีบ่รษัิทฯ มเีครือ่งหมายสนิคา้เป็นของตนเอง 

โดยคา่ใชจ้า่ยจากคา่สทิธใินการใชเ้ครือ่งหมายสนิคา้เป็นการเทยีบเคยีงในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ทัง้นี ้บรษัิทฯ และ
บริษัทย่อยไม่มีการตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน (ชือ่ทางการคา้) แต่จะใชว้ธิีการทดสอบการดอ้ยค่าของ

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนและคา่ความนยิมจากการรวมธรุกจิ 
  
 

โดยหลักแลว้ การลดลงของกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานทีค่าดการณ์ไว ้การเปลีย่นแปลงของสภาวะ
แวดลอ้มทางเศรษฐกจิและหรือสภาวะตลาดทีม่สีาระส าคัญ และการสญูเสยีลกูคา้รายส าคัญ อาจเป็นขอ้บง่ชีข้อง

การดอ้ยคา่ในกรณีทีมู่ลค่าตามบัญชขีองสนิทรัพยไ์ม่มตีัวตนและ/หรือค่าความนิยมสงูกว่ามูลคา่ทีค่าดว่าจะไดรั้บ

คนื ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลประกอบการในงวดบัญชทีีม่กีารบันทกึการดอ้ยคา่ รวมทัง้สถานะทางการ
เงนิของบรษัิทฯ 

  
ทัง้นี้ บรษัิทฯ มกีารตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน ตลอดอายุการใชง้านของสนิทรัพยด์ังกล่าวตามที่

ประเมนิไว ้
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3.  การขบัเคลือ่นธุรกจิเพือ่ความย ัง่ยนื 

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความย ัง่ยนื  

บรษัิทด ำเนนิธรุกจิ ดว้ยกำรบรหิำรและกำรจัดกำรทีค่ ำนงึถงึควำมยั่งยนื ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรก ำหนดพันธกจิและ

วสิยัทศัน ์ซึง่สะทอ้นถงึเจตนำรมณ์และควำมมุง่มั่นในกำรขบัเคลือ่นธรุกจิโดยค ำนงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

สงัคม และกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี

ปัจจุบนั บรษัิทอยูร่ะหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเพือ่กำรพัฒนำและด ำเนนิธรุกจิอยำ่ง

ย่ังยนื ทัง้ในดำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบัดแูลอยำ่งดใีหช้ดัเจนยิง่ขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ไดร้เิริม่วำงแผน
ด ำเนนิกำรเก็บขอ้มลูตำ่งๆในวงจรกำรด ำเนนิธรุกจิ (project cycle) เพือ่กำรศกึษำ footprint และ carbon credits 

ในกระบวนกำรผลติ เพือ่ลดปรมิำณกำรปลอ่ยกำ๊ซเรอืนกระจกออกสูบ่รรยำกำศ อนัเป็นกำรรักษำสิง่แวดลอ้มและ

รับผดิชอบตอ่สงัคมทีด่ ี

อยำ่งไรก็ตำม ทำงบรษัิทไดด้ ำเนนิงำนจัดกำรเพือ่ควำมย่ังยนืในดำ้นตำ่งๆในปีทีผ่่ำนมำเป็นสว่นใหญแ่ลว้ 

3.2   การจดัการผลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซ่คณุคา่ของธุรกจิ 

3.2.1 หว่งโซคุ่ณคา่ของธุรกจิ 

 
           กจิกรรมหลัก ประกอบดว้ย 5 กจิกรรมซึง่เชือ่มโยงกนัตำมกำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิทในภำพรวมดงันี ้

 

1. กำรบรหิำรปัจจัยกำรผลติ หรอื โลจสิตกิสข์ำเขำ้ 

บรษัิทจัดซือ้พ่อแมพั่นธุเ์ป็ดจำกตำ่งประเทศ โดยบรษัิทผลติอำหำรสตัวส์ ำหรับกำรเลีย้งเป็ดของบรษัิท 

และของเกษตรกรคูส่ญัญำของบรษัิท ดว้ยกำรจัดหำและซือ้วัตถดุบิทีม่คีณุภำพและปลอดภัย  ให ้
ควำมส ำคัญตอ่กำรใชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ทีผ่ำ่นขอ้ก ำหนดเรือ่งคณุภำพ และมกีำรจัดซือ้จัดหำทีเ่ป็นธรรม 

 

2. กำรปฏบิตักิำร 

บรษัิทมฟีำรม์เลีย้งเป็ดเนือ้เพือ่กำรช ำแหละ และแปรรูปเป็นผลติภัณฑเ์นือ้เป็ดตำ่งๆ โรงฟักไขข่องบรษัิท

ท ำกำรฟักไขท่ีไ่ดจ้ำกฟำรม์พ่อแมพั่นธุเ์พือ่ผลติเป็นเป็ดเนื้อ  กำรผลติ แปรรูปวัตถดุบิมกีำรควบคมุ
คณุภำพสนิคำ้ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด และควบคมุควำมปลอดภัยในกระบวนกำรผลติ 

         
รำยละเอยีดและขอ้มลูโครงสรำ้งกำรประกอบกจิกำรแบบครบวงจร รวมทัง้แผนภำพแสดงกำรประกอบ

ธรุกจิตน้น ้ำและปลำยน ้ำไดก้ลำ่วไวแ้ลว้ในหัวขอ้ 1 โครงสรำ้งและกำรด ำเนนิงำนของกลุม่บรษัิท 

 
3. กำรกระจำยสนิคำ้และบรกิำร หรอื โลจสิตกิสข์ำออก 

บรษัิทมบีรกิำรขนสง่ รวมทัง้กำรใชบ้รกิำรบรษัิทขนสง่ ในกำรกระจำยสนิคำ้ ผำ่นชอ่งทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
ตำ่งๆ ซึง่ครอบคลมุทัง้กำรขำยสง่และขำยปลกี เพือ่ใหม้คีวำมรวดเร็ว และผูบ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถงึสนิคำ้

ของบรษัิทได ้
 

4. กำรตลำดและกำรขำย 

บรษัิทท ำกำรตลำดและขำยสนิคำ้ ดว้ยชอ่งทำงกำรจัดจ ำหน่ำยตำ่งๆซึง่ครอบคลมุกำรขำยสง่และขำยปลกี 
รวมถงึกำรขำยสนิคำ้ไปตำ่งประเทศ เพือ่ใหม้รีำคำสนิคำ้ทีเ่หมำะสมกบัชอ่งทำงกำรจัดจ ำหน่ำยนัน้ๆ โดย

ค ำนงึถงึกำรใหข้อ้มลูเกีย่วกับกำรบรโิภคอย่ำงถกูตอ้งและครบถว้นบนบรรจภุัณฑข์องบรษัิท 
 

5. กำรบรกิำรหลงักำรขำย 

บรษัิทมกีำรรับประกนัสนิคำ้และควำมพงึพอใจ และมหีน่วยงำนรับควำมเห็นและขอ้เสนอแนะจำกลกูคำ้ 
กจิกรรมสนับสนุนบรษัิทมหีน่วยงำนจัดซือ้ กำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคล เทคโนโลยแีละสำรสนเทศ บญัชี

และกำรเงนิ ในกำรสนับสนุนกจิกรรมหลกัใหบ้รรลเุป้ำหมำย 
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3.2.2 การวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซคุ่ณคา่ของธุรกจิ  
 

รำยละเอยีดและขอ้มลูผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซค่ณุคำ่ของธรุกจิ ไดก้ลำ่วไวใ้นหัวขอ้กำรก ำกับดแูลกจิกำรและควำม

รับผดิชอบตอ่สงัคม ซึง่ครอบคลมุถงึผูถ้อืหุน้ ลกูคำ้ พนักงำน หุน้สว่นธรุกจิและเจำ้หนี ้สำธำรณชน คูแ่ขง่ 
               

กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี วธิกีารมสีว่นรว่ม ความคาดหวงั แนวทางการตอบสนอง 

 

 

 

 กำรพบปะกับลกูคำ้ 

 กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของ

ลกูคำ้ 

 แนวทำงปฏบัิตติอ่ลกูคำ้ 

 น ำเสนอผลติภัณฑท์ีม่ี

คณุภำพและปลอดภัย 

 ปฏบัิตติอ่ลกูคำ้อยำ่งเทำ่

เทยีมและยตุธิรรม 

 ปกป้องขอ้มลูและรักษำ

ควำมลับของลกูคำ้ 

 ควำมปลอดภัยของผลติภัณฑ ์

และไมม่ผีลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม 

 พัฒนำนวัตกรรมของ

ผลติภัณฑแ์ละกำรบรกิำรเพือ่

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ลกูคำ้ 

 มมีำตรกำรเพือ่ปกป้องขอ้มลู

และควำมลับของลกูคำ้ 

 มรีะบบกำรจัดกำรดำ้น

สิง่แวดลอ้ม ISO14001 

 มรีะบบจัดกำรดำ้นควำม

ปลอดภัย ISO45001 

 

 

 

 กำรประชมุรว่มกับพนักงำน  กำร

จัดสัมนำ  กำรจัดกจิกรรมเพือ่

สังคม 

 กำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำน 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 

 มสีว่นรว่มในกำรเสนอแนะเรือ่ง

ควำมปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม 

 ปฏบัิตงิำนตำมขัน้ตอน คูม่อืกำร

ท ำงำนและกฎระเบยีบที่

ก ำหนดใหเ้พือ่ใหเ้กดิควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 ระบบผลตอบแทนและ

สวัสดกิำรทีเ่หมำะสม 

 ควำมกำ้วหนำ้และควำมมั่นคง

ในสำยอำชพี 

 มสีภำพแวดลอ้มในกำร

ท ำงำนทีด่แีละมคีวำม

ปลอดภัย 

 

 เคำรพในหลักสทิธมินุษยชน

และปฏบัิตอิยำ่งเทำ่เทยีม 

 กำรจัดอบรมและใหค้วำมรู ้

พนักงำน 

 มกีำรจัดกจิกรรมสรำ้งควำม

ผกูพันกับพนักงำน 

 มรีะบบกำรจัดกำรดำ้น

สิง่แวดลอ้ม ISO14001 

 มรีะบบจัดกำรดำ้นควำม

ปลอดภัย ISO45001 

 

 กำรปลกูฝังและสรำ้งจติอำสำแก่

พนักงำน   

 กำรเยีย่ม พบปะชมุชนและผูน้ ำ

ชมุชน 

 ส ำรวจสิง่ทีช่มุชนคำดหวัง 

 ด ำเนนิธุรกจิอยำ่งมคีวำม

รับผดิชอบตอ่สังคม และ

ค ำนงึถงึผลประโยชนโ์ดยรวม 

 สง่เสรมิและสนับสนุนกำร

พัฒนำกจิกรรมทีเ่ป็น

ประโยชนต์อ่สังคม 

สิง่แวดลอ้มและควำม

ปลอดภัย 

 จัดใหพ้นักงำนจติอำสำเขำ้

รว่มกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์

ตอ่ชมุชนและสังคม 

 จัดกจิกรรมชมุชนสัมพันธ ์

 กำรบรจิำคสิง่ของ 

 สง่เสรมิและสนับสนุนสิง่ที่

เป็นประโยชนต์อ่สิง่แวดลอ้ม

และควำมปลอดภัยตอ่ชมุชน 

 

 

 กำรประชมุรว่มกันเป็นประจ ำ 

 กำรเขำ้เยีย่มและตดิตอ่สือ่สำร

ระหวำ่งหน่วยงำนพัฒนำธุรกจิ

และพันธมติรคูค่ำ้ 

 

 

 

 

 สรำ้งคณุคำ่และผลประโยชน์

ทำงธุรกจิรว่มกัน 

 ใหค้วำมรูใ้นกำรปรับปรงุธุรกจิ

และนวัตกรรมของสนิคำ้และ

บรกิำร 

 ใหค้วำมส ำคัญและสนับสนุน

อยำ่งทันทกีรณีเกดิปัญหำ 

 ด ำเนนิธุรกจิโดยไมส่รำ้ง

ผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้ม

และค ำนงึถงึดำ้นควำม

ปลอดภัย 

 ทบทวนและแลกเปลีย่นควำม

คดิเห็นระหวำ่งกันเพือ่รเิริม่

สรำ้งสรรคโ์ครงกำรทีส่รำ้ง

คณุคำ่ 

 ทบทวนและใหค้วำมรูด้ำ้น

นวัตกรรมของผลติภัณฑใ์หม ่

 ทบทวนและชว่ยแกปั้ญหำที่

เกดิขึน้อยำ่งทันทว่งท ี

 

 

 กำรประชมุและตรวจเยีย่มกจิกำร 

รวมถงึกำรตรวจสอบคณุภำพ

ของวัตถดุบิเป็นประจ ำ 

 กำรเป็นพันธมติรรว่มในกำร

จัดกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มและ

ควำมปลอดภัย 

 มสีว่นรว่มในกำรเสนอแนะ ออก

ควำมคดิเห็นเรือ่งควำมปลอดภัย

และสิง่แวดลอ้ม 

 ปฏบัิตติอ่คูค่ำ้อยำ่งเป็นธรรม

และเทำ่เทยีมกัน 

 กระบวนกำรจัดซือ้จัดจำ้งที่

เป็นธรรมและโปรง่ใส 

 สรำ้งควำมสัมพันธท์ำงธุรกจิ

ในระยะยำว 

 ใหค้วำมยดืหยุน่ในกำร

ปรับเปลีย่นรำคำสนิคำ้ตำม

ควำมเหมำะสม 

 มหีลักกำรคัดเลอืกคูค่ำ้และ

กระบวนกำรตรวจสอบที่

ชดัเจน 

 ก ำหนดหลักกำรปฏบัิตแิละ

จรรยำบรรณทำงธุรกจิของคู่

คำ้ 

 ทบทวนและปรับปรงุ

กระบวนกำรจัดซือ้จัดจำ้งและ

วธิกีำรสือ่สำรเพือ่บรรลคุวำม

ตอ้งกำรรว่มกัน 
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 ปฏบัิตงิำนตำมขัน้ตอน คูม่อืกำร

ท ำงำนและกฎระเบยีบที่

ก ำหนดใหเ้พือ่ใหเ้กดิควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 มสีภำพแวดลอ้มในกำร

ท ำงำนทีด่แีละมคีวำม

ปลอดภัย 

 

 แบง่ปันควำมรูแ้ละเทคโนโลยี

เพือ่พัฒนำกระบวนกำรจัดซือ้

จัดจำ้งใหด้ยีิง่ขึน้ 

 ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหำที่

เกดิขึน้อยำ่งทันทว่งท ี

 มรีะบบกำรจัดกำรดำ้น

สิง่แวดลอ้ม ISO14001 

 มรีะบบจัดกำรดำ้นควำม

ปลอดภัย ISO45001 

 

 

 กำรประชมุผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 

 รำยงำนประจ ำปี 

 กำรรำยงำนข่ำวสูส่ำธำรณชน 

 กำรประกำศผลประกอบกำรรำย

ไตรมำส 

 กำรพบปะกับนักลงทนุและ/หรอื

นักวเิครำะห ์

 ด ำเนนิธุรกจิอยำ่งเทีย่งธรรม

เพือ่สรำ้งผลกำรด ำเนนิงำนที่

ด ี

 ผูถ้อืหุน้ทกุรำยมสีทิธแิละ

ไดร้ับกำรปฏบัิตอิย่ำงเป็น

ธรรมและเทำ่เทยีมกัน 

 มกีำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ี

 มรีะบบกำรตรวจสอบและกำร

ควบคมุภำยในทีด่ ี

 ใหค้วำมส ำคัญเกีย่วกับกำร

ป้องกันควำมเสีย่งจำกเหตุ

ฉุกเฉนิทีอ่ำจท ำใหห้ยดุกำร

ผลติ 

 มรีะบบกำรจัดกำรดำ้น

สิง่แวดลอ้มและระบบกำร

จัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยทีด่ ี

 จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 

 สรำ้งผลประกอบกำรทีด่แีละ

จ่ำยเงนิปันผลอยำ่งเหมำะสม 

 เปิดเผยขอ้มลูอยำ่งโปรง่ใส

และทันเหตกุำรณ์ 

 ก ำหนดหลักกำรปฏบัิตแิละ

จรรยำบรรณทำงธุรกจิ 

 มรีะบบกำรจัดกำรดำ้น

สิง่แวดลอ้ม ISO14001 

 มรีะบบจัดกำรดำ้นควำม

ปลอดภัย ISO45001 

 มกีำรจัดท ำแผนบรหิำรควำม

ตอ่เนือ่งและแผนฉุกเฉนิ 

 

 

 กำรเขำ้รว่มกจิกรรมตำ่งๆ ที่

หน่วยงำนของรัฐจัดขึน้อยำ่งเป็น

ประจ ำ 

 ปฏบัิตติำมกฏหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกำรด ำเนนิธุรกจิ 

 

 ใหค้วำมร่วมมอืสนับสนุน

โครงกำรของภำครัฐ 

 ปฏบัิตติำมนโยบำยของรัฐ

และรว่มใหค้วำมเห็นดำ้นกำร

ปฏบัิตงิำนทีด่จีำกภำคธุรกจิ 

 ปฏบัิตไิดส้อดคลอ้งกับ

กฏหมำยทีก่ ำหนดและมกีำร

สง่รำยงำนเอกสำรตำ่งๆ ไป

ยังสว่นรำชกำรทีก่ ำหนด

ครบถว้น 

 ใหข้อ้มลูในเรือ่งวธิกีำร

ปฏบัิตงิำนทีด่แีกห่น่วยงำน

ภำครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ปฏบัิตติำมกฏหมำยที่

เกีย่วขอ้งรวมทัง้ดำ้น

สิง่แวดลอ้มและควำม

ปลอดภัย 

 สง่รำยงำนเอกสำรตำ่งๆ ไป

ยังสว่นรำชกำรทีก่ ำหนด

ครบถว้น 

 

      
3.3   การจดัการดา้นความย ัง่ยนืในมติสิ ิง่แวดลอ้ม 

 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

บรษัิทฯ มุ่งมั่นในกำรสนับสนุนควำมย่ังยนืโดยเฉพำะดำ้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษัิทฯ ถอืเป็นควำมทำ้ทำยในฐำนะผูน้ ำ
ในธุรกจิดำ้นกำรเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำร ในกำรบรหิำรจัดกำรและบรรเทำผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มให ้

เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยเป้ำหมำยในกำรบรหิำรจัดกำรแบง่เป็น 2 เป้ำหมำยหลกั ไดแ้ก ่กำร

มุง่ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและกำรสรำ้งควำมสมดลุทำงธรรมชำต ิ
 

กำรมุง่ลดผลกระทบตอ่ส ิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทฯ มกีำรชีบ้่งแหล่งก ำเนิดมลพษิและของเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรม ผลติภัณฑ ์และกำรบรกิำรขององคก์ร 

โดยระบไุวใ้น Flow Diagram กระบวนกำรผลติชีบ้ง่จุดก ำเนดิน ้ำเสยี และวัสตทุีไ่ม่ใชแ้ลว้ อำกำศเสยี รวมทัง้มกีำร

ประเมนิผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มและด ำเนินกำรควบคุมตำมระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรดำ้นสิง่แวดลอ้มตำม
ขอ้ก ำหนดระบบ ISO 14001:2015 

 
บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรชีบ้ง่และป้องกันกำรใชส้ำรเคมอีย่ำงเป็นระบบ เพือ่ป้องกันกำรใชส้ำรเคมตีอ้งหำ้มทีก่ ำหนด

ไวใ้นกฎหมำย และอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ สำรท ำลำยโอโซน สำรอนิทรีย์ทีค่งอยู่ยำวนำน (POPs) สำรเคมี
ภำยใตอ้นุสญัญำรอตเตอรด์ัม สำรเคมอีันตรำย และสำรก ำจัดศัตรูพชื และรวมถงึ สำรกอ่มะเร็ง หรอืสำรกอ่กลำย

พันธุ ์และสำรเคมทีีม่ผีลต่อกำรสบืพันธุ ์ท ำใหเ้กดิควำมผดิปกตขิองต่อมไรท้่อ หรือสำรพษิตกคำ้งยำวนำนและ



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน)  
 

สว่นที ่1 หน้าที ่39 

สะสมในสิง่มีชวีติ (PBTs) หรือสำรตกคำ้งยำวนำนมำกและสะสมในสิง่มชีวีติไดด้มีำก (vPvBs) โดยปฏบิัตติำม

มำตรฐำนวธิกีำรปฏบิตัเิรือ่งกำรรับรองคณุภำพวตัถดุบิ/เคมภีัณฑ/์บรรจภุัณฑท์ีใ่ชใ้นกำรผลติ 
 

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ยังไดด้ ำเนนิกำรเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มในกำรป้องกันอบุัตเิหตขุองสำรเคม ีและมแีผนฉุกเฉนิที่

ครอบคลุมอุบัตเิหตุและอุบัตกิำรณ์ทีเ่กดิจำกกำรด ำเนนิงำน โดยใหพ้นักงำน คู่คำ้ ภำครัฐ ชมุชนทอ้งถิน่ และผูม้ี
สว่นไดเ้สยีอืน่ๆเขำ้มำมสีว่นร่วม ซึง่แผนดงักลำ่วมกีำรชีบ้ง่อนัตรำย กำรประเมนิควำมเสีย่ง ขัน้ตอนกำรแจง้เหตแุละ

ระบบกำรสือ่สำรโดยระบไุวใ้นแผนป้องกนัอบุตัภิัยและระงับเหตกุรณีฉุกเฉนิ  
 

บรษัิทฯ ค ำนงึถงึกำรควบคมุและกำรลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และมแีนวทำงในกำรด ำเนนิงำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่ขม้งวดโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในดำ้นกำรบ ำบัดน ้ำเสยีและมลพษิในโรงงำนและสำยกำรผลติตำ่งๆ เพือ่ป้องกันและ

ลดมลพษิ ทัง้ทำงอำกำศและแหลง่น ้ำในชมุชน และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตอ่สำธำรณะเกีย่วกบักระบวนลดมลพษิ (เชน่ 

น ้ำทิง้ อำกำศ และกำกของเสยี) ไดแ้ก่ ระบบตรวจสอบมลพษิระยะไกล ของกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม 
(โดยกำรตรวจวดั BOD ของน ้ำทิง้ทีผ่ำ่นระบบบ ำบัดน ้ำเสยีแลว้แบบ real time ทำง Online) 

 
กำรจัดกำรส ิง่แวดลอ้มในโรงงำนและกำรมสีว่นร่วมของชมุชน 

บรษัิทฯ มกีำรด ำเนนิงำนและมำตรกำรตำ่งๆ เพือ่มุ่งเนน้และป้องกันมลพษิและของเสยี โดยใชก้ำรจัดกำรของเสยี

ตำมล ำดบัขัน้ (Waste management hierarchy) โดยพจิำรณำกำรลดของเสยีทีแ่หลง่ก ำเนดิ กำรน ำกลับมำใชซ้ ้ำ 
กำรแปรรูป และน ำกลับมำใชใ้หม่ กำรน ำกลับเขำ้มำสูก่ระบวนกำรผลติใหม่ กำรบ ำบัดของเสยีและกำรก ำจัดของ

เสยี ตำมล ำดบั และมั่นใจถงึกำรจัดกำรมลพษิและของเสยีทีไ่ม่สำมำรถหลกีเลีย่งไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยด ำเนนิกำร
คดัแยกประเภทวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ไปก ำจัดโดยใชต้ำมหลัก 3R มรีะบบบ ำบดัน ้ำเสยีทีบ่ ำบดัน ้ำเสยีไดต้ำมมำตรฐำนที่

ทำงรำชกำรก ำหนด อกีทัง้ บรษัิท ฯ ยังใหค้วำมสนับสนุนตอ่กำรรักษำสิง่แวดลอ้ม โดยจัดกจิกรรมใหพ้นักงำนและ
ลกูจำ้งไดเ้ขำ้ร่วม เพือ่เพิม่ควำมเขำ้ใจและตระหนักรูถ้งึผลกระทบทีส่ำมำรถเกดิขึน้ตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน 

 

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ มกีำรตรวจวัด เก็บบันทกึ และรำยงำนผลกำรลดมลพษิ กำรใชน้ ้ำ กำรกอ่ใหเ้กดิของเสยี และ
กำรใชพ้ลังงำน โดยระบไุวใ้นรำยงำนปรมิำณวัสดทุีไ่ม่ใชแ้ลว้ภำยในโรงงำน รำยงำนผลกำรวเิครำะหล์ักษณะและ

ปรมิำณของน ้ำทิง้ทีผ่่ำนกำรบ ำบัดแลว้ (ซึง่ขอ้มูลดังกล่ำวไดถู้กบันทกึแบบแบบเรียลไทม ์และสง่ตรงไปยังกรม
โรงงำนอตุสำหกรรม) รำยงำนกำรตรวจวัดคณุภำพอำกำศ รำยงำนกำรใชพ้ลังงำนในกระบวนกำรผลติ และรำยงำน

กำรอนุรักษ์พลังงำน โดยหน่วยงำนดังกล่ำวจะท ำกำรสังเกตและแจง้ทำงบริษัทฯ หำกระดับมลพิษเกนิกว่ำค่ำ

มำตรฐำนทีก่ ำหนด นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ยังไดจั้ดประชมุและหำรอืถงึปัญหำทำงสิง่แวดลอ้มและผลกระทบตำ่งๆ กบั
ตวัแทนชมุชนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพือ่เปิดโอกำสในกำรรับฟังขอ้คดิเห็นจำกชมุชน โดยมเีจำ้หนำ้ทีจ่ำกหน่วยงำนรัฐท ำ

หนำ้ทีเ่ป็นตวักลำงในกำรไกลเ่กลีย่หำกมปัีญหำหรอืกำรแสดงควำมคดิเห็นจำกตัวแทนในชมุชน ซึง่ทำงบรษัิทฯ ให ้
ควำมส ำคัญในกำรน ำควำมคดิเห็นและค ำแนะน ำต่ำงๆ มำแกไ้ขและปรับปรุง เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรเกิดกำร

รอ้งเรยีนในอนำคต ทัง้ยังมกีำรตรวจวัดระดับมลภำวะทีอ่ำจเกดิจำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทในบรเิวณรอบโรงงำน

เพือ่ใหแ้น่ใจถงึควำมปลอดภัยตอ่คนในชมุชน อกีทัง้บรษัิทฯ ยังไดจ้ัดใหม้กีำรหำรอืภำยในและจัดกำรประชมุอยำ่ง
สม ำ่เสมอทัง้กอ่นและหลงักำรประชมุกับภำครัฐและตัวแทนชมุชน 

 
กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งย่ังยนื 

บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิมำตรกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ลดกำรใชพ้ลังงำน น ้ำ และทรัพยำกรอืน่ๆ โดย
อำจพจิำรณำจำกตัวชีว้ัดของแนวปฏบิัตทิีด่ ีและเปรยีบเทยีบกับแหลง่ขอ้มูลอืน่ๆ เชน่ รำยงำน Water & Energy 

Consumption (ซึง่ตัวชีว้ัดคอืกำรลดกำรใชน้ ้ำและพลังงำน) กำรก ำหนดมำตรฐำนอัตรำกำรใชน้ ้ำมันเชือ้เพลงิ 

(ตวัชีว้ดัคอื กม./ลติร) ของหน่วยรถบรษัิท และแผนอนุรักษ์พลงังำนประจ ำปี รวมถงึกำรไดน้ ำทรัพยำกรทำงเลอืกที่
สำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หมแ่ละมผีลกระทบต ำ่มำใชป้ระกอบกนั หรอืน ำมำทดแทนทรัพยำกรทีใ่ชแ้ลว้หมดไป ไดแ้ก ่ 

 
• “โครงกำรน ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม”่ โดย กำรน ำน ้ำ condensate มำใชใ้หมใ่นหมอ้ไอน ้ำ กำรน ำน ้ำทิง้ทีผ่ำ่นกำรบ ำบัด

มำใชล้ำ้งถนนภำยในโรงงำน และกำรน ำโครงยำงเกำ่มำอดัดอกเพือ่ใชง้ำนซ ้ำ เป็นตน้ 

 
บรษัิทฯ มกีำรมุ่งเนน้และป้องกันกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยเฉพำะก๊ำซทีท่ ำลำยชัน้โอโซน จำกกำรใชท้ีด่นิ 

และกำรเปลีย่นแปลงกำรใชท้ีด่นิ กระบวนกำรหรอือปุกรณ์ตำ่งๆ รวมถงึระบบท ำควำมรอ้น ระบบปรับอำกำศและกำร
ระบำยอำกำศโดยมนีโยบำยกำรใชส้ำรท ำควำมเย็นในกลุม่ non CFC และเปลีย่นกำรใชส้ำรเคมถีังดับเพลงิจำกฮำ

รอนเป็นกรีนสฮ์ำรอนซึง่ไม่ใชก่๊ำซเรือนกระจก เป็นตน้ รวมถงึมุ่งเนน้กำรตรวจวัด เก็บบันทกึ และรำยงำนกำรใช ้

พลังงำน น ้ำ และทรัพยำกรอืน่ๆทีม่นัียส ำคัญ โดยระบไุวใ้นรำยงำนกำรใชพ้ลังงำนของกระบวนกำรผลติ รำยงำน

ขอ้มลูของเสยี (wastage) รำยงำนกำรใชเ้ชือ้เพลงิประจ ำวนั และรำยงำนกำรอนุรักษ์พลงังำน 

 
กำรร่วมพัฒนำชมุชนหรอืสงัคม 

บรษัิทฯ เชือ่วำ่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยนืเกดิจำกกำรมคีวำมรับผดิชอบและกำรสรำ้งคณุคำ่ร่วมและกำรมคีวำม
รับผดิชอบตอ่สงัคม โดยบรษัิทฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะปลกูฝังและสง่เสรมิใหแ้กบ่คุลำกรตัง้แตก่ำ้วแรกในกำรเขำ้เป็น
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ครอบครัวบอีำรร์วมถงึพันธมติรของบรษัิทฯ ซึง่บรษัิทฯ จะกลำ่วถงึวสิยัทศันข์ององคก์รในเรือ่งของกำรพัฒนำ

เพือ่ใหเ้กดิควำมยั่งยนืโดยพนักงำนในแตล่ะหน่วยงำนไดม้กีำรจัดกจิกรรมตำ่งๆ และไดเ้ขำ้ร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมอย่ำงหลำกหลำยและตอ่เนื่องตลอดกำรท ำงำนกบับรษัิทฯ 

 

3.3.2 ผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

         1. กำรจัดกำรพลงังำน 

 บรษัิทบรหิำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้ระบบไฟแสงสวำ่งและระบบปรับอำกำศ โดยตดิตัง้
และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ควบคมุกำรทำงำนของระบบไฟฟ้ำทีเ่กีย่วขอ้ง ท ำใหส้ำมำรถ ลดกำรใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำได ้

84,000 กโิลวัตต-์ชั่วโมง โดยในปี 2564 บริษัทใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำรวม 21,261,000 กโิลวัตต-์ชั่วโมง สำมำรถ
ประหยัดคำ่ไฟฟ้ำลงได ้จ ำนวน 1,439,831.02 บำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.39 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่ำ่นมำ 

 

        2. กำรจัดกำรน ้ำ 
 

บรษัิทมกีำรใชน้ ้ำดบิและน ้ำประปำรวมกันคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของปรมิำณน ้ำทีใ่ชท้ัง้หมด บรษัิทจงึ มกีำร
ซอ่มบ ำรุงและตรวจสภำพของระบบกำรจ่ำยน ้ำภำยในกระบวนกำรผลติใหไ้ดม้ำตรฐำนอย่ำงตอ่เนื่อง ส ำหรับอำคำร

ส ำนักงำนมกีำรปรับอัตรำไหลของน ้ำทีอ่ำ่งลำ้งหนำ้และสขุภัณฑภ์ำยในอำคำร พรอ้มทัง้มกีำรจัดกำรน ้ำทิง้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ โดยมนี ้ำทิง้ทีผ่่ำนกำรบ ำบัดรอ้ยละ 90 ของปรมิำณน ้ำทิง้ทัง้หมด และสำมำรถน ำกลับมำใชใ้นระบบ
สขุำภบิำลและสำธำรณูปโภคภำยในอำคำร  

โดยในปี 2564 บรษัิทมปีรมิำณกำรใชน้ ้ำรวมทัง้ส ิน้ 777,945 ลูกบำศกเ์มตร เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 10,072 
ลกูบำศกเ์มตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.31 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่ำ่น  เนือ่งจำกมกีำรผลติเพิม่ขึน้ 

 
        3. กำรจัดกำรขยะ ของเสยี และมลพษิ 

 

บริษัทมีกำรจัดกำรขยะและของเสีย จำกกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นระบบตำมหลักกำร 3R 
(Reduce Reuse Recycle) มรีะบบกำรคดัแยกขยะตำมประเภททีม่ปีระสทิธภิำพ ควบคูไ่ปกบักำร สรำ้งจติสำนกึและ

กำรมีส่วนร่วมกับผู เ้กี่ยวขอ้ง เพื่อลดกำรกำจัดขยะดว้ยวิธีกำรฝังกลบ ในปี 2564  มีปริมำณขยะทั่วไป                                
223,500  กโิลกรัม กำกตะกอนจำกระบบบ ำบัดน ้ ำเสีย (น ำไปเป็นส่วนประกอบของปุ๋ ย) จ ำนวน 2,266,060  

กโิลกรัม (โดยมบีรษัิทเอกชนมำรับทีโ่รงงำนโดยตรง) และกำกตะกอนจำกไลน์กำรผลติ (น ำไปฝังกลบตำมหลัก

สขุำภบิำล sanitary landfill โดยบรษัิทเอกชน) จ ำนวน  551,419 กโิลกรัม รวมแลว้บรษัิทมปีรมิำณขยะและของ
เสยีรวม จ ำนวน 3,040,979 กโิลกรัม นอกจำกนี้ บรษัิทมีกำรตรวจวัดคุณภำพสิง่แวดลอ้มในส ำนักงำนและรอบ

สถำนประกอบกำรอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2564 พบวำ่คำ่ทีไ่ดจ้ำกกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ กลิน่ เสยีง 
และแสงสวำ่ง มคีำ่อยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนด และไมพ่บกรณีสำรเคมร่ัีวไหลจำกกำรด ำเนนิธรุกจิ 

 

        4. กำรจัดกำรเพือ่ลดปัญหำกำ๊ซเรอืนกระจก 

            อยูร่ะหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำย 

 
 

3.4 การจดัการความย ัง่ยนืในมติสิงัคม 

        3.4.1 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสงัคม 

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกจิกำรอย่ำงย่ังยืน โดยใส่ใจในคุณภำพและควำม

ปลอดภัยในทกุขัน้ตอนกำรผลติ รวมถงึกำรดแูลและสง่มอบผลติภัณฑใ์หก้ับลกูคำ้ดว้ยหัวใจแหง่กำรบรหิำร อกีทัง้ 
เพือ่ใหก้ำรด ำเนนิงำนในทุกขัน้ตอนเป้นไปอย่ำงมคีณุค่ำ กลุม่บรษัิทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนำศักยภำพของบคุลำกรใน

องคก์ร และตระหนักถงึกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มและสรำ้งจติส ำนึกคุณค่ำร่วมสู่สังคม จน
กอ่ใหเ้กดิคำ่นยิมทีส่ ำคญัขององคก์ร 

“PDF” คอื คำ่นยิมและหัวใจส ำคญัสงูสดุในกำรท ำงำนของเรำ และแทรกซมึอยูใ่นทกุๆ อยำ่งทีเ่ป็นกลุม่บรษัิทฯ เริม่

ตัง้แตว่ธิคีดิ วธิที ำงำนของพนักงำน เทคโนโลย ีและผลติภัณฑ ์

P – Partnership (ควำมร่วมมอืร่วมใจ) 

กำรกลำ้แสดงควำมคดิเห็นหรอืขอ้แนะน ำ ในฐำนะคูค่ดิหรอืทีป่รกึษำทีด่ใีนกำรใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่สว่นร่วม 
และมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะมสีว่นร่วมในกำรท ำงำนใดๆ ก็ตำมทีส่นับสนุนควำมส ำเร็จขององคก์ร 
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D – Dedication (ควำมเสยีสละ ทุม่เท) 

กำรปฏบิตังิำนดว้ยควำมเสยีสละทัง้แรงกำยและแรงใจ และมคีวำมเต็มใจในกำรทุม่เทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มทีใ่น
กำรท ำงำนและจัดกำรกับปัญหำอย่ำงทนัท ีเพือ่ใหง้ำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

F – Fairness (ควำมเป็นธรรมไมเ่อำรัดเอำเปรยีบ) 

กำรปฏบิตัตินตอ่ผูอ้ ืน่ดว้ยควำมเสมอภำคและยตุธิรรม โดยยดึถอืควำมส ำคญัและประโยชนข์ององคก์รมำกกวำ่สว่น
ตนนอกจำกนัน้บรษัิทฯยังมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนำศกัยภำพใหม้คีวำมพรอ้มตอ่กำรแขง่ขนัในตลำดโลก โดยกำรเพิม่หลกั

คำ่นยิมใหเ้กดิเป็นคณุลักษณะและอปุนสิยัของพนักงำนกลุม่บรษัิทฯ “BR DNA -> REACH” คอืหัวใจส ำคญัสงูสดุ
ในกำรท ำงำนของเรำ และแทรกซมึอยูใ่นทกุๆ อย่ำงทีเ่ป็นกลุม่บรษัิทฯ 

   •  มุง่เนน้ผลของงำน (Result oriented) 
   •  มคีวำมรูภ้ำษำองักฤษ (English base) 

   •  ใสใ่จทกุรำยละเอยีดจนงำนส ำเร็จ (Attention to details till completion) 

   •  ตระหนักเรือ่งตน้ทนุ (Cost conscious) 
   •  มคีวำมซือ่สตัย ์(Honest) 

 มคีวำมรับผดิชอบในหนำ้ทีง่ำน (Accountability) 

  
นโยบำยภำพรวม 

บรษัิทฯ เชือ่มั่นวำ่กำรเป็นผูผ้ลติและจัดหำผลติภัณฑท์ีม่คีณุภำพและควำมปลอดภัยทีเ่ป็นน่ำเชือ่ถอืของโลกไดนั้น้ 

จะตอ้งมแีรงพลงัขบัเคลือ่นดว้ยกำรปลกูฝังคำ่นยิมขององคก์รใหก้บัพนักงำนไดย้ดึมั่นและถอืปฏบิตั ิซึง่ไดแ้ก ่ควำม
ร่วมมอืร่วมใจควำมเสยีสละและควำมทุม่เท ควำมเป็นธรรม ไมเ่อำรัดเอำเปรยีบ รวมถงึกำรใหพ้นักงำนเขำ้ใจและยดึ

มั่นปฏบิัตใินดำ้นกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ ีและกำรสรำ้งจติส ำนึกในกำรสรำ้งคณุค่ำร่วมกัน เพือ่ใหเ้กดิควำมยั่งยนื
กับองค์กร สังคม และชุมชนปัจจัยที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเพื่อใหเ้กดิกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนนั้น กำรพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษยถ์อืเป็นปัจจัยหลักทีบ่รษัิทฯ ใหค้วำมส ำคัญ บคุลำกร คอื “ทรพัยากรหลกัทีม่คีุณคา่และเป็นผู ้
ขบัเคลือ่นใหเ้กดิความย ัง่ยนื” โดยบรษัิทฯ มุ่งมั่นทีจ่ะพัฒนำทักษะและหล่อหลอมทัง้ในระดับผูน้ ำและระดับ

พนักงำนทุกเชือ้ชำต ิใหเ้ป็นผูน้ ำทีด่ใีนระยะยำว รวมถงึกำรใหค้วำมเท่ำเทยีมและควำมเป็นธรรมในกำรบรหิำร

ทรัพยำกรมนุษย ์รวมถงึกำรเคำรพสทิธมินุษยชน ทัง้ในสว่นของบรษัิทฯ และของพันธมติรคูค่ำ้ 

บรษัิทฯ มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะด ำเนนิธรุกจิทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวกตอ่สิง่แวดลอ้มในทกุกระบวนกำรผลติและทกุ

ผลติภัณฑท์ีบ่รษัิทฯ จัดจ ำหน่ำย ดว้ยกำรสรำ้งควำมสมดลุยท์ำงธรรมชำต ิและน ำระบบทีไ่ดม้ำตรฐำนมำบรหิำรและ
จัดกำรในแตล่ะกระบวนกำรภำยใน 

นอกจำกนี ้บรษัิทฯ ใหก้ำรสนับสนุน สรำ้ง และประสำนควำมสมัพันธเ์พือ่ใหเ้กดิประสบกำรณ์ทีด่กีบัพันธมติรคูค่ำ้

ทำงธรุกจิทัง้ในสว่นของคูค่ำ้และลกูคำ้ เพือ่ใหเ้กดิควำมสมัพันธร์ะยะยำวอยำ่งย่ังยนื รวมถงึค ำนงึถงึผลประโยชน์
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ดว้ยเหตนุี ้กลยุทธก์ำรพัฒนำกำรย่ังยนืจงึเป็นกำรขับเคลือ่นหลกัของบรษัิทฯ ในกำรพัฒนำขดี

ควำมสำมำรถในกำรผลติและสง่มอบผลติภัณฑท์ีม่คีณุภำพและมคีวำมปลอดภัยทีเ่ป็นน่ำเชือ่ถอืของโลกและเป็น
ประโยชน์กบัสงัคม กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนอยำ่งตอ่เนื่อง สม ่ำเสมอ ไมห่ยดุนิง่ สง่เสรมิ ผลกัดนั พรอ้มทัง้

สอดแทรกแนวคดิควำมรับผดิชอบและกำรสรำ้งคณุคำ่ร่วมสูส่งัคม เพือ่ใหเ้กดิกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยนืซึง่ถอืเป็นสว่น

หนึง่ของกระบวนกำรท ำงำนอนัเป็นวฒันธรรมขององคก์รควบคูไ่ปกบักำรเสรมิสรำ้งมลูคำ่ตอ่เศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

กำรด ำเนนิงำนและกำรจัดท ำรำยงำน 

บรษัิทฯ ไดจั้ดท ำขอ้มูลเกีย่วกับควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) ตำมแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนควำมยั่งยนืของ

ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษัิทฯ ค ำนงึถงึแนวทำงในกำรด ำเนนิธรุกจิอนัเกีย่วขอ้งกบัควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมในทกุขัน้ตอนอยำ่งสม ำ่เสมอ 

โดยเป็น ไปตำมหลกักำร ดงัตอ่ไปนี้ 

 
1) การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีส่อดคลอ้งกบันโยบำยและแนวทำงของตลำดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพือ่ใหเ้กดิแนวทำงปฏบิตัใินกำร

ด ำเนนิกจิกำรของบรษัิทฯ ทีช่ดัเจน โปร่งใส อนัจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ ดงัปรำกฎใน

หัวขอ้ “กำรก ำกบัดแูลกจิกำร” 
 

2) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิอยำ่งตรงไปตรงมำ ซือ่สตัยส์จุรติ และแขง่ขนัทำงธรุกจิอย่ำงเป็นธรรม และเสมอภำค 

รวมทัง้ไม่สนับสนุนขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนอนัจะสง่ผลใหเ้กดิกำรประกอบธรุกจิหรอืกำรแขง่ขันทีไ่มเ่ป็นธรรม ทัง้นี ้
เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่คณุภำพและรำคำทีเ่หมำะสม และไมเ่อำรัดเอำเปรยีบตอ่ควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค 
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3) การตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 
คณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรรั์ปชัน่ และมแีผนทีจ่ะแสดงเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมโครงกำร

แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ  

 
 

4) การเคารพสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บคุลำกรทีก่ำ้วเขำ้มำเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัวบอีำร ์จะไดรั้บกำรปฐมนเิทศเพือ่ใหรู้ส้กึเป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนักับ

องคก์รรวมทัง้รับรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจในคำ่นยิมขององคก์ร “PDF”และ BR DNA ตำมทีไ่ดก้ลำ่วในขำ้งตน้ อนัจะ
น ำไปสูก่ำรปรับใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของกำรปฏบิัตงิำนและกำรใชช้วีติประจ ำวนัไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ โดยทมีผูบ้รหิำรจำกทกุ

หน่วยงำนเขำ้ร่วมกจิกรรมดงักลำ่วเพือ่แบง่ปันสิง่ตำ่งๆ ใหก้ับบคุลำกรใหมไ่ดรั้บทรำบโดยทั่วกนั 

 
อกีทัง้ บรษัิทฯ ยดึหลกัในกำรปฏบิตัติอ่พนักงำนทกุคนดว้ยควำมเป็นธรรมและเทำ่เทยีมกนั ถอืปฏบิตัติำมกฎหมำย

แรงงำนควบคูไ่ปกบัหลักสทิธมินุษยชน โดยถอืปฏบิตัคิรอบคลมุพนักงำนในทกุเพศ ทกุเชือ้ชำต ิทกุศำสนำ และ
ทกุระดบังำนตัง้แตร่ะดบัปฏบิตักิำรจนถงึผูบ้รหิำรระดับสงู พรอ้มทัง้เปิดโอกำสใหพ้นักงำนมสีทิธแิละเสรภีำพในกำร

แสดงควำมคดิเห็นในเรือ่งอนัเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิงำน และพนักงำนทกุคนยังไดรั้บกำรปฏบิตัอิย่ำงเทำ่เทยีมกนั 

 
5) หลกัการปฏบิตัแิละการก าหนดสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทยีม 

 

  บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรทีแ่สดงถงึกำรไมย่นิยอมใหม้กีำรเลอืกปฏบิัตใินกำรจำ้งงำน เชน่ ประกำศกำรรับสมัครงำน
ที ่“ไมไ่ดร้ะบถุงึกำรก ำหนดเพศ เชือ้ชำต ิศำสนำ 

 

  บรษัิทฯ ใหพ้นักงำนมสีทิธมินุษยชนอยำ่งเต็มทีโ่ดยปรำศจำกกำรเลอืกปฏบิตั ิรวมทัง้กำรศกึษำ กำรจำ้งงำน และ
กจิกรรมทำงเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนสทิธใินกำรตดัสนิใจในกำรแตง่งำนและเรือ่งครอบครัว โดยไดก้ ำหนดไว ้

ในขอ้บังคับเกีย่วกับกำรท ำงำน เรือ่งกำรลำคลอด หรอืกำรขอโอนยำ้ยหนำ้ทีง่ำนเป็นกำรชั่วครำวในขณะตัง้ครรภ ์

และประกำศกำรรับสมัครงำนที ่“ไมไ่ดร้ะบถุงึกำรก ำหนดเพศ เชือ้ชำต ิศำสนำ” 

• บรษัิทฯ สนับสนุนและสง่เสรมิใหผู้พ้กิำรไดรั้บกำรปฏบิัตอิย่ำงมเีกยีรต ิมเีสรภีำพและมสีว่นร่วมในสงัคมอย่ำงเต็ม

รูปแบบตอ้งเคำรพตอ่หลักกำรไม่เลอืกปฏบิัต ิและพจิำรณำอย่ำงสมเหตสุมผลในกำรเขำ้ถงึสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
ตำ่งๆ โดยได ้ประกำศรับสมัครคนพกิำรเขำ้ท ำงำน และในปี 2564 ไดม้กีำรวำ่จำ้งพนักงำนซึง่เป็นคนพกิำรจ ำนวน 

17 คน 
 

• บรษัิทฯ ไดม้กีำรเปิดโอกำสในกำรเรยีนรูใ้หก้บันักศกึษำเพือ่เขำ้มำฝึกงำนภำคฤดรูอ้นกับบรษัิทฯ มำโดยตลอด 

 
• บริษัทฯ ตระหนักและเคำรพต่อสทิธิ โดยมุ่งมั่นที่จะใหโ้อกำสและกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำค และส่งเสริม

สภำพแวดลอ้มในกำรขจัดอคตติ่อกลุม่คน กลุม่ทำงศำสนำ เชน่ กำรจัดใหม้หีอ้งละหมำดส ำหรับพนักงำนทีนั่บถอื
ศำสนำอสิลำม 

 

• บรษัิทฯ มนีโยบำยและแนวปฏบิัตใินกำรจำ้งแรงงำนต่ำงชำต ิโดยไดด้ ำเนนิกำรรับแรงงำนโดยตรงจำกตัวแทน
จัดหำงำนทีถู่กกฎหมำยจำกประเทศตน้ทำงตำมทีรั่ฐบำลไทยไดล้งนำมบันทกึขอ้ตกลงเกีย่วกับกำรท ำงำนของ

แรงงำนต่ำงชำตใินประเทศไทยในระดับทวภิำค ี(MOU) เพื่อป้องกันปัญหำดำ้นกำรคำ้มนุษยแ์ละแรงงำนบังคับ 
รวมถงึปฏบิตัติอ่แรงงำนไทยและตำ่งชำตดิว้ยควำมเทำ่เทยีมกนั รวมถงึกำรจัดผลประโยชนแ์ละสวัสดกิำรตำ่งๆ ให ้

แรงงำนดังกลำ่วมคีวำมทัดเทยีมกับแรงงำนไทย อกีทัง้ บรษัิทฯ ไดม้กีำรจัดสวัสดกิำรเพิม่เตมิ เชน่ บำ้นพักใหก้ับ

แรงงำนตำ่งชำต ิเป็นตน้ 
 

6) การปฏบิตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม 
 

• บรษัิทฯ มนีโยบำยกำรจำ้งงำนโดยปรำศจำกควำมล ำเอยีง ไมข่ึน้อยูก่ับเชือ้ชำต ิสผีวิ เพศ อำยุ สญัชำต ิหรอืชำติ
ก ำเนดิตน้ก ำเนดิของชำตพัินธุห์รอืสงัคม ชัน้วรรณะ สถำนภำพกำรสมรส รสนยิมทำงเพศ ควำมทพุพลภำพ สถำนะ

สขุภำพควำมสมัพันธท์ำงกำรเมอืง หรอือคตอิืน่ๆ ยกตวัอย่ำงเชน่ ประกำศกำรรับสมัครงำนที ่ “ไมไ่ดร้ะบถุงึกำร

ก ำหนดเพศ เชือ้ชำตศิำสนำ” และกำรแตง่ตัง้ผูบ้รหิำรระดับสงูเป็นเพศหญงิ 
 

• บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญัของกำรจำ้งงำนทีม่ั่นคง ทัง้ตอ่พนักงำนประจ ำและพนักงำนชัว่ครำว โดยวำงแผนกำรใช ้

อตัรำก ำลงัเพือ่หลกีเลีย่งกำรใชแ้รงงำนชัว่ครำวมำกเกนิไป เวน้แตว่ำ่ลักษณะธรรมชำตขิองงำนนัน้เป็นงำนระยะสัน้

หรอืงำนตำมฤดกูำล โดยไดม้กีำรวำงแผนก ำลงัพลประจ ำปี 
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• บรษัิทฯ ไดม้กีำรแจง้กำรใหข้อ้มลูภำยในระยะเวลำอนัสมควร และพจิำรณำร่วมกบัตวัแทนพนักงำนเพือ่หำ

แนวทำงลดผลกระทบจำกกำรพจิำรณำเปลีย่นแปลงกำรด ำเนนิงำน (เชน่ กำรปิดกจิกำรทีม่ผีลตอ่กำรจำ้งงำน) ผ่ำน
กำรประชมุคณะกรรมกำรลกูจำ้งและคณะกรรมกำรสวสัดกิำร 

 

• บรษัิทฯ ใหโ้อกำสทีเ่ทำ่เทยีมกนัส ำหรับพนักงำนทกุคนและไมเ่ลอืกปฏบิตัทิัง้ทำงตรงและทำงออ้มในทกุขอ้
ปฏบิตัดิำ้นแรงงำนบนพืน้ฐำนของเชือ้ชำต ิสผีวิ เพศ อำย ุสญัชำต ิหรอืชำตกิ ำเนดิ ชนกลุม่นอ้ยหรอืชนเผำ่ วรรณะ 

สถำนภำพกำรสมรส รสนยิมทำงเพศ ควำมพกิำร สถำนะทำงสขุภำพ หรอืควำมสมัพันธท์ำงกำรเมอืง โดยไดร้ะบไุว ้
ในนโยบำยบรษัิทฯ 

 
 

7) ดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีด่ทีีส่ดุใหก้บัพนักงำนทกุคนในสถำนทีท่ ำงำนทกุ
แห่งไม่ว่ำจะเป็นที่ฟำร์ม หรือโรงงำนผลติ พื้นที่ส ำนักงำน โดยบริษัทฯไดก้ำรรับรองระบบกำรบริหำรจัดกำร 

ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 กำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยอำชวีอนำมัยและสิง่แวดลอ้ม  เพือ่ใหม้ั่นใจ
วำ่กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ปลอดภัยตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยบรษัิทฯ เนน้กำรบรหิำรจัดกำรดำ้นสขุภำพ อำชวีอนำ

มัย และควำมปลอดภัยในเชงิรุก มกีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นอำชวีอนำมัยของผูป้ฏบิัตงิำน มกีำรตรวจสอบตดิตำม

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ซึง่ครอบคลมุทัง้ประเด็นสำรเคม ีแสง เสยีง ควำมรอ้น ในพืน้ทีท่ ำงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
เพื่อใหส้ำมำรถก ำหนดมำตรกำรป้องกัน แกไ้ข ไดอ้ย่ำงเหมำะสม รวมทัง้กำรปรับปรุงพืน้ทีท่ ำงำนใหม้สีภำพกำร

ท ำงำนทีป่ลอดภัยอย่ำงตอ่เนื่องและดว้ยควำมใสใ่จในควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยของพนักงำน บรษัิทฯ จงึให ้
ควำมส ำคัญตอ่กำรถ่ำยทอดควำมรูใ้นเรือ่งสขุอนำมัยและควำมปลอดภัย ตลอดจนกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจถงึนโยบำย

ดำ้นอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัยโดยภำพรวมใหแ้ก่พนักงำนตัง้แต่วันแรกทีเ่ริม่เขำ้ท ำงำนตลอดจนกำรจัด
ฝึกอบรมและกำรวิเครำะห์งำนเพื่อควำมปลอดภัย (Job Safety Analysis)  กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk 

assessment) และกำรประเมนิผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact) ในแตล่ะสำยงำนเป็นประจ ำ

เพือ่เรยีนรูก้ำรป้องกนัและรับมอืกบัอนัตรำยและอำกำรเจ็บป่วยทีอ่ำจเกดิขึน้ในสถำนทีท่ ำงำนอกีดว้ย 
 

เพือ่ใหก้ำรด ำเนนิงำนเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ บรษัิทฯ ไดจั้ดตัง้คณะกรรมกำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย 
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เพือ่ด ำเนนิงำนดำ้นควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ

ตำมมำตรฐำนบรษัิทฯ และตำมกฎหมำยก ำหนด โดยคณะกรรมกำรฯ จะมกีำรประชมุตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนเป็น

ประจ ำทุกเดอืน พรอ้มทัง้เพิม่พูนทักษะควำมรู ้ควำมสำมำรถใหก้ับพนักงำนในกำรใชอุ้ปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภัย 
ตลอดจนจัดใหม้กีำรฝึกซอ้มรับมอืตอ่สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและควำมจ ำเป็นในแตล่ะพื้นที่

สถำนท ำงำนเป็นประจ ำทุกปี อำทเิชน่ กำรจัดกำรซอ้มดับเพลงิและอพยพหนีไฟ กำรจัดกจิกรรมกำรอบรมควำมรู ้
ดำ้นกำรดบัเพลงิเบือ้งตน้  กำรซอ้มแผนฉุกเฉนิสำรเคมร่ัีวไหล กำรซอ้มแผนฉุกเฉนิกำ๊ซ LPG ร่ัวไหล และกำรซอ้ม

แผนระงับเหตกุรณีหมอ้ไอน ้ำขดัขอ้ง กำรขบัรถ Forklift อยำ่งปลอดภัย เป็นตน้ 

 
        

3.4.2 ผลการด าเนนิงานดา้นสงัคม 
 

          (1) พนกังานและแรงงาน 
 

               บริษัทปฏบิัตติำมหลักสทิธมินุษยชนตัง้แต่กำรจำ้งงำนจนถงึกำรดูแลพนักงำนและบุคลำกร เพื่อให ้

พนักงำนและบุคลำกรทุกคนเกิดควำมรูส้กึผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทมีกำร
ด ำเนนิงำนดำ้นพนักงำนทีส่ ำคญั ดงันี ้

  การจา้งงาน 
 

รายละเอยีด จ านวนพนกังาน (คน) 

ชำย หญงิ 

พนักงำนประจ ำ 325 348 

พนักงำนรำยวนั 577 640 

พนักงำนผูพ้กิำร    9                  8 

รวม 911 996 
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การฝึกอบรมพนกังาน  

ในปี 2564 บรษัิทจัดหลักสตูรอบรมพนักงำนเพือ่เพิม่ทักษะและศักยภำพในกำรท ำงำน แกพ่นักงำน
จ ำนวน 421 หลักสตูร โดยมจี ำนวนชัว่โมงอบรมหรอืกจิกรรมพัฒนำควำมรูเ้ฉลีย่ของพนักงำน 15 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี

จำกเป้ำหมำย 6 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
ในปี 2564 บรษัิทพัฒนำและปรับปรุงประสทิธภิำพกำรด ำเนนิงำนดำ้นควำมปลอดภัยอย่ำงตอ่เนื่องเพือ่ลด

ควำมเสีย่งจำกกำรเจ็บป่วย บำดเจ็บ หรือเสยีชวีติ และดูแลคุณภำพชวีติของพนักงำนหรือลูกจำ้งอย่ำงเหมำะสม 
โดยมกีำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั ดงันี ้

บรษัิทไดก้ำรรับรองระบบ ISO45001:2018  ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย 

โดยบริษัทฯไดม้ีนโยบำยดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัยและสิง่แวดลอ้ม    จงึจัดใหม้ีสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนทีด่แีละปลอดภัยบนพืน้ฐำนของกฎหมำย มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัยทีไ่ดรั้บกำรยอมรับทัง้ระดับประเทศ

และสำกล และ เพือ่ป้องกันควำมเสีย่งและสง่เสรมิสขุภำวะของพนักงำนในกำรท ำงำน อกีทัง้ บรษัิทมกีำรทบทวน
ผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อยกระดับกำรจัดกำรสถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน เพิ่มมำตรกำรดำ้นควำม

ปลอดภัยในสถำนทีท่ ำงำนใหเ้ขม้งวดมำกขึน้ เตรียมควำมพรอ้มในกำรป้องกันและตอบโตต้่อภำวะฉุกเฉินอย่ำง

เคร่งครัด เพือ่สรำ้งควำมปลอดภัยและป้องกันกำรสญูเสยีต่อผูป้ฏบิัตงิำนและผูเ้กีย่วขอ้ง ดว้ยสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทีม่ีกำรแพร่เชือ้อย่ำงรวดเร็ว บริษัทตระหนักถงึควำม

ปลอดภัยของพนักงำนจงึแตง่ตัง้คณะกรรมกำรและจัดตัง้ศนูยอ์ ำนวยกำรป้องกนักำรแพร่เชือ้ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID-19) เพื่อก ำหนดมำตรกำรและแผนงำนในกำรรองรับสถำนกำรณ์อย่ำงรวดเร็วโดยมีกำร

ด ำเนนิงำน ดงันี ้
1.บรษัิทด ำเนนิกำรจัดหำวคัซนี ฉดีใหก้บัพนักงำน ครบทัง้ 2 เข็ม 100 เปอรเ์ซ็นตข์องจ ำนวนพนักงำนทัง้หมด 

2.บรษัิทมกีำรด ำเนนิกำรตรวจเชงิรุก ATK ใหก้บัพนักงำน ทกุ 7 วนั 100 เปอรเ์ซ็นตข์องจ ำนวนพนักงำนทัง้หมด 

3.ในปี 2564 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยจำกกำรปฎบิัตติำมมำตรกำรของรัฐ เรื่องโควดิ- 19 เช่นกำรตรวจ ATK, กำรฉีด
วคัซนี, และกำรกกัตวัผูต้ดิเชือ้รวมประมำณ 26.37 ลำ้นบำท 

 
ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำร / SHE&En Management Standard Requirements 

• กำรวำงแผน / Planning 

       • ควำมเป็นผูน้ ำ และโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน / Leadership and Organization 
       • กำรบรหิำรควำมเสีย่ง / Risk Management 

       • กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ / Legal and Other Requirements 
       • วตัถปุระสงค ์เป้ำหมำย และแผนงำน / Objectives, Targets and Programs 

       • ควำมสำมำรถ และควำมตระหนัก / Competence and Awareness 

       • กำรสือ่สำรภำยในและภำยนอก / Internal and External Communication 
 

• กำรด ำเนนิงำน / Implementation 
      • กำรควบคมุกำรด ำเนนิงำน / Operational Control 

      • กำรควบคมุเอกสำร / Document Control 
 

• กำรปรับปรุงอยำ่งตอ่เนือ่ง / Continual Improvement 

 
ผลกำรด ำเนนิงำนของระบบกำรจัดกำรดำ้นอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย ปี 2564  บรษัิทมกีำรตัง้เป้ำหมำย 

ในกำรลดอบุัตเิหตจุำกกำรท ำงำน  ลง 30% และผลจำกกำรด ำเนนิงำนจัดกำรดำ้นอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัย 
ไดบ้รรลตุำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด  ปี 2564  มกีรณีกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนจ ำนวน 11 ครัง้ (กรณีพบเหตุกำรณ์

กำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำน) โดยอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ และเป็น 2 กรณี 

 1.สภำพกำรณ์ทีไ่มป่ลอดภัย (Unsafe condition) จ ำนวน  4 ครัง้ 

 2.กำรกระท ำทีไ่มป่ลอดภัย   ( Unsafe Action )   จ ำนวน  7 ครัง้ 
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ทัง้นี ้บรษัิทไดม้มีำตรกำรป้องกนัอบุตัเิหตดุงักลำ่วแลว้ ดงันี้ 
 

1.สภำพกำรณ์ทีไ่มป่ลอดภัย (Unsafe condition) จ ำนวน  4 ครัง้ 

   - แกไ้ขทีแ่หลง่ก ำเนดิอนัตรำย ครบแลว้ ทัง้ 4 รำยกำร 
 

2.กำรกระท ำทีไ่มป่ลอดภัย    ( Unsafe Action )  จ ำนวน 7 ครัง้ 
   - แกไ้ขและป้องกนั ครบแลว้ ทัง้ 7 ครัง้ กำรแกไ้ขด ำเนนิกำรโดย 

  1) ออกกฎระเบยีบขอ้ปฏบิตัใิหค้รอบคลมุควำมเสีย่งทัง้หมด 

  2) อบรมใหค้วำมรูแ้ละสง่เสรมิใหพ้นักงำนมจีติส ำนกึดำ้นควำมปลอดภัย 

  3) แกไ้ขและเปลีย่นวธิกีำรท ำงำนใหม ่โดยใหพ้นักงำนสมัผัสจดุเสีย่งนอ้ยทีส่ดุ และบรษัิทไดม้กีำรกำร 

      ประเมนิควำมเสีย่งและทบทวนควำมเสีย่งใหมท่ัง้หมดทีม่กีำรเกดิอบุัตเิหต ุและปรับปรุงตำมมำตรกำร  
      ทีก่ ำหนด ลดควำมเสีย่ง จำกสงูใหม้ำเหลอืระดบัปำนกลำง และระดับปำนกลำงใหล้ดลงมำระดบันอ้ย 

      ทีส่ดุหรอืไมเ่สีย่งเลย 

 
 

ความผูกพนัของพนกังาน 

ในปี 2564 บรษัิทมแีผนกำรพัฒนำควำมผกูพันของพนักงำน ดงันี ้ในปี 2564 มพีนักงำนลำออกจำกงำน

โดยสมัครใจ (Turn over rate) รอ้ยละ 5.00  มอีตัรำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.20 จำกปีกอ่น 

 
 

(2) ลกูคา้ 
 

      บรษัิทพัฒนำสนิคำ้และบรกิำรอย่ำงตอ่เนือ่งเพือ่ตอบสนองควำมพงึพอใจของลกูคำ้ดว้ยควำม 

รับผดิชอบ ซือ่สตัย ์และมจีรยิธรรม โดยในปี 2562 บรษัิทไดรั้บควำมพงึพอใจจำกลกูคำ้ในระดับ 90 %  และไม่มี
ขอ้รอ้งเรยีนจำกลกูคำ้ในเรือ่งส ำคญั  

                  ส ำหรับปี 2563  และปี 2564 เนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
จงึงดกจิกรรมกำรส ำรวจดงักลำ่ว แตไ่มม่ขีอ้รอ้งเรยีนจำกลกูคำ้ในเรือ่งส ำคญั 

 
 

(3) ชุมชนและสงัคม 

 
      บรษัิทด ำเนนิธรุกจิดว้ยควำมรับผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรลดผลกระทบ 

สิง่แวดลอ้มและหลีกเลี่ยงกำรด ำเนินงำนที่อำจสรำ้งผลกระทบเชงิลบต่อคุณภำพชวีติของชุมชน รอบสถำน
ประกอบกำร ในปี 2564 ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนจำกชมุชนในประเด็นดำ้นสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้ม  
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      นอกจำกนี ้บรษัิทยังมสีว่นในกำรพัฒนำคณุภำพชวีติและสง่เสรมิกำรมสีว่นร่วมกับชมุชน โดยในปี 

2564 บรษัิทไดม้กีจิกรรมร่วมกับชมุชน ดงันี้ 
 

1. ร่วมบรจิำคโลหติ กบัศนูยบ์รกิำรโลหติแหง่ชำต ิสภำกำชำดไทย ในปี 2564 รวมจ ำนวน 96,300 ซซี ี

BLOOD DONATION 

วนัที ่ จ านวนยนูติ จ านวนซซี ี คา่ใชจ้า่ย (บาท) 

25/02/2564 46                  20,700         7,200  

28/05/2564 55                  24,750         5,972  

27/08/2564 63                  28,350         4,790  

26/11/2564 50                  22,500         6,300  

รวม 214                  96,300      24,262 

 

 

2. บรษัิทด ำเนนิกำรจัดหำวคัซนีฉดีใหก้บัพนักงำนครบทัง้ 2เข็ม 100 เปอรเ์ซ็นตข์องจ ำนวนพนักงำน 
    ทัง้หมด เพือ่ตำ้นเชือ้ไวรัส COVID-19 และสรำ้งภมูคิุม้กนัหมูใ่หก้บัพนักงำนและสงัคม ระหวำ่ง 

    เดอืนกรกฎำคม – สงิหำคม 2564 ณ ส ำนักงำนใหญข่องบรษัิท 
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4. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 
ภาพรวมธุรกจิ 

 

ผลการด าเนนิงานส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564   

 

 
 
ภาพรวมการด าเนนิธุรกจิของกลุม่บรษัิทส าหรับปี 2564 ยังคงเตบิโตอย่างตอ่เนื่อง เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกัน

กบัปีกอ่น การบรหิารจัดการทีเ่หมาะสมและกลยุทธก์ารขายทีม่ปีระสทิธภิาพในชว่งสถานการณ์โรคระบาดไดช้ว่ยให ้
องคก์รบรรลผุลอยา่งรวดเร็วและทนัทว่งท ี

 

ในทางกลับกัน ตน้ทุนขายรวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564 
ตน้ทุนเพิ่มขึน้เนื่องจากค่าใชจ้่ายดา้นระบบการจัดการการส่งสนิคา้ทีเ่พิ่มขึน้ ค่าใชจ้่ายในการป้องกันโควดิ-19 

รวมทัง้ราคาสนิคา้โภคภัณฑโ์ดยรวมทีเ่พิม่ขึน้ 
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ฐานะการเงนิ 

 

 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 กลุม่บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 10,792 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 206 ลา้นบาท สาเหตหุลักเกดิจากคา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ 

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 กลุม่บรษัิทมหีนี้สนิรวม 6,759 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

จ านวน 172 ลา้นบาท สาเหตหุลักเกดิจากการลดลงของเงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

  

ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุน้รวมลดลงจากผลขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               บริษทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 หน้าที ่49 
  

อตัราสว่นทางการเงนิ 

 

 
 

ปัจจยัทีอ่าจสง่ผลตอ่การด าเนนิงานในอนาคต 

การระบาดทีเ่พิม่ขึน้ของโควดิสายพันธุโ์อมคิรอนเป็นปัจจัยส าคัญทีส่รา้งความไม่แน่นอนอย่างมากตอ่การฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกจิโลก ซึง่มผีลกระทบในวงกวา้งตอ่ผูบ้รโิภค ปัญหาดา้นแรงงาน ราคาวัตถุดบิ พลังงาน และตน้ทนุ

ดา้นโลจสิตกิสท์ีส่งูขึน้ 

นอกจากนี้กลุม่บรษัิทยังใหค้วามส าคัญกับการดแูลพนักงานและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภัย และ

มาตรการทีเ่คร่งครัดของการควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 

 

 

 

 



                                                                               บริษทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 หน้าที ่50 
  

ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

สรุปขอ้มูลตามงบการเงนิรวมและอตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั 
 

งบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 – 2564 

 

 
 

 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 643 6 268 3 223 2 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 632 6 539 5 630 6 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - 5 - 1 - 
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี    
     เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี - - - - 4 - 
ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนท่ีถึง 
     ก าหนดช าระในหน่ึงปี 11 - 11 - 7 - 
สินคา้คงเหลือ  1,399 13 1,578 14 1,522 14 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวยีน 117 1 70 1 72 1 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 39 - 23 - 39 - 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 2,846 26 2,494 23 2,498 23 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - - 5 - 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 114 1 141 1 144 1 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 - 14 - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 91 1 10 - - - 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 187 2 190 2 199 2 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 1 - 
เงินลงทุนอ่ืน - - - - 10 - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 60 1 60 1 60 1 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4,590 42 5,213 47 5,019 47 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 58 1 74 1 - - 
ค่าความนิยม 1,880 17 1,879 17 1,876 18 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 651 6 664 6 677 6 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 302 3 255 2 201 2 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 - 4 - 4 - 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,946 74 8,504 77 8,196 77 

รวมสินทรัพย์ 10,792 100 10,998 100 10,694 100 



                                                                               บริษทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 หน้าที ่51 
  

 

 

 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
     สถาบนัการเงิน 1,726 16 3,244 30 2,749 26 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 41 - - - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 695 7 554 5 492 4 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ 
     ภายในหน่ึงปี 1,501 14 480 4 703 6 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 23 - 23 - - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 40 - - - - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 49 1 51 1 54 1 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,034 38 4,393 40 3,998 37 
เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด   
     ช าระภายในหน่ึงปี 2,391 22 2,186 20 2,230 22 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึง  
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 36 1 52 1 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - 16 - 13 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 97 1 90 1 87 1 
เงินมดัจ าส าหรับการขายสินคา้เกษตร 21 - 22 - 21 - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 145 1 145 1 145 1 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1 - 1 - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 27 - 26 - 24 - 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,725 25 2,538 23 2,520 24 

รวมหนีสิ้น 6,759 63 6,931 63 6,518 61 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,033 37 4,067 37 4,176 39 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,792 100 10,998 100 10,694 100 

 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                               บริษทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 หน้าที ่52 
  

 

งบก าไรขาดทุนของบรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
ส าหรบัปีส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 2564 

 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 7,260 100 6,186 100 7,568 100 
รายไดอ่ื้น 17 - 15 - 34 - 
รวมรายได้ 7,277 100 6,201 100 7,602 100 
ตน้ทุนขาย (6,130) (84) (5,358) (86) (6,634) (87) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (928) (13) (838) (14) (975) (13) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (55) (1) - - - - 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าราคาทุนเร่ิมแรกของ    
       สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนดว้ย 
       มูลค่ายติุธรรม (10) - - - - - 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน 
       ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1) - - - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - (2) - (102) (2) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - - - - (72) (1) 
รวมค่าใช้จ่าย (7,124) (98) (6,198) (100) (7,783) (103) 

ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 153 2 3 - (181) (3) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (4) - (7) - (34) - 
รายไดท้างการเงิน - - - - 1 - 
ตน้ทุนทางการเงิน (213) (3) (173) (3) (140) (2) 
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงนิได้ (64) (1) (177) (3) (354) (5) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ 7 - 49 1 76 1 
ขาดทุนส าหรับปี (57) (1) (128) (2) (278) (4) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ  
        ควบคุมของบริษทัยอ่ย 1 - 5 - 3 - 
ขาดทุนส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของ 
        บริษัทใหญ่ (56) (1) (123) (2) (275) (4) 

 

 
 

 
 

 

 



                                                                               บริษทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที ่1 หน้าที ่53 
  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส าหรบัปีส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 2564 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ขาดทุนส าหรับปี (57) (128) (278) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน  
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 15 41 (63) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการ

ร่วมคา้ 1 - 3 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั 
       คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 2 - (5) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (39) (87) (343) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
      ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย            (3) 5 4 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของ 
      บริษัทใหญ่ (42) (82) (339) 

 

 
งบกระแสเงนิสดของบรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส าหรบัปีส ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - 2564 

 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 500 246 271 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 244 (421) (1,299) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (367) 215 732 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2) 5 (15) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 375 45 (311) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 268 223 534 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 643 268 223 

 

 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน)  
 

สว่นที ่1 หน้าที ่54 

5.  ขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอืน่ 

5.1  ขอ้มูลท ัว่ไป 

นำยทะเบยีน :  บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท:์ 02-009-9999 โทรสาร: 02-009-9001 

 

ผูส้อบบญัช ี: บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากัด 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา เลขที ่193/136-137 ถนนรัชดาภเิษก กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท:์ 02-264-9090 

 

ทีป่รกึษำกฏหมำย :   บรษัิท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด  

ชัน้ที ่16 อาคารสมูทไลฟ์ เลขที ่44 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 

 
 

5.2   ขอ้มูลส ำคญัอืน่ 

 
- ไมม่ ี

 
 

5.3   ขอ้พพิำททำงกฎหมำย 

 
         ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยทีย่งัไมส่ ิน้สดุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.   บรษัิทฯ มขีอ้พพิาททีศ่าลจังหวัดนนทบรุ ี(“ศาล”) คอื คดหีมายเลขด าที ่พ. 3348/2562 โดยบรษัิทฯ ได ้

ยืน่ค าฟ้องตอ่ศาลในวันที ่9 ธันวาคม 2562 เรยีกรอ้งเงนิจ านวน 100,000,000 บาท จากบรษัิท พมีารท์ 

ซปุเปอรส์โตร ์จ ากัด และนายประกร มหากจิโภคณิ ตามขอ้ก าหนดในสญัญาจองซือ้หุน้ในบรษัิท พมีารท์ 

ซปุเปอรส์โตร ์จ ากดั  

 

บริษัทไดย้ื่นขอถอนฟ้องคดีออกจากสารบบความของศาล เนื่องจากระหว่างการนัดด าเนินกระบวน

พจิารณาคดขีองศาลจังหวัดนนทบุรี ปรากฏว่า บรษัิท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จ ากัด (จ าเลยที ่1)  และ 

นายประกร มหากจิโภคณิ (จ าเลยที ่2)  ไดถู้กธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ฟ้องเป็นลกูหนี้ต่อศาล

ลม้ละลายกลาง และ เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2563 ( ลงประกาศราชกจิจานุเบกษาวันที ่15 ธันวาคม 

2563)  ศาลลม้ละลายกลางมคี าสัง่พทิักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด   

 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาค าขอรับช าระหนีใ้นฐานะเจา้หนี ้ 

 

      ทัง้นี ้ขอ้พพิาททางกฎหมายดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคญั 

 

 

2.   สบืเนือ่งจากคดขีองสถาบนัอนุญาโตตลุาการนานาชาตสิงิคโปร ์ ตามทีค่ณะอนุญาโตตลุาการ  สถาบนั 

      อนุญาโตตลุาการนานาชาตสิงิคโปร ์  มคี าชีข้าดให ้ บรษัิท ฯ ช าระเงนิคา่ธรรมเนยีม คา่ทนายความและ

คา่ใชจ้่าย พรอ้มดอกเบีย้แก ่บรษัิท ลอนดอน 8 ลมิเิต็ด และ บรษัิท ฯ ยังไม่ไดช้ าระ  ตอ่มาเมือ่วนัที ่ 1  

มถินุายน  2563  บรษัิท ลอนดอน 8 ลมิเิต็ด ไดย้ืน่ค ารอ้งทีศ่าลจังหวดัสมทุรปราการ  เป็นคดหีมายเลขด า

ที ่  พ. 1091/2563 เพือ่ขอบงัคับตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการ ฯ โดยขอใหศ้าลจังหวัด

สมทุรปราการมคี าพพิากษาบงัคบัใหบ้รษัิท ฯ ปฏบิตัติามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการ ใหบ้รษัิท

ช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมกระบวนการอนุญาโตตลุาการ  กับคา่ทนายความ และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ เกีย่วกับ

กระบวนการอนุญาโตตลุาการ  พรอ้มดอกเบีย้ แก ่บรษัิท ลอนดอน 8 ลมิเิต็ด  รวมเป็นทนุทรัพย ์ณ วนัยืน่

ค ารอ้งจ านวน 24,408,464.24 บาท  และเมือ่วนัที ่ 20 พฤศจกิายน 2563 ศาลจังหวดัสมุทรปราการมคี า

พพิากษาใหบ้งัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตลุาการ สถาบนัอนุญาโตตลุาการนานาชาตสิงิคโปร ์ 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน)  
 

สว่นที ่1 หน้าที ่55 

ใหบ้รษัิทช าระเงนิคา่ธรรมเนยีม กระบวนการอนุญาโตตลุาการ  58,789.58 เหรยีญสงิคโปร ์ กับ คา่

ทนายความ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เกีย่วกับกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 647,112.51 เหรยีญสหรัฐ  

พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 5.33 ตอ่ปี ของตน้เงนิ 58,789.58 เหรยีญสงิคโปร ์ และของตน้เงนิ 

647,112.51 เหรยีญสหรัฐ นับจากวนัทีม่คี าสัง่ชีข้าด (วนัที ่12 มถินุายน 2561)  เป็นตน้ไปจนกวา่บรษัิท

จะช าระเงนิเสร็จแก ่ บรษัิท ลอนดอน 8 ลมิเิต็ด  แตด่อกเบีย้คดิถงึวนัยืน่ค ารอ้งตอ้งไมเ่กนิ 6,086.69 

เหรยีญสงิคโปร ์และ 66,997.77 เหรยีญสหรัฐ ตามล าดบั หากใชเ้ป็นเงนิไทยใหค้ดิตามอตัราแลกเปลีย่น 

ณ สถานทีแ่ละในเวลาใชเ้งนิ กับใชค้า่ฤชาธรรมเนยีมใชแ้ทน ก าหนดคา่ทนายความ 50,000 บาท  

 

ปัจจบุนั คดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาอทุธรณ์ 

 

 ทัง้นี ้ขอ้พพิาททางกฎหมายดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งมนัียส าคญั 

 

 

5.4    ตลำดรอง 
 

          -  

 
5.5    สถำบนักำรเงนิทีต่ดิตอ่ประจ ำ 

 
          -  

 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่2 : การก ากบัดแูลกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่57 

6.   การก ากบัดแูลกจิการ 

 

6.1   ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่5/2557 เมือ่วันที ่9 กันยายน 2557 ไดม้มีตอินุมัตกิารก าหนดนโยบาย

เกีย่วกับการก ากับดแูลกจิการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (และไดท้บทวนนโยบายในการ

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วันที ่25 กุมภาพันธ ์2564) โดยบรษัิทฯ ไดย้ดึถอืและปฏบิัตติาม

หลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ใีนการด าเนนิกจิการผ่านทางกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ และถอืวา่

หลักการก ากับดแูลกจิการทีด่นัีน้ เป็นปัจจัยส าคัญในการสง่เสรมิความส าเร็จในภาพรวมของบรษัิทฯ ในฐานะทีเ่ป็น

องคก์รหนึง่ทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม   

บรษัิทฯ ไดจั้ดท าเอกสารนโยบายการก ากับดแูลกจิการนี้เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑก์ารก ากับดูแล

กิจการขององค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and 

Development - OECD) ซึง่นโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยหลกัการส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

หมวดที ่1: สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

ดว้ยตระหนักถงึความส าคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้ือหุน้ 

บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายการปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1.1)   การสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธ ิ  

   บรษัิทฯ สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธไิดอ้ย่างเสมอภาคเทา่เทยีมกัน โดยสนับสนุนใหผู้ถ้ ือหุน้

ทุกรายเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุน้ ตลอดจนสนับสนุนใหผู้ถ้ ือหุน้เสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบรษัิท    

 

1.2)   การอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมการประชมุและการออกเสยีงในทีป่ระชมุ  

  บรษัิทฯ สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในประเด็นทีส่ าคญัและออกเสยีงในประเด็น 

ตา่งๆ ในทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ในการออกเสยีงเพือ่ลงมตทิกุครัง้ตอ้งท าลงในบตัรลงคะแนน  

          บรษัิทฯยังเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้จัดสง่เอกสารลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุล่วงหนา้ก่อนวันประชมุ

เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชมุ และบรษัิทจัดชอ่งทางการลงทะเบยีน ณ สถานทีจั่ดการ

ประชมุ  ส าหรับผูถ้อืหุน้ บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยบรษัิทน าระบบาร์โคด้ (Barcode) 

มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิง่ช ึน้ และไดจ้ัดเตรียมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ในการมอบฉันทะ 

1.3)  การสง่ขอ้มลูเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  

  บรษัิทฯ จะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไดรั้บทราบขอ้มูลส าคัญ หลักเกณฑ ์และวธิกีารทีใ่ชใ้น

การประชมุตา่งๆ รวมถงึวธิกีารออกเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุลว่งหนา้กอ่นมกีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ โดยบรษัิท

ฯ จะจัดสง่ขอ้มูลเกีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้หมดใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทุกรายลว่งหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน 

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถศกึษาขอ้มลูลว่งหนา้กอ่นเขา้ร่วมประชมุ นอกจากนี้ บรษัิทฯ จะน าเสนอหนังสอืเชญิประชมุ

ผูถ้อืหุน้ฉบับสมบรูณ์ และขอ้มูลเกีย่วกับการประชมุดังกลา่วประกาศลงในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ กอ่นสง่หนังสอืเชญิ

ประชมุ อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

1.4)  การใหโ้อกาสแกผู่ถ้อืหุน้ในการซักถามและแสดงความคดิเห็นในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

  บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกคนไดซ้ักถาม แสดงความคดิเห็น หรือแสดงขอ้เสนอแนะใดๆ 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ทุกครัง้  

หมวดที ่2: การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

บรษัิทฯ ยดึมั่นในการปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกันและจัดใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลต่างๆ อย่าง

เท่าเทยีมกัน  ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้เสนอแต่งตัง้กรรมการและเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิไดท้าง

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ    

 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่58 

2.1) ขัน้ตอนและวธิกีารประชมุผูถ้อืหุน้  

  บริษัทฯ อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ซึง่ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุน้ได ้ดว้ยการใช ้

หนังสอืมอบฉันทะ  และสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ผูซ้ ึง่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้สามารถแตง่ตัง้กรรมการอสิระของ

บรษัิทฯ ทา่นหนึง่ใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้  

 

2.2) การใชข้อ้มลูภายใน 

  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ตอ้งมคีวามรับผดิชอบในการรักษาขอ้มูลขององคก์รไว ้

เป็นความลบัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูภายในทีไ่ม่สมควรเปิดเผยตอ่สาธารณะ ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร

และพนักงานของบรษัิทฯ จะไม่น าขอ้มูลดังกล่าวไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผูอ้ืน่ และจะ

ปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายวา่ดว้ยการไมน่ าขอ้มลูภายในมาใชใ้นการซือ้ขายหลักทรัพยข์องตนโดยเคร่งครัด  

 

2.3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ ตอ้งเปิดเผยใหบ้รษัิทฯ ทราบโดยไม่ชักชา้ ในกรณีทีม่ี

สว่นไดเ้สยีใดๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทัง้นี ้โดยเป็นไปตาม

กฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลอดจนนโยบายของบรษัิทฯ    

หมวดที ่3: บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทฯ ยดึถอืหลักการทั่วไปในการปฏบิัตอิย่างเท่าเทยีมกันต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี อันไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ 

พนักงาน หุน้สว่นธรุกจิ และเจา้หนี ้สาธารณชน และคูแ่ขง่ ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมและความโปร่งใส บรษัิท

ฯ จงึค านงึถงึผลประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี ้  

 

3.1) ผูถ้อืหุน้   

    สทิธแิละการปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นหมวดที ่1 และหมวดที ่2 ของ

เอกสารฉบบันี ้

 

3.2) ลกูคา้  

  บรษัิทฯ พยายามทีจ่ะรักษาและเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดใีนระยะยาวกับลูกคา้ของบริษัทฯ และ

มุ่งมั่นทีจ่ะท าใหลู้กคา้มคีวามพงึพอใจสงูสดุโดยการผลติสนิคา้และใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพด ีเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากที่สุดในราคาที่ยุตธิรรม รวมทัง้มีการใหบ้ริการหลังการขายตามมาตรฐานขัน้สูง 

ตลอดจนใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการด าเนนิกจิการและผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ แกล่กูคา้อกีดว้ย 

บรษัิทฯ คงไวซ้ึง่และพยายามรักษาชอ่งทางการตดิต่อกับลกูคา้ โดยเปิดรับฟังความคดิเห็นของลูกคา้

ตลอดเวลา 

 

3.3) พนักงาน   

  พนักงานของบรษัิทฯ ทุกคนถอืเป็นทรัพยากรทีม่คีุณค่าขององคก์ร และมคีวามส าคัญต่อการเตบิโต 

และความสามารถในการท าก าไรของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย บรษัิทฯ พยายามจัดหาสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ี

คุณภาพใหแ้ก่พนักงาน โดยใหค้วามส าคัญในเรื่องของสขุภาพและความปลอดภัยสงูสุด และบรษัิทฯ ปฏบิัตติ่อ

พนักงานทกุคนดว้ยความเป็นธรรมใหไ้ดรั้บผลตอบแทนอยา่งยตุธิรรมและเป็นธรรมเมือ่เทยีบกบัธรุกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั 

  บรษัิท ฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนพนักงานทีส่อดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบรษัิททัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว  ในระยะสัน้บรษัิท ฯ จะพจิารณาขึน้เงนิเดอืนพนักงานตามผลการด าเนนิงานของบรษัิทและผลการ

ด าเนนิงานรายรายบคุคล  ระยะยาว บรษัิทจัดใหม้กีองทนุส ารองเลีย้งชพี โดยบรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ไทย

พาณิชยจ์ ากัด ส าหรับสวัสดกิารและคา่ตอบแทนอืน่ๆ นอกเหนือจากเงนิเดอืน โบนัส และเงนิสมทบกองทนุส ารอง

เลีย้งชพีใหก้ับผูบ้รหิารและพนักงาน บรษัิทพจิารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาวเศรษฐกจิการด ารง

ชพีและผลประกอบการของบรษัิท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรูค้วามสามารถ และศักยภาพของ

พนักงานบริษัทฯ  และพยายามสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่ีความหลากหลาย และสรา้งแรงจูงใจให ้

พนักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยูเ่พือ่พัฒนาองคก์รตอ่ไป 
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3.4) หุน้สว่นธรุกจิและเจา้หนี ้ 

  บรษัิทฯ ถอืวา่การท าใหหุ้น้สว่นธรุกจิและเจา้หนีข้องบรษัิทฯ เขา้ใจถงึกจิการของบรษัิทฯ อยา่งถอ่งแท ้

เป็นเรื่องส าคัญ  ทัง้นี้ เพื่อคงไวซ้ึง่ความสัมพันธท์ีช่ัดเจน ย่ังยนื และอยู่บนพื้นฐานของความไวใ้จซึง่กันและกัน

ระหวา่งบรษัิทฯ กบัหุน้สว่นธรุกจิและเจา้หนีข้องบรษัิทฯ บรษัิทฯ จะปฏบิตัติอ่หุน้สว่นธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขขอ้ก าหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนใหข้อ้มูลทางการเงนิทีค่รบถว้นและถูกตอ้งแก่เจา้หนี้

ของบรษัิทฯ   

 

3.5) สาธารณชน  

   บรษัิทฯ ใสใ่จและใหค้วามส าคัญกับความปลอดภัยตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพชวีติของผูค้นที่

มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานทัง้หมดของบรษัิทฯ รวมทัง้จัดใหม้กีารปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับ

ตา่งๆ  

   นอกจากนี ้บรษัิทฯ พยายามมสีว่นร่วมในกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่ป็นการสรา้งและรักษาไวซ้ึง่ส ิง่แวดลอ้มและ

สงัคม ตลอดจนสง่เสรมิวฒันธรรมของประเทศทีบ่รษัิทฯ ด าเนนิกจิการอยู ่

   บริษัทฯ มีมาตรการก าจัดขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯ ใหม้ีผลกระทบต่อสังคม 

สิง่แวดลอ้ม และประชาชนอยา่งนอ้ยทีส่ดุ  

 

3.6) คูแ่ขง่  

  บริษัทฯ ปฏบิัตติ่อคู่แข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุตธิรรมและมีจริยธรรม และ

ประกอบธรุกจิโดยมเีป้าหมายเพือ่การพัฒนาและความกา้วหนา้ของตลาด ซึง่สง่ผลดตีอ่อตุสาหกรรมในภาพรวม  

3.7) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) 

 ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สามารถแจง้ขอ้มูลขา่วสาร เบาะแส และเรือ่งการรอ้งเรยีน ทัง้ภายในและ 

ภายนอกองคก์รผา่นชอ่งทาง โทรศพัท ์หนังสอืแจง้ อเีมล ดงันี ้  

      บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) “เลขานุการบรษิทั”  

                18/1 หมู ่12 ถนนสายหลงัวดับางพลใีหญใ่น ต าบลบางพลใีหญ ่อ าเภอบางพล ี

                จังหวดัสมทุรปราการ 10540 โทรศพัท ์ 02-175-7200 โทรสาร 02-175-7222  

       ทางอเีมล ์CompanySecretary@br-bangkokranch.com 

                โดยบรษัิท ฯ จะน าขอ้มูลทีไ่ดรั้บเขา้สู่ขัน้ตอนและกระบวนการพิจารณาต่อไป โดยจะมกีารก าหนด

ระยะเวลาการด าเนนิการทีเ่หมาะสม และมกีารรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

หมวดที ่4: การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

 

4.1) การเปิดเผยขอ้มลู  

  บรษัิทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูส าคญัเกีย่วกับบรษัิทฯ อยา่งถกูตอ้ง ดว้ยความโปร่งใสและโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี ้

โดยค านงึถงึความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลู 

 

4.2) ความสมัพันธก์บัผูถ้อืหุน้/นักลงทนุ 

  บรษัิทฯ จัดใหม้เีจา้หนา้ทีฝ่่ายนักลงทุนสัมพันธข์องบรษัิทฯ เพื่อท าหนา้ทีต่ดิต่อสือ่สารกับนักลงทุน

หรือผูถ้อืหุน้ รวมถงึนักลงทุนสถาบันและผูถ้อืหุน้รายย่อย และบรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารประชมุเพื่อวเิคราะหผ์ลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ า  

 

4.3) ขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการ 

  บรษัิทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับกรรมการแตล่ะท่าน ตลอดจนบทบาทและหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

บรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทฯ อกีทัง้ เปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้บรษัิทของกรรมการ

โดยแสดงจ านวนหุน้ทีถ่ ือ ณ ตน้ปี สิน้ปี ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One 

Report) ใน “ หัวขอ้ 8 รายงานผลการด าเนนิงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ” 
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  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่60 

4.4) การรายงานทางการเงนิ 

  บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อใหแ้สดงถึงสถานะทางการเงินและผลการ

ประกอบการทีแ่ทจ้ริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลทางบัญชทีีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตาม

มาตรฐานการบญัชซีึง่เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป  

 

 

4.5) คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัอาวโุส 

  บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับอาวุโสในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) “ หัวขอ้ 7 โครงสรา้งการก ากับดแูลกจิการ และขอ้มูลส าคัญ

เกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย ผูบ้รหิาร พนักงานและอืน่ๆ” 

หมวดที ่5: ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทตอ้งปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และก ากับดแูลการด าเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลกจิการ  

คณะกรรมการบรษัิท มกีารพจิารณาทบทวนและอนุมัตวิสิยัทัศนภ์ารกจิและกลยุทธข์องบรษัิททกุปี โดยในปี 

2564 มกีารพจิารณาทบทวนในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2564 วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2564 

คณะกรรมการจัดใหม้กีารประชมุระหวา่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร โดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุ ซึง่ใน

ปี 2564 มกีารประชมุ 1 ครัง้ ในวนัที ่29 พฤศจกิายน 2564 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีขอ้ก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการ

บรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม (เชน่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร เป็นตน้) พรอ้มดว้ยกฎบัตรใน

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยทีช่ดัเจน คณะอนุกรรมการตามความจ าเป็นและเหมาะสม และเอกสารอืน่ๆ 

ทีก่ าหนดแนวทางการปฏบิัตงิานและหนา้ทีรั่บผดิชอบของคณะกรรมการ (เชน่ คู่มอืการปฏบิัตงิานของกรรมการ 

คูม่อืในการฝึกอบรม เป็นตน้)  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทจะท าการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการดว้ยตนเองทกุปี ทัง้นี้ 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารประเมนิผลโดยไดแ้บง่การประเมนิเป็น 3 ชดุ คอื  

1) การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ แบ่งเป็นการประเมนิ 6 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 

โครงสรา้งและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ การประชุม

คณะกรรมการ การท าหนา้ทีข่องกรรมการ ความสมัพันธก์ับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการ

พัฒนาผูบ้รหิาร  ผลจากการประเมนิพบวา่มกีารด าเนนิการในเรือ่งตามหัวขอ้ประเมนินัน้อยา่งดเียีย่ม 

2) การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของกรรมการรายบุคคล ผลจากการประเมนิ พบวา่ กรรมการสว่นใหญ่ถือ

ปฏบิตัเิป็นประจ าและมกีารด าเนนิการในเรือ่งตามหัวขอ้ประเมนินัน้อยา่งดเียีย่ม 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ผลจากการประเมินพบว่ามีการ

ด าเนนิการในเรือ่งตามหัวขอ้ประเมนินัน้อยา่งดเียีย่ม 

6.1.1  การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

 ในการก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมนัน้ บรษัิทฯ จะสง่ตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการ

ในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมดังกลา่ว โดยตัวแทนของบรษัิทฯ อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

กรรมการผูจั้ดการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดับสงู หรือบุคคลใดๆ ซึง่มคีุณสมบัตแิละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกจิ

ดงักลา่ว และปราศจากผลประโยชนข์ัดแยง้กับธรุกจิของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมเหลา่นัน้ อนึง่ ตวัแทนของบรษัิท

ฯ ซึง่เขา้ไปเป็นกรรมการในบรษัิทย่อย จะตอ้งบรหิารและจัดการธุรกจิของบรษัิทย่อยตามกฎเกณฑ ์และระเบยีบ

ตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด รวมถงึอ านาจในการด าเนนิการ (Delegation of Authority) ของบรษัิทยอ่ย และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งของบรษัิทยอ่ย 

6.1.2  การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มูลภายใน 

 บรษัิทตระหนักถงึความส าคัญเรื่องการป้องกันมใิหม้ีการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ืน่

ในทางมชิอบ ซึง่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทมีหนา้ทีรั่บผดิชอบในการป้องกันบุคคลทีไ่ม่ไดรั้บ

อนุญาตไดรั้บขอ้มูลทีม่ไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน และป้องกนัมใิหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทีม่ไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน
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ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ราคาหุน้และตราสารทางการเงนิอืน่ๆของบรษัิทกอ่นทีบ่รษัิทจะไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วผ่าน

ระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรัพย ์หรอืในขณะทีข่อ้มลูดงักลา่วมผีลกระทบตอ่ราคา 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีมตทิี่เกี่ยวขอ้งกับระเบียบ

ขอ้บังคับในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ทียั่งไม่ไดเ้ปิดเผยไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ื่น โดย

กฎระเบยีบเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ  มดีงันี ้

 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานของบรษัิทฯ จะตอ้งเก็บรักษาความลบั และ หรอื ขอ้มลู 

ภายในของบรษัิทฯ  ยกเวน้จะใชข้อ้มลูดงักลา่วเพือ่ประโยชน์ทางธรุกจิของบรษัิทฯ เทา่นัน้ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานของบรษัิทฯ จะไมเ่ปิดเผยความลบั และ หรอื ขอ้มลูภาย 

ในของบรษัิทฯ  เพือ่แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตนหรอืเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ืน่ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม และ 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงานของบรษัิทฯ จะไมข่าย ซือ้ โอน หลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ โดย 

ใชข้อ้มูลทีเ่ป็นความลับ และ หรือ ขอ้มูลภายในของบริษัทฯ และ หรือ การเขา้ท ารายการโดยใชข้อ้มูลที่เป็น

ความลบั และ หรอื ขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิทฯ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

กฎระเบยีบใหบ้ังคับใชร้วมถงึคู่สมรส บุตรทียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่และพนักงาน

บรษัิทฯ ผูฝ่้าฝืนกฎระเบยีบดงักลา่วขา้งตน้ จะไดรั้บบทลงโทษทีร่า้ยแรง  

 

ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร ผูจ้ัดการ หรอืบคุคลใดทีรั่บผดิชอบตอ่การด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ และผูส้อบ

บญัชขีองบรษัิทฯ ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่หุน้หรอืหลักทรัพยอ์ืน่ (ถา้ม)ี ของบรษัิทฯ บคุคลดงักลา่วจะตอ้งมหีนา้ที่

จัดท าและรายงานขอ้มูลการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นระยะเวลาทีก่ าหนดภายใตพ้ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่หลักทรัพยข์องบรษัิทฯ ดงักลา่ว ใหนั้บรวมหุน้ หรอืหลกัทรัพย์

อืน่ (ถา้ม)ี ทีถ่อืโดยคูส่มรส และบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ดว้ย  

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดช้ีแ้จงและแจง้แนวทางเกีย่วกับการซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับกรรมการและผูบ้รหิารของ

บรษัิท โดยก าหนดหา้มมใิหก้รรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทในชว่งเวลา 1 เดอืนกอ่นวนัประกาศผลการด าเนินงาน

ของบรษัิทในแต่ละไตรมาสจนถงึวันถัดจากวันประกาศผลการด าเนินงานของบรษัิทต่อสาธารณชน หรือซือ้ขาย

หลกัทรัพยเ์พือ่การเก็งก าไรในระยะสัน้ 

 

 

6.1.3  การตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 

 บรษัิทฯ มุ่งมั่นในการด าเนนิธุรกจิดว้ยความโปร่งใส สจุรติ เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการก ากับดแูล

กจิการทีด่ ีโดยตระหนักว่าการปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สัตย์สุจริตเป็นปัจจัยส าคัญทีช่่วยจรรโลงชือ่เสยีงและ

เกือ้หนุนกจิการของบรษัิทฯ  จงึไดก้ าหนดนโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปชั่นเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกระดับ

ตอ้งถอืปฏบิตั ิ 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญในการป้องกันมใิหเ้กดิการหาผลประโยชน์ในหนา้ทีโ่ดยมชิอบส าหรับตนเอง หรือ

ผูอ้ ืน่ในเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้

 

1)   สนิบนและสิง่จงูใจ 

หา้มใหห้รือรับสนิบนและสิง่จูงใจในรูปแบบใดๆ ทัง้ส ิน้ และหา้มมอบหมายใหผู้อ้ ื่นใหห้รือรับสนิบนและ

สิง่จงูใจแทนตนเอง  

 

2)  ของขวญัและผลประโยชน ์ 

หา้มใหห้รอืรับของขวัญ รวมถงึผลประโยชน์อืน่ใด เพือ่จงูใจใหเ้กดิการปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมิ

ชอบ หรอือาจท าใหเ้กดิการยนิยอมผ่อนปรนในขอ้ตกลงทางธรุกจิทีไ่มเ่หมาะสม และใหถ้อืปฏบิตัติามหลักเกณฑท์ี่

ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของพนักงาน  

 

3)  การบรจิาคเพือ่การกศุลและการใหเ้งนิสนับสนุน  

การบรจิาคเพือ่การกศุลและการใหเ้งนิสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ไมข่ดัตอ่กฎหมายและศลีธรรม 

 

4)  กจิกรรมและการมสีว่นร่วมทางการเมอืง 

บรษัิทฯ จะไม่น าเงนิทุนหรือทรัพยากรของบรษัิทฯ ไปใชส้นับสนุนทางการเมอืงใหแ้ก่ผูล้งสมัครแข่งขันเป็น

นักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงใด เพือ่การรณรงคท์างการเมอืงหรอืการด าเนนิกจิกรรมทางการเมอืง ยกเวน้การให ้
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ความสนับสนุนนัน้ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธปิไตยโดยรวม โดยตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากบรษัิทฯ 

กอ่นการด าเนนิการ 

 

5)  การบรหิารความเสีย่ง 

บรษัิทฯ จัดใหม้กีารบรหิารความเสีย่งเกีย่วกับการหาผลประโยชน์ในหนา้ทีโ่ดยมชิอบเพือ่ใหม้ั่นใจว่าสามารถ

ป้องกันหรือควบคุมความเสีย่งดังกล่าวได ้โดยก าหนดใหม้กีารระบุ การประเมนิ การควบคุมและตดิตาม และการ

รายงานความเสีย่งเกีย่วกับการหาผลประโยชนใ์นหนา้ทีโ่ดยมชิอบตามนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสีย่งที่

บรษัิทฯ ก าหนด 

 

6)  การควบคมุภายใน 

บรษัิทฯ จัดใหม้กีารก ากับดูแลการด าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ และวัฒนธรรมการควบคุมทีด่ ีโดยมกีารประเมนิ

ความเสีย่งทีม่นัียส าคัญ ก าหนดใหม้กีจิกรรมการควบคมุทีม่ปีระสทิธผิลและแบง่แยกหนา้ทีก่ารท างานทีเ่หมาะสม 

รวมทัง้จัดใหม้รีะบบสารสนเทศทีเ่พยีงพอน่าเชือ่ถอื และตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ 

 

7)  การบรหิารทรัพยากรบคุคล การสือ่สาร และการฝึกอบรม 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสทิธผิล และมีการสือ่สาร ใหค้วามรู ้และ

ฝึกอบรมเกีย่วกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหนา้ทีโ่ดยมชิอบ และแนวทางปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งอย่าง

สม า่เสมอเพือ่สง่เสรมิใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจ และปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6.1.4  การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ 

   บรษัิทฯ มกีารวางแผนการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหนา้ทัง้ปี เพือ่พจิารณาวาระหลักทีไ่ดก้ าหนดไว ้

ในแตล่ะปีอยา่งไรก็ตาม หากมวีาระส าคญั ประธานคณะกรรมการบรษัิทก็จะเรยีกประชมุส าหรับวาระส าคัญนัน้ ซึง่จะ

มีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยไปกว่าระยะเวลาทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี้ บริษัทยังไดก้ าหนดนโยบาย

เกีย่วกบัจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต า่ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชมุ วา่ตอ้งมกีรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 

3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชมุทัง้ส ิน้จ านวน 7 ครัง้ 

 

6.2  จรรยาบรรณธุรกจิ 

        บรษัิทเปิดเผยจรรยาบรรณธรุกจิ Code of Conduct ฉบับเต็ม ในเอกสารแนบ 5 และบนเว็บไชตข์องบรษัิท 

www.bangkokranch.com 

 

6.3  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของนโยบาย แนวปฎบิตั ิและระบบการก ากบัดแูลกจิการ 

       ในรอบปีทีผ่า่นมา 

        บรษัิท ฯ ไดท้บทวนนโยบายแนวปฏบิตั ิและระบบการก ากับดแูลกจิการ หรอืกฎบัตรคณะกรรมการบรษัิท เพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพการก ากับดแูลกจิการใหส้อดคลอ้งกับหลกัก ากับดแูลกจิการทีด่สี าหรับบรษัิทจดทะเบยีนปี 2560 

( CG Code ) อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2564 ไดท้บทวนนโยบายดงักลา่ว ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพันธ ์2564 

 

 

 

 

 

 

http://www.bangkokranch.com/
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7.  โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย 

      ผูบ้รหิาร  พนกังานและอืน่ๆ 

 

7.1   โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการ

ชดุยอ่ย   4 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร 

และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ดงันี ้

 
 

7.2  ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

7.2.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทั 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ทา่น ดงันี ้

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายโจเซฟ      สเุชาวว์ณิช ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการบรหิาร  

2. นายเคริด์จอง   ทอมาเซน่ 
รองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ัดการภาคพืน้ยโุรป กรรมการบรหิาร 
และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

3. นายคณุากร     เมฆใจด ี
กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

4. ดร. ภรณี         ภัทรานวัช 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นางโรซานน่า   สเุชาวว์ณิช 
รองประธานกรรมการ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. นางณัฐพร       เหลอืงสวุรรณ กรรมการ 

8. นางพรพรรณ    บญุชยัศร ี
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยม ีนายวรีะศกัดิ ์ วหาวศิาล เป็นเลขานุการบรษัิท ตัง้แตว่นัที ่10 มถินุายน 2563  



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่64 

7.2.2  กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัฯ  

กรรมการซึง่มอี านาจลงมอืชือ่ผูกพันบรษัิทฯ คอื นายโจเซฟ สเุชาวว์ณชิ หรอื นายเคริด์จอง ทอมาเซน่ หรอื 

นายเจอรร์าด มารต์นิ อัลเบริท์เซน คนใดคนหนึง่ลงลายมอืชือ่ร่วมกับ นางโรซานน่า  สเุชาวว์ณิช และประทับตรา

ส าคัญของบรษัิทฯ  

7.2.3 ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

1. ปฏบิตัหินา้ทีข่องตนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวงั และความซือ่สตัยส์จุรติ 

2. ก าหนดรายละเอยีดและใหค้วามเห็นชอบ วสิัยทัศน์ กลยุทธ์ ทศิทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทาง แผนการด าเนนิงาน และงบประมาณของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ตามทีฝ่่ายจัดการจัดท า และก ากับดูแล

การบริหารงานและผลการปฏิบัตงิานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึง่ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดังกล่าว 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 

3. ตดิตามผลการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

4. ด าเนนิการใหบ้รษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยน าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทัง้จัดให ้

มรีะบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่ง และตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

6. จัดใหม้นีโยบายเกีย่วกับการก ากับดูแลกจิการตามหลักธรรมาภบิาล และการปรับใชน้โยบายดังกล่าว

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

7. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใด เพือ่ชว่ยเหลอืและสนับสนุนการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท  

8. แต่งตัง้ผูบ้รหิารระดับอาวุโสของบริษัทฯ เชน่ ประธานคณะกรรมการบรหิาร (Chairman of Executive 

Committee)  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารและปฏบิัตกิาร 

(Chief Operating Officer) และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารดา้นการเงนิ (Chief Financial Officer) และเจา้หนา้ที่

อาวโุสอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นจ าเป็นและสมควร 

9. แต่งตัง้เลขานุการบรษัิทเพื่อชว่ยเหลอืคณะกรรมการบรษัิทในการปฏบิัตงิานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนิน

ธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. ขอความเห็นทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจ าเป็นเพือ่ประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

11. สง่เสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เขา้ร่วมหลักสตูรสมัมนาตา่งๆ ของสมาคมสง่เสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารนัน้ 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทนัน้ จะไม่มลีักษณะเป็นการ

มอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจชว่งทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอืผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิท สามารถ

อนุมัตริายการทีต่นหรือบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ (ตามทีน่ยิามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจไดรั้บประโยชน์ในลักษณะ

ใดๆ หรืออาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิทฯ หรือบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ ยกเวน้เป็นการอนุมัติ

รายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัตไิว ้

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการ 

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึง่ในสามของกรรมการทัง้หมดออกจาก

ต าแหน่ง หากไม่สามารถแบง่จ านวนกรรมการทัง้หมดออกเป็นสามสว่นเทา่กันได ้ใหก้รรมการทีอ่อกมจี านวนใกล ้

ทีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีก็ได ้ 

 

7.3    ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7.3.1 โครงสรา้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 

          ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการ 

ชดุยอ่ย  4 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร 

และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ดงันี ้

 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่65 

7.3.2  รายชือ่ของคณะกรรมการชุดยอ่ยแตล่ะชุด 

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ทา่น 
ดงันี ้

โดยม ีนายวรีะศกัดิ ์วหาวศิาล รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2564 

* โดยมกีรรมการตรวจสอบจ านวน 2 ท่าน ทีม่คีวามรูท้างดา้นการสอบทานบัญชแีละการเงนิ ไดแ้ก่  
   นายคุณากร เมฆใจด ีจบการศกึษาระดับปรญิญาตรีสาขาบัญชจีากมหาวทิยาลัยหอการคา้ และ 

   นางพรพรรณ บุญชัยศรี จบการศกึษาระดับปรญิญาตรีสาขาบัญชตีน้ทุน จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีต่ามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี้ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ  

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ และ
เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดังกลา่ว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดังกลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บรษัิทฯ  
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงาน

ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ  

(ข) ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ  

(ค) ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ  

(ง) ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิัตหินา้ทีต่ามกฎบัตร 
(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความ
รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

 
 

7. ปฏิบัตกิารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการของบรษัิทฯ ตามหนา้ทีท่ีค่ณะกรรมการของ
บรษัิทฯ มอบหมายให ้ในขณะทีค่วามรับผดิชอบส าหรับกจิกรรมทัง้หมดของบรษัิทฯ ต่อบุคคลภายนอกนัน้ยังคง

เป็นของคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะ 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีก าหนดสามปี นับจากวันที่ไดรั้บการแต่งตัง้ โดย

กรรมการตรวจสอบทีห่มดวาระอาจไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อกีไดต้ามทีค่ณะกรรมการของบรษัิทฯ 
อาจเห็นสมควร 

 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นายคณุากร    เมฆใจด ี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร. ภรณี       ภัทรานวชั กรรมการตรวจสอบ 

3. นางพรพรรณ  บญุชยัศร ี กรรมการตรวจสอบ 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่66 

2. คณะกรรมการบรหิาร  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ทา่น ดงันี้ 

รายชือ่กรรมการบรหิาร ต าแหนง่ 

1. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณิช ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการบรหิาร  

2. นายเคริด์จอง ทอมาเซน่ 
รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการผูจ้ัดการภาคพืน้ยุโรป 

3. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณิช 
รองประธานกรรมการ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายเจอรร์าด  มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน 
กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (CFO) 
(ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

5. นายพน        สเุชาวว์ณชิ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นายวรีะศักดิ ์ วหาวศิาล กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1. ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสรา้งการจัดการ และแผนการด าเนินงานประจ าปี และ

งบประมาณของบรษัิทฯ   
2. ด าเนนิการจัดการใหก้ารด าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ เป็นไปตามแผนการ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายทีก่ าหนด

ไว ้
3. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานให ้

คณะกรรมการบรษัิทรับทราบทกุเดอืน  

4. เสาะหา และประเมนิโอกาสใหม่ๆ  ในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ   
5. ตรวจสอบ และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัเรือ่งนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ แกค่ณะกรรมการบรษัิท 

6. ตรวจสอบ และอนุมัตธิุรกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุน หรือการขายสนิทรัพย์ของบริษัทฯ การ
จัดการทรัพยากรบุคคล การเงนิและการคลัง การบรหิารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนิน

ธรุกจิของบรษัิทฯ ภายใตข้อบเขตอ านาจการอนุมัตทิีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาก าหนดไว ้ทัง้นี ้คณะกรรมการ

บรหิารอาจมอบอ านาจชว่งใหผู้บ้รหิารหรอืพนักงานปฏบิัตงิานเฉพาะอย่างแทนไดต้ามความเหมาะสม อยา่งไรก็ด ี
การมอบอ านาจชว่งดงักลา่วจะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจชว่งทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืผูรั้บมอบ

อ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมัตริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอื
อาจไดรั้บประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิทฯ (ตามทีน่ยิามไวใ้น

ขอ้บังคับของบรษัิทฯ และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย)์ ทัง้นี้ การอนุมัตริายการ
ดังกล่าวตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายและหลักการต่างๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 

7. พจิารณาและตรวจสอบการจัดการความเสีย่ง และระบบการควบคมุความเสีย่งของบรษัิทฯ  
8. จัดหาทีป่รกึษา หรอืบคุคลทีม่คีวามเห็นอสิระเพือ่ใหค้วามเห็นหรอืค าแนะน า ตามความจ าเป็น 

9. รอ้งขอใหผู้บ้รหิาร หรอืพนักงานเขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร หรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีม่กีาร
อภปิรายกนัในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร 

10. รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบถงึกจิการทีค่ณะกรรมการบรหิารด าเนนิการภายใตอ้ านาจหนา้ทีข่อง

คณะกรรมการบรหิารอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ รวมถงึเรือ่งอืน่ใดทีจ่ าเป็นและสมควรทีจ่ะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทรับทราบ 

 
11. ตรวจสอบผลการปฏบิตังิานของตนเป็นประจ าทกุปี 

12. ตรวจสอบ และประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรฉบับนี ้และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแกไ้ข
เปลีย่นแปลงกฎบตัร 

13. ด าเนนิการอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 
วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารจะหมดวาระลงเมือ่เสยีชวีติ ลาออก หรอืคณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหอ้อก  

กรรมการบรหิารทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะลาออกจากต าแหน่ง ใหส้ง่จดหมายลาออกถงึประธานคณะกรรมการ 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทตอ้งด าเนินการแต่งตัง้กรรมการบรหิารใหม่แทนคนทีล่าออก ภายในเกา้สบิวัน เพื่อให ้

คณะกรรมการบรหิารมจี านวนกรรมการบรหิารครบตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด 
 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่67 

 

3.  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  

5 ทา่น ดงันี ้

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นางพรพรรณ       บญุชยัศร ี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นางโรซานน่า       สเุชาวว์ณชิ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายเคริด์จอง       ทอมาเซน่ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

4. นายเจอรร์าด        มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

5. ดร. ภรณี             ภัทรานวัช กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยมนีางสาวกรรณกิาร ์บญุญรักษ์ เป็นเลขานุการ ตัง้แตว่นัที ่9 กนัยายน 2559 

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

1. พิจารณาและใหค้ าแนะน านโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ

พนักงานของบรษัิทฯ และผลประโยชนส์ าหรับกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และพนักงานของบรษัิทฯ    
2. ก าหนดนโยบายเกีย่วกับการจา้งงานกรรมการบรหิารโดยค านงึถงึความสามารถเฉพาะบคุคลและการจา้ง

งานคณะกรรมการบริหาร รวมถงึก าหนดขอบเขตของการจ่ายค่าจา้งกรณีเลกิจา้ง และการจัดการเกีย่วกับเงิน

บ าเหน็จ 
3. อนุมัตคิา่ตอบแทนรวมส าหรับประธานคณะกรรมการ และคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ส าหรับประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร และกรรมการบรหิารอืน่ๆ โดยค านึงถงึความสามารถเฉพาะบุคคล ทัง้นี้ ภายใตข้อ้ก าหนดของ
นโยบายทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ 

4. ในการพจิารณาค่าตอบแทนพเิศษจากผลประกอบการของบรษัิทฯ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทนจะพจิารณาก าหนดเป้าหมายของผลประกอบการเป็นรายปีและปัจจัยบง่ชี ้(Indicator) การด าเนนิงานที่

ส าคัญ และสอบทานผลการด าเนินงานซึง่ท าไดเ้มือ่เทยีบกับเป้าหมายและตัวบ่งชี ้(Indicator) การด าเนินงานที่

ส าคญัของ (i) บรษัิทฯ และ (ii) กรรมการบรหิารรายบคุคลโดยค านงึถงึความสามารถเฉพาะบคุคล  
5. อนุมัตผิลประโยชน์ระยะยาว เชน่ สทิธใินการไดรั้บการจัดสรรหุน้ (Share Appreciation Rights) และ

การไดรั้บหุน้จากผลการด าเนินงาน (Performance Shares) รวมถงึตรวจสอบเกณฑก์ารปฏบิัตงิานโดยค านึงถงึ
ผลประโยชนร์ะยะยาวทีพ่นักงานจะไดรั้บภายใตรู้ปแบบตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ น ามาใช ้  

6. สอบทานรูปแบบของการใหผ้ลประโยชนใ์นลักษณะของการใหหุ้น้ (Share Incentive Scheme) รวมถงึ

ก าหนดเกณฑก์ารปฏบิตังิาน เพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 
7. ใหค้วามเห็นชอบนโยบายในการอนุมัตกิารเรยีกรอ้งค่าใชจ้่ายจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและประธาน

คณะกรรมการ 
8. ด าเนนิการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การใหผ้ลประโยชน์ในลักษณะตา่งๆ สอดคลอ้งกับนโยบายและระบบเกีย่วกับ

ความเสีย่งของบรษัิทฯ  
9. สอบทานเพื่อใหเ้ป็นทีพ่อใจวา่แนวทางและนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนในรายงานค่าตอบแทน

กรรมการซึง่ระบใุนรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งเป็นธรรม 

10. พิจารณาการปฏบิัตหินา้ที ่ความเป็นสมาชกิในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของตน เพื่อใหแ้น่ใจว่าการปฏบิัตงิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลสงูสดุ 

และแนะน าใหม้กีารเปลีย่นแปลงเรือ่งดงักลา่วตามความจ าเป็นเพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัต ิ  
11. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบถงึการ

ปฏบิตังิานภายหลงัจากมกีารประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนในแต่ละครัง้ 

12. หา้มมใิหก้รรมการคนใดเขา้ไปมสีว่นร่วมในการพจิารณาคา่ตอบแทนของตนเอง 
13. ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นควรในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (Terms of 

Reference) ซึง่ควรมกีารด าเนนิการหรอืปรับปรุง 
14. พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  

 

วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะหมดวาระลงเมือ่เสยีชวีติ ลาออก หรือคณะกรรมการบรษัิทมี

มตใิหอ้อก  
 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะลาออกจากต าแหน่ง ใหส้ง่จดหมายลาออก
ถงึประธานคณะกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทตอ้งด าเนนิการแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
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ใหม่แทนคนทีล่าออก ภายในเกา้สบิวัน เพือ่ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมจี านวนครบตามที่

คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 
 

 
4.  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. นางโรซานน่า       สเุชาวว์ณชิ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายคณุากร         เมฆใจด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. ดร. ภรณี             ภัทรานวัช กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นางพรพรรณ       บญุชยัศร ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายวรีะศักดิ ์       วหาวศิาล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นายพน              สเุชาวว์ณิช กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

            

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2565 วนัที ่28 กมุภาพันธ ์2565 ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม  

สงัคม และการก ากบัดแูลกจิการอย่างย่ังยนื (ESGS) ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

 

                 คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกจิการอยา่งย ัง่ยนื (ESGS) 

รายชือ่กรรมการ ต าแหนง่ 

1. ดร. ภรณี            ภัทรานวัช ประธานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกจิการอยา่งย่ังยนื 

2. นายคณุากร         เมฆใจด ี กรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดแูลกจิการอย่างย่ังยนื 

3. นางโรซานน่า      สเุชาวว์ณชิ กรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดแูลกจิการอย่างย่ังยนื 

4. นางพรพรรณ       บญุชยัศร ี กรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดแูลกจิการอย่างย่ังยนื 

5. นายวรีะศักดิ ์       วหาวศิาล กรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดแูลกจิการอย่างยั่งยนื 

6. นายพน              สเุชาวว์ณิช กรรมการสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดแูลกจิการอย่างย่ังยนื 

 

7.4  ขอ้มูลเกีย่วกบัผูบ้รหิาร 

 (ตามค านยิามผูบ้รหิาร* ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ที ่กจ. 
17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ มผีูบ้รหิารจ านวนทัง้ส ิน้ 6 ทา่น ประกอบดว้ย 

รายชือ่ผูบ้รหิาร ต าแหนง่ 

1. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณิช ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการบรหิาร  

2. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณิช 

รองประธานกรรมการ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายพน         สเุชาวว์ณชิ 
กรรมการบรหิาร  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และผูจ้ัดการอาวโุสฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 

4. นายวรีะศักดิ ์  วหาวศิาล กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูอ้ านวยการบญัช ี

5. นายวฒุนัิย     อลุติ หัวหนา้เจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายสารสนเทศ (CIO) 

 6.  นายธรีวจัน ์   กติภิรูวิัฒน์ ผูอ้ านวยการฝ่ายธรุกจิพ่อแมพั่นธุแ์ละโรงฟักไข่ 

หมายเหต:ุ *ผูบ้รหิาร หมายความวา่ ผูจั้ดการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิารสีร่ายแรกนับตอ่จากผูจั้ดการลงมา ผูซ้ ึง่
ด ารงต าแหน่งเทยีบเท่ากับผูด้ ารงต าแหน่งระดับบรหิารรายทีส่ีทุ่กราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ ารง



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
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ต าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบัญชหีรือการเงินที่เป็นระดับผูจั้ดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า ทัง้นี้ 

รายละเอยีดโครงสรา้งผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ณ สิน้ปี 2564 ปรากฏดังภาพดา้นลา่ง 

 

 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 6 คน เป็นจ านวน 19,991,271 บาท โดย
คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถงึเงนิเดอืน เงนิประจ าต าแหน่ง โบนัส เบีย้เลีย้ง และเงนิสมทบเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชพี  

 
          คา่ตอบแทนทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ 

- ไมม่ ี- 

 

7.5   ขอ้มูลเกีย่วกบัพนกังาน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มบีคุลากรทัง้หมด 1,998 คน ซึง่สามารถแบง่ออกเป็นพนักงาน

ประจ า 710 คน และพนักงานรายวนั 1,288 คน โดยมรีายละเอยีดจ าแนกตามฝ่ายงาน ดงันี ้

ฝ่าย/แผนก จ านวน (คน) ฝ่าย/แผนก จ านวน (คน) 

บรหิาร 27 บญัชแีละการเงนิ 55 
ทรัพยากรบคุคลและธรุการ 49 จัดซือ้ 14 
บรหิารโรงงาน 68 ไอท ี 12 
ปฏบิตักิารหอ้งแล็บ 17 ขนสง่และวางแผน 119 
ขายและสง่ออก 124 ผลติ 1,100 
ฟารม์พ่อแมพั่นธุ ์และโรงฟัก 327 โรงผลติอาหารเป็ด 86 

 

คา่ตอบแทนพนกังาน 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้กพ่นักงาน ในปี 2564 จ านวนทัง้ส ิน้ 568.90 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ซึง่ผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชพี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน
ประกนัสงัคม และเงนิสมทบทนุกองทนุส ารองเลีย้งชพี  

 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

กลุม่บรษัิท ฯ เปรยีบเสมอืน “องคก์รแหง่โอกาส” กลา่วคอื การใหโ้อกาสพนักงานทกุระดบัในการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนา

ศักยภาพผ่านการปฏิบัตงิานจริงและไดเ้ปิดกวา้งใหพ้นักงานเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองในหลายรูปแบบ ท าให ้

พนักงานสามารถปลดปล่อยศักยภาพและมโีอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มทีด่ว้ยความทา้ทายทีเ่พิ่ม
ขึน้อยูต่ลอดเวลา รวมถงึการเปิดโอกาสใหม้คีวามกา้วหนา้ในอาชพีในธรุกจิทีม่กีารขยายอย่างตอ่เนื่อง พนักงานทกุ

คนจงึมโีอกาสเตบิโตในหนา้ทีก่ารงานทัง้ในสายงานปัจจบุนั หรอืสายงานอืน่ๆ ในอนาคต   
บรษัิทฯ ไดม้กีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละทักษะการปฏบิัตงิานเชงิเทคนิคระหว่างประเทศ โดยการสง่พนักงานทัง้

ระดับปฏบิัตกิารและระดับจัดการไปดูแลและอบรมการปฏบิัตงิานเชงิเทคนิคจรงิในประเทศต่างๆ อาท ิประเทศ



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่70 

เนเธอรแ์ลนด ์ประเทศจนี เป็นตน้ เพือ่ใหก้ลุม่พนักงานดังกลา่วมคีวามเขา้ใจในการปฏบิัตงิานจรงิและน าตน้แบบที่

ดมีาถา่ยทอดและแบง่ปันประสบการณ์จากการเรยีนรูใ้หก้บัพนักงานในแตล่ะสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิง่การเรียนรูเ้กีย่วกับการรักษา

มาตรฐานการปฏบิัตงิานเพือ่ความปลอดภัยในอาหาร เพือ่ใหพ้นักงานไดรั้บการพัฒนาทีส่นับสนุนการท างานอย่าง
ตอ่เนือ่งเชน่กนั โดยไดมุ้ง่เนน้และพัฒนาทักษะความเป็นผูน้ าและความสามารถในเชงิบรหิารจัดการใหก้ับพนักงาน

ทกุระดบั เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละน าไปปฏบิตัจิรงิ ไดแ้ก ่

 
• “Strategic Retreat Workshop” เป็นโครงการอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงานในเรือ่งของเทคโนโลย ี4.0 ในปัจจบุนั  

   เพือ่เป็นแนวทางใหแ้กพ่นักงานในการน า Digital technology มาใชใ้นการพัฒนาระบบการท างานของตนเอง  
   และพัฒนาตอ่ยอดความคดิเพือ่ทีจ่ะขึน้มาเป็นผูน้ าในองคก์รในล าดบัตอ่ไป 

 
• “Innovation for BR Transformation” เป็นหลกัสตูรทีอ่อกแบบขึน้มาเพือ่ใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึ 

   ความเจรญิกา้วหนา้ของนวตักรรมในปัจจุบนั โดยเนน้ศกึษาในสว่นของนวตักรรมทีไ่มซ่ับซอ้นแตจั่บตอ้งได ้ 

   เพือ่ใหพ้นักงานสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้ับการท างาน โดยมุง่เนน้ถงึการแกไ้ขปัญหาในการท างานใหต้รงจุด  
   และสรา้งประโยชนใ์หก้บัการท างานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 
• “โครงการพัฒนาภาวะผูน้ าเพือ่ขบัเคลือ่นกลยุทธส์ูก่ารปฏบิตั”ิ โดยเนน้พนักงานทกุระดบัในการเขา้ร่วมอบรม ผา่น    

   การประเมนิจากโปรแกรม Extended DISC และการเรยีนรูก้ารก าหนดกลยทุธก์ารท างานในรูปแบบการประชมุ 

   เชงิปฏบิตักิาร (Workshop) ตา่งๆ เพือ่สรา้งและพัฒนาภาวะผูน้ าในทกุระดบัของพนักงาน 
 

• การอบรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของบคุลากรในแตล่ะสว่นงาน เชน่ “ISO9001/ISO14001 หลกัสตูร 
  ผูต้รวจสอบเนือ้สตัวปี์ก หลกัสตูรสารเคมทีีใ่ชก้ารผลติ หลกัสตูรระยะสัน้และระยะยาวส าหรับการใชง้านเครือ่งจักร   

  หรอือปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ 

 

7.6  ขอ้มูลส าคญัอืน่ๆ 

7.6.1  เลขานุการบรษิทั 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วันที ่10 มถิุนายน 2563 คณะกรรมการบรษัิทไดม้มีติ

แตง่ตัง้ นายวรีะศกัดิ ์วหาวศิาล ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิท เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 

ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2551 (ขอ้มูลแสดงใน สว่นที ่4 การรับรองความถูกตอ้ง

ของขอ้มลู เอกสารแนบ 1) 

ทัง้นี ้ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบรษัิท มดีงันี ้

1. ดูแลและใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอ้ก าหนด และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิัตอิยา่งถูกตอ้งสม า่เสมอ และแจง้การเปลีย่นแปลงที่

ส าคญัใหค้ณะกรรมการทราบ 

2. ปฏบิตัหินา้ทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษัิท รับผดิชอบในการจัดประชมุคณะกรรมการ และ

การประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการดแูลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชมุดงักลา่ว 

3. ดแูลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในสว่นทีรั่บผดิชอบตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

4. จัดท าและเก็บเอกสารดังตอ่ไปนี ้

4.1  ทะเบยีนกรรมการ 

4.2  หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

4.3  หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

4.4  รายงานประจ าปีของบรษัิทฯ  

4.5  รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

7.6.2 ผูร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัช ี

          นางสาววไิล  เดชานุวฒันา (ขอ้มลูแสดงใน เอกสารแนบ 1) 

 

7.6.3 ผูต้รวจสอบภายในทีว่า่จา้งจากภายนอก  

          บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (ขอ้มลูแสดงใน เอกสารแนบ 3) 
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7.6.4  คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

      1) คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

 ในปี 2564 ผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุ

ใหก้ับบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื โดยมผีลการปฏบิัตงิานเป็นทีน่่าพอใจ และผูส้อบบัญช ีคอื นางสาวสนิีนารถ จริะ

ไชยเขือ่นขันธ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่6287 มคีณุสมบัตไิม่ขัดกับหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และผูส้อบบัญชไีม่มคีวามสมัพันธ ์และ หรอื การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผู ้

ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี้ มคี่าตอบแทนการสอบบัญช ีประจ าปี 2564 ของบรษัิทฯ จ านวน 3,079,000 บาท และค่าสอบบัญชี

ของบรษัิทยอ่ย จ านวน 5,819,400 บาท รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 8,898,400 บาท 

     2)  คา่บรกิารอืน่ๆ 

 ในปี 2564 บรษัิทฯ จ่ายค่าบรกิารอืน่ๆ อันไดแ้ก่ ค่าเดนิทางและค่าตรวจสอบงานเพิม่เตมิ ใหก้ับ บรษัิท 

ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นเงนิทัง้ส ิน้ 103,859 บาท 

 

8. รายงานผลการด าเนนิงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 

 

8.1 สรุปผลการปฎบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่า่นมา 

 

8.1.1 การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสุด 
 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองกรรมการและกรรมการอสิระ 

การคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะแตง่ตัง้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทฯ นัน้ บคุคลทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จะตอ้งเป็นบคุคลทีม่คีณุสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

บรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ.28/2551 เรือ่งการขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู ้

ความสามารถ รวมถงึประสบการณ์ในการท างานอกีดว้ย 

องคป์ระกอบและหลักเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 

และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จะมกีารด าเนนิการดงันี้ 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบรษิทั  

1. ใหบ้รษัิทฯ มคีณะกรรมการบรษัิทเพือ่ด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) 

คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ

บรษัิทจะตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด และกรรมการบรษัิทจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ หรอืไมก็่ได ้ 

2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการบรษัิท ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้  

2.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

2.2 ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้ 

2.3 บุคคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีง

เทา่กนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหเ้ป็นประธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  

3. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของ

จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุ

กับสว่นหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้และ

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทฯ นัน้ ใหจั้บสลากกนัสว่นปีหลังๆ 

ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกตอ่บรษัิทฯ โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่

ใบลาออกไปถงึบรษัิทฯ  



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
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5. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งกอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ย

กวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

6. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิท

เลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบัต ิและไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัดหรอืกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวน้แต่วาระของ

กรรมการผูนั้ ้นจะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง

กรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่ังเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน และมตขิองคณะกรรมการตามความในวรรค

แรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่ังเหลอือยู ่ 

7. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึง่คนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีทีก่รรมการพจิารณาเห็นสมควร 

จะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บังคับใน

กจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย  

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ จะตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท และเห็นชอบโดยทีป่ระชมุ

ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ใหด้ ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัตติามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลักทรัพยฯ์ ก าหนด โดยมจี านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 

คน ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูด้า้นการบัญชแีละการเงนิ วาระการด ารงตาแหน่ง

ของคณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันทีม่มีตแิต่งตัง้ และเมือ่ครบวาระแลว้ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้ยังไม่ไดม้ีมติแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิปฏบิัตหินา้ทีต่่อไป จนกว่าคณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะไดแ้ตง่ตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิทีห่มดวาระลง และ/หรอื เป็นไปตามวาระการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท โดยกรรมการตรวจสอบทีส่รรหามาไดจ้ะตอ้งเป็นกรรมการอสิระและมคีณุสมบัตเิป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

 

คณุสมบตัคิณะกรรมการอสิระ 

1. ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่ีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้ นับรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื

ผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ของผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวันทีย่ืน่

ค าขออนุญาตตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดังกลา่ว ไม่

รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีป่รึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ   

3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบดิา

มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบคุคล

ทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย  

4. ไม่มหีรือเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรือผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ

ดังกลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี กอ่นวันทีย่ืน่ค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มี

ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ 

สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี กอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้ริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรือหุน้สว่นของผู ้

ใหบ้ริการทางวชิาชพีนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ื่นค าขอ

อนุญาตตอ่สานักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู ้

ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทฯ หรือบรษัิท

ยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่

รับเงนิเดอืนประจ า หรือถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่ีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบ

กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย  

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานของบรษัิทฯ  

10. กรรมการอสิระตามคณุสมบัตขิา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหต้ัดสนิใจในการ

ด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุ โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้ 

 

คณุสมบตัคิณะกรรมการตรวจสอบ  

1. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ัดสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทฯ และ  

2.  ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน  

3.  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมกีรรมการ

ตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่งคนที่มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความ

น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้ 

4.  มหีนา้ทีใ่นลักษณะเดยีวกับทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบัติ

และขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ซึง่ไดรั้บการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยมจี านวนตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร และโดยทีค่ณะกรรมการบรษัิทจะแต่งตัง้

กรรมการบรหิารคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร  

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งไดรั้บการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย

ประกอบดว้ยกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารโดยสว่น

ใหญ่ ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการอสิระทีเ่ป็นสมาชกิของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนขึน้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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8.1.2  การเขา้รว่มประชุมและการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

           การเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการบรษิทั ปี 2564 

 

รายชือ่กรรมการ 

การเขา้รว่มประชุม / จ านวนการประชุม (คร ัง้) 

คณะกรรมการบรษิทั 

ในปี 2564 มกีารประชุมท ัง้หมด 7 คร ัง้ 

1.    นายโจเซฟ       สเุชาวว์ณิช 7/7 

2.    นายเคริด์จอง    ทอมาเซน่ 7/7 

3.    นางโรซานน่า    สเุชาวว์ณิช 7/7 

4.    นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน 7/7 

5.    นางณัฐพร        เหลอืงสวุรรณ 7/7 

6.   นายคณุากร      เมฆใจด ี 7/7 

7.   นางพรพรรณ    บญุชยัศร ี 7/7 

8.  ดร. ภรณี          ภัทรานวชั 7/7 

 
 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
 

1.  คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2564 ไดม้มีติ
ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

ต าแหนง่ คา่ตอบแทนรายเดอืน (บาท) 

ประธานกรรมการ 100,000 

รองประธานกรรมการ 75,000 

กรรมการ 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 70,000 

กรรมการตรวจสอบ 35,000 

 

 

2.  คา่ตอบแทนอืน่ 

            ไมม่ ี
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ในปี 2564 บรษัิทฯ มกีารจา่ยผลตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิท ตามรายละเอยีดดงันี้ 

 

รายชือ่กรรมการ คา่ตอบแทนรายเดอืน  

(บาท) 

คา่ตอบแทนอืน่  

(บาท) 

คา่ตอบแทนรวม  

(บาท) 

1.    นายโจเซฟ       สเุชาวว์ณิช 125,000.00 - 1,500,000.00 

2.    นายเคริด์จอง    ทอมาเซน่ 100,000.00 - 1,200,000.00 

3.    นางโรซานน่า    สเุชาวว์ณิช 100,000.00 - 1,200,000.00 

4.    นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน 25,000.00 - 300,000.00 

5.    นางณัฐพร        เหลอืงสวุรรณ 25,000.00 - 300,000.00 

6.   นายคณุากร      เมฆใจด ี 95,000.00 - 1,140,000.00 

7.   นางพรพรรณ    บญุชยัศร ี 60,000.00                  - 720,000.00 

8.  ดร. ภรณี          ภัทรานวชั 60,000.00 - 720,000.00 

รวม   7,080,000.00 

  

8.2 รายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่า่นมา 

       

รายชือ่กรรมการ 

การเขา้รว่มประชุม / จ านวนการประชุม (คร ัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2564 มกีารประชุมท ัง้หมด 8 คร ัง้ 

1.    นายคณุากร       เมฆใจด ี 8/8 

2.    ดร. ภรณี         ภัทรานวชั 8/8 

3.   นางพรพรรณ     บญุชยัศร ี 8/8 

 

 

8.3 สรุปผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ยอืน่ๆ 

 

8.3.1    คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

รายชือ่กรรมการ 

การเขา้รว่มประชุม / จ านวนการประชุม (คร ัง้) 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ในปี 2564 มกีารประชุมท ัง้หมด 1 คร ัง้ 

1.    นางพรพรรณ     บญุชยัศร ี 1/1 

2.   นางโรซานน่า    สเุชาวว์ณชิ 1/1 

3.    ดร. ภรณี         ภัทรานวชั 1/1 

4.    นายเคริด์จอง    ทอมาเซน่ 1/1 

5.   นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน 1/1 
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8.3.2    คณะกรรมการบรหิาร 

 

รายชือ่กรรมการ 

การเขา้รว่มประชุม / จ านวนการประชุม (คร ัง้) 

คณะกรรมการบรหิาร 

ในปี 2564 มกีารประชุมท ัง้หมด 13 คร ัง้ 

1.     นายโจเซฟ        สเุชาวว์ณชิ 13/13 

2.    นายเคริด์จอง    ทอมาเซน่ 11/13 

3.    นางโรซานน่า    สเุชาวว์ณชิ 13/13 

4.    นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน 12/13 

5.    นายพน           สเุชาวว์ณิช 13/13 

6.    นายวรีะศกัดิ ์    วหาวศิาล 13/13 

 

8.3.3  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

รายชือ่กรรมการ 

การเขา้รว่มประชุม / จ านวนการประชุม (คร ัง้) 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ในปี 2564 มกีารประชุมท ัง้หมด 7 คร ัง้ 

1.    นางโรซานน่า    สเุชาวว์ณิช 7/7 

2.   นายคณุากร      เมฆใจด ี 7/7 

3.   นางพรพรรณ    บญุชยัศร ี 7/7 

4.  ดร. ภรณี          ภัทรานวชั 6/7 

5.    นายพน           สเุชาวว์ณิช 7/7 

6.    นายวรีะศกัดิ ์    วหาวศิาล 7/7 
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8.4  รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการบรษิทัฯ ปี 2563 และปี 2564 

ล าดบั รายชือ่กรรมการ 

จ านวนหุน้ (หุน้) สดัสว่นการถอืหุน้ 

ณ 30 ธ.ค. 

2563 

ณ 30 ธ.ค. 

2564 

เพิม่ (ลด) 

ระหวา่งปี 
ในบรษิทัในปี 2564 

1 นายโจเซฟ      สเุชาวว์ณิช 
                    

629,603  
                

629,603  
- 0.07% 

  คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ 
                 

4,581,798  
             

4,581,798  
- 0.50% 

2 นางโรซานน่า    สเุชาวว์ณิช 
                 

4,581,798  
             

4,581,798  
- 0.50% 

  คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ 
                    

629,603  
                

629,603  
- 0.07% 

3 นายเคริด์จอง    ทอมาเซน่ 
                         

1,612  
                     

1,612  
- 0.0001% 

  คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ  -   -  - - 

4 นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน 
                 

1,400,000  
             

1,400,000  
 -  0.15% 

  คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ  -   -  - - 

5 นางณัฐพร        เหลอืงสวุรรณ 
                    

350,000  
                

350,000  
- 0.04% 

  คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ  -   -  - - 

6 นายคณุากร      เมฆใจด ี  -   -  - - 

  คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ  -   -  - - 

7 ดร. ภรณี          ภัทรานวัช 
                    

200,000  
                

200,000  
- 0.02% 

  คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ  -   -  - - 

8 นางพรพรรณ    บญุชยัศร ี - - - - 

  คูส่มรสและบตุรทีย่ังไม่บรรลนุติภิาวะ - - - - 
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9. การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกนั 

 

9.1   การควบคมุภายใน 
 

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ทีส่อบทานระบบการควบคุมภายในและ

ระบบตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนสอบทานการปฏบิัตงิานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัการประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชมุร่วมกันอย่างนอ้ยทกุไตรมาส เพือ่

พิจารณาและด าเนินการใหม้ีรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นและเพียงพอ 

รวมถงึการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลอดจนสอบทานความเพยีงพอและเหมาะสม รวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในทีม่อียู ่เพือ่ให ้

มั่นใจไดว้า่ระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบรษัิท มคีวามเหมาะสมเพยีงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุม

ภายในตามแนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 

โดยครอบคลมุการควบคมุภายในทีส่ าคัญทัง้ระดับองคก์รและระดับแตล่ะกจิกรรม ทัง้นี ้เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคท์ัง้ในดา้นการด าเนินงาน (Operations Objective) ดา้นการรายงานขอ้มูล (Reporting Objective) 

และดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Objective) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ บริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากัด ใหท้ าหนา้ทีเ่ป็นผู ้

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อท าการประเมนิและสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถงึตดิตามผลการ

ควบคมุภายใน โดยในระหวา่งปี 2564 ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิทฯ ไดป้ฏบิัตงิานตรวจสอบระบบงานหลักทาง

ธุรกจิของบริษัทฯ โดยมุ่งเนน้ไปยังระบบที่มีความเสีย่งในการประกอบธุรกจิ ซึง่ประกอบดว้ย (1) หน่วยงาน

ทรัพยากรบุคคล (2) หน่วยงานจัดซือ้ (3) หน่วยงานบรหิารจัดการสนิคา้คงเหลอื และ (4) หน่วยงานผลติสนิคา้

ธุรกจิปลายน ้า ทัง้นี้ เพือ่ใหม้ั่นใจวา่บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสมและไดถ้อืปฏบิัตอิย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยขอ้สังเกตทีผู่ต้รวจสอบภายในตรวจพบและน าเสนอในระหว่างปี บรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นตา่งๆ เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายในส าหรับดา้นตา่งๆ 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้ บรษัิท ออดทิ พเีพลิ จ ากัด (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ ใหท้ าหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายใน

ของบรษัิทยอ่ยในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เพือ่ท าการประเมนิและสอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษัิทย่อยใน

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมและกอ่ใหเ้กดิรายไดท้ีม่นัียส าคัญแกบ่รษัิทฯ  

ทัง้นี้ คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม โดยไดจ้ัดใหม้ี

บคุลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนนิการตามระบบดังกลา่วไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนนิงาน

ไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้ทัง้ยังจัดใหม้รีะบบตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) 

และมคีวามโปร่งใส นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังจัดใหม้รีะบบการตดิตามดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่จะสามารถป้องกนัทรัพยส์นิของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใช ้

โดยมชิอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถงึการจัดใหม้ีระบบการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอเหมาะสมในเรื่องการท า

ธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้หรอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารจัดการความเสีย่ง และการด าเนนิการดา้นบรหิารความเสีย่ง โดยฝ่าย

จัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบ ก าหนดนโยบาย ระบคุวามเสีย่งของกจิกรรม/โครงการ และประเมนิระดับของความเสีย่ง

ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารจะเป็นผูป้ระสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการในการบรหิารจัดการความ

เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่รับไดข้องแต่ละกิจกรรม ก่อนน าเสนอขอ้มูลกิจกรรม/โครงการเหล่านั้น ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรษัิท และ/หรือผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาด าเนนิการที่

เกีย่วขอ้งตอ่ไป 
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โดยไดจ้ าแนกความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบับรษัิทฯ เป็น 3 หัวขอ้ใหญ ่ไดแ้ก ่ 

1. ความเสีย่งดา้นตลาด  

1) ความเสีย่งดา้นอปุสงคแ์ละอปุทานในผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ 

2) ความเสีย่งดา้นความผันผวนของราคาวตัถดุบิ 

3) ความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ 

4) ความเสีย่งจากความเชือ่มั่นของผูบ้รโิภคในเรือ่งความปลอดภัยในผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ 

5) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบทางการทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกอบ

กจิการของกลุม่บรษัิท 

6) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงมาตรการทางการคา้จากประเทศผูน้ าเขา้ 

 

2. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน  

1) ความเสีย่งจากการพึง่พาเกษตรกรคูส่ญัญาในการเลีย้งเป็ดเนือ้ 

2) ความเสีย่งจากการใชแ้รงงานในกระบวนการแปรรูปเนื้อเป็ด 

3) ความเสีย่งดา้นการจัดซือ้จัดหาพ่อแมพั่นธุ ์

4) ความเสีย่งจากภัยธรรมชาต ิอบุตัเิหต ุและการหยดุชะงักในการประกอบกจิการ 

 

3. ความเสีย่งดา้นการเงนิ  

1) ความเสีย่งจากการผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

2) ความเสีย่งจากการผันผวนของอตัราดอกเบีย้ 

3) ความเสีย่งจากการดอ้ยคา่ทรัพยส์นิไมม่ตีวัตน และ/หรอื คา่ความนยิมจากการรวมธรุกจิ 

 

ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกับปัจจัยทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งและแนวทางการบรหิารความเสีย่งแตล่ะดา้น ระบอุยู่

ในหัวขอ้ “ปัจจัยความเสีย่ง” 

  

 

9.2 รายการระหวา่งกนั 

 

บคุคล/นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนซ์ึง่มรีายการระหวา่งกนักับบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 สิน้สดุ  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 มดีงันี ้

 

บคุคล/นติบิคุคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ความสมัพนัธ ์ ต าแหนง่ในบรษิทัฯ 

นายโจเซฟ สเุชาวว์ณชิ เป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ  ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจั้ดการ
ภาคพืน้เอเชยีและเอเชยีแปซฟิิก 

นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ เป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ รองประธานกรรมการ รองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร กรรมการบรหิาร และประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายปฏบัิตกิาร (COO) 

นายเคริด์จอง ทอมาเซน่ เป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และ
กรรมการผูจั้ดการภาคพืน้ยโุรป 

นายเจอรร์าด มารต์นิ อัลเบริทเ์ซน เป็นผูถ้อืหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (CFO) ใน
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

Lisuda Vastgoed B.V. 
(“Lisuda”)  

Lisuda มผีูถ้อืหุน้รายใหญ ่คอื นายเคริด์จอง ทอ
มาเซน่ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการของ
บรษัิทฯ และผูบ้รหิารของ DTH 

  -ไมม่-ี 

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

G.J. Tomassen Holding มผีูถ้อืหุน้รายใหญ ่คอื 
นายเคริด์จอง ทอมาเซน่ 

  -ไมม่-ี 
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รายการระหว่างกันของบรษัิทฯ กับบุคคล/นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่เกดิขึน้ในรอบปี 2562 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 ,รอบปี 2563 สิน้สดุวันที ่31 

ธันวาคม 2563 และรอบปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2564 มดีงันี ้

 

บคุคล/นติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้/ 

ความสมัพนัธ ์
ประเภทรายการ 

มลูคา่ของรายการ (บาท) ความจ าเป็น/ความสมเหตสุมผล  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2564 2563 2562 

 
 
G.J. Tomassen Holding B.V.  
(“G.J. Tomassen Holding”)  
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
 
ลักษณะธุรกจิ 
ประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษัิทอืน่  
(Holding Company) 
 
 

 
 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
 
ท า ง บ ริ ษั ท  Tomassen Duck- To 
B.V.  จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารใน
รูปแบบของเงินเดือนใหก้ับ นายเคริ์
ดจอง ทอมาเซ่น  ผ่านทาง G.J. 
Tomassen Holding ร วมถึง โบ นัส
ประจ าปีดว้ย 
 
สัญญาว่าจา้งดังกล่าวเป็นการว่าจา้ง            
นายเคริด์จอง ทอมาเซน่ เป็นผูบ้รหิาร
กลุม่บรษัิท DTH และมรีะยะเวลา 3 ปี 
นับตัง้แตวั่นที ่28 ธันวาคม 2555 
 
บรษัิทฯ มภีาระในการจ่ายเงนิชดเชย
ส าหรับการใหน้ายเคิร์ดจอง ทอมา
เซ่น ออกจากต าแหน่งโดยไม่มีเหตุ
อันควร ซึง่การจ่ายเงินชดเชยนี้เป็น
บรรทัดฐานทั่วไปของการจา้งงาน 
นอกเหนอืไปจากทีก่ลา่วไวน้ี ้บรษัิทฯ 
ไม่ไดม้ภีาระผูกพันใดๆ กับทาง G.J. 
Tomassen Holding อกี 
 

 
 

12,805,228 

 
 

11,790,659    
 

 
 
12,077,134 

 
 
เนื่องจากค่าตอบแทนผูบ้รหิารรายการนี้ เป็นรายการเงนิเดอืน
ตามปกตทิีจ่่ายใหน้ายเคริด์จอง ทอมาเซ่น แต่เป็นการจ่ายใน
นามนิตบิุคคลแทนการจ่ายใหบุ้คคลโดยตรง ซึง่ผูต้รวจสอบ
ภายในของกลุม่บรษัิท DTH (Audit People) ไดใ้หค้วามเห็นว่า
ลักษณะรายการจ่ายค่าตอบแทนผ่านนิตบิุคคลนั้นถือว่าเป็น
รายการปกตทิั่วไป และเป็นลักษณะรายการทีอ่นุญาตใหก้ระท า
ไดภ้ายใตก้ฎหมายของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
 
คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถงึโครงสรา้งการจ่ายเงนิเดอืน
ทีแ่ตกต่างไปจากลักษณะการจ่ายเงนิแบบปกตใินประเทศไทย 
ดังนัน้ เพือ่สรา้งบรรทัดฐานทีด่ใีนดา้น  การก ากับดูแลกจิการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ให ้
พิจารณาแต่งตั ้งทีมงาน  เพื่อท าการศึกษาหาวิธีการจ่าย
เงนิเดอืนในรูปแบบอืน่ในอนาคต เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักของ
การก ากับดแูลกจิการทีด่ ี 

 



  บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที ่2 หน้าที ่81  

มาตรการหรอืข ัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนั 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่4 เมือ่วันที ่9 กันยายน 2557  ไดม้มีตกิ าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท า
รายการระหวา่งกนั เพือ่ใหร้ายการระหวา่งบคุคลหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเพือ่เป็น

การรักษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ขอ้บังคับประกาศค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่
เกีย่วขอ้งกับการเขา้ท ารายการระหวา่งกัน ทัง้นี้ ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไม่สามารถเขา้มามสีว่นร่วมใน

การอนุมัตริายการระหว่างกันดังกลา่วได ้ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็นเกีย่วกับความ

จ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่ี

เงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป และการท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป ใหม้ี
หลกัการดงันี ้

 
 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป  
 

การท ารายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทั่วไประหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยกับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีม่ีความเกีย่วขอ้งไดรั้บอนุมัตเิป็นหลักเกณฑจ์ากคณะกรรมการบรษัิทฯ ใหฝ่้าย
จัดการสามารถอนุมัตกิารท าธุรกรรมดังกลา่วไดห้ากรายการดังกลา่วนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดยีวกับที่

วญิญชูนจะพงึกระท ากับคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกันดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลใน
การทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง  

 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป 
 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป จะตอ้งถกูพจิารณาและใหค้วามเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบกอ่นน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

ทัง้นี้  ใหป้ฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนด

ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุและตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดเกีย่วกับ
การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกันทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษัิทฯ จะ

แต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรือผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบรษัิทฯ  และ/หรือ ผูถ้อืหุน้

ตามแต่กรณี เพื่อใหม้ั่นใจว่าการเขา้ท ารายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของบรษัิทฯ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกันไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ  

 
นโยบายหรอืแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในกรณีทีบ่รษัิทฯ มกีารท ารายการกับบุคคลทีเ่กีย่วโยงกันซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นถงึความจ าเป็นของบริษัทฯ ในการเขา้ท ารายการดังกล่าว โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะด าเนนิการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รายการดังกลา่วมขีอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีส่อดคลอ้งกับ

แนวปฏบิัตทิีม่อียู่ในตลาดและราคาคา่ใชจ้่ายส าหรับการท ารายการดังกลา่วมกีารประเมนิและเปรยีบเทยีบกับราคา

ตลาด ในกรณีทีไ่มม่รีาคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะด าเนนิการใหแ้น่ใจวา่ราคาทีบ่รษัิทฯ เขา้ท ารายการเป็น
ราคาทีส่มเหตุสมผล และเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผูถ้ือหุน้ หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่สามารถประเมนิรายการทีเ่กี่ยวโยงกันดังกล่าวได ้เนื่องจากไม่มีความเชีย่วชาญเพียงพอในเรื่อง
ดังกลา่ว บรษัิทฯ จะด าเนนิการจัดหาผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ประเมนิรายการดังกลา่ว และใหค้วามเห็นเกีย่วกับการเขา้ท า

รายการ ในการนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แตก่รณี จะน าความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญที่

มคีวามเห็นอสิระไปพจิารณาประกอบการตัดสนิใจในการเขา้ท ารายการ โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีเกีย่วกบัการเขา้
ท ารายการ จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการพจิารณาอนุมัตเิขา้ท ารายการ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ตอ้งด าเนนิการ

เปิดเผยขอ้มลูการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทานแลว้ 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิทฯ และเอกสารแนบ 

 
 

 

 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

สว่นที� 3 หน้าที� 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สว่นที� 3 :  งบการเงนิ 
 
 

รายงานและงบการเงนิรวม 

31 ธนัวาคม 2564 

บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก ท าใหเ้กิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั และมี
ผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดั
หรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการส่งออก
อาหาร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ตลอดจนการด ารงอตัราส่วนทาง
การเงินตามขอ้ก าหนดในสัญญากูย้มืเงินในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการ
ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็น
ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน                                                                
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                                                                                 
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ                                                        
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                        
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากเป็นบญัชีท่ีมีมูลค่าสูง (คิดเป็นร้อยละ 
99.8 และ 99.1 ของยอดรายไดร้วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั) นอกจากน้ี รายไดข้องกลุ่ม
บริษทั มีความหลากหลาย เช่น ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้การเล้ียงและช าแหละเป็ดพนัธ์ุเน้ือ            
การผลิตอาหารสัตวแ์ละลูกเป็ด ซ่ึงมีลูกคา้จ านวนมากรายทั้งในประเทศและต่างประเทศและราคาก็ผนัแปรไปตาม
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ภาวะการแข่งขนั ซ่ึงท าให้รายการขายของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขการรับรู้รายไดท่ี้หลากหลายและดว้ยมูลค่าท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ 
กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบ
การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษในการทดสอบท่ีตอบสนองเร่ือง
ความถูกตอ้งและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 
ช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีและหลงัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนั
ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบ
ความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญั
ทัว่ไป  

ค่าความนิยมและช่ือทางการค้า  

เน่ืองจากค่าความนิยมและช่ือทางการคา้ซ่ึงเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 และ 17 ตามล าดบั ดงันั้นการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม
และช่ือทางการคา้ถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพย์
นั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่า
ค่าความนิยมและช่ือทางการคา้  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ      
กลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยการท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัโดยการเปรียบเทียบ
ขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษทั รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแส           
เงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใช้
โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของกลุ่มบริษทัและอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบ               
การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยมและช่ือทางการคา้ดงักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน                
และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลด
และอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและช่ือทางการคา้ 
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ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง                             
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให ้                              
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี               
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี                                                                 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้                                 
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                                                                     
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า       
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก                                                            
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
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ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                           
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                                    
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก                   
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                                      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                       
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน            
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง               
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                         
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดใน           
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี                
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี  

 
 

 
สินีนารถ จิระไชยเข่ือนขนัธ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
 
 
 



บริษทั บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 642,839,049            267,994,164         368,092,992               169,639,679         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 632,210,817            538,820,084         1,025,720,778            994,810,013         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 4,547,376                4,425,168             -                                  -                            

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน

   ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 11 11,368,440              10,985,100           -                                  -                            

สินคา้คงเหลือ 9 1,398,608,768         1,578,076,571      1,130,717,141            1,208,552,495      

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน 10 117,190,741            69,881,197           90,093,282                 51,323,156           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 359,575                   281,044                233,331                      154,905                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,083,562              23,110,983           10,666,314                 5,077,795             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,846,208,328         2,493,574,311      2,625,523,838            2,429,558,043      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 10 113,916,294            140,584,828         67,481,214                 115,957,260         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 9,254,793                13,431,244           -                                  -                            

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 90,502,465              10,407,218           90,502,465                 5,002,270             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                               -                            2,124,143,250            2,918,903,400      

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 186,880,244            190,109,764         250,764,700               250,764,700         

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 60,225,034              60,225,034           70,079,839                 72,816,577           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 4,590,080,912         5,213,297,287      1,860,765,883            1,992,705,570      

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21 57,610,852              73,446,848           29,506,742                 35,654,948           

คา่ความนิยม 16 1,880,448,009         1,879,400,270      1,838,483,342            1,838,483,342      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 650,909,148            664,213,256         544,079,584               557,117,541         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 302,523,516            255,387,848         290,107,246               175,578,819         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,604,843                3,819,234             3,604,843                   3,809,239             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,945,956,110         8,504,322,831      7,169,519,108            7,966,793,666      

รวมสินทรัพย์ 10,792,164,438       10,997,897,142    9,795,042,946            10,396,351,709    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

     จากสถาบนัการเงิน 18 1,726,184,809         3,243,974,721      1,481,017,205            2,885,742,702      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                               40,564,040           -                                  -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 695,127,801            553,736,202         436,553,017               443,947,295         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด

     ช าระภายในหน่ึงปี 20 1,500,910,524         479,685,753         1,458,702,500            430,868,000         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด

     ช าระภายในหน่ึงปี 21 22,959,951              23,385,320           12,281,765                 13,512,369           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,670,159              125,140                - -                            

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 269                          291,185                269                             291,185                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 49,058,269              51,022,696           17,820,658                 22,327,464           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,033,911,782         4,392,785,057      3,406,375,414            3,796,689,015      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี

     ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,390,991,866         2,185,685,450      2,163,962,000            1,920,052,500      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

     ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 35,858,372              52,055,589           18,222,435                 24,036,126           

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 7,247,191                16,015,162           -                                  -                            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 96,830,548              90,295,442           68,963,549                 64,003,704           

เงินมดัจ าส าหรับการขายสินคา้เกษตร 21,017,629              21,895,507           21,017,629                 21,895,507           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 144,829,101            144,632,384         119,044,228               118,642,589         

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 497,786                   1,166,327             -                                  -                            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27,600,600              26,426,490           27,600,600                 26,426,490           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,724,873,093         2,538,172,351      2,418,810,441            2,175,056,916      

รวมหนีสิ้น 6,758,784,875         6,930,957,408      5,825,185,855            5,971,745,931      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

90



บริษทั บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 913,928,744 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 4,569,643,720         4,569,643,720      4,569,643,720            4,569,643,720      

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

   หุน้สามญั  913,446,558 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 4,567,232,790         4,567,232,790      4,567,232,790            4,567,232,790      

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 4,233,961,292         4,233,961,292      4,233,961,292            4,233,961,292      

ส่วนต ่ากวา่มูลคา่หุน้ (400,000,000)           (400,000,000)       (400,000,000)              (400,000,000)       

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการควบรวมกิจการ 23 (7,431,241,496)       (7,431,241,496)    (6,557,910,481)           (6,557,910,481)    

หุน้สามญัซ้ือคืน 25 (1,998,800)               (1,998,800)            (1,998,800)                  (1,998,800)            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 245,720,800            245,720,800         245,720,800               245,720,800         

   จดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้สามญัซ้ือคืน 25 1,998,800                1,998,800             1,998,800                   1,998,800             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,845,393,774         2,899,220,677      1,880,852,606            2,335,601,488      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (28,935,655)             (40,742,266)          84                               (111)                      

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 4,032,131,505         4,074,151,797      3,969,857,091            4,424,605,778      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 1,248,058                (7,212,063)            -                                  -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,033,379,563         4,066,939,734      3,969,857,091            4,424,605,778      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,792,164,438       10,997,897,142    9,795,042,946            10,396,351,709    

-                           -                        -                              -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 7,260,044,155       6,185,814,417       4,601,730,000       4,623,863,653       
รายไดอ่ื้น 16,660,779            14,568,039            40,266,698            35,544,027            
รวมรายได้ 7,276,704,934       6,200,382,456       4,641,996,698       4,659,407,680       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 6,129,568,563       5,358,155,025       4,004,198,296       3,949,911,141       
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 478,528,471          419,553,277          336,227,717          348,713,747          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  449,795,565          418,273,407          322,248,765          314,606,686          
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 55,197,233            -                             300,828,052          -                             
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าราคาทุนเร่ิมแรกของ
   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 12 9,938,675              -                             53,080,000            -                             
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,008,760              -                             -                             -                             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                             2,309,567              -                             -                             
รวมค่าใช้จ่าย 7,124,037,267       6,198,291,276       5,016,582,830       4,613,231,574       
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน 152,667,667          2,091,180              (374,586,132)         46,176,106            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 (3,874,268)             (6,748,258)             -                             -                             
รายไดท้างการเงิน 670,533                 475,539                 604,148                 365,854                 
ตน้ทุนทางการเงิน 26 (213,095,302)         (172,853,775)         (195,053,571)         (155,694,786)         
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงนิได้ (63,631,370)           (177,035,314)         (569,035,555)         (109,152,826)         
รายไดภ้าษีเงินได้ 28 7,022,055              48,975,823            114,158,765          24,420,113            
ขาดทุนส าหรับปี (56,609,315)           (128,059,491)         (454,876,790)         (84,732,713)           

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (55,831,214)           (123,240,412)         (454,876,790)         (84,732,713)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (778,101)                (4,819,079)             

(56,609,315)           (128,059,491)         

ก าไรต่อหุ้น 30
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.06)                      (0.13)                      (0.50)                      (0.09)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุน

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ขาดทุนส าหรับปี (56,609,315)           (128,059,491)         (454,876,790)         (84,732,713)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 14,752,039            41,293,480            -                             -                             
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 13 644,748                 3,276                     -                             -                             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15,396,787            41,296,756            -                             -                             

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
   ในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
   ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (70,180)                  51,856                   195                        60                          
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
     ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 22 2,004,311              -                             127,908                 -                             
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,934,131              51,856                   128,103                 60                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 17,330,918            41,348,612            128,103                 60                          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (39,278,397)           (86,710,879)           (454,748,687)         (84,732,653)           

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (42,020,292)           (81,529,422)           (454,748,687)         (84,732,653)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 2,741,895              (5,181,457)             

(39,278,397)           (86,710,879)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจาก ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนไดเ้สียท่ี
ทุนเรือนหุน้ ส่วนต ่ากวา่ทุน การแปลงค่า เบด็เสร็จอ่ืน รวม รวม ไม่มีอ  านาจ รวม
ออกจ าหน่าย ส่วนเกิน ส่วนต ่ากวา่ จากการ ส ารองตาม ส ารอง ยงัไม่ได้ งบการเงินท่ีเป็น จากเงินลงทุน ส ารองส าหรับ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ
และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ มูลค่าหุน้ ควบรวมกิจการ หุน้สามญัซ้ือคืน กฎหมาย หุน้สามญัซ้ือคืน จดัสรร เงินตราต่างประเทศ ในการร่วมคา้ มูลค่ายติุธรรม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 4,567,232,790 4,233,961,292 (400,000,000)   (7,431,241,496)   (1,998,800)       245,720,800    1,998,800          3,022,461,089   (82,262,913)              -                               (190,343)               (82,453,256)            4,155,681,219   (2,030,606)        4,153,650,613   

ขาดทุนส าหรับปี -                      -                      -                      -                          -                      -                      -                        (123,240,412)     -                                -                               -                            -                             (123,240,412)    (4,819,079)        (128,059,491)    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี  -                      -                      -                      -                          -                      -                      -                        -                        41,655,858                3,276                       51,856                   41,710,990             41,710,990       (362,378)           41,348,612       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      -                          -                      -                      -                        (123,240,412)     41,655,858                3,276                       51,856                   41,710,990             (81,529,422)      (5,181,457)        (86,710,879)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 4,567,232,790 4,233,961,292 (400,000,000)   (7,431,241,496)   (1,998,800)       245,720,800    1,998,800          2,899,220,677   (40,607,055)              3,276                       (138,487)               (40,742,266)            4,074,151,797   (7,212,063)        4,066,939,734   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 4,567,232,790 4,233,961,292 (400,000,000)   (7,431,241,496)   (1,998,800)       245,720,800    1,998,800          2,899,220,677   (40,607,055)              3,276                       (138,487)               (40,742,266)            4,074,151,797   (7,212,063)        4,066,939,734   

ขาดทุนส าหรับปี -                      -                      -                      -                          -                      -                      -                        (55,831,214)       -                                -                               -                            -                             (55,831,214)      (778,101)           (56,609,315)      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี  -                      -                      -                      -                          -                      -                      -                        2,004,311          11,232,043                644,748                    (70,180)                 11,806,611             13,810,922       3,519,996         17,330,918       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                      -                          -                      -                      -                        (53,826,903)       11,232,043                644,748                    (70,180)                 11,806,611             (42,020,292)      2,741,895         (39,278,397)      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 2.3) -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                           -                           -                                   -                                  -                               -                                -                          10,218,920          10,218,920       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนของ

   เงินลงทนุ (หมายเหตุ 2.3) -                         -                         -                         -                             -                         -                         -                           -                           -                                   -                                  -                               -                                -                          (4,500,694)          (4,500,694)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 4,567,232,790 4,233,961,292 (400,000,000)   (7,431,241,496)   (1,998,800)       245,720,800    1,998,800          2,845,393,774   (29,375,012)              648,024                    (208,667)               (28,935,655)            4,032,131,505   1,248,058         4,033,379,563   

-                      -                      -                      -                          -                      -                      -                        -                        -                       -                       -                       

-                      -                      -                      -                          -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

(หน่วย: บาท)

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

           ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

94



บริษทั บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ทนุเรือนหุน้ ส่วนต ่ากวา่ทนุ รวม รวม

ออกจ าหน่าย ส่วนเกิน ส่วนต ่ากวา่ จากการ ยงัไม่ได้ ส ารองส าหรับ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของ

และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ มูลค่าหุน้ ควบรวมกิจการ หุน้สามญัซ้ือคืน ส ารองตามกฎหมาย ส ารองหุน้สามญัซ้ือคืน จดัสรร มูลค่ายติุธรรม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 4,567,232,790      4,233,961,292      (400,000,000)        (6,557,910,481)     (1,998,800)            245,720,800             1,998,800                 2,420,334,201       (171)                         (171)                         4,509,338,431       

ขาดทนุส าหรับปี -                           -                           -                           -                            -                           -                               -                               (84,732,713)           -                               -                               (84,732,713)           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี  -                           -                           -                           -                            -                           -                               -                               -                            60                             60                             60                          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                            -                           -                               -                               (84,732,713)           60                             60                             (84,732,653)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 4,567,232,790      4,233,961,292      (400,000,000)        (6,557,910,481)     (1,998,800)            245,720,800             1,998,800                 2,335,601,488       (111)                         (111)                         4,424,605,778       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 4,567,232,790      4,233,961,292      (400,000,000)        (6,557,910,481)     (1,998,800)            245,720,800             1,998,800                 2,335,601,488       (111)                         (111)                         4,424,605,778       

ขาดทนุส าหรับปี -                           -                           -                           -                            -                           -                               -                               (454,876,790)         -                               -                               (454,876,790)         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี  -                           -                           -                           -                            -                           -                               -                               127,908                 195                           195                           128,103                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                            -                           -                               -                               (454,748,882)         195                           195                           (454,748,687)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 4,567,232,790      4,233,961,292      (400,000,000)        (6,557,910,481)     (1,998,800)            245,720,800             1,998,800                 1,880,852,606       84                             84                             3,969,857,091       

-                           -                           -                           -                            #REF! -                            

195                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

ก าไรสะสม ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี (63,631,370)          (177,035,314)        (569,035,555)        (109,152,826)        
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 290,833,365         306,285,262         188,343,228         190,367,773         
   ค่าตดัจ าหน่ายอ่ืน ๆ 15,018,278           15,935,971           13,037,957           14,439,810           
   โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (8,888,475)            (8,598,244)            (6,364,320)            (8,247,620)            
   ค่าเผ่ือการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) 4,301,522             (72,708,144)          5,508,018             (70,652,302)          
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 55,197,233           -                            300,828,052         -                            
   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าราคาทุนเร่ิมแรกของ
      สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 9,938,675             -                            53,080,000           -                            
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,008,760             -                            -                            -                            
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้และเงินลงทุนอ่ืน -                            2,309,567             -                            -                            
   กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ -                            (353,937)               -                            (353,937)               
   กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                            (4,074)                   -                            (4,074)                   
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 3,874,268             6,748,258             -                            -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 30,606,944           25,154,097           6,364,970             5,593,707             
   ผลต่างจากการยกเลิกสญัญาเช่า (2,087)                   (72,473)                 -                            (72,473)                 
   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 867,316                578,438                17,327                  659,542                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                            (1,432)                   -                            -                            
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                            -                            343,012                -                            
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 621,955                (62,141)                 3,907,990             (1,685,553)            
   (ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
     สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (1,037,988)            18,216                  (369,342)               41,082                  
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
      สินทรัพยชี์วภาพและผลผลิตทางการเกษตร (9,791,334)            (2,701,158)            (2,080,405)            (23,397,477)          
   รายไดท้างการเงิน (670,533)               (475,539)               (604,148)               (365,854)               
   ตน้ทุนทางการเงิน 213,095,302         172,853,775         195,053,571         155,694,786         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 541,341,831         267,871,128         188,030,355         152,864,584         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (101,098,429)        72,053,610           (24,450,831)          (345,181,942)        
   สินคา้คงเหลือ 168,934,642         16,096,905           72,327,336           (1,543,759)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (15,262,864)          16,000,741           (4,956,600)            4,353,243             
   สินทรัพยชี์วภาพ (10,849,676)          8,315,676             11,786,325           (18,741,927)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 209,391                (115,990)               204,396                (138,108)               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 153,308,545         62,169,873           (13,277,923)          159,782,087         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,806,901)            (2,394,072)            (4,506,806)            4,215,775             
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (21,981,033)          (23,615,445)          (1,245,240)            (3,608,973)            
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 296,232                4,076,872             296,232                4,076,872             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 713,091,738         420,459,298         224,207,244         (43,922,148)          
   จ่ายดอกเบ้ีย (211,710,102)        (172,995,544)        (193,151,733)        (155,664,141)        
   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (1,048,955)            (1,628,387)            (577,990)               (475,762)               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 500,332,681         245,835,367         30,477,521           (200,062,051)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                            5,000,000             -                            -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (128,999,850)        -                            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                            (3,060,741)            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 4,547,376             (8,721,125)            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (79,969)                 (2,823,023)            -                            -                            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (244,541,091)        (428,474,587)        (39,061,254)          (37,346,143)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 887,253                18,961,884           18,960                  8,885,782             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                            49,330                  -                            -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,569,982)            (2,486,285)            -                            (52,776)                 
เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย-สุทธิจากเงินสดของบริษทัยอ่ย 479,518,825         -                            484,351,948         -                            
เงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,409,802             -                            -                            -                            
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 594,809                582,015                528,424                472,329                
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 243,767,023         (420,972,532)        316,838,228         (28,040,808)          
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,517,789,912)     495,305,472         (1,404,725,497)     556,226,389         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 568,422                40,564,040           -                            -                            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,374,105,320      -                            1,340,000,000      -                            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,593,066             1,433,570             -                            -                            
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (42,252,702)          -                            -                            -                            
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (11,803,321)          -                            -                            -                            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (26,562,936)          (22,483,239)          (15,880,939)          (13,208,879)          
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (156,258,185)        (299,623,117)        (68,256,000)          (221,116,000)        
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 10,218,920           -                            -                            -                            
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (367,181,328)        215,196,726         (148,862,436)        321,901,510         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ (2,073,491)            4,958,223             -                            -                            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 374,844,885         45,017,784           198,453,313         93,798,651           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 267,994,164         222,976,380         169,639,679         75,841,028           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 642,839,049         267,994,164         368,092,992         169,639,679         

-                            -                            -                            -                            
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 11,071,288           24,843,258           8,836,644             17,101,671           
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                            -                            636,373                -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งข้ึนจากการควบบริษทั
ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ระหว่างบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ธงชยั 
เอเซีย จ  ากดั บริษทั มิดเด้ิล วิลเลจ จ ากดั และบริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั บีอาร์ พาร์ทเนอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และบริษทั เจอาร์จีจี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย          
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตอาหารสัตว ์การเล้ียงและช าแหละเป็ดพนัธ์ุเน้ือ 
รวมทั้งผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์พลอยได้เพื่อจ าหน่ายทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษทัฯมีฟาร์มเล้ียงเป็ด โรงฟัก โรงงานอาหารสัตว ์และศูนยก์ระจายสินคา้ในต่างจงัหวดั 
คือ ชลบุรี ระยอง สิงห์บุรี อุดรธานี เพชรบูรณ์ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และเชียงใหม่ ท่ีอยู่ตามท่ี                                     
จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  18/1 หมู่  12 ถนนสายหลังว ัดบางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่                                  
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้กลับมาแพร่ระบาด                   
อีกระลอก ท าให้เกิดการชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยุดชะงกัการ
ผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการส่งออกอาหาร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด 
ตลอดจนการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามขอ้ก าหนดในสัญญากูย้ืมเงินในปัจจุบนัและในอนาคตของ
กลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง โดยฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มี                       
การเปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย              
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”)  ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ อตัราร้อยละของการถือหุ้น จดัตั้งข้ึนในประเทศ 
  2564 2563  
  ร้อยละ ร้อยละ  

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั อนาทิส ฟู๊ ดส์ จ  ากดั ธุรกิจลงทุนและศูนยก์ลางธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ 
100 100 ไทย 

บริษทั บีอาร์ การเกษตร จ ากดั ธุรกิจเล้ียงเป็ด 100 100 ไทย 
บริษทั บีเอม็ การเกษตร จ ากดั ธุรกิจเล้ียงเป็ดเน้ือ 48 48 ไทย 
บริษทั แซตส์ ฟู้ด โซลูชัน่ส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั ฟู้ด ซิต้ี จ  ากดั”) 

ธุรกิจผลิตอาหาร - 100 ไทย 

บริษทั คราวน์ อีเก้ิล จ  ากดั ร้านอาหาร 100 100 ไทย 
BR Investment (Hong Kong) Company Limited ยงัมิไดป้ระกอบกิจการ 100 100 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
บริษทั เอน็เอส เดลิคาเทสเซน จ ากดั  ธุรกิจผลิตอาหาร 100 100 ไทย 
บริษทั วินไทย ฟู้ด จ  ากดั  ยงัมิไดป้ระกอบกิจการ 100 100 ไทย 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั อนาทิส ฟู๊ ดส์ จ  ากดั     
Anatis Foods (Hong Kong) Limited ธุรกิจจ าหน่ายเน้ือเป็ด 100 100 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
Anatis Foods (Singapore) Pte. Ltd. ธุรกิจจ าหน่ายเน้ือเป็ด 100 100 สิงคโปร์ 
Duck-To Holding B.V. ธุรกิจลงทุน 100 100 เนเธอร์แลนด ์
Win Thai Food (Cambodia) Co., Ltd. ยงัมิไดป้ระกอบกิจการ 100 100 กมัพชูา 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย Duck-To Holding B.V.     
Tomassen Duck-To B.V. ธุรกิจเชือดช าแหละและจ าหน่าย

เน้ือเป็ด 
100 100 เนเธอร์แลนด ์

Duck-To Farm B.V. ธุรกิจเล้ียงเป็ด 100 100 เนเธอร์แลนด ์
Tomassen Transport B.V. ธุรกิจขนส่ง - 100 เนเธอร์แลนด ์
Canature B.V. ยงัมิไดป้ระกอบกิจการ 100 100 เนเธอร์แลนด ์
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย Tomassen Duck-To B.V.     
Lucky Duck International Food B.V. ธุรกิจผลิตอาหาร  100 100 เนเธอร์แลนด ์
Weng Fat Poulty (Kosovo) Sh.P.K.  ธุรกิจผลิตอาหาร 78 60 สาธารณรัฐคอซอวอ 
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนผนัแปรของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจใน
การสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษทั รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 ในระหวา่งปี ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

ก) กลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษัท แซตส์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ  ากัด                                     
จากการจ าหน่ายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลภายนอก (ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                         
งบการเงินขอ้ 12) 

ข) ในเดือนกรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการ Weng Fat Poultry (Kosovo) Sh.P.K. มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ของ Weng Fat Poultry (Kosovo) Sh.P.K. 
จากเดิม 1,000 ยูโร (หุ้นสามญั 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ยูโร) เป็น 0.65 ล้านยูโร (หุ้นสามญั 
65,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ยูโร) บริษทั Tomassen Duck-To B.V. (บริษทัยอ่ย) ช าระเงินค่าหุน้
ดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 0.4 ลา้นยโูร หรือประมาณ 15.3 ลา้นบาท 

 ต่อมา บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อหุ้นสามญัของ Weng Fat Poultry (Kosovo) Sh.P.K. จ  านวน 11,434 หุ้น 
คิดเป็นมูลค่า 0.1 ลา้นยูโร หรือประมาณ 4.5 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัย่อย
ในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 60.0 เป็นร้อยละ 77.6 
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ค) ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษทั อนาทิส ฟู๊ดส์ จ  ากดั ไดจ้  าหน่ายหุน้สามญัทั้งหมดของ Win Thai 
Food (HK) Co Limited ให้กบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงิน 0.9 ล้านเหรียญฮ่องกง 
และรับรู้ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 0.3 ล้านเหรียญฮ่องกงหรือ
ประมาณ 1 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุน 

ง) ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั Tomassen Duck-To B.V.ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้าง 
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยการควบรวมบริษทัย่อยสองบริษทัไดแ้ก่ บริษทั Tomassen 
Duck-To B.V. และบริษทั Tomassen Transport B.V โดยจดัตั้ งเป็นบริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการ
ควบรวมบริษทัภายใตช่ื้อ “ Tomassen Duck-To B.V.” เพื่อรับไปซ่ึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินใน
ราคาตามมูลค่าตามบญัชี สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบริษทัยอ่ยทั้งสองบริษทั ซ่ึงการ
ควบรวมดงักล่าวเสร็จส้ินแลว้และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่แลว้ในเดือนเมษายน 2564 

2.4  บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิ
ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติั
หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ 
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธีิดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มา และไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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4.3 สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวธีิตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียง
กบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

  วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเม่ือมี                                              
การเบิกใช ้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี     
ราคาทุน  

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท า
รายการ หลงัจากนั้นบริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในส่วนของอาคารให้เช่าค านวณจากราคาทุนโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5-16 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
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 ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 
  บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  20  ปี 20  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 - 40  ปี 20 - 40  ปี 
เคร่ืองจกัร  10  ปี 10 - 20  ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  2 - 10  ปี 3 - 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5  ปี 5  ปี 
ยานพาหนะ  5  ปี 5  ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ชีวภาพ 

 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นเป็ดเน้ือ เป็ดพ่อแม่พนัธ์ุ เป็ดปู่ยา่พนัธ์ุ และมีผลิตผลทางการเกษตร
เป็นไข่เป็ดระหวา่งการฟักและลูกเป็ด ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย และ
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ณ จุดเก็บเก่ียว ตามล าดบั โดยกลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพย์
ชีวภาพท่ีมีวงจรการเล้ียงไม่เกิน 1 ปีเป็นสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน และสินทรัพยชี์วภาพท่ีมี
วงจรการเล้ียงเกิน 1 ปีเป็นสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 
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 มูลค่ายุติธรรมของเป็ดเน้ือค านวณโดยใช้วิธีอา้งอิงจากราคาเป็ด มูลค่ายุติธรรมของไข่เป็ดระหว่าง         
การฟักอา้งอิงจากราคามูลค่ายุติธรรมของราคาลูกเป็ดหกัตน้ทุนการฟักและประมาณการค่าใช่จ่าย ณ 
จุดเก็บเก่ียว มูลค่ายุติธรรมของเป็ดพ่อแม่พนัธ์ุและเป็ดปู่ยา่พนัธ์ุ ค  านวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคต ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและ
ผลิตผลทางการเกษตรบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ในกรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และในทนัทีท่ีมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ
นั้นสามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึก
ตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 40 ปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3, 5 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการคือ ช่ือทางการคา้ 

กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน                                   
แต่จะใช้วิธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายุการ
ใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 
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4.10 ค่าความนิยม  

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ี           
สูงกวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด            
เงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.11 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่
สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุ
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 ปี 
 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3 ปี 
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี 
 ยานพาหนะ 5 ปี 

 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 
ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น 
และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทั
จะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน 

 กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของ
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการ
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า
ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการ
เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน บริษทัฯ บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
จากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า 
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4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ             
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน              
การด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าด้วย
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั
หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า
จากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย  ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ใน
งวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจาก
การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึง
กลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนักงาน 
นอกจากนั้น บริษทัยอ่ยจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงิน
รางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลาและวนัลาท่ีไดรั้บค่าทดแทน 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้ งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือ             
ลดขนาดโครงการหรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะ
เกิดข้ึนก่อน 
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4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 หุ้นทุนซ้ือคืน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ตราสารทุนของกิจการซ่ึงกิจการไดซ้ื้อคืน (หุ้นทุนซ้ือคืน) ดว้ยราคาทุนและน ามาหัก
ออกจากส่วนของผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการซ้ือหรือขายออก หรือ
ยกเลิกตราสารทุนของกิจการเอง และรับรู้ผลต่างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและส่ิงตอบแทนท่ี
ไดรั้บในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ หากมีการออกตราสารทุนดงักล่าว 

4.18 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรของ
ประเทศไทย 

 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของประเทศนั้น โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรของ
ประเทศนั้น 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทั
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.19 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน
การท ารายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั  
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการ
บญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย ์ทาง
การเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด ้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าใน
ภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการ
จดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน
การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    
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สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

(ตราสารทุน) 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อ
ไวเ้พื่อค้า เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                        
โดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได้ ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็น                  
รายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอน
ไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ี
เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการ
นั้นในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนไม่มีขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือ
ไวเ้พื่อคา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้                                          
มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือ
มีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิม
และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่าง
ของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ
ไดรั้บช าระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า 

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ
เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบั                    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงิน
ตามสัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมี                    
การผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี                                     
กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงด้านเครดิตอย่างมี
นยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความ
น่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ี
การคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ
ลูกหน้ีการคา้ 
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การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตามสัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ 
และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.20 ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ีย เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย
ตามล าดบั  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรม
มากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสาร
อนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน  

4.21 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย    
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน    
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบั
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี      
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอ านาจควบคุมในบริษทั บีเอ็ม การเกษตร จ ากดั ถึงแมว้า่
บริษทัฯจะถือหุ้นในบริษทัดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 48 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีน้อยกว่าก่ึงหน่ึง ทั้ งน้ี 
เน่ืองจากบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่ตามเง่ือนไขการนบัสิทธิออกเสียงของบริษทัดงักล่าว
และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทัดงักล่าวได ้ดงันั้น บริษทั บีเอม็ การเกษตร จ ากดัจึงถือ
เป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการและตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

 ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละ
ราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่ง
บอกถึงการผดิสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 
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 สินทรัพย์ชีวภาพส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 

 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียนดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมน้ีไดค้  านวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด การประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้
สมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น อตัราคิดลด ประมาณการราคาขายและต้นทุน 
รวมถึงประมาณการจ านวนไข่ตั้งแต่เป็ดเร่ิมออกไข่จนกระทัง่ปลดระวาง โดยค านึงถึงขอ้มูลการออก
ไข่ในอดีตและสภาวะปัจจุบนัเป็นตน้  

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือพิจารณา
จากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยค านึงถึงอายขุองสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น  

 ทีด่ิน อาคาร อุปกรณ์และอาคารให้เช่า และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคาร อุปกรณ์และอาคารให้เช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้ง
ทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 
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 สัญญาเช่า 

 การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญา
เช่า โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ี
จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกล้เคียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย           
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 741 618 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ - - 185 222 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - - 6 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่านายหนา้จ่าย - - - 25 ตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 24 23 ตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารจดัการจ่าย - - 2 2 ตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      
ขายสินคา้ 3 4 3 4 ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ - 1 - 1 ราคาตลาด 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 60 14 - - ราคาตลาด 
ค่าบริหารจดัการจ่าย 13 12 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย - 1 - - ตามท่ีระบุในสญัญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ  2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 8) 

    

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทัยอ่ย - - 97,928 137,193 
บริษทัท่ีควบคุมร่วมกนั 589 434 589 432 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 19,757 2,922 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,346 3,356 98,517 137,625 

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 725,339 632,925 
บริษทัร่วม - 5,900 - 5,900 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 402 - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,996 - - 
รวม - 8,298 725,339 638,825 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน - 
 

(6,302) - 
 

(5,900) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,996 725,339 632,925 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการ              
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 20,346 5,352 823,856 770,550 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 4,547 4,425 - - 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,547 4,425 - - 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 9,255 13,431 - - 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,255 13,431 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกีย่วข้องกนั  
 (หมายเหตุ 19)     
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัยอ่ย - - 28,894 107,685 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,978 - - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,978 - 28,894 107,685 

เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 58,422 53,308 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 58,422 53,308 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,978 - 87,316 160,993 

เงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(โดยกรรมการ) - 40,564 - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 40,564 - - 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 7,247 16,015 - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,247 16,015 - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นเงินให้กู ้ยืมโดยบริษทัย่อยในต่างประเทศท่ีไม่มี
หลกัประกนั โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามสัญญา 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินใหกู้ย้มืโดยบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีบริษทัยอ่ย
ในต่างประเทศไดรั้บหุ้นเป็นหลกัประกนั โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืน
ในปี 2567 (2563: ก าหนดช าระคืนในปี 2567) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นโดยบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีไม่มี
หลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 - 2.5 ต่อปี บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ทั้ง
จ  านวนในปี 2564 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยใน
ต่างประเทศท่ีไม่มีหลักประกนั ไม่มีดอกเบ้ียและมีก าหนดช าระคืนโดยเงินปันผลของบริษทัย่อย
ดงักล่าว 

ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 และเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เงินใหกู้ย้มื/เงินกูย้มื 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
2563 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2564 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 4,425 - - 122 4,547 

รวม 4,425 - - 122 4,547 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 13,431 - (4,547) 371 9,255 

รวม 13,431 - (4,547) 371 9,255 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โดยกรรมการ) 40,564 568 (42,253) 1,121 - 

รวม 40,564 568 (42,253) 1,121 - 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั      
ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 16,015 2,593 (11,803) 442 7,247 

รวม 16,015 2,593 (11,803) 442 7,247 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน
ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 75,926 73,067 23,688 24,848 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,001 3,151 167 160 
รวม 78,927 76,218 23,855 25,008 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 1,001 1,974 934 1,489 
เงินฝากธนาคาร 641,838 266,020 367,159 168,151 
รวม 642,839 267,994 368,093 169,640 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.13             
ถึง 1.00 ต่อปี (เฉพาะของบริษทัฯ: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.00 ต่อปี) (2563: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.10 ต่อปี และ
เฉพาะของบริษทัฯ: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.10 ต่อปี)  

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 20,337 942 88,097 68,733 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน - 2,414 9,654 11,921 
 3 - 6 เดือน 9 - 39 672 
  6 - 12 เดือน   - - 727 30,081 
  มากกวา่ 12 เดือน - - - 26,218 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,346 3,356 98,517 137,625 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 450,720 426,645 159,116 200,244 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  126,357 77,803 26,649 11,772 
 3 - 6 เดือน 1,961 7,492 1,943 3,061 
 6 - 12 เดือน 5,018 4,663 5,018 2,123 
 มากกวา่ 12 เดือน 49,122 58,154 40,123 43,151 
รวม 633,178 574,757 232,849 260,351 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (46,333) (54,819) (36,385) (42,749) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 586,845 519,938 196,464 217,602 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 607,191 523,294 294,981 355,227 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,298 725,339 638,825 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,177 3,541 5,900 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,305 9,118 4,123 6,066 
เงินทดรองจ่าย 2,438 871 1,278 592 
รวม 30,920 21,828 736,640 645,483 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (5,900) (6,302) (5,900) (5,900) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 25,020 15,526 730,740 639,583 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 632,211 538,820 1,025,721 994,810 

 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดน้ าลูกหน้ีการคา้บางส่วนไปเป็นหลกัประกนัเพื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกิน
บญัชีธนาคาร 

 ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 60 วนั 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 54,819 63,417 42,749 50,997 
กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (8,486) (8,598) (6,364) (8,248) 

ยอดคงเหลือปลายปี 46,333 54,819 36,385 42,749 
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9. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
วตัถุดิบ 349,828 263,249 (2,640) (3,787) 347,188 259,462 
เป็ดสดแช่แขง็และผลิตภณัฑอ์าหาร
ส าเร็จรูป 930,402 1,231,746 (45,460) (42,371) 884,942 1,189,375 

อาหารสัตวส์ าเร็จรูป 18,682 11,579 - - 18,682 11,579 
กรงเป็ด ขนเป็ดและส่วนประกอบอ่ืน ๆ 64,775 62,323 (429) (580) 64,346 61,743 
สินคา้ระหวา่งทาง 83,451 55,918 - - 83,451 55,918 

รวม 1,447,138 1,624,815 (48,529) (46,738) 1,398,609 1,578,077 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
วตัถุดิบ 347,905 257,532 (2,420) (2,991) 345,485 254,541 
เป็ดสดแช่แขง็และผลิตภณัฑอ์าหาร
ส าเร็จรูป 726,043 915,208 (48,509) (42,280) 677,534 872,928 

อาหารสัตวส์ าเร็จรูป 18,389 11,292 - - 18,389 11,292 
กรงเป็ด ขนเป็ดและส่วนประกอบอ่ืน ๆ 33,369 30,418 (423) (573) 32,946 29,845 
สินคา้ระหวา่งทาง 56,363 39,946 - - 56,363 39,946 

รวม 1,182,069 1,254,396 (51,352) (45,844) 1,130,717 1,208,552 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจ านวน 38 ลา้นบาท (2563: 22 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 38 ลา้นบาทและ 2563: 22 ลา้นบาท) 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ              
เป็นจ านวน 36 ลา้นบาท (2563: 94 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 32 ลา้นบาทและ 2563: 92 ลา้นบาท) 
โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี เน่ืองจากกลุ่มบริษทั
จ าหน่ายและท าลายสินคา้คงเหลือดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 Duck-To Holding B.V. และบริษทัย่อย ไดน้ าเป็ดสดแช่แข็งและผลิตภณัฑ์
อาหารส าเร็จรูปมูลค่า 3 ล้านยูโรหรือประมาณ 126 ล้านบาท (2563: 4 ล้านยูโรหรือประมาณ 165               
ลา้นบาท) ไปเป็นหลกัประกนัเพื่อค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
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10. สินทรัพย์ชีวภาพ  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวยีน  117,191 69,881 90,093 51,323 
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 113,916 140,585 67,481 115,957 
รวมสินทรัพยชี์วภาพ 231,107 210,466 157,574 167,280 

สินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ย ไข่เป็ดระหวา่งการฟัก ลูกเป็ด เป็ดเน้ือ เป็ดพ่อแม่พนัธ์ุและเป็ดปู่ยา่พนัธ์ุ 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยชี์วภาพท่ีมีวงจรการเล้ียงไม่เกิน 1 ปีเป็นสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน 
และสินทรัพยชี์วภาพท่ีมีวงจรการเล้ียงเกิน 1 ปีเป็นสินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยชี์วภาพส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 210,466 167,280 
ผลก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม         

หกัตน้ทุนในการขาย 9,791 2,080 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือ/การเล้ียง 843,231 649,685 
ลดลงจากการขาย/เกบ็เก่ียว     (832,381) (661,471) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 231,107 157,574 

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืนเป็นเงินให้กู ้ยืมระยะยาวโดยบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ เงินให้กู ้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีระบุไวใ้นสัญญา และมีก าหนดช าระคืน                
ในปี 2565 (2563: ก าหนดช าระคืนในปี 2564) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
บริษทั 

 
ทุนเรียกช าระแลว้ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
                                ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อนาทิส ฟู๊ ดส์ จ  ากดั 904 ลา้นบาท 904 ลา้นบาท 100 100 904,489 904,489 - - 
บริษทั บีอาร์ การเกษตร จ ากดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 100 100 99,999 99,999 - - 
บริษทั บีเอม็ การเกษตร จ ากดั 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 48 48 20,300 20,300 - - 
บริษทั แซตส์ ฟู้ด โซลูชัน่ส์ 
(ไทยแลนด)์ จ  ากดั - 800 ลา้นบาท - 100 - 799,760 - - 

บริษทั คราวน์ อีเก้ิล จ  ากดั 8 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 100 100 7,499 2,499 - - 
BR Investment (Hong Kong) 

Co., Ltd. 
1.66 ลา้นเหรียญ

ฮ่องกง 
1.66 ลา้นเหรียญ

ฮ่องกง 100 100 6,857 6,857 - - 
บริษทั เอน็เอส เดลิคาเทสเซน 
จ ากดั 85 ลา้นบาท 85 ลา้นบาท 100 100 85,000 85,000 - - 

บริษทั วินไทย ฟู้ด จ  ากดั  1,000 ลา้นบาท 1,000 ลา้นบาท 100 100 999,999 999,999 - - 
รวม     2,124,143 2,918,903 - - 

บริษัท คราวน์ อเีกิล้ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คราวน์ อีเก้ิล จ  ากดั มีมติให้เรียก
ช าระค่าหุน้เพิ่มเติมอีกหุน้ละ 50 บาทจากผูถื้อหุน้หรือคิดเป็นมูลค่าท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 5 ลา้นบาท 
บริษทัฯช าระเงินค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯจ านวน 5 ลา้นบาทในไตรมาส 
4 ปี 2564 

 บริษัท แซตส์ ฟู้ด โซลูช่ันส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั แซตส์ ฟู้ด โซลูชัน่ส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  
มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 800 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ                            
100 บาท) เป็น 924 ลา้นบาท (หุน้สามญั 9,240,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญั
จ านวน 1,240,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 
124 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือว ันท่ี                                           
8 มิถุนายน 2564 

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัท แซตส์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ  ากัด (“บริษัทย่อย”) ให้กับกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน                               
(“ผูซ้ื้อ”) เป็นจ านวน 7,851,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.97 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย
ดงักล่าว ในราคาหุ้นละ 61.69 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินประมาณ 484.35 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 
2564 บริษัทฯได้รับช าระเงินค่าหุ้นดังกล่าวและโอนหุ้นสามัญของบริษัท แซตส์ ฟู้ด โซลูชั่นส์                        
(ไทยแลนด)์ จ  ากดัใหแ้ก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวแลว้ 
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 มูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุมปรากฏดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,833 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,291 
สินคา้คงเหลือ 6,232 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 171 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 621,610 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 5 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (13,597) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (158) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (404) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 634,988 

  
จ านวนเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 484,352 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (4,833) 

กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 479,519 

 กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจากการจ าหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดั
ประเภทเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นบริษทัดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนและวดัมูลค่า
ราคาทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 กลุ่มบริษทัไดล้งนามในสัญญาให้สิทธิในการซ้ือหุ้นกบัผูซ้ื้อโดย ก) ให้ผูซ้ื้อมีสิทธิในการซ้ือหุ้นใน
บริษทั แซตส์ ฟู้ด โซลูชัน่ส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดัท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงถืออยู ่ภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขท่ี
จะตกลงร่วมกนัโดยกลุ่มบริษทัและผูซ้ื้อ ข) ให้กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการขายหุ้นในบริษทั แซตส์ ฟู้ด 
โซลูชัน่ส์ (ไทยแลนด์) จ  ากดัท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงถืออยูใ่ห้กบัผูซ้ื้อ ภายใตข้อ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีจะตก
ลงร่วมกนัโดยกลุ่มบริษทัและผูซ้ื้อ 
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13. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
   งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั แมน ฟู้ด โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ธุรกิจร้านอาหารและ
ภตัตาคาร 

ไทย 41 41 181 184 

PT Rumah Bebek Bergizi 
Company Limited 

ยงัมิไดป้ระกอบ
กิจการ 

อินโดนีเซีย 40 40 6 6 

Asia Pacific International 
Trading Joint Stock 
Company 

ยงัมิไดป้ระกอบ
กิจการ 

เวยีดนาม 49 49 2 2 

รวม     189 192 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (2) (2) 
สุทธิ     187 190 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน 

   2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั แมน ฟู้ด โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ธุรกิจร้านอาหารและ
ภตัตาคาร 

ไทย 41 41 251 251 

รวม     251 251 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน                   
ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก
เงินลงทุนในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

 2564 2563 2564 2563 
บริษทั แมน ฟู้ด โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (4) (7) 1 - 
รวม (4) (7) 1 - 
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13.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั แมน ฟู้ด โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
 2564 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82 61 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23 21 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 301 322 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 110 120 
หน้ีสินหมุนเวียน (61) (56) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (12) (10) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (60) (64) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของการร่วมคา้ 24 18 
สินทรัพย์ - สุทธิ 407 412 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 41 41 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 167 170 
ค่าความนิยม 14 14 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของการในการร่วมค้า 181 184 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั แมน ฟู้ด โฮลด้ิงส์ จ ากดั 

 2564 2563 
รายได ้ 228 251 
ตน้ทุนขาย (125) (145) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (113) (122) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (1) 
ขาดทุนส าหรับปี (10) (17) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1 - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (9) (17) 

การแบ่งปันขาดทุน   
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ (9) (15) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ                       
การร่วมคา้ - (2) 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯเป็นท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน และท่ีดินและอาคาร
ท่ีใหบ้ริษทัยอ่ยเช่า 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้
ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน 

ท่ีไม่ไดใ้ชใ้น
การด าเนินงาน รวม 

ท่ีดิน 
ท่ีไม่ไดใ้ชใ้น
การด าเนินงาน 

ท่ีดินและ
อาคารใหเ้ช่า รวม 

31 ธนัวาคม 2564:      
ราคาทุน 60,225 60,225 60,225 318,033 378,258 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - (308,178) (308,178) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 60,225 60,225 60,225 9,855 70,080 

31 ธนัวาคม 2563:      
ราคาทุน 60,225 60,225 60,225 317,746 377,971 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - (305,154) (305,154) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 60,225 60,225 60,225 12,592 72,817 
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 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2564 และ 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 60,225 60,225 72,817 75,837 
จ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - (343) - 
ค่าเส่ือมราคา - - (3,030) (3,020) 
โอนจากบญัชีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์               
(หมายเหตุ 15) - - 636 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 60,225 60,225 70,080 72,817 

 ขอ้มูลเพิ่มเติมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
มูลค่ายติุธรรม 121,762 116,242 209,620 205,402 

 มูลค่ายติุธรรมส าหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์
ราคาตลาด ส่วนมูลค่ายุติธรรมส าหรับท่ีดินและอาคารให้เช่าใชเ้กณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income 
Approach) ซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหาร ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าว
ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อและอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
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15. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

 
ท่ีดิน 

 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

 
 

เคร่ืองจกัร 

 
เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง 

 
 

รวม 
ราคาทุน          
1 มกราคม 2563 982,453 337,603 3,194,923 2,021,936 646,361 102,529 173,825 1,334,098 8,793,728 
ซ้ือเพ่ิม - 745 17,306 12,930 6,479 1,400 2,542 387,073 428,475 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (348) (24,119) (187,271) (163,904) (5,024) (15,439) - (396,105) 
โอน 29,479 921 7,262 23,812 6,914 672 - (69,060) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20,647 - 46,655 25,398 - 3,264 14,098 - 110,062 
31 ธนัวาคม 2563 1,032,579 338,921 3,242,027 1,896,805 495,850 102,841 175,026 1,652,111 8,936,160 
ซ้ือเพ่ิม 15,158 1,698 55,007 25,638 14,870 948 6,217 125,005 244,541 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (333) (1,729) (2,641) (1,160) (2,833) - (8,696) 
โอน - - 1,422 9,803 1,691 668 929 (14,513) - 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย    

(หมายเหตุ 12) (130,040) (3,143) (267,222) (282,739) (21,126) (4,139) - (7,356) (715,765) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,685 - 15,121 8,391 - 1,075 4,297 - 35,569 
31 ธนัวาคม 2564 924,382 337,476 3,046,022 1,656,169 488,644 100,233 183,636 1,755,247 8,491,809 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม (ต่อ) 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 252,252 1,556,467 1,227,985 545,231 66,168 126,000 - 3,774,103 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 4,484 110,754 108,259 34,513 10,328 13,642 - 281,980 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/             
ตดัจ าหน่าย - (348) (23,306) (173,573) (163,207) (4,975) (10,734) - (376,143) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 11,391 18,651 - 2,580 10,301 - 42,923 
31 ธนัวาคม 2563 - 256,388 1,655,306 1,181,322 416,537 74,101 139,209 - 3,722,863 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 4,471 106,496 102,703 29,734 9,186 12,461 - 265,051 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/             
ตดัจ าหน่าย - - (6) (1,728) (2,555) (1,160) (1,492) - (6,941) 

ลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย   
(หมายเหตุ 12) - (381) (32,947) (45,703) (12,727) (2,397) - - (94,155) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 4,181 6,517 - 881 3,331 - 14,910 
31 ธนัวาคม 2564 - 260,478 1,733,030 1,243,111 430,989 80,611 153,509 - 3,901,728 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2563 1,032,579 82,533 1,586,721 715,483 79,313 28,740 35,817 1,652,111 5,213,297 

31 ธนัวาคม 2564 924,382 76,998 1,312,992 413,058 57,655 19,622 30,127 1,755,247 4,590,081 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          
2563 (234 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร)  281,980 

2564 (222 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร)  265,051 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2563 575,255 302,323 2,042,331 1,349,697 569,233 60,355 16,515 68,510 4,984,219 
ซ้ือเพ่ิม - 745 15,245 6,864 5,750 740 - 8,002 37,346 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (348) (23,631) (180,677) (163,360) (4,981) (3,204) - (376,201) 
โอน 29,479 921 6,121 16,637 4,222 279 - (57,659) - 
31 ธนัวาคม 2563 604,734 303,641 2,040,066 1,192,521 415,845 56,393 13,311 18,853 4,645,364 
ซ้ือเพ่ิม - 1,473 6,464 1,826 12,927 484 - 15,887 39,061 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (1,728) (2,577) (1,160) - - (5,465) 
โอน - - 951 9,803 1,582 530 929 (13,795) - 
โอนไปบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ              
การลงทุน (หมายเหตุ 14) - - - - - - - (636) (636) 

31 ธนัวาคม 2564 604,734 305,114 2,047,481 1,202,422 427,777 56,247 14,240 20,309 4,678,324 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 229,285 1,154,432 917,726 496,130 36,071 13,075 - 2,846,719 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3,969 67,196 66,852 26,548 6,743 865 - 172,173 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/              
ตดัจ าหน่าย - (348) (23,241) (173,080) (162,883) (4,951) (1,731) - (366,234) 

31 ธนัวาคม 2563 - 232,906 1,198,387 811,498 359,795 37,863 12,209 - 2,652,658 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 4,007 67,165 67,662 24,798 6,071 625 - 170,328 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/              
ตดัจ าหน่าย - - - (1,728) (2,540) (1,160) - - (5,428) 

31 ธนัวาคม 2564 - 236,913 1,265,552 877,432 382,053 42,774 12,834 - 2,817,558 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2563 604,734 70,735 841,679 381,023 56,050 18,530 1,102 18,853 1,992,706 

31 ธนัวาคม 2564 604,734 68,201 781,929 324,990 45,724 13,473 1,406 20,309 1,860,766 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 
2563 (143 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร)  172,173 

2564 (139 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร)  170,328 
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 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 จ านวน 9 ลา้นยูโร หรือประมาณ 343 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(2563: 9 ลา้นยโูร หรือประมาณ 334 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 
2,178 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1,770 ลา้นบาท) (2563: 2,078 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ: 
1,740 ลา้นบาท)  

16. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีม่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

ค่าความนิยมจ านวน 1,838 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการเกิดข้ึนจากการท่ีบริษทั   
บีที พาร์ทเนอร์ จ  ากดั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั มิดเด้ิล วิลเลจ จ ากดัและบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 (ก่อนการควบรวมกิจการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 1) ซ่ึงท าให้บริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จ  ากดั มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั บางกอกแร้นช์ 
จ  ากดั (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางออ้มคิดเป็นร้อยละ 96 ของทุนเรียกช าระแลว้ของบริษทั บางกอก
แร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 4,228 ลา้น
บาท ในขณะท่ีมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือ
หุ้นตามสัดส่วนท่ีลงทุนมีจ านวน 2,318 ลา้นบาท ในปี 2562 บริษทัฯตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมจ านวน 72 ลา้นบาท 

 นอกจากน้ี Tomassen Duck-To B.V. (บริษทัย่อย) ไดล้งทุนใน Lucky Duck International Food B.V. 
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 1.5 ล้านยูโร หรือประมาณ 58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของทุน       
จดทะเบียน โดย Tomassen Duck-To B.V. ช าระเงินในการซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าวด้วยจ านวนท่ี  
สูงกวา่มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องบริษทัดงักล่าว 
ณ วนัซ้ือหุน้ตามสัดส่วนท่ีลงทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นยโูร หรือประมาณ 41 ลา้นบาท ซ่ึงได้
บนัทึกเป็นค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

     เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 บริษทั Tomassen Duck-To B.V. (บริษทัย่อย) ได้ซ้ือหุ้นของบริษัท 
Weng Fat Poultry (Kosovo) Sh.P.K. เพิ่มร้อยละ 31 จากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในมูลค่าเงินลงทุน 
310 ยูโร หรือประมาณ 0.01 ลา้นบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิม
ร้อยละ 29 เป็นร้อยละ 60 ซ่ึงท าให้บริษทั Tomassen Duck-To B.V. มีอ านาจการควบคุมในบริษทั
ดงักล่าว กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย โดยบริษทั Tomassen Duck-To B.V. ช าระเงินในการซ้ือหุ้นเพิ่มในบริษทัดงักล่าวด้วย
จ านวนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องบริษทั
ดงักล่าว ณ วนัซ้ือขายเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.02 ลา้นยูโร หรือประมาณ 0.7 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึก
เป็น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,879,400 1,876,164 1,838,483 1,838,483 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,048 3,236 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,880,448 1,879,400 1,838,483 1,838,483 

 กลุ่มบริษทัปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการและช่ือทางการคา้ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดเพื่อทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั บางกอก
แร้นช ์จ ากดั 
(มหาชน)      

(BR) 

Duck-To 
Holding B.V. 

(DTH) 

Lucky Duck 
International 
Food B.V.     

(LD) 

Weng Fat Poultry 
(Kosovo) 
Sh.P.K.             
(WF) รวม 

ค่าความนิยม 1,838,483 2,978 38,310 677 1,880,448 
ช่ือทางการคา้ 

(หมายเหตุ 17) 187,410 87,289 - - 274,699 

 กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจาก
ประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

 ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

บริษทั บางกอกแร้นช ์
จ ากดั (มหาชน) Duck-To Holding B.V. 

Lucky Duck   
International Food B.V. 

อตัราการเติบโตระยะยาว - 1.0 1.0 
อตัราคิดลด 9.0 3.4 2.9 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของ
ตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงาน
นั้น ๆ 
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ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนไม่เกิดการดอ้ยค่า 

ฝ่ายบริหารเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนของขอ้สมมติท่ีส าคญัซ่ึงฝ่ายบริหารใชใ้นการก าหนด
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย ์DTH และ LD จะไม่ส่งผลให้มูลค่าตามบญัชีของหน่วย
สินทรัพย ์DTH และ LD สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ส าหรับหน่วยสินทรัพย  ์BR หากอตัราคิดลดเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 ต่อปี จะท าให้มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้            
รับคืนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ ช่ือทางการคา้ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 35,285 504,706 274,699 814,690 
ซ้ือเพ่ิม 2,486 - - 2,486 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2,062) - - (2,062) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 413 - - 413 
31 ธนัวาคม 2563 36,122 504,706 274,699 815,527 
ซ้ือเพ่ิม 1,570 - - 1,570 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย     
(หมายเหตุ 12) (91) - - (91) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 201 - - 201 
31 ธนัวาคม 2564 37,802 504,706 274,699 817,207 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2563 28,054 88,324 - 116,378 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,318 12,618 - 15,936 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ี 
 จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (2,015) - - (2,015) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 103 - - 103 
31 ธนัวาคม 2563 29,460 100,942 - 130,402 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,400 12,618 - 15,018 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย     
(หมายเหตุ 12) (86) - - (86) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 52 - - 52 
31 ธนัวาคม 2564 31,826 113,560 - 145,386 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ ช่ือทางการคา้ รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า     
1 มกราคม 2563 4 20,912 - 20,916 
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4) - - (4) 
31 ธนัวาคม 2563 - 20,912 - 20,912 

31 ธนัวาคม 2564 - 20,912 - 20,912 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2563 6,662 382,852 274,699 664,213 

31 ธนัวาคม 2564 5,976 370,234 274,699 650,909 
 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ ช่ือทางการคา้ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 30,549 486,688 187,410 704,647 
ซ้ือเพ่ิม 53 - - 53 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,956) - - (1,956) 

31 ธนัวาคม 2563 28,646 486,688 187,410 702,744 

31 ธนัวาคม 2564 28,646 486,688 187,410 702,744 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2563 27,059 85,171 - 112,230 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,273 12,167 - 14,440 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ี 
 จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,955) - - (1,955) 
31 ธนัวาคม 2563 27,377 97,338 - 124,715 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 871 12,167 - 13,038 

31 ธนัวาคม 2564 28,248 109,505 - 137,753 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ ช่ือทางการคา้ รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า     
1 มกราคม 2563 4 20,912 - 20,916 
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4) - - (4) 

31 ธนัวาคม 2563 - 20,912 - 20,912 

31 ธนัวาคม 2564 - 20,912 - 20,912 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2563 1,269 368,438 187,410 557,117 

31 ธนัวาคม 2564 398 356,271 187,410 544,079 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าตดัจ าหน่ายหมดแลว้
แต่ยงัใชง้านอยูมู่ลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 27 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 27 ลา้นบาท) (2563: 22 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ: 
22 ลา้นบาท) 

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 240,347 233,419 240,347 233,419 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,240,670 2,592,324 1,240,670 2,592,324 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 151,953 267,613 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 93,215 150,619 - 60,000 

 รวม 1,726,185 3,243,975 1,481,017 2,885,743 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในสัญญา 

 บริษทัฯสามารถท่ีจะออกตัว๋สัญญาใชเ้งินฉบบัใหม่ทดแทนฉบบัเก่าไดจ้นกวา่บริษทัฯจะจ่ายช าระคืน
เงินกูด้งักล่าว 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของ Duck-To Holding B.V. และบริษทัย่อยค ้ าประกนัโดยลูกหน้ีการคา้
และสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 สัญญาเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4,978 - 28,894 107,685 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 307,451 243,384 158,725 116,637 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 58,422 53,308 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 151,212 151,790 95,513 83,372 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,995 1,610 2,995 1,094 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 228,492 156,952 92,004 81,851 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 695,128 553,736 436,553 443,947 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 กลุ่มบริษทัมีสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย     
เงินกูย้มื (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2564 2563 2564 2563 
1. อา้งอิงกบั MLR และ 

Euribor 
ช าระคืนเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2559 และงวด
สุดทา้ยในเดือนพฤษภาคม 2579 

3,676,925 1,699,084 3,622,665 1,642,641 

2. 1.6% ช าระคืนเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่
เดือนมกราคม 2560 และงวด
สุดทา้ยในเดือนตุลาคม 2564 

- 3,688 - - 

3. อา้งอิงกบั MLR และ 
Euribor 

ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 และงวด
สุดทา้ยในเดือนกนัยายน 2570 

68,744 827,336 - 708,280 

4. 1.4% - 5.1% ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่
เดือนกรกฏาคม 2559 และงวด
สุดทา้ยเดือนมีนาคม 2572 

146,233 135,263 - - 

รวม   3,891,902 2,665,371 3,622,665 2,350,921 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,500,910) (479,686) (1,458,703) (430,868) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,390,992 2,185,685 2,163,962 1,920,053 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,665,371 2,933,398 2,350,921 2,572,037 
กูเ้พิ่ม 1,374,105 - 1,340,000 - 
จ่ายคืนเงินกู ้ (156,258) (299,623) (68,256) (221,116) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8,684 31,596 - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,891,902 2,665,371 3,622,665 2,350,921 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดต้กลงท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate swap agreement)
เพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยดงักล่าวท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ภายใตส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจ านวน 1.1 ลา้นยูโรโดย
ครบก าหนดในเดือนกรกฎาคม 2568 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 บริษทัยอ่ยใน
ต่างประเทศจะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียให้กบัสถาบนัการเงินแห่งนั้นดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.63 ต่อปีและ
สถาบนัการเงินจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ Euribor + 
1.05 ต่อปี 

เงินกูย้ืมของบริษทัย่อยในต่างประเทศค ้าประกนัโดยลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษทัได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา               
เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีระบุใน
สัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวได ้โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสือผอ่นผนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ จาก
ธนาคาร 3 แห่งแลว้ส าหรับงบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงันั้น จึงไม่มีการจดัประเภท
รายการใหม่ส าหรับยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาวของธนาคารดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บหนงัสือผ่อนผนัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจากธนาคารอีก 1 แห่ง 
ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทรายการใหม่ส าหรับยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะยาวของธนาคาร
ดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีทั้งจ  านวน  
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21. สัญญาเช่า 

21.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาระหวา่ง    
1 - 5 ปี 

ก)  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2653 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

1 มกราคม 2563 8,161 36,649 13,894 12,150 70,854 
เพ่ิมข้ึน - 236 399 24,208 24,843 
รายการปรับปรุงจากการ
เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - - (773) (291) (1,064) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,569) (9,009) (5,135) (8,592) (24,305) 
ผลต่างจากการแปลงค่า          
งบการเงิน - 3,131 - (12) 3,119 

31 ธนัวาคม 2563 6,592 31,007 8,385 27,463 73,447 
เพ่ิมข้ึน - 2,263 3,631 5,177 11,071 
ลดลงจากการยกเลิก
สญัญาเช่า - (2,175) - - (2,175) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,582) (9,691) (4,947) (9,562) (25,782) 
ผลต่างจากการแปลงค่า          
งบการเงิน - 849 - 201 1,050 

31 ธนัวาคม 2564 5,010 22,253 7,069 23,279 57,611 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

1 มกราคม 2563 8,161 586 13,894 12,150 34,791 
เพ่ิมข้ึน - 236 399 16,468 17,103 
รายการปรับปรุงจากการ
เปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - - (773) (291) (1,064) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,569) (353) (5,135) (8,118) (15,175) 
31 ธนัวาคม 2563 6,592 469 8,385 20,209 35,655 
เพ่ิมข้ึน - - 3,631 5,206 8,837 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,582) (352) (4,947) (8,104) (14,985) 

31 ธนัวาคม 2564 5,010 117 7,069 17,311 29,507 

ข)  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 60,645 78,168 31,749 39,370 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (1,827) (2,703) (1,245) (1,822) 
หกั: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (24) - - 
รวม 58,818 75,441 30,504 37,548 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (22,960) (23,385) (12,282) (13,512) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 35,858 52,056 18,222 24,036 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 75,441 70,854 37,548 34,791 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 11,071 24,843 8,837 17,102 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญาเช่า (2,177) (1,136) - (1,136) 
จ่ายค่าเช่า (26,563) (22,483) (15,881) (13,209) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,046 3,363 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 58,818 75,441 30,504 37,548 
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 การวเิคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 35.2 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ค)  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 25,782 24,305 14,985 15,175 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,299 1,156 970 1,006 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 6,877 8,325 6,171 7,129 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

มีมูลค่าต ่า 9,088 9,116 8,483 8,586 

ง)  อ่ืน ๆ 

 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 
43 ล้านบาท (2563: 40 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 31 ล้านบาท 2563: 29 ล้านบาท) ซ่ึงรวมถึง
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

21.2 บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า 

 บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและ
อาคาร (ดูหมายเหตุ 14) โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 3 - 5 ปี  

 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
ยกเลิกไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
ภายใน 1 ปี 5,068 5,068 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,547 13,615 
รวม 13,615 18,683 

 

 

144



 

 

22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 เงินชดเชย ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน วนัลาท่ีไดรั้บค่าตอบแทน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 69,294 66,856 6,638 6,190 14,363 13,865 90,295 86,911 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:         
 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,656 4,793 - (126) 23,573 19,233 29,229 23,900 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,378 1,254 - - - - 1,378 1,254 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:          
 ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั         
    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (130) - - - - - (130) - 
    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (3,040) - - - - - (3,040) - 
    ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 906 - - - - - 906 - 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) (404) - - - - - (404) - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (1,245) (3,609) (937) - (19,799) (20,006) (21,981) (23,615) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 184 574 394 1,271 578 1,845 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 72,415 69,294 5,885 6,638 18,531 14,363 96,831 90,295 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินชดเชย 
 2564 2563 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 64,004 62,019 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,074 4,410 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,291 1,184 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
 (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (140) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (2,943) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,923 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,245) (3,609) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 68,964 64,004 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน    
1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 21 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: จ านวน 20 ลา้นบาท) (2563: จ านวน 
5 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ: จ านวน 4 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 11 ปี (เฉพาะของบริษทัฯ: 11 ปี) (2563: 12 ปี และเฉพาะของบริษทัฯ: 
12 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
อตัราคิดลด 0.52 - 3.52 1.32 - 2.38 0.52 - 3.52 1.32 - 2.38 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.00 - 5.00 4.00 - 5.00 3.00 - 5.00 4.00 - 5.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 4.00 - 50.00 4.00 - 50.00 4.00 - 50.00 4.00 - 50.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด (1%) (4,979) 5,560 (4,801) 5,368 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (1%) 5,538 (4,944) 5,340 (4,768) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (20%) (6,847) 8,520 (6,626) 8,240 
     

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด (1%) (4,004) 4,582 (3,800) 4,351 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (1%)  5,510 (4,855) 5,211 (4,588) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (20%) (7,132) 9,207 (6,771) 8,744 

23. ส่วนต ่ากว่าทุนจากการควบรวมกจิการ 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1 บริษทัฯจดัตั้งข้ึนจากการควบบริษทัภายใต้
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ระหวา่งบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ธงชยั เอเซีย 
จ  ากดั บริษทั มิดเด้ิล วิลเลจ จ ากดั และบริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จ  ากดั เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556           
ทั้งน้ี ก่อนวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556 บริษทั ธงชยั เอเซีย จ  ากดั บริษทั มิดเด้ิล วิลเลจ จ ากดั และบริษทั 
บีที พาร์ทเนอร์ จ  ากดั ไดถื้อหุ้นและควบคุมการด าเนินงานของบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) 
มาโดยตลอดตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหุ้นคร้ังแรก ดงันั้น การควบรวมคร้ังน้ีจึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั ดงันั้น บญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินของบริษทั ธงชยั 
เอเซีย จ  ากดั บริษทั มิดเด้ิล วิลเลจ จ ากดั และบริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จ  ากดั ท่ีถือหุ้นกนัเองและถือหุ้น
ในบริษทั บางกอกแร้นช์ จ  ากดั (มหาชน) ตอ้งถูกตดัออกจากงบการเงินของบริษทัใหม่หลงัการควบ
รวมกิจการ โดยมีส่วนต่างระหว่างบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวกบัการปรับเพิ่มมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุได ้รวมถึงค่าความนิยมของบริษทั บางกอกแร้นช์ 
จ  ากดั (มหาชน) ตามสัดส่วน ณ วนัแรกท่ีบริษทั บีที พาร์ทเนอร์ จ  ากดั ลงทุนจ านวนประมาณ 7,428 
ลา้นบาท  (เฉพาะของบริษทัฯ: 6,558 ลา้นบาท)  ผลต่างดงักล่าวถือเป็น “ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการควบ
รวมกิจการ” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ในเดือนตุลาคม 2559 Tomassen Duck-To B.V. ได้ซ้ือหุ้นของ Lucky Duck International Food B.V. 
จากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ Lucky Duck International Food B.V. ทั้งจ  านวน 
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 0.15 ลา้นยูโร หรือประมาณ 6 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัดงักล่าว ณ วนัซ้ือหุน้ตามสัดส่วนท่ีลงทุนเพิ่มเป็นจ านวนเงินประมาณ 
0.09 ล้านยูโร หรือประมาณ 3 ล้านบาท ซ่ึงได้บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม 

24. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี    
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

25. หุ้นสามัญซ้ือคืน/ก าไรสะสมจัดสรรส าหรับหุ้นสามัญซ้ือคืน 

 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อ
บริหารทางการเงินโดยมีวงเงินสูงสุดท่ีจะซ้ือหุ้นคืนไม่เกิน 200 ลา้นบาท และจ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืน
ไม่เกิน 43 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 5 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.71 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด โดยจะด าเนินการซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 ถึง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2562 และมีก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ซ้ือคืนภายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซ้ือหุ้นคืน
แลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 หุ้นสามญัซ้ือคืนโดยบริษทัฯเป็นจ านวน 0.65 
ลา้นหุน้ คิดเป็นจ านวน 2 ลา้นบาท 

26. ต้นทุนทางการเงิน  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 202,700 166,821 184,988 149,819 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,299 1,156 970 1,006 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียอ่ืน ๆ 9,096 4,877 9,096 4,870 

รวม 213,095 172,854 195,054 155,695 

 

  

148



 

 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์น
ของพนกังาน 881,365 807,778 558,917 568,425 

ค่าเส่ือมราคา 290,833 306,285 188,343 190,368 
ค่าตดัจ าหน่าย 15,018 15,936 13,038 14,440 
ค่าไฟฟ้า 187,554 171,715 128,422 130,618 
ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 65,384 45,091 34,300 22,900 
ค่าขนส่งและค่าน ้ามนั 151,439 115,737 82,872 78,518 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน             
บริษทัยอ่ย 55,197 - 300,828 - 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าราคาทุนเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,939 - 53,080 - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 2,310 - - 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 5,348,382 3,762,601 3,491,674 3,186,831 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ  
งานระหวา่งท า (291,789) 52,372 (179,117) 56,423 

28. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 39,785 217 - - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                    
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ                
ผลแตกต่างชัว่คราว (46,807) (49,193) (114,159) (24,420) 

รายได้ภาษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุน (7,022) (48,976) (114,159) (24,420) 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คือภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจากประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.3 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มีสาระส าคญั) (2563: เก่ียวขอ้งกบัก าไร 
(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึง
เป็นจ านวนท่ีไม่มีสาระส าคญั เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มีสาระส าคญั) 

รายการกระทบยอดระหวา่งขาดทุนทางบญัชีกบัรายไดภ้าษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (63,631) (177,035) (569,036) (109,153) 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 0 - 25 0 - 25 20 20 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (4,909) (37,428) (113,807) (21,831) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษี            
ท่ียงัไม่รับรู้ในงวดก่อนซ่ึงน ามาใชล้ดค่าใชจ่้าย            
ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั - (300) - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกใน
ระหวา่งปี เน่ืองจากอาจไม่มีก าไรทางภาษี                       
ในอนาคตเพียงพอ 3,306 963 - - 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:      

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ29) (10,708) (18,684) (4,532) (8,779) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 10,411 11,336 9,295 10,968 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (5,122) (4,863) (5,115) (4,778) 

รวม (5,419) (12,211) (352) (2,589) 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน (7,022) (48,976) (114,159) (24,420) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  8,658 10,148 6,858 8,267 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 9,706 9,347 10,270 9,169 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 49,786 49,786 49,786 49,786 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 31,229 21,253 30,616 20,000 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14,256 13,521 13,793 12,801 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีมูลค่ายติุธรรม
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 204 - 204 - 

สญัญาเช่า 199 379 199 379 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 181,786 144,489 171,681 68,712 
อ่ืน ๆ 6,700 6,465 6,700 6,465 

รวม 302,524 255,388 290,107 175,579 

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี     
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 4,436 4,436 4,436 4,436 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 74,745 77,291 71,254 73,688 
ช่ือทางการคา้ 59,304 59,304 37,482 37,482 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีมูลค่ายติุธรรม
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน 5,872 1,998 5,872 1,998 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีมูลค่ายติุธรรม
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน - 1,039 - 1,039 

อ่ืน ๆ 472 564 - - 
รวม 144,829 144,632 119,044 118,643 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ  านวน 17.0 ลา้นบาท (2563: 5.0 ลา้น
บาท) เน่ืองจากบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
น าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

รายละเอียดวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
31 ธนัวาคม 2564 - 3,131 - - 
31 ธนัวาคม 2565 4,601 14,380 - - 
31 ธนัวาคม 2566 17,008 17,008 - - 
31 ธนัวาคม 2567 147,368 147,368 131,449 131,449 
31 ธนัวาคม 2568 224,890 240,457 212,115 212,115 
31 ธนัวาคม 2569 515,063 42,200 514,841 - 
31 ธนัวาคม 2571 - 463 - - 
31 ธนัวาคม 2573 - 242,994 - - 
 908,930 708,001 858,405 343,564 
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29.  การส่งเสริมการลงทุน 

กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

รายละเอยีด บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท บีเอม็
การเกษตร จ ากดั 

บริษัท วนิไทย ฟู้ด 
จ ากดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1507(2)/2557 
  

59-0898-0-00-1-0 61-0644-0-00-1-0 58-2094-0-01-1-0 61-1140-0-00-1-2 

2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตลูกเป็ด ผลิตลูกเป็ด ผลิตอาหารสตัว ์ เล้ียงเป็ดเน้ือ ผลิตเป็ดช าแหละและ
ขนเป็ดอบแหง้ 

3. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ      
3.1 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรท่ีได้จากการประกอบ

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมและได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจาก
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้นิติบุคคลไปรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษี  
ในกรณีท่ีบริษทัฯมีผลขาดทุนเกิดข้ึนในระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลน้ีอนุญาตให้บริษทัฯน าผลขาดทุนดงักล่าวมาหักกลบ
กบัผลก าไรท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภายในเวลาห้าปี
นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดท่ีไดรั้บยกเวน้ 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้ไม่
เกินเงินลงทุนซ่ึงไม่
รวมค่าท่ีดินและทุน

หมุนเวยีน) 
 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้
ไม่เกินเงินลงทุน
ซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้
ไม่เกินเงินลงทุน
ซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้
ไม่เกินเงินลงทุนซ่ึง
ไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทุนหมนุเวยีน) 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้ไม่
เกินเงินลงทุนซ่ึงไม่
รวมค่าท่ีดินและทุน

หมุนเวยีน) 

3.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 3 มีนาคม 2558 3 พฤษภาคม 2560 ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิ
ยกเวน้ภาษี 

26 สิงหาคม 2558 ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิ
ยกเวน้ภาษี 

  

153



 

 

29.  การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
รายละเอยีด บริษัท บีอาร์ การเกษตร จ ากดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 60-1374-0-00-1-0 
 

60-1380-0-001-0 60-1381-0-00-1-0 1600(2)/2557 2101(2)/2557 2102(2)/2557 

2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตไข่เป็ดเช้ือ ผลิตไข่เป็ดเช้ือ เล้ียงเป็ดเน้ือ ผลิตไข่เป็ดเช้ือ เล้ียงเป็ดเน้ือ ผลิตไข่เป็ดเช้ือ 
3.สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ       
3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
น าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินได ้นิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี  

 ในกรณีท่ีบริษัทฯมีผลขาดทุนเกิดข้ึนในระหว่างเวลาท่ี
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลน้ีอนุญาตให้บริษทัฯน า
ผลขาดทุนดงักล่าวมาหักกลบกบัผลก าไรท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
ระยะเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภายในเวลาห้าปีนับแต่วนัท่ีพ้น
ก าหนดท่ีไดรั้บยกเวน้ 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้
ไม่เกินเงินลงทุน
ซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้
ไม่เกินเงินลงทุน
ซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้
ไม่เกินเงินลงทุน
ซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้
ไม่เกินเงินลงทุน
ซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้
ไม่เกินเงินลงทุน
ซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

8 ปี (ไดรั้บยกเวน้
ไม่เกินเงินลงทุน
ซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

3.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิ
ยกเวน้ภาษี 

ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิ
ยกเวน้ภาษี 

ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิ
ยกเวน้ภาษี 

15 พฤษภาคม 
2558 

ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิ
ยกเวน้ภาษี 

12 ตุลาคม 2562 
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 รายได้ของกลุ่มบริษทัจ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม                          
การลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย       
   รายไดจ้ากการขายในประเทศ 154,468 180,245 3,515,499 3,825,515 3,669,967 4,005,760 
   รายไดจ้ากการส่งออก - - 3,590,077 2,180,054 3,590,077 2,180,054 

รวมรายไดจ้ากการขาย 154,468 180,245 7,105,576 6,005,569 7,260,044 6,185,814 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย       
   รายไดจ้ากการขายในประเทศ 154,468 180,245 3,621,466 3,707,555 3,775,934 3,887,800 
   รายไดจ้ากการส่งออก - - 825,796 736,064 825,796 736,064 

รวมรายไดจ้ากการขาย 154,468 180,245 4,447,262 4,443,619 4,601,730 4,623,864 

30. ก าไรต่อหุ้น 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ขาดทุนส าหรับปี (พนับาท) (55,831) (123,240) (454,877) (84,733) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุน้) 912,797 912,797 912,797 912,797 
ขาดทุนต่อหุน้ (บาท) (0.06) (0.13) (0.50) (0.09) 
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31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามกลุ่มกิจการซ่ึง
กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 กลุ่มกจิการ 1 การผลิตอาหารสัตว ์ฟาร์มเล้ียงเป็ด โรงฟักไข่ การช าแหละเป็ดและผลิตภณัฑ์พลอยได้
และการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปในประเทศ 

 กลุ่มกจิการ 2 งานธุรกิจในฐานะศูนยก์ลางธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 กลุ่มกจิการ 3 เล้ียงเป็ด การเชือดช าแหละและจ าหน่ายเน้ือเป็ดในประเทศเนเธอร์แลนด ์

 กลุ่มกจิการ 4 ธุรกิจจ าหน่ายเน้ือเป็ดในประเทศสิงคโปร์และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่ม
บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึง
วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

156



 

 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานในประเทศ ส่วนงานต่างประเทศ  รายการปรับปรุงและ  
 กลุ่มกิจการ 1 กลุ่มกิจการ 2 กลุ่มกิจการ 3 กลุ่มกิจการ 4 รวมส่วนงานท่ีรายงาน ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,889 4,063 - - 2,780 1,581 591 542 7,260 6,186 - - 7,260 6,186 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 939 862 17 21 - - - 55 956 938 (956) (938) - - 

รายไดอ่ื้น 41 36 - - - - - 33 41 69 (24) (55) 17 14 

รวมรายได้ 4,869 4,961 17 21 2,780 1,581 591 630 8,257 7,193 (980) (993) 7,277 6,200 
ตน้ทุนขาย (4,020) (4,043) - - (2,262) (1,405) (539) (543) (6,821) (5,991) 950 904 (5,871) (5,087) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (338) (353) - - (138) (90) (8) (12) (484) (455) 5 35 (479) (420) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (670) (303) (17) (19) (66) (42) (29) (32) (782) (396) 313 29 (469) (367) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (227) (246) - - (79) (76) - - (306) (322) - - (306) (322) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและค่าความนิยม - - - (3) - - - - - (3) - 1 - (2) 

รวมค่าใช้จ่าย (5,255) (4,945) (17) (22) (2,545) (1,613) (576) (587) (8,393) (7,167) 1,268 969 (7,125) (6,198) 
ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (386) 16 - (1) 235 (32) 15 43 (136) 26 288 (24) 152 2 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - - - - - - - - - (4) (7) (4) (7) 
รายไดท้างการเงิน 1 1 - - - - - - 1 1 - - 1 1 
ตน้ทุนทางการเงิน (196) (155) - - (17) (19) - - (213) (174) - 1 (213) (173) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 62 39 (1) 1 (54) 10 - - 7 50 - (1) 7 49 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - 1 5 - - 1 5 - - 1 5 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (519) (99) (1) - 165 (36) 15 43 (340) (92) 284 (31) (56) (123) 
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 รายไดข้องกลุ่มบริษทัแยกตามผลผลิตเป็น 2 ส่วนหลกัคือ (1) รายไดจ้ากธุรกิจตน้น ้า และ (2) รายไดจ้ากธุรกิจปลายน ้ า 

 รายไดจ้ากธุรกิจตน้น ้า ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการผลิตอาหารสัตว ์ฟาร์มเล้ียงเป็ด และโรงฟักไข่ 

 รายไดจ้ากธุรกิจปลายน ้า ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการช าแหละเป็ดและผลิตภณัฑพ์ลอยไดแ้ละการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป  

 รายไดข้องกลุ่มบริษทัแยกตามผลผลิตส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานในประเทศ ส่วนงานต่างประเทศ  

   ส่วนงานธุรกิจในฐานะ     
 

ส่วนงานธุรกิจตน้น ้า ส่วนงานธุรกิจปลายน ้ า 
ศูนยก์ลางธุรกิจ           
ระหว่างประเทศ ส่วนงานธุรกิจตน้น ้า ส่วนงานธุรกิจปลายน ้ า 

การตดัรายการบญัชี
ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,549 1,751 2,340 2,312 - - 755 460 2,616 1,663 - - 7,260 6,186 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 260 292 679 570 17 21 - - - 55 (956) (938) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,809 2,043 3,019 2,882 17 21 755 460 2,616 1,718 (956) (938) 7,260 6,186 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชยม์าสเตอร์ฟันด์ ซ่ึงจด
ทะเบียนแล้ว ซ่ึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีจัดตั้ งข้ึนภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุน
เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่
ด้วยกองทุน ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 5 ล้านบาท 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 4 ลา้นบาท) (2563: 6 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท) 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 51 ลา้นบาท (เฉพาะของ
บริษทัฯ: 5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานและโรงเชือดแห่งใหม่ การปรับปรุงฟาร์ม 
ปรับปรุงห้องเยน็และการซ้ือเคร่ืองจกัร (2563: 48 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานและโรงเชือดแห่งใหม่ การปรับปรุงฟาร์ม ปรับปรุงห้องเยน็และการ
ซ้ือเคร่ืองจกัร)  

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาบริการต่าง ๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 5 ปี โดยมี
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ไดจ้  านวน 26 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบริษทัฯ จ านวน 17 ลา้นบาท) (2563: 29 ลา้นบาท และเฉพาะของบริษทัฯ: 24 ลา้นบาท) 

33.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาการซ้ือเป็ดจากเกษตรกร 

 ภายใตส้ัญญาซ่ึงบริษทัฯไดท้  ากบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงเป็ด บริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งซ้ือเป็ดจากเกษตรกรใน
ราคาซ่ึงระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งซ้ือเป็ดจากเกษตรกร
ในไตรมาส 1 ปี 2565 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ  267 ล้านบาท (2563: บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งซ้ือเป็ดจากเกษตรกรในไตรมาส 1 ปี 2564 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 297 ลา้นบาท) 

 ภายใต้สัญญาซ่ึง Duck-To Holding B.V. และบริษทัย่อยได้ท ากับเกษตรกรผูเ้ล้ียงเป็ด บริษทัย่อย
ดังกล่าวมีภาระท่ีต้องซ้ือเป็ดจากเกษตรกรในราคาซ่ึงระบุในสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564    
บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งซ้ือเป็ดจากเกษตรกรในไตรมาส 1 ปี 2565 คิดเป็นจ านวน
รวมประมาณ 5 ล้านยูโร (2563: บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งซ้ือเป็ดจากเกษตรกรใน             
ไตรมาส 1 ปี 2564 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 3 ลา้นยโูร) 
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 ภายใต้สัญญาซ่ึง Duck-To Holding B.V. และบริษทัย่อยได้ท ากับเกษตรกรผูเ้ล้ียงเป็ดพ่อแม่พนัธ์ุ 
บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระท่ีตอ้งซ้ือเป็ดพ่อแม่พนัธ์ุและไข่จากเกษตรกรในราคาตลาด ณ วนัท่ีซ้ือ      
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งซ้ือเป็ดพ่อแม่พนัธ์ุและไข่จาก
เกษตรกรในปี 2565 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 4 ลา้นยูโร (2563: บริษทัย่อยดงักล่าวมีภาระผูกพนัท่ี
จะตอ้งซ้ือเป็ดพอ่แม่พนัธ์ุและไข่จากเกษตรกรในปี 2564 คิดเป็นจ านวนรวมประมาณ 3 ลา้นยโูร)  

33.4 การค า้ประกนั 

 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
หนงัสือค ้าประกนัเพื่อ     
 ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 26 27 21 21 
 ค ้าประกนัการขอโควตาสัตวปี์ก 23 15 - - 
 ค ้าประกนัอ่ืน ๆ 5 13 4 13 

 การค ้าประกนัดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั  

33.5 เลตเตอร์ออฟเครดิต 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการท าเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษทัฯ: 1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) อนัเก่ียวเน่ืองกบั
การ ซ้ือว ัต ถุ ดิบและเค ร่ืองจักร  (2563: 1 ล้ านเหรียญสหรัฐอเมริกา  (เฉพาะของบริษัทฯ :                                   
1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) อนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือวตัถุดิบและเคร่ืองจกัร) 

33.6 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาซ้ือเป็ดปู่ย่าพนัธ์ุ 

 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือเป็ดปู่ยา่พนัธ์ุในอนาคตจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงท่ีมูลค่าของ
ภาระผูกพนัจะข้ึนอยู่กบัปริมาณการซ้ือและราคาตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีก าหนดเวลา  
10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 
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34. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 0.3 - 90.5 90.8 
สินทรัพยชี์วภาพ 117.2 - 113.9 231.1 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 0.5 - 0.5 
     

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 121.8 121.8 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 0.2 - 10.0 10.2 
สินทรัพยชี์วภาพ 69.9 - 140.6 210.5 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 0.4 - - 0.4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.3 - 0.3 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 1.2 - 1.2 
     

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 116.2 116.2 
    

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 0.2 - 90.5 90.7 
สินทรัพยชี์วภาพ 90.1 - 67.5 157.6 
ตราสารอนุพนัธ์     
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.1 - 0.1 
     

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 209.6 209.6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

    

เงินลงทุนในตราสารทุน 0.1 - 5.0 5.1 
สินทรัพยชี์วภาพ 51.3 - 116.0 167.3 

     
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ์     

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.3 - 0.3 
     
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 205.4 205.4 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์     
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ได้ก าหนดให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 118 40 118 40 
สิทธิในการจ าหน่ายตราสารทุนของบริษทั    
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 14,491 - 14,491 - 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 14,609 40 14,609 40 

     
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์     
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 

    

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 291 - 291 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 498 1,166 - - 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 498 1,457 - 291 
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ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรม
บางส่วน โดยเขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศของรายการอ้างอิงซ่ึงมีอายุสัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือนถึง 4 เดือน และใช้สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของ
บริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
รายละเอียดของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

35.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การคา้ เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินฝากกบัธนาคารและ
สถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจาก
การให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงได้
เปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม 
จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคง
คา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับ
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามเขตพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ และประเภทของลูกคา้ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ค านึงถึงผลของ มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มี
อยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต 
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เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดย
จะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่
ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปีและอาจมีการ
ปรับปรุงในระหวา่งปีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การก าหนด
วงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากผดินดัช าระของคู่สัญญา 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนกัเน่ืองจากคู่สัญญา
เป็นธนาคารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือด้านเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตระหวา่งประเทศ  

 ความเส่ียงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าตราสารอนุพนัธ์หลากหลายประเภทเพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
ดงัน้ี 

• สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน
จากการน าเขา้หรือส่งออกสินคา้ 

• สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อช่วยลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินค้าเป็น
เงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

เหรียญสหรัฐ 
อเมริกา - - - 1 1 1 2 2 

ยโูร - - - - 1 - - - 
เยน - - - 18 - - - - 
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 (หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
สกลุเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 33.42 30.04 
ยโูร 37.89 36.88 
เยน 0.29 0.29 

 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 

 ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยก าหนดให้ตวัแปร
อ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีความ
เส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน 

 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อ
ก าไรก่อนภาษี เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ
ก าไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา +10 - + 10 (3)  

-10 - - 10 3 

 ทั้ งน้ี ข้อมูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคตและควรใช้ด้วยความ
ระมดัระวงั 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัราตลาดใน
ปัจจุบนั 

 กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการจดัหาเงินกูย้ืมท่ีมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและ
อตัราดอกเบ้ียผนัแปรในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
เพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนความแตกต่างระหว่างดอกเบ้ียตามอตัราคงท่ีและดอกเบ้ียตามอตัราผนัแปร ซ่ึง
อา้งอิงจากมูลค่าเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดร่วมกนัไว ้
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดั
ตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ
แยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    
 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
             (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 60 - - - - 638 197 5 11 643 268 0.13 - 1.00 0.13 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 632 539 632 539 - - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4 - - - - - - - - 5 4 2.00 2.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 9 13 - - - - - - 9 13 2.00 2.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 11 11 - - - - - - - - 11 11 2.25 2.00 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - - - - - - - - 91 11 91 11 - - 
 16 75 9 13 - - 638 197 728 561 1,391 846   
หนีสิ้นทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น     
จากสถาบนัการเงิน 1,574 2,976 - - - - 152 268 - - 1,726 3,244 1.35 - 5.10 0.66 - 6.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 695 554 695 554 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 41 - - - - - - - - - 41 - 2.00 - 2.50 
เงินกูย้มืระยะยาว 27 34 101 111 18 34 3,746 2,486 - - 3,892 2,665 1.35 - 5.31 1.35 - 5.10 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - - 7 16 7 16 - - 
 1,601 3,051 101 111 18 34 3,898 2,754 702 570 6,320 6,520   
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  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    

 ภายใน 1 ปี มากกวา่ 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
           (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 60 - - 365 101 3 9 368 170 0.13 - 1.00 0.13 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - - - 1,026 995 1,026 995 - - 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน - - - - - - 91 5 91 5 - - 

 - 60 - - 365 101 1,120 1,009 1,485 1,170   

หนีสิ้นทางการเงิน             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น              
จากสถาบนัการเงิน 1,481 2,886 - - - - - - 1,481 2,886 1.62 - 4.03 1.52 - 6.00 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 437 444 437 444 - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - - 3,623 2,351 - - 3,623 2,351 3.40 - 4.00 2.41 - 3.80 
 1,481 2,886 - - 3,623 2,351 437 444 5,541 5,681   
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 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

 ผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผล
ของอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อ
ก าไรก่อนภาษี เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ
ขาดทุนก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
บาท +1 (36) +1 (24) 

 - 1 36 -1 24 

 การวิเคราะห์ผลกระทบขา้งตน้จดัท าข้ึนโดยใชส้มมติฐานวา่จ านวนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและ
ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดของ
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินไม่ไดมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่การ
คาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมจาก
ธนาคารและสัญญาเช่า ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 48 ท่ีจะ
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ใน
งบการเงิน (2563: ร้อยละ 55) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 51 2563: ร้อยละ 56) กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการ
กระจุกตัวของความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและได้ข้อสรุปว่า             
ความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับต ่า กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนท่ี
หลากหลายอยา่งเพียงพอ อีกทั้งยงัสามารถตกลงกบัผูใ้ห้กูร้ายเดิมเพื่อขยายระยะเวลาของหน้ีสินท่ีจะ
ครบก าหนดภายใน 12 เดือนออกไปไดอี้ก 

 รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแส
เงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก   
สถาบนัการเงิน 1,726,185 - - 1,726,185 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 695,128 - - 695,128 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22,960 37,685 - 60,645 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,247 - 7,247 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,643,735 2,562,843 176,523 4,383,101 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 4,088,008 2,607,775 176,523 6,872,306 

 
ตราสารอนุพนัธ์ 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ - 498 - 498 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 498 - 498 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก   
สถาบนัการเงิน 3,243,975 - - 3,243,975 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 553,736 - - 553,736 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,564 - - 40,564 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23,385 54,783 - 78,168 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 16,015 - 16,015 
เงินกูย้มืระยะยาว 556,950 2,087,315 215,625 2,859,890 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 4,418,610 2,158,113 215,625 6,792,348 

 
ตราสารอนุพนัธ์ 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ 251 1,166 - 1,417 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 251 1,166 - 1,417 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก   
สถาบนัการเงิน 1,481,017 - - 1,481,017 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 436,553 - - 436,553 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 12,282 19,467 - 31,749 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,596,796 2,406,037 - 4,002,833 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 3,526,648 2,425,504 - 5,952,152 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก   
สถาบนัการเงิน 2,885,743 - - 2,885,743 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 443,947 - - 443,947 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 13,512 25,858 - 39,370 
เงินกูย้มืระยะยาว 502,620 1,903,418 120,002 2,526,040 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 3,845,822 1,929,276 120,002 5,895,100 

 
ตราสารอนุพนัธ์ 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระสุทธิ 251 - - 251 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 251 - - 251 

35.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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35.4  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ าและมีล าดับช้ันของมูลค่า
ยุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพย์
ชีวภาพส่วนท่ี
ไม่หมุนเวยีน 

ตราสารทุน        
ของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทั         
จดทะเบียน 

 
 

สินทรัพย ์             
ตราสารอนุพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 144,375 9,996 - 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือ/การเล้ียง 43,543 - - 
ลดลงจากการขาย/เก็บเก่ียว (49,614) - - 
ก าไรสุทธิท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 2,281 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 140,585 9,996 - 
เพิ่มข้ึนจากการสูญเสียอ านาจควบคุมใน  
  บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12)        

 
- 

 
85,500 

 
- 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือ/การเล้ียง 124,783 - - 
ลดลงจากการขาย/เก็บเก่ียว (138,578) (4,996) - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน (12,874) (14,491) 14,491 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 113,916 76,009 14,491 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพย์
ชีวภาพส่วนท่ี
ไม่หมุนเวยีน 

ตราสารทุน         
ของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทั             
จดทะเบียน 

 
สินทรัพย ์          

ตราสารอนุพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 85,878 5,000 - 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือ/การเล้ียง 46,025 - - 
ลดลงจากการขาย/เก็บเก่ียว (34,499) - - 
ก าไรสุทธิท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 18,553 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 115,957 5,000 - 
เพิ่มข้ึนจากการสูญเสียอ านาจควบคุมใน  
   บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12)        - 85,500 

 
- 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือ/การเล้ียง 64,412 - - 
ลดลงจากการขาย/เก็บเก่ียว (95,597) - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน (17,291) (14,491) 14,491 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 67,481 76,009 14,491 

 ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมสรุปไดด้งัน้ี 

สินทรัพย์                   
ทางการเงนิ เทคนิคการวดัมูลค่า 

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่
มีนัยส าคญั อตัราที่ใช้ 

ความอ่อนไหวที่มีต่อการ
เปลีย่นแปลงในข้อมูล 

สินทรัพยชี์วภาพ คิดลดกระแสเงินสด ตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั 

5.8% 
(2563: 4.10%) 

ตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
1% (2563: 1%) จะท าให้
มูลค่ายติุธรรมลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
เป็นจ านวน 0.5 ลา้นบาท 
(2563: 0.08 - 0.64 ลา้นบาท) 

ตราสารทุนของ
บริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

ปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบญัชี รายการท่ีมีผลกระทบส าคญั
ต่อมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน 

- - 

สินทรัพยต์ราสาร
อนุพนัธ์ - สิทธิ  
ในการจ าหน่าย
ตราสารทุนของ
บริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 

คิดลดกระแสเงินสด ตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั 

5.8% ตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 1% จะท าให้มูลค่า
ยติุธรรมลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
เป็นจ านวน 0.3 ลา้นบาท 
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36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับ                                                            
ผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.68:1 (2563: 
1.70:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.47:1 (2563: 1.35:1) 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
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                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจควบคมุ ผูท้ ี�ไดร้บัมอบหมาย             
                       ใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ ี�ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบ 
                       โดยตรงในการควบคมุดแูลการทําบญัช ีและเลขานุการบรษิทั 
 

 

นายโจเซฟ สุเชาวว์ณชิ    
 
ตําแหน่งในบรษัิทฯ 

 
ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  
กรรมการบรหิาร  
 

อายุ 69  ปี 
สญัชาต ิ ไทย 

 
การศกึษา ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ  

Beijing Institution of Economic Management  
เมอืงปักกิ�ง สาธารณรัฐประชาชนจนี  

ประวตักิารอบรมอื�นๆ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

การถอืหลักทรัพยท์ี�ออกโดย 
บมจ.บางกอกแรน้ช ์ 

629,603 หุน้ หรอื 0.07%  ขอ้มลู ณ วนัที� 30 ธันวาคม 2564 

ความสมัพันธท์างครอบครัวกบั
คณะผูบ้รหิาร 

คูส่มรสของนางโรซานน่า สเุชาวว์ณิช 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที�
เป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

- ไมม่ ี- 

 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที�
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. วนิไทย ฟู้ด  
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลคิาเทสเซน 
 กรรมการ, บจก. วนิ ไทย ฟู้ด (ฮอ่งกง) 
 กรรมการ, บจก. วนิ ไทย ฟู้ด (กมัพูชา) 
 กรรมการ, บจก. เอเชยี แปซฟิิค อนิเตอรเ์นชั�นแนล เทรดดิ]ง 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. บ ีอาร ์อนิเวสเมนท ์(ฮอ่งกง) 
 กรรมการ, บจก. คราวน ์อเีกิ]ล  
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. บอีาร ์การเกษตร  
 กรรมการ, บจก. บเีอ็ม การเกษตร  
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ดส ์ 
 กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ดส ์(ฮอ่งกง)  
 กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ดส ์(สงิคโปร)์ 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื�น
ที�อาจทําใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ 

- ไมม่ ี- 

 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท  7 / 7  ครั ]ง 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 13 / 13  ครั]ง 
- การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1 / 1 ครั]ง 
 

วนัที�เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 15 กรกฎาคม 2556 
 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

นายเคริด์จอง ทอมาเซน่    
 
ตําแหน่งในบรษัิทฯ 

 
รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจั้ดการภาคพื%นยโุรป 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

อายุ  52   ปี 
สญัชาต ิ เนเธอรแ์ลนด ์
ประวตักิารอบรมอื1นๆ - ไมม่ ี– 

 

การถอืหลักทรัพยท์ี1ออกโดย 
บมจ.บางกอกแรน้ช ์ 

1,612 หุน้ หรอื 0.0001%   
ขอ้มลู ณ วนัที1 30 ธันวาคม 2564 
 

ความสมัพันธท์างครอบครัวกบั
คณะผูบ้รหิาร 

- ไมม่ ี- 

 
การดํารงตําแหน่งในกจิการที1
เป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

- ไมม่ ี- 

 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที1
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน 

2541 - ปัจจบุนั:  ประธานเจา้หนา้ที1บรหิาร Duck-To Holding BV, Tomassen  
                       Duck-To BV, Duck-To Farm BV (เนเธอรแ์ลนด)์ 
2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ Voorsterwoud B.V. (เนเธอรแ์ลนด)์   
2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ Veluwse Chaletbouw B.V. (เนเธอรแ์ลนด)์  
2560 - ปัจจบุนั   กรรมการ Flying Duck Man B.V. (เนเธอรแ์ลนด)์ 
2560 - ปัจจบุนั   กรรมการ Weng Fat Poultry Sh.P.K. (คอซอวอ) 
2560 - ปัจจบุนั   กรรมการ Lucky Duck International Food.     
                       (เนเธอรแ์ลนด)์ 
2558 - ปัจจบุนั   กรรมการ ToPan Vastgoed B.V. (เนเธอรแ์ลนด)์ 
2557 - ปัจจบุนั   กรรมการ Holland Dairy. (Ethopia) 
2556 - ปัจจบุนั: กรรมการ LISUDA, Vastgoed B.V. Ermelo 
2550 - ปัจจบุนั: กรรมการ บรษัิท อนาทสิ ฟู๊ ดส ์จํากัด 
2550 - ปัจจบุนั: กรรมการ Anatis Foods (Hong Kong) Limited 
2550 - ปัจจบุนั: กรรมการ Anatis Foods (Singapore) Pte Ltd. 
2547 - ปัจจบุนั:  กรรมการ Fly Eagle Holdings Limited. (Hong Kong) 
2546 - ปัจจบุนั: กรรมการ GJ. Tomassen Holding BV (เนเธอรแ์ลนด)์ 
2541 - ปัจจบุนั:  กรรมการ Duck-To Holding B.V. Ermelo, (เนเธอรแ์ลนด)์ 
2541 - ปัจจบุนั:  กรรมการ Tomassen Duck-To B.V., Duck-To Farm B.V.  
                       Tomassen Transport B.V.     
2529 - 2541:     ประธานเจา้หนา้ที1ปฏบิตักิาร,  
                       Tomassen Poeliersbedrijf BV 
                       

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื1นที1
อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
 

- ไมม่ ี- 

 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7 / 7 ครั%ง 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 11 / 13 ครั%ง 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1  ครั %ง 
- การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 0 / 1 ครั%ง (เนื1องจากสถานการณ์โควดิ-19) 
 

วนัที1เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 15 กรกฎาคม 2556 
 

 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

นางโรซานนา่ สุเชาวว์ณชิ 
 

 
ตําแหน่งในบรษัิทฯ 

 
รองประธานกรรมการ รองประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง กรรมการบรหิาร  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ 
กรรมการสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกํากับดแูลกจิการ 
อยา่งยั�งยนื 
 

อายุ 67  ปี 
สญัชาต ิ ไทย 

 
การศกึษา ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิการเงนิ  

Beijing Institution of Economic Management เมอืงปักกิ�ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี 
 

ประวตักิารอบรมอื�นๆ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 

การถอืหลักทรัพยท์ี�ออกโดย 
บมจ.บางกอกแรน้ช ์ 

4,581,798 หุน้ หรอื 0.50%  ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564 
 
 

ความสมัพันธท์างครอบครัวกบั 
คณะผูบ้รหิาร 

คูส่มรสของนายโจเซฟ สเุชาวว์ณชิ 

 
การดํารงตําแหน่งในกจิการที�
เป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

 

- ไมม่ ี- 

 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที�
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน 

2561 - ปัจจบุนั: กรรมการ, บจก. วนิไทย ฟู้ด จํากดั 
2560 - ปัจจบุนั: กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลคิาเทสเซน 
  กรรมการ, บจก. วนิ ไทย ฟู้ด (ฮอ่งกง) 
  กรรมการ, บจก. วนิ ไทย ฟู้ด (กมัพูชา) 
  กรรมการ, บจก. เอเชยี แปซฟิิค อนิเตอรเ์นชั�นแนลเทรดดิ_ง 

 กรรมการ, หอการคา้เม็กซกินั – ไทย 
 2559 - ปัจจบุนั: กรรมการ, บจก. บ ีอาร ์อนิเวสเมนท ์(ฮอ่งกง) 
  กรรมการ, บจก. คราวน ์อเีกิ_ล  
2557 - ปัจจบุนั: กรรมการ, บจก. บเีอ็ม การเกษตร จํากดั 

 กรรมการ, บจก. บอีาร ์การเกษตร จํากัด 
2551 - ปัจจบุนั: กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ดส ์ 
  กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ดส ์(ฮอ่งกง)  
  กรรมการ, บจก. อนาทสิ ฟู้ดส ์(สงิคโปร)์ 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื�นที�
อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
 

- ไมม่ ี- 

 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7 / 7 ครั_ง 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 13 / 13 ครั_ง 
- การประชมุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครั_ง 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง  7 / 7 ครั_ง 
- การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1 / 1 ครั_ง 
 

วนัที�เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 15 กรกฎาคม 2556 
 

 

 

 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน  
 
ตําแหน่งในบรษัิท 

 
กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

อายุ 57   ปี 
สญัชาต ิ เนเธอรแ์ลนด ์

 
การศกึษา ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ HEAO Finance 

and Economic Management  
(Windesheim Zwolle) 

ประวตักิารอบรมอืDนๆ - ไมม่ ี- 

การถอืหลักทรัพยท์ีDออกโดย 
บมจ.บางกอกแรน้ช ์

1,400,000 หุน้ หรอื 0.15%   
ขอ้มลู ณ วนัทีD 30 ธันวาคม 2564 

 
ความสมัพันธท์างครอบครัวกบั
คณะผูบ้รหิาร 

 

- ไมม่ ี- 

การดํารงตําแหน่งในกจิการทีDเป็น
บรษัิทจดทะเบยีน 

- ไมม่ ี- 

การดํารงตําแหน่งในกจิการทีDไมใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

2548 - ปัจจบุนั หัวหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงนิ, Duck-To Holding BV,         
                     Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV  
                     (Netherlands) 
2556 - ปัจจบุนั  Director, Anatis Foods Limited (Thailand) 
2556 - ปัจจบุนั  Director, Lucky Duck International Food BV  
                      (Netherlands) 
2556 - ปัจจบุนั  Director, Duck-To Holding B.V. Ermelo,  
                      (Netherlands)       
2546 – 2548    Controller / Head of Administrator,  
                      Van Panhuis Ermelo BV 
2541 – 2545    Controller / Head of Administrator,  
                      De Heus Veevoederfabriek BV 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอืDนทีD
อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

- ไมม่ ี- 

 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7 / 7 ครัlง 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 / 13 ครัlง 
- การประชมุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครัlง 
- การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 0 / 1 ครัlง   

(เนืDองจากสถาณการณ์ COVID-19) 
 

วนัทีDเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 15 กรกฎาคม 2556 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

นางณฐัพร เหลอืงสวุรรณ       

ตําแหน่งในบรษัิทฯ กรรมการ  

อายุ 58  ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา ปรญิญาโท สาขาการเงนิ Suffolk University  
บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ปรญิญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกจิ  
สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์
 

ประวตักิารอบรมอื>นๆ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57 
ผูบ้รหิารระดับสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) 
Advanced Management Program - Harvard Business School  

การถอืหลักทรัพยท์ี>ออกโดย 
บมจ.บางกอกแรน้ช ์

350,000 หุน้ หรอื 0.04%  ขอ้มลู ณ วนัที> 30 ธันวาคม 2564 

ความสมัพันธท์างครอบครัวกบั
คณะผูบ้รหิาร 

- ไมม่ ี- 

 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที>เป็น
บรษัิทจดทะเบยีน 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บบีแีอล (เคแมน) จํากดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บางกอกแรน้ช ์

Executive Vice President,  
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที>
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน 

- ไมม่ ี- 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื>นที>
อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

- ไมม่ ี- 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7 / 7 ครัfง 
- การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  1 / 1 ครัfง 
 

วนัที>เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 15 กรกฎาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

นายคณุากร เมฆใจด ี
 

ตําแหน่งในบรษัิทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสี ยง 
กรรมการสิ งแวดลอ้ม สงัคม และการกํากับดแูล 
กจิการอยา่งยั งยนื 
 

อายุ 67  ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ  
Delta State University, U.S.A. 
ปรญิญาตรกีารบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

ประวตักิารอบรมอื นๆ Chartered Director Class 5/2009 
- DCP Refresher Course (Re DCP 1/2008) 
- Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
- DCP Refresher Course (Re DCP 1/2005) 
- Director Certificate Program (DCP 7/2001) 
- The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001) 

การถอืหลักทรัพยท์ี ออกโดย 
บมจ.บางกอกแรน้ช ์

0 หุน้ ขอ้มลู ณ วนัที  30 ธันวาคม 2564 

ความสมัพันธท์างครอบครัวกบัคณะ
ผูบ้รหิาร 

- ไมม่ ี- 

 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที เป็นบรษัิท
จดทะเบยีน 

2564 - ปัจจบุนั      กรรมการตรวจสอบ, และ 

                          กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน              

                          บมจ. สรุพลฟู้ดส ์

2559 - ปัจจบุนั      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,  

                          บมจ. ไอร่า แฟคตอริ ง  

2547 - ปัจจบุนั      กรรมการอสิระ, บมจ. ไอร่า แฟคตอริ ง  

2554 - 2559         กรรมการ, บมจ. ไอร่า แฟคตอริ ง  

  

การดํารงตําแหน่งในกจิการที ไมใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

2545 - ปัจจบุนั       กรรมการ, บจก. เจา้คณุเกษตรพชืผลอตุสาหกรรม                   
2534 - ธันวาคม 2562   กรรมการ, บรษัิท ธนสถาปนา จํากดั 
2561 - ตลุาคม  2562   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
                                และประธานกรรมการสรรหาและ 
                                พจิารณาคา่ตอบแทน บจก. ไฮโดรควพิ           
2561 - เมษายน 2562   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ,  
                                บจก. อสีเทริน์ เอเนอรจ์ี ̀พลสั  
2545 - มกราคม 2562   กรรมการ,  
                                บจก.ที ปรกึษาธรุกจิ บ ีว ีพ ี 
2544 - ปัจจบุนั            กรรมการตรวจสอบ, หอการคา้ไทย  
                                และสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื นที อาจทํา
ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
ตอ่บรษัิทฯ 

- ไมม่ ี- 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7 / 7 ครัง̀ 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครัง̀ 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี ยง  7 / 7 
- การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  1 / 1 ครัง̀ 
   

วนัที เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 10 มถินุายน 2563 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

รองศาสตราจารย ์ดร. ภรณี   ภทัรานวชั 

 
ตําแหน่งในบรษัิทฯ 

 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการกํากบัดแูล 
กจิการอยา่งยั�งยนื 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ 
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
 

อายุ 70   ปี 
 

สญัชาต ิ ไทย 
 

การศกึษา Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management, 
Asian Institute of Technology (AIT) 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วทิยาศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประวตักิารอบรมอื�นๆ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 

การถอืหลักทรัพยท์ี�ออกโดย 
บมจ.บางกอกแรน้ช ์ 
 

200,000 หุน้ หรอื 0.02% ขอ้มลู ณ วนัที� 30 ธันวาคม 2564 
 

ความสมัพันธท์างครอบครัวกบั
คณะผูบ้รหิาร 
 

- ไมม่ ี- 

 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที�
เป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

- ไมม่ ี- 

 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที�
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน 

2557 - ปัจจบุนั   Advisor on Environmental & Sustainable       
                       Development, The Karen National Union (KNU),    
                       Mergui, สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร ์
2557 - ปัจจบุนั   ผูท้รงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการผูช้ํานาญการพจิารณา  
                       รายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (EIA)  
                       ดา้นพัฒนาปิโตรเลยีม 
2556 - ปัจจบุนั   อาจารยพ์เิศษ หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  

  สาขาวชิาเทคโนโลยสีิ�งแวดลอ้ม และหลกัสตูร Doctor of    
  Philosophy in Environmental Technology    
  (International Programme ) มหาวทิยาลัยมหดิล  
  วทิยาเขตราชเทว ีและหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตร 
  มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตวงัทา่พระ 
 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื�น
ที�อาจทําใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ตอ่บรษัิทฯ 
 

- ไมม่ ี- 

 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7 / 7 ครัiง 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครัiง 
- การประชมุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครัiง 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง  6 / 7 ครัiง 
- การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 1 / 1 ครัiง 
 

วนัที�เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 2 พฤษภาคม 2557 
 

 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

นางพรพรรณ บุญชยัศร ี       

ตําแหน่งในบรษัิทฯ กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
กรรมการบรหิารความเสี!ยง และ 
กรรมการสิ!งแวดลอ้ม สงัคม และการกํากับดแูล 
กจิการอยา่งยั!งยนื 
 

อายุ 69  ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขากฎหมายธรุกจิ  
คณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
บญัชบีณัฑติ สาขาบัญชตีน้ทนุ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประวตักิารอบรมอื!นๆ Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2011 

การถอืหลักทรัพยท์ี!ออกโดย 
บมจ.บางกอกแรน้ช ์

0 หุน้ ขอ้มลู ณ วนัที! 30 ธันวาคม 2564 

ความสมัพันธท์างครอบครัวกบัคณะ
ผูบ้รหิาร 

- ไมม่ ี- 

 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที!เป็น
บรษัิทจดทะเบยีน 

2552 - 2558   ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายงานบญัชแีละการเงนิ,  

                    บรษัิท นํUาตาลครบรุ ีจํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งในกจิการที!ไมใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

2560 - ปัจจบุนั ที!ปรกึษาดา้นการบัญช ีพัฒนาและวางระบบบญัช ี
                     คอมพวิเตอร,์ บรษัิท บเีฮา้ส ์จํากัด 
2558 - 2560    ที!ปรกึษาดา้นการบัญช ี 
                     พัฒนาและวางระบบบญัชคีอมพวิเตอร,์  
                     บรษัิท เอ็มทเีอส โกลด ์จํากดั 
 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื!นที!
อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
 

- ไมม่ ี- 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7 / 7 ครัUง 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  8 / 8 ครัUง 
- การประชมุกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1 / 1 ครัUง 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี!ยง  7 / 7 ครัUง 
- การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  1  / 1 ครัUง 

 
วนัที!เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 10 มถินุายน 2563 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

ผูบ้รหิาร 
 
นายพน สเุชาวว์ณชิ 
กรรมการบรหิาร  กรรมการบรหิารความเสี�ยง ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  
Senior Business Development  
 

ประวตักิารทํางาน: 
 

    2563 - ปัจจบุนั       ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร       บมจ. บางกอกแรน้ช ์
    2556 - ปัจจบุนั       Senior Business Development      บมจ. บางกอกแรน้ช ์

                               
    2552 - 2554 ผูจั้ดการฝ่ายปฏบิตักิาร       บจก. ฟู้ด  อะคเิทค (ไทยแลนด)์ 
    2550 - 2552 Associate Consultant South East Asia    Hewitt Associates LLC   

                               
วฒุกิารศกึษา: 

ปรญิญาโท  MSc. In Analysis, Design and Management of Information Systems  
                           London School of Economics and Political Science, UK 
 
ปรญิญาตร ี สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์ University of Michigan - Ann Arbor, USA 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัคณะผูบ้รหิาร:  บตุร นายโจเซฟ สเุชาวว์ณชิ และนางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ  
 
 
นายวรีะศกัดิ'  วหาวศิาล 
กรรมการบรหิาร  กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
ผูอํ้านวยการบญัช ีผูท้ี�ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ 
และเลขานุการบรษัิท 
 

ประวตักิารทํางาน: 
 

    2559 - ปัจจุบนั        Group Accounting Director           บมจ. บางกอกแรน้ช ์
                               (ผูอํ้านวยการบญัช)ี   

2549 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ   บมจ. แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์
 และกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน  
 และบรรษัทภบิาล 
2549 - 2559 ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ี  บมจ. อาร ์ซ ีแอล 
2547 - 2548 ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญอ่าวโุส   บมจ. ฮทัชสินั ซเีอท ีไวรเ์ลส มัลตมิเีดยี 
2544 - 2547 Head of Finance Support   บมจ. ทเีอ ออเรนจ ์(ปัจจุบนัชื�อ บจก.ทรูมฟู) 

 
วฒุกิารศกึษา: 

ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิ สาขาบญัช ี มหาวทิยาลัยอลิลนิอยส ์สหรัฐอเมรกิา 
ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิ สาขาบรหิารทั�วไป มหาวทิยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมรกิา 
ปรญิญาตร ี พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี(เกยีรตนิยิม) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัคณะผูบ้รหิาร:  - ไมม่ ี– 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

นายวฒุนิยั  อุลติ 
หัวหนา้เจา้หนา้ที�บรหิารฝ่ายสารสนเทศ (CIO) 
 
ประวตักิารทํางาน: 
 

    2562 - ปัจจบุนั       Group Chief Information Officer                บมจ. บางกอกแรน้ช ์
    2548 - ปัจจบุนั       หัวหนา้เจา้หนา้ที�บรหิารฝ่ายสารสนเทศ           บมจ. บางกอกแรน้ช ์  

    2560 - ปัจจบุนั        คณะกรรมการบรหิาร                                  Junior MBA Program,  
                                                                                       จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2559 - ปัจจบุนั     คณะกรรมการบรหิาร                                  MBA Chula Alumni Association,  
2563 - ปัจจบุนั       อปุนายก     คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี 

      จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 - 2547 ผูจั้ดการฝ่าย MIS        Nakamichi Malaysia Sdn. Bhd. 
2535 - 2543 ผูจั้ดการฝ่าย MIS        บมจ.เคพโทรนคิ อนิเตอรเ์นชั�นแนล 

   (ประเทศไทย) 
วฒุกิารศกึษา: 

ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี       จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาโท Computer Information System       มหาวทิยาลยัอัสสมัชญั 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัคณะผูบ้รหิาร:  - ไมม่ ี- 
 
 
นาย ธรีวจัน ์ กติภิูรวิฒัน ์
ผูอํ้านวยการฝ่ายธรุกจิพ่อแมพั่นธุแ์ละโรงฟักไข ่  
 

ประวตักิารทํางาน: 
 

2528 - ปัจจบุนั ผูอํ้านวยการฝ่ายธรุกจิพ่อแมพั่นธุแ์ละโรงฟักไข ่บมจ. บางกอกแรน้ช ์ 
 

วฒุกิารศกึษา: 
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ปรญิญาตร ี วทิยาศาสตรก์ารเกษตร        มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัคณะผูบ้รหิาร:  - ไมม่ ี- 
 
 
 
รายละเอยีดผูท้ ี+ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการทําบญัช ี
 
นางสาววไิล  เดชานุวฒันา 
ผูจั้ดการอาวโุสฝ่ายบญัช ี
 

ประวตักิารทํางาน: 
 

    2561 - ปัจจบุนั      ผูจั้ดการอาวโุสฝ่ายบญัช ี                    บมจ. บางกอกแรน้ช ์                    
    2550 - 2561         ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ี                              บมจ. บางกอกแรน้ช ์   
 
วฒุกิารศกึษา: 

ปรญิญาตร ี           พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญช ี               มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร :  - ไมม่ ี- 
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เอกสารแนบ 2: รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 

 

บรษิทั ลกัษณะธุรกจิ 
อตัรารอ้ยละของ

การถอืหุน้ทางตรง 
รายชือ่กรรมการ 

บรษัิท อนาทสิ ฟู๊ ดส ์จ ากัด ธุรกจิลงทนุ 99.99 

1. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณชิ 
2. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ 
3. นายเจอรร์าด มารต์นิ อัลเบริทเ์ซน 
4. นายเคริด์จอง ทอมาเซน่ 

บรษัิท บอีาร ์การเกษตร จ ากัด ธุรกจิเลีย้งเป็ด 99.99 
1. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณชิ 
2. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ 

บรษัิท บเีอ็ม การเกษตร จ ากัด 
ธุรกจิเลีย้ง 
เป็ดเนือ้ 

48.00 
1. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณชิ 
2. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ 

BR Investment (Hong Kong) 
Company Limited 

ธุรกจิลงทนุ 100.00 
1. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณชิ 
2. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ 
3. นายพน         สเุชาวว์ณชิ 

บรษัิท คราวน์ อเีกิล้ จ ากัด ธุรกจิอาหาร 99.99 
1. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณชิ 
2. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ 

บรษัิท เอ็น เอส เดลคิาเทสเซน จ ากัด ธุรกจิผลติอาหาร 99.99 
1. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณชิ 
2. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ 

บรษัิท วนิไทย ฟู้ด จ ากัด 
ธุรกจิแปรรปู
เนือ้สัตว ์

99.99 
1. นายโจเซฟ    สเุชาวว์ณชิ 
2. นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ 
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 

หวัขอ้ รายละเอยีด 

 

ผูต้รวจสอบภายใน 
(วา่จา้งทีป่รกึษาจากภายนอก  

ซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ) 

 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด 
ทีอ่ยู ่179/74-80 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทร: 02-844-1000 , 02-844-1282 
โทรสาร: 02-286-0600 

เว็บไซต:์ www.pwc.com/th 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน นางวารุณี ปรดีานนท ์

 

คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิยิม) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

- ประกาศนยีบตัรดา้นการตรวจสอบบญัช ี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ Western Illinois University 

 

วฒุบิตัร/ประกาศนยีบตัร 

 

- Certified Public Accountant (CPA) 
- Certified Internal Auditor (CIA) 

- Certified Fraud Examiner (CFE) 

 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 

หุน้สว่นดา้นการก ากบัดแูลกจิการ การบรหิารความเสีย่ง  

การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน  
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด 

 

 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

 

ไดรั้บการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการก ากบัดแูลกจิการ  

การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 

 

http://www.pwc.com/th
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เอกสารแนบ 4  ทรพัยส์นิที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ และรายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคา 

                        ทรพัยส์นิ  

4.1    สนิทรพัยถ์าวรหลกัที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

สนิทรัพยห์ลกัที�กลุม่บรษัิทใชใ้นการประกอบกจิการในแตล่ะประเภทธรุกจิอยูใ่นรูปแบบของสนิทรัพยถ์าวรที�
ทางกลุม่บรษัิทเป็นเจา้ของกรรมสทิธิ'ในสนิทรัพยเ์ป็นสว่นใหญ ่โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 สนิทรัพยถ์าวรหลัก
ที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษัิท มมีูลค่าสทุธหิลังหักค่าเสื�อมราคาสะสม ตามที�ปรากฎในงบแสดงฐานะ
ทางการเงนิของบรษัิทฯ โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี9 

 

ประเภทสนิทรพัยถ์าวร 
มูลคา่ทางบญัช ี

(ลา้นบาท) 

ที�ดนิ 924.38 
สว่นปรับปรุงที�ดนิ 77.00 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 1,312.99 

เครื�องจักร 413.06 

เครื�องมอื และอปุกรณ์ 57.66 
สนิทรัพยถ์าวรอื�นๆ 49.75 

สนิทรัพยร์ะหวา่งตดิตั 9งและกอ่สรา้ง 1,755.25 

รวมสนิทรพัยถ์าวร 4,590.09 

 
หมายเหต:ุ สนิทรัพยถ์าวรอื�นๆ หมายถงึ เครื�องตกแตง่ เครื�องใชส้าํนักงาน และยานพาหนะ 
  สนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้ง รวมถงึ สว่นปรับปรุงเครื�องจักรในโรงงานชาํแหละและแปรรูปอาหาร  
               และ โรงงานอาหารสตัวข์องบรษัิทฯ และฟารม์เลี9ยงเป็ดของบรษัิท บอีาร ์การเกษตร จํากดั  
               และบรษัิท บเีอ็ม การเกษตร จํากดั 
 
4.1.1 สนิทรพัยถ์าวรหลกัของบรษิทัฯ  
 

ประเภทสนิทรพัยถ์าวร 
มูลคา่ทางบญัช ี

(ลา้นบาท) 
ที�ดนิ 604.7 
สว่นปรับปรุงที�ดนิ 68.2 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 781.6 
เครื�องจักร 325.0 
เครื�องมอื และอปุกรณ์ 45.7 
สนิทรัพยถ์าวรอื�นๆ 15.3 
สนิทรัพยร์ะหวา่งตดิตั 9งและกอ่สรา้ง 20.3 
รวมสนิทรพัยถ์าวร 1,860.8 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

4.1.2 สนิทรพัยถ์าวรหลกัที�เป็นกรรมสทิธิ7ของบรษิทัฯ  

ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ ลกัษณะกรรมสทิธิ7 
มลูคา่ทางบญัช ี

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

1. ที�ดนิ และสว่นปรบัปรงุที�ดนิ 

1.1     ที�ดนิ และสว่นปรบัปรงุที�ดนิที�สําหรบัโรงงานผลติเนื?อเป็ด  

สํานักงานใหญ ่โรงเชอืด โรงแปรรูป และโรง
ขน จํานวน 12 แปลง จ.สมทุรปราการ  
รวมเนื9อที� 32-3-38 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 446.7 ไมม่ ี

โรงเชอืด โรงแปรรปู และโรงขน  
จํานวน 4 แปลง จ.สระแกว้  
รวมเนื9อที� 225-0-268 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 66.7 ไมม่ ี

รวม 258-0-06 ไร ่ 513.19  

1.2     ที�ดนิ และสว่นปรบัปรงุที�ดนิสําหรบัฟารม์เลี?ยงพอ่-แมพ่นัธุ ์

ฟารม์นํ9ารอ้น 2 จํานวน 3 แปลง จ.เพชรบรูณ์ 
รวมเนื9อที� 73-3-66 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 12.4 ไมม่ ี

ฟารม์ยางสาว จํานวน 6 แปลง จ.เพชรบรูณ์ 
รวมเนื9อที� 177-0-86.9 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 10.3 ไมม่ ี

ฟารม์วังจันทร ์จํานวน 1 แปลง จ.ระยอง 
รวมเนื9อที� 49-2-39 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 6.2 ไมม่ ี

ฟารม์แกลง จํานวน 3 แปลง จ.ระยอง  
รวมเนื9อที� 89-2-21 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 11.8 ไมม่ ี

ฟารม์พขุาม จํานวน 2 แปลง จ.เพชรบรูณ์  
รวมเนื9อที� 163-0-69 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 11 ไมม่ ี

ฟารม์ C4 จํานวน 3 แปลง จ.ชลบุร ี
รวมเนื9อที� 99-2-85  ไร่ บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 12.6 ไมม่ ี

รวม 653-0-66.9 ไร ่ 64.3  

1.3     ที�ดนิ และสว่นปรบัปรงุที�ดนิสําหรบัฟารม์เป็ดเนื?อ 

ฟารม์ C1 จํานวน 3 แปลง จ.ชลบุร ี 
รวมเนื9อที� 83-3-21  ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 6 ไมม่ ี

ฟารม์ C2 จํานวน 2 แปลง จ.ชลบุร ี 
รวมเนื9อที� 65-0-79 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 9.3 ไมม่ ี

ฟารม์ K1 จํานวน 13 แปลง จ.สระแกว้ 
รวมเนื9อที� 208-1-73 ไร่ บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 43.6 ไมม่ ี

ฟารม์ K2 จํานวน 2 แปลง จ.สระแกว้ 
รวมเนื9อที� 57-02-53 ไร่ บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 14.4 ไมม่ ี

รวม 417-08-26 ไร ่ 73.3  

1.4 ที�ดนิ และสว่นปรบัปรงุที�ดนิสําหรบัโรงอาหารสตัว ์

โรงอาหารสัตว ์จํานวน 4 แปลง จ.อา่งทองและ 
จ.สงิหบ์รุ ีรวมเนื9อที� 55-1-15 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 67.07 ไมม่ ี

1.5 ที�ดนิ และสว่นปรบัปรงุที�ดนิสําหรบัโรงฟกั 

โรงฟัก จํานวน 1 แปลง จ.เพชรบรูณ์  
รวมเนื9อที� 25-3-78.9 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 5.3 ไมม่ ี

โรงฟัก จํานวน 2 แปลง จ.ระยอง  
รวมเนื9อที� 38-1-69 ไร่ 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 9.6 ไมม่ ี

รวม 64-1-47.9 ไร ่ 14.9  
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ประเภท/ลกัษณะทรพัยส์นิ ลกัษณะกรรมสทิธิ7 
มลูคา่ทางบญัช ี

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

2. อาคารและสว่นปรบัปรงุ  

2.1  โรงงานผลติเนื?อเป็ดและผลติภณัฑพ์ลอยไดอ้ ื�น  

โรงงานชําแหละเป็ดและผลติสนิคา้สําเร็จรปู บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 200.1 ไมม่ ี

โรงงานผลติขนเป็ด บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 4.6 ไมม่ ี

รวม  204.7  

2.2  โรงงานผลติอาหารสตัว ์

โรงงานผลติอาหารสัตว ์ บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 51.9 ไมม่ ี

2.3  โรงงานฟารม์เลี?ยงเป็ด 

โรงงานเลี9ยงพอ่แมพั่นธุเ์ป็ด บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 122.1 ไมม่ ี

โรงงานเลี9ยงเป็ด บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 161.9 ไมม่ ี

รวม 284  

2.4  โรงฟกั  

โรงฟักไขเ่ป็ด บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 64.1 ไมม่ ี

2.5  อาคารสํานกังาน  

อาคารสํานักงาน บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 302.6 ไมม่ ี

3. เครื�องจกัร และอปุกรณ ์ 

โรงงานเลี9ยงพอ่แมพั่นธุเ์ป็ด บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 13.9 ไมม่ ี

โรงงานเลี9ยงเป็ด บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 50 ไมม่ ี

โรงงานผลติอาหารเป็ด บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 35.8 ไมม่ ี

โรงงานชําแหละเป็ด โรงงานผลติสนิคา้
สําเร็จรปู และโรงผลติขนเป็ด 

บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 256.2 ไมม่ ี

โรงฟักไขเ่ป็ด บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 22.2 ไมม่ ี

รวม 378.1  

4. อื�นๆ  

เฟอรน์เิจอร ์ฮารด์แวร ์และ ยานพาหนะ บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 21.2 ไมม่ ี

งานระหวา่งกอ่สรา้ง บรษัิทฯ เป็นเจา้ของ 20.3 ไมม่ ี

รวม 41.5  

 

4.1.3 สนิทรพัยถ์าวรหลกัของกลุม่บรษิทั DTH 

 

ประเภทสนิทรพัยถ์าวร 
มูลคา่ทางบญัช ี 

(ลา้นบาท) 
ที�ดนิ 263.91 
สว่นปรับปรุงที�ดนิ - 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร* 429.11 
เครื�องจักร 67.15 
เครื�องมอื และอปุกรณ์ - 
สนิทรัพยถ์าวรอื�นๆ** 32.98 
สนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้ง - 
รวมสนิทรพัยถ์าวร 793.15 

 
หมายเหต:ุ  * อาคารและสว่นปรับปรุงอาคารในสว่นของโรงฟัก และโรงงานชําแหละเป็ดที� DTH ลงทนุสรา้งเองจงึ 
                   เป็นสว่นที�ไม่ตอ้งเสยีคา่เชา่เพิ�มเตมิใหแ้กผู่ใ้หเ้ชา่ 
 **  สนิทรัพยถ์าวรอื�นๆ หมายถงึ เครื�องตกแตง่ เครื�องใชส้าํนักงาน และยานพาหนะ 
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เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดูแลกจิการ ฉบบัเต็ม และจรรยาบรรธุรกจิ ฉบบัเต็ม 

                         ทีบ่รษิทัไดจ้ดัท า 
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เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จํากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแรน้ช์ จํากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซึ"งเป็น
ผูท้รงคณุวฒุจํิานวน 3 ทา่น ดงัรายชื"อตอ่ไปนี. 

 
1. นายคณุากร    เมฆใจด ี  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางพรพรรณ  บญุชยัศร ี   กรรมการตรวจสอบ  
3. รศ.ดร.ภรณี    ภัทรานวชั  กรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุทั .งสิ.นจํานวน 8 ครั.ง โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชมุของ
คณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นจะปรากฎอยู่ในหัวขอ้ “โครงสรา้งการกํากับดแูลกจิการ” โดยไดม้กีารหารอืร่วมกับ
ฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชใีนเรื"องที"เกี"ยวขอ้ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏบิตัหินา้ที"ไดด้งันี. 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 2564 ทั .งในส่วนงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวม ร่วมกับฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชกีอ่นนําเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ซึ"งผลจาก
การสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงนิดังกล่าวไดจั้ดทําขึ.นอย่างถูกตอ้งเป็นไปตาม
หลกัการบญัชทีี"รับรองโดยทั"วไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

2. การสอบทานประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี2ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความ
เสี"ยง ผ่านการกํากับดแูลและการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบัญช ีโดยได ้
สนับสนุนและสง่เสรมิความเป็นอสิระในการทํางานของผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชอีย่างเต็มที" และใหนํ้าผล
การประเมนิความเสี"ยงมาใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ เพื"อลดโอกาสที"จะทําใหก้ารดําเนนิงานของบรษัิทเกดิ
ความเสยีหาย และไดป้ระชมุหารอืกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญช ีเพื"อพจิารณาประเด็นขอ้เสนอแนะที"สําคัญ 
เสนอใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื"อเพิ"มประสทิธิภาพในการดําเนินงานและการควบคุมภายใน 
ตลอดจนตดิตามผลการปฏบิัตงิานตามระบบงานที"ไดม้กีารปรับปรุงและพัฒนาแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่
ระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสี"ยงของบรษัิทมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 

3. รายงานที2เกี2ยวโยงหรอืรายการที2อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการที"เกี"ยวโยงกันหรอืรายการที"อาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดย
ยดึหลักความสมเหตสุมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ เป็น
แนวทาง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกลา่วเป็นรายการที"สมเหตสุมผล เป็นปกตทิางธุรกจิ และมกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ถกูตอ้งและครบถว้น ตามเงื"อนไขที"ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยกําหนด 

4. การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที2
เกี2ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
บรษัิทฯ จัดใหม้กีารตดิตาม วเิคราะห ์และรายงานการเปลี"ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบตา่ง ๆ ที"เกี"ยวขอ้งกับ
บรษัิทฯ และดําเนินการใหบ้รษัิทฯ ถอืปฏบิัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ นั.นอย่างถูกตอ้ง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ฝ้าตดิตามจากการสอบทานงานตา่งๆ เพื"อใหม้ั"นใจวา่บรษัิทฯ ไดถ้อืปฏบิัตติามขอ้กฎหมายตา่ง ๆ ที"
เกี"ยวขอ้ง ทั .ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกจิ
ของบรษัิทฯ ทั .งนี. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่บรษัิทฯ ไดถ้อืปฏบิัตติามกฎหมาย และกฎระเบยีบที"บังคับใชก้ับ
บรษัิทฯ แลว้ 
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5. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลอืกผูส้อบบัญชจีากภายนอกของบรษัิทฯ รวมทั .งค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี โดยในปีที"ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน รวมทั .งความรูแ้ละความ
เชี"ยวชาญของผูส้อบบัญช ีคณะกรรมการตรวจสอบจงึมมีตเิสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื"อขออนุมัตทิี"ประชมุผูถ้อื
หุน้แต่งตั .ง นางสาวสนิีนารถ จริะไชยเขื"อนขันธ ์จากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 
รวมทั .งเสนออนุมัตคิา่ตอบแทนการสอบบัญชสีาํหรับปี 2564 

6. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผลการปฏบิัตงิานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นวา่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้ฏบิัตคิรบถว้นตามกฎบัตรฯ และไดร้ายงานผลการปฏบิัตงิาน รวมทั .งนําเสนอขอ้เสนอแนะ แจง้ให ้
คณะกรรมการบรษัิททราบทกุครั.งที"มกีารประชมุ 

สรุปโดยภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษัทฯ มี
จริยธรรม ความมุ่งมั"นในการปฏิบัติหนา้ที"เพื"อใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกทั .งไดใ้ห ้
ความสําคัญอย่างยิ"งต่อการดําเนินงานภายใตร้ะบบการกํากับดูแลกจิการที"มีประสทิธผิล โปร่งใสและเชื"อถอืได ้
รวมทั .งมรีะบบควบคุมภายในที"เหมาะสมเพียงพอ อกีทั .งมีรายงานทางการเงนิที"เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีี"
รับรองทั"วไป และกฎหมาย กฎระเบยีบที"เกี"ยวขอ้ง 

 

 

 

 นายคณุากร    เมฆใจด ี
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

         

บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

18/1 หมู ่12 ถนนสายหลงัวดับางพลใีหญใ่น  

ต าบลบางพลใีหญ ่อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

Tel : 66-2175-7200 

www.bangkokranch.com 
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