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ห่างกันแต่ไปด ้วยกัน ปี ทไี่ ม่เหมือนใคร
บริษัทขอขอบคุณอย่างสูง สาหรั บการสนั บสนุ นอย่างต่อเนื่องต่อ กลุ่ม บริษั ท
บางกอกแร ้นช์
ในปี 2564 ไวรัสโคโรน่าทีก
่ ลายพันธุ์ทเี่ รียกว่าเดลต ้า แพร่กระจายไปทั่ว โลก
ท าให ้เกิด การเปลี่ย นแปลงและความยุ่ ง ยากต่อ เศรษฐกิจ โลก มีก ารจ ากั ด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนั กหน่ วงไปทั่วโลกเพื่อป้ องกันการแพร่กระจาย
้ และไม่มวี แ
้ สุดของไวรัสนี้
ของการติดเชือ
ี่ ววของการสิน
ในการหาหนทางจั ด การกับ อุป สรรคในท่ามกลางความไม่แ น่ น อนนี้ บริษัทได ้พบโอกาสในการปรั บปรุง ปกป้ อง
รวบรวม และเติบโตอย่างต่อเนือ
่ ง
รายได ้จากการขายเพิ่ม ขึ้น ร อ
้ ยละ 17.4 เมื่อ เทีย บกั บ ปี ก่ อ นจากการปรั บ ปรุ ง และเพิ่ม ช่อ งทางการขาย ผล
ประกอบการดีขน
ึ้ จากการดาเนินการควบคุมและรั บรู ้กลไกของต ้นทุนขาย ในท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกทีไ่ ม่
เอือ
้ อานวยนี้ เราได ้ทบทวนโครงสร ้างองค์กรภายในบริษัท เพือ
่ ปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจของหน่วยงานในกลุม
่
บริษัท ดังนั น
้ ในปี ทีผ
่ ่านมานี้ บริษัท บางกอกแร ้นช์ ได ้ต ้อนรับ บริษัท แซตส์ (ไทยแลนด์) จากัด มาเป็ นหุ ้นส่วนใน
บริษัทย่อยซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโรงงานผลิตอาหารของเรา เพือ
่ เสริมความแข็งแกร่งของตลาดการเพิม
่ มูลค่าในการ
จัดจาหน่ายของผลิตภัณฑ์ปรุงสุก
่ มั่นอย่างยิง่ ว่าเป็ นรากฐานความสาเร็ จ
ในปี นี้เรามุ่งเน ้นทีจ
่ ะปรั บปรุงองค์กรของเราในด ้านธรรมาภิบาล ซึง่ เราเชือ
่ าว จากสมาคมส่งเสริม
ของกลุม
่ บริษัทระยะยาวเรายินดีทจ
ี่ ะแจ ้งว่าบริษัทได ้รับการจัดขัน
้ ด ้านธรรมาภิบาลทีร่ ะดับสีด
สถาบันกรรมการบริษั ทไทย (IOD) นอกจากนี้บริษั ทยัง เพิม
่ การบริหารจัด การและความรู ้เรื่องการพั ฒนาองค์ก ร
อย่างยั่งยืน
ในการต่อสู ้กับการระบาดของไวรัสนี้ กลุม
่ บริษัทให ้ความสาคัญสูงสุดเพือ
่ ให ้มีความปลอดภัยต่อพนั กงาน คูค
่ ้า และ
ลูก ค ้าทั ง้ หมด บริษั ทได ้ลงทุ น อย่ า งเต็ ม ที่ใ นอุ ป กรณ์ และสิง่ อ านวยความสะดวกตามมาตรการการป้ องกั น ที่
หน่วยงานของรัฐกาหนดแนวปฏิบต
ั ไิ ว ้
บริษัทต ้องเผชิญความท ้าทายต่างๆ ในปี นแ
ี้ ละทีค
่ าดว่าจะเป็ นในปี ต่อๆไป หากยังไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงสถานการณ์
การตลาดในประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ โดยต ้องเผชิญกับการขาดแคลนแรงงาน ต ้นทุนการขนส่ง และต ้นทุน
ราคาอาหารทีเ่ พิม
่ ขึน
้
แม ้ว่าช่วงสองสามปี ทีผ
่ า่ นมาจะมีความยากลาบาก บริษัทได ้มีการฟื้ นตัวในแนวโน ้มทีด
่ แ
ี ละเติบโตอย่างต่อเนือ
่ งเมือ
่
เทีย บกับ ปี ทีผ
่ ่า นมา ในอนาคตความต ้องการบริโ ภคโปรตีน จากเนื้อ สัต ว์จ ะเพิ่ม สูง ขึน
้ ทั่ว โลก โดยบริษั ทอยู่ ใ น
ตาแหน่งทีเ่ หมาะสมสาหรับการเป็ นผู ้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตเนือ
้ เป็ ดทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูง

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
ประธานกรรมการ

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
้ ยุโรป
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บริษัท Duck-To Holding BV (DTH) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นผู ้นำในกำร
ผลิตเนือ
้ เป็ ดคุณภำพสูงครบวงจรในทวีปยุโรป และกำลังขยำยไปยังตลำดอืน
่ ๆ
ื่ เสียงและขนำดใหญ่ทส
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพือ
่ เป็ นหนึ่งในผู ้ผลิตเป็ ด ทีม
่ ช
ี อ
ี่ ด
ุ
ในทวีปยุโรปและประเทศอังกฤษ
ในช่วงหลำยปี ทีผ
่ ่ำนมำ บริษัทสำมำรถเพิม
่ กำลังกำรผลิตเป็ น 8 ล ้ำนตัวตัวปี
และมีบ ริษั ทย่ อ ยในประเทศโคโซโวเพื่อ ผลิต สิน ค ้ำจำกผลิต ภั ณ ฑ์เ ป็ ด ซึง่
ปั จจุบน
ั DTH เป็ นหนึง่ ในผู ้ผลิตเป็ ดรำยใหญ่สด
ุ ในทวีปยุโรป และเป็ นผู ้นำด ้ำน
ส่วนแบ่งกำรตลำดในตลำดสินค ้ำระดับพรีเมียม
้ ไวรั ส โควิด 19 ในเดือนมีนำคม 2563 มีผลกระทบรุนแรงต่อตลำดโรงแรม ภัตตำคำร กำร
กำรแพร่ระบำดของเชือ
จัดเลีย
้ ง ซึง่ ต ้องหยุดดำเนินกำรทัง้ ทวีปยุโรป บริษัทต ้องหยุดกำรผลิต โดยปิ ดโรงเชือดในเดือนพฤษภำคมเป็ น
เวลำกว่ำห ้ำเดือน ซึง่ ช่วงเวลำดังกล่ำวช่วยให ้บริษัทลดสินค ้ำคงเหลือทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จำกกำรขำยทีล
่ ดลงได ้
ในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทวิชมำนในเยอรมันนี ซึง่ เป็ นคูแ
่ ข่งด ้ำนรำคำ ได ้หยุดกำรผลิตลง รวมทัง้ บริษัทเชอรี่ แวล
ลี่ ในอังกฤษ ก็หยุดกิจกรรมกำรเชือดเป็ ดลง ซึง่ กำรหยุดกิจกรรมของคูแ
่ ข่งนีไ้ ด ้เปิ ดโอกำสให ้บริษัทขยำยตลำดเข ้ำ
ไปในเยอรมันนี อังกฤษ สแกนดินำเวีย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในตลำดค ้ำปลีกของประเทศดังกล่ำว
สินค ้ำจำกบริษัทย่อยของบริษัทในโคโซโวได ้รั บกำรอนุ มัตแ
ิ ละส่งออกไปยังตลำดอียูในเดือนตุลำคม และสินค ้ำ
่ องปี 2563 ด ้วยเช่นกัน
จำกบำงกอกแร ้นช์ก็ได ้รับกำรอนุมัตส
ิ ำหรับตลำดอียู โดยมีกำรส่งออกในไตรมำสสีข
้ ปี 2563 หลำยประเทศในยุโรปได ้รั บผลกระทบจำกโรคไข ้หวัดนก ทำให ้มีควำมต ้องกำรไข่และเนื้อเพิม
ณ สิน
่ ขึน
้
และบริษัทสำมำรถปรับรำคำขำยขึน
้ ได ้เมือ
่ เทียบกับปี ก่อน บริษัทลดกำรผลิตในช่วงต ้นปี 2564 และเพิม
่ กำลังกำร
ผลิตไปสูร่ ะดับปกติในช่วงปลำยปี
หลังจำกกำรติดตัง้ แผงเซลล์พลังงำนแสงอำทิตย์กว่ำ 12,000 แผ่นบนหลังคำอำคำรฟำร์ม และโรงชำแหละเนื้อ
้ ลงในปี 2562 ทำให ้บริษัทเป็ นผู ้ประกอบกำรสำยกำรผลิตทีม
เป็ ดซึง่ เสร็ จสิน
่ ส
ี ถำนะสมดุลในกำรใช ้พลังงำน เป็ น
กำรส่งมอบให ้สังคมในเรือ
่ งของควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ในปี 2564 บริษัทเพิม
่ สัดส่วนกำรร่วมทุนเป็ นร ้อยละ 77.5 ในบริษัท Weng Fat ประเทศโคโซโวในยุโรปตะวันออก
เฉียงใต ้ โดยบริษัทแห่งนีใ้ ช ้เป็ ดดิบจำก DTH ในกำรผลิตอำหำรสำหรับตลำดในสหภำพยุโรป นอกจำกนี้ บริษัทได ้
้ ฟำร์มซึง่ มีกำลังผลิตเป็ ด 650,000 ตัวต่อปี เพือ
ลงทุนซือ
่ สนับสนุนควำมต่อเนือ
่ งของสำยกำรผลิต
บริษัทมีผลประกอบกำรทำงกำรเงิน ทีด
่ ใี นปี 2564 แม ้ว่ำจะได ้รั บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 โดยบริษัท
่ มรำคำ (EBITDA)
สำมำรถเพิ่ม ทั ง้ ปริม ำณและรำคำขำย ท ำให ้มีย อดก ำไรก่อ นดอกเบี้ย จ่ ำ ย ภำษี และค่ำ เสือ
มำกกว่ำแปดล ้ำนเหรียญยูโร ซึง่ เป็ นตัวเลขสูงสุดในประวัตก
ิ ำรดำเนินงำน และเป็ นกำรชดเชยผลขำดทุนทีเ่ กิดขึน
้
ใน 2 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำ
ในขณะทีร่ ำคำขำยเพิม
่ สูงขึน
้ ได ้นี้ ก็มก
ี ำรเพิม
่ ขึน
้ ของรำคำอำหำรสัตว์และรำคำพลังงำนในช่วงครึง่ ปี หลัง ทำให ้ต ้อง
้ เป็ ดจำกเกษตรกรคูส
ั ญำไปด ้วยเช่นกัน
ขึน
้ รำคำรับซือ
่ ญ
ทัง้ นี้ สิง่ เหล่ำนี้จะเกิดขึน
้ ไม่ได ้ หำกไม่มค
ี วำมพยำยำมอย่ำงทุ่มเทของพนั กงำนและเกษตรกรคู่สัญญำ ซึง่ ให ้กำร
สนั บ สนุ น บริ ษั ทในช่ ว งเวลำที่ย ำกล ำบำกจำกผลของสถำนกำรณ์ โ ควิด 19 และกำรด ำเนิ น งำนในช่ ว งที่ม ี
่ มั่นว่ำจะทำเช่นนีต
ผลตอบแทนตำ่ ข ้ำพเจ ้ำขอขอบคุณสำหรับงำนทีพ
่ วกเขำได ้ทำมำ และเชือ
้ อ
่ ไป

นำยเคิรด
์ จอง ทอมำเซ่น
กรรมกำรผู ้จัดกำร Duck-To Holding BV

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

สว่ นที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุม
่ บริษ ัท
1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายธุรกิจ
่ วชาญในการดาเนินธุรกิจเลีย
กลุม
่ บริษัทเป็ นผู ้เชีย
้ งเป็ ดและอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดแบบครบวงจร
จึงมุ่งเน ้นในการผลิตสินค ้าทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีเยีย
่ ม บริษัทมีโรงเลีย
้ งเป็ ดแบบปิ ดทีไ่ ด ้มาตรฐาน พร ้อมด ้วยเทคโนโลยีท ี่
ทันสมัย ซึง่ ทาให ้สามารถควบคุมโรคติดต่อ ทัง้ ยังมีทม
ี สัตวแพทย์และสัตวบาลดูแลสุขภาพเป็ ดอย่างใกล ้ชิด มีการ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ มีการดาเนินธุรกิจ ด ้วยการเอาใจใส่แ ละมีค วาม
รั บ ผิด ชอบต่อ ชุม ชน สัง คม และสิง่ แวดล ้อม เพื่อ สร ้างการเติบ โตอย่า งยั่ งยืนในระยะยาวต่อ ไปซึง่ ถือ เป็ นสิง่ ทีม
่ ี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อกลุม
่ บริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่ ม บริษั ทบางกอกแร น
้ ช์ เป็ นผู น
้ าในธุ ร กิจ ผลิต อาหารจากเนื้ อ เป็ ดแบบครบวงจร โดยด าเนิ น ธุ ร กิจ เกษตร
อุต สาหกรรมและผลิต อาหารจากเนื้อ เป็ ดทีม
่ ีคุณ ภาพในระดับ พรีเมี่ย ม ธุร กิจ ของกลุ่ม บริษั ทในปั จ จุบัน สามารถ
จาแนกออกเป็ น 6 ประเภท ได ้แก่ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ (Parent Stock Farm) 3)
ธุรกิจโรงฟั ก (Hatchery) 4) ธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนื้อ (Commercial Farm and Contract Farm) 5) ธุรกิจโรงงาน
ชาแหละและแปรรูป (Slaughterhouse and Food Processing) และ 6) ธุรกิจค ้าปลีก (Retail Business)
ขอบเขตในการด าเนิ น ธุ ร กิจ จ าแนกออกเป็ น 2 ส่ว นหลั ก คือ กิจ การในประเทศไทย และกิจ การในประเทศ
เนเธอร์แลนด์
กิจการในประเทศไทย
กิจการในประเทศไทยก่อตัง้ ขึน
้ ในปี พ.ศ. 2527 เป็ นการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อ
เป็ ดแบบครบวงจร ทัง้ เพือ
่ จาหน่ายในประเทศ และเพือ
่ การส่งออกไปยัง 20 ประเทศใน 3 ทวีปทั่วโลก กิจการใน
ประเทศไทยมีกระบวนการผลิตแบบครบวงจร เริม
่ ตัง้ แต่ธุรกิจต ้นน้ าถึงธุรกิจปลายน้ า โดยผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดของ
บริษัทฯ ถูกจัดจาหน่ ายภายใต ้เครื่องหมายการค ้า “บางกอกแร ้นช์” "Dalee" และ "Duck Delight" หรือภายใต ้
เครือ
่ งหมายสินค ้าอืน
่ ๆ ตามทีก
่ าหนดโดยลูกค ้าของบริษัทฯ ปั จจุบันบริษัทฯ เป็ นหนึง่ ในผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์เป็ ดแบบ
อุตสาหกรรมสองรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในประเทศไทย

โครงสร ้างการประกอบกิจการแบบครบวงจรในประเทศไทย
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กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็ นการประกอบธุรกิจเกษตรอุต สาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ ดคล ้ายกั บ
กิจการในประเทศไทยยกเว ้นธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ทก
ี่ จ
ิ การในประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่ได ้ทา โดยผลิตภัณฑ์เนื้อ
เป็ ดของบริษั ทย่ อ ยได ้จั ด จ าหน่ า ยภายใต ้เครื่อ งหมายการค ้า “Duck-To”, “Duck-To Smul”, “Canature” หรือ
ภายใต เ้ ครื่ อ งหมายการค า้ อื่น ๆ ตามที่ก าหนดโดยลู ก ค า้ ของบริ ษั ทย่ อ ย ทั ้ง นี้ สิน ค า้ ที่ถู ก ผลิต ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ประกอบไปด ้วยผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดแช่แข็ง อาหารพร ้อมปรุง ซึง่ ส่วนมากจะถูกจาหน่ายในทวีปยุโรป
ปั จจุบัน กลุ่มบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็ นหนึ่งในผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์เป็ ดเนื้อแบบอุตสาหกรรมรายใหญ่
ทีส
่ ด
ุ ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ั ัศน์ พ ันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
1.1.1 วิสยท

ั ัศน์ธุรกิจ
วิสยท
่ ถือของโลก
กลุม
่ บริษัทมุง่ มั่นทีจ
่ ะเป็ นผู ้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเป็ ดทีน
่ ่าเชือ

พ ันธกิจ
กลุม
่ บริษัทจะสร ้างรากฐานธุรกิจทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่าและยั่งยืนด ้วยผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพจากเป็ ด โดยยึดถือความพึงพอใจของ
ลูกค ้า และคานึงถึงการสร ้างคุณประโยชน์ให ้กับผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง รวมถึงสาธารณชนทั่วไป โดยตระหนั กถึงด ้าน
สิง่ แวดล ้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษั ทภิบาล (Governance) ในการปฏิบต
ั พ
ิ ันธกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์
เป้าหมาย
่ ารเติบโตของมูลค่าผู ้ถือหุ ้น
มูลค่าบริษัทและผู ้ถือหุ ้น: ขยายกลุม
่ ธุรกิจได ้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึง่ จะนาไปสูก
ในระยะยาว
ลูกค ้าและผู ้บริโภค: สามารถนาเสนอสินค ้าและผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ค่าและยอดเยีย
่ มต่อลูกค ้าของบริษัทฯ
พนักงานและองค์กร: เสริมสร ้างให ้พนักงานมีความรู ้และความสามารถอยูใ่ นองค์กรอย่างมีความสุข
สังคมและสิง่ แวดล ้อม: มีความรับผิดชอบและสร ้างประโยชน์ตอ
่ สังคมและสิง่ แวดล ้อม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ด ้านการตลาด
เจาะตลาดลูก ค ้าในประเทศ ผ่า น 3 ช่อ งทางหลัก ได ้แก่ การขายผ่า นกลุ่ม ลูก ค ้าโรงแรมและร ้านอาหาร
(Horeca) ลูกค ้าขายส่ง และร ้านค ้าปลีก เช่น ร ้านไฮเปอร์มาร์เก็ต
ขยายฐานลูกค ้าต่างประเทศต่อเนื่อง ทัง้ ตลาดส่งออกหลักในทวีปยุโรป และในตลาดส่งออกแห่งใหม่ มุง่ มั่น
ทีจ
่ ะเป็ นผู ้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนือ
้ เป็ ดทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ และสร ้างอัตรากาไรทีส
่ งู ให ้แก่บริษัทฯ
่
่ งทางในการขาย
ร่วมลงทุน หรือเป็ นพั นธมิตร กับกิจการอืน
่ ทีม
่ ค
ี วามเชีย วชาญในตลาดค ้าปลีก หรือมีชอ
สินค ้าถึงผู ้บริโภคโดยตรง เพือ
่ ทีจ
่ ะสามารถช่วยกระจายผลิตภัณฑ์หรือสินค ้าหลักของบริษัทฯ
กลยุทธ์ด ้านผลิตภัณฑ์
ต่อยอดความสาเร็ จของบริษัทฯ ผ่านการสร ้างตราสินค ้าอย่างเข ้มแข็ง เช่น สินค ้าตรา “Dalee”, “บางกอก
แร ้นช์”, “Canature” และอืน
่ ๆ
พัฒนานวัตกรรมสินค ้า และสร ้างสินค ้าใหม่ๆ จากผลิตภัณฑ์เนือ
้ เป็ ด
กลยุทธ์ด ้านการดาเนินงาน
เพิม
่ ศักยภาพในการผลิตของบริษัทฯ ตัง้ แต่กระบวนการผลิตต ้นน้ า ทัง้ ในส่วนธุรกิจอาหารสัตว์ พ่อพันธุแ
์ ม่
พันธุแ
์ ละธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ด
ปรับการใช ้กาลังการผลิตของโรงงานผลิตในประเทศไทยและในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยผลิตสินค ้าตาม
ลักษณะผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ลาดในภูมภ
ิ าคนัน
้ ต ้องการ
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เน ้นการแบ่งปั นความรู ้และประสบการณ์ภายในองค์กร มีการทางานร่วมกันระหว่างธุรกิจทีป
่ ระเทศไทยและ
ประเทศเนเธอร์แลนด์
้ จัดหาผลิตภัณฑ์สาหรับทัง้ กลุม
ลดต ้นทุนผ่านการจัดซือ
่ บริษัท และเพิม
่ อานาจการต่อรองกับผู ้ขาย
เสาะหาโอกาสในการขยายธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปอาหารจากเนือ
้ เป็ ดในต่างประเทศ
1.1.2 การเปลีย
่ นแปลงและพ ัฒนาการทีส
่ าค ัญ
ปี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2564

เหตุการณ์
บริษัทฯ เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
กลุม
่ บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ฟู้ ด ซิต ี้ จากัด เมือ
่ วันที่ 28 เมษายน 2559 ด ้วยทุนจดทะเบียน
เริม
่ แรก 400 ล ้านบาท เพือ
่ ทาการขยายธุรกิจด ้านการแปรรูปอาหาร
กลุ่ม บริษั ทจดทะเบีย นจั ด ตัง้ บริษั ท คราวน์ อีเ กิล
้ จ ากัด เมื่อ วัน ที่ 5 ตุล าคม 2559 ด ้วยทุน จด
ทะเบียนเริม
่ แรก 10 ล ้านบาท เพือ
่ ทาการขยายธุรกิจในด ้านร ้านอาหารและร ้านกาแฟ
กลุ่ ม บริ ษั ทจดทะเบีย นจั ด ตั ้ง BR Investment (Hong Kong) Company Limited โดยมี ทุ น จด
ทะเบียน 100,000 เหรียญฮ่องกง ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยมีจุดประสงค์เพือ
่ รองรับการลงทุน
ในต่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต
กลุม
่ บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท วินไทย ฟู้ ด (ฮ่องกง) จากัด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ด ้วย
ทุนจดทะเบียนชาระแล ้วเริม
่ แรก 1 ล ้านเหรียญฮ่องกง ซึง่ ต่อมามีการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว
เป็ น 2.2 ล ้านเหรียญฮ่องกง โดยมีจด
ุ ประสงค์เพือ
่ ประกอบธุรกิจ ผลิตอาหารและ นาเข ้าและส่งออก
จัดจาหน่ายสินค ้า และผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศฮ่องกง
กลุม
่ บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เอ็นเอส เดลิคาเทสเซน จากัด ในวันที่ 14 มิถน
ุ ายน 2560 ด ้วย
ทุน จดทะเบีย นมูล ค่า 100 ล ้านบาท (ปั จ จุบัน ช าระแล ้ว 85 ล ้านบาท) เพื่อ ประกอบธุร กิจ แปรรู ป
อาหารทีท
่ าจากเนือ
้ สัตว์ชนิดต่างๆ
ร่วมลงทุนในบริษัท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ ส์ จากัด เมือ
่ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยได ้ชาระค่าหุ ้นเป็ น
จ านวนเงิน รวม 329 ล ้านบาท โดยมีสัด ส่ว นการถือ หุ ้น 41% เพื่อ ประกอบธุร กิจ ร ้านอาหาร และ
ภัตตาคาร
จาหน่ายหุ ้นของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ และจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย
่ ว่า บริษั ท วิน ไทย ฟู๊ด จ ากัด ในวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ด ้วยทุน จดทะเบีย นเริม
ชือ
่ แรก 200
ล ้านบาท เพื่อรองรั บการดาเนินงานของโรงชาแหละแห่งใหม่ ซึง่ ต่อมาได ้เพิม
่ ทุนจดทะเบียนเมือ
่
วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็ นจานวน 1,000 ล ้านบาท (ปั จจุบน
ั ชาระแล ้ว 1000 ล ้านบาท)
เมือ
่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิม
่ ทุนจดทะเบียนใน บริษัท ฟู้ ด
ซิต ี้ จากัด จากเดิม 400 ล ้านบาท เป็ น 800 ล ้านบาท (ปั จจุบน
ั ชาระแล ้ว 800 ล ้านบาท) เพือ
่ รองรับ
การดาเนินธุรกิจในอนาคต
้ หุ ้น Weng Fat
เมื่อ วัน ที่ 2 พฤศจิก ายน 2561 Tomassen Duck-to B.V. (บริษั ทย่อ ย) ได ้เข ้าซือ
Poultry (Kosovo) Sh.P.K. ร ้อยละ 31 ด ้วยมูลค่าเงินลงทุน 310 ยูโร ทาให ้สัดส่วนการถือ หุ ้นใน
บริษัทดังกล่าวเพิม
่ จากร ้อยละ 29 เป็ นร ้อยละ 60
บริษัท วินไทย ฟู้ ด จากัด (บริษัทย่อย) ดาเนินการก่อสร ้างโรงชาแหละแห่งใหม่ ทีจ
่ ังหวัดสระแก ้ว
เพือ
่ เริม
่ ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2564
ั่ ส์ (ไทยแลนด์) จากัด ให ้กับกิจการทีไ่ ม่เกีย
จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แซตส์ ฟู้ ด โซลูชน
่ วข ้อง
กัน คิดเป็ นร ้อยละ 84.97 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ บริษัทได ้รับชาระเงินค่าหุ ้นและโอนหุ ้นสามัญของ
บริษัทดังกล่าว ให ้กับกิจการทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกันเรียบร ้อยแล ้ว เมือ
่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
้ หุ ้นของบริษัท Weng Fat Poultry (Kosovo)
บริษัท Tomassen Duck-To B.V. (บริษัทย่อย) ได ้ซือ
Sh.P.K. ด ้วยมูลค่าเงินลงทุน 0.1 ล ้านยูโร ส่งผลให ้สัดส่วนการถือหุ ้นในบริษัทดังกล่าวเพิม
่ ขึน
้ จาก
เดิมร ้อยละ 60 เป็ นร ้อยละ 77.59
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1.1.3 ข้อมูลบริษ ัท
่ บริษ ัท:
ชือ

บริษัท บางกอกแร ้นช์ จากัด (มหาชน)
ทีอ
่ ยู่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-175-7200, โทรสาร: 02-175-7222
เว็บไซด์ : www.bangkokranch.com

ทุนจดทะเบียน: 4,569,643,720 บาท
ประกอบด ้วยหุ ้นสามัญ 913,928,744 หุ ้น
มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 5 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็ มมูลค่า : 4,567,232,790 บาท
ประกอบด ้วยหุ ้นสามัญ 913,446,558 หุ ้น
มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 5 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

นิตบ
ิ ุคคลทีบ
่ ริษ ัทถือหุน
้ ทางตรง :
บริษ ัท

ล ักษณะธุรกิจ

อ ัตราการถือหุน
้
ทางตรง

ทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล้ว

ธุรกิจลงทุน

99.99

904,489,230 บาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
90,448,923 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท)

บริษัท บีอาร์ การเกษตร จากัด

ธุรกิจเลีย
้ งเป็ ด

99.99

100,000,000 บาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
20,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 10 บาท
ชาระแล ้วร ้อยละ 50)

บริษัท บีเอ็ม การเกษตร จากัด

ธุรกิจเลีย
้ ง
เป็ ดเนือ
้

48.00

หุ ้นสามัญ : 5,000,000 บาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ
จานวน 50,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท)
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ : 180,000 บาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้น
บุรม
ิ สิทธิ 1,800 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท)

BR Investment (Hong Kong)
Company Limited

ธุรกิจลงทุน

100.00

1,660,000 เหรียญฮ่องกงดอลลาร์ (แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สามัญจานวน 1,660,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1
เหรียญฮ่องกงดอลลาร์ ชาระแล ้วร ้อยละ 100)

บริษัท คราวน์ อีเกิล
้ จากัด

ธุรกิจอาหาร

99.99

7,500,000 บาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
100,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท
ชาระแล ้วร ้อยละ 75)

ธุรกิจผลิตอาหาร

99.99

85,000,000 บาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
1,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท
ชาระแล ้วร ้อยละ 85)

ธุรกิจแปรรูป
เนือ
้ สัตว์

99.99

1,000,000,000 บาท (แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
10,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท)

บริษัท อนาทิส ฟู้ ดส์ จากัด

บริษัท เอ็นเอส เดลิคาเทสเซน
จากัด
บริษัท วินไทย ฟู้ ด จากัด
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1.2 ล ักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร ้างรายได ้สาหรับปี 2562 – 2564 สามารถสรุปได ้ดังนี้
2564
ล้านบาท
ร้อยละ
กิจการในประเทศไทย
รายได ้จากธุรกิจต ้นน้ า
รายได ้จากธุรกิจปลายน้ า
รายได ้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้สท
ุ ธิจากกิจการในประเทศไทย
กิจการในในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายได ้จากธุรกิจต ้นน้ า
รายได ้จากธุรกิจปลายน้ า
รวมรายได้จากกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
กิจการทีส
่ น ับสนุนการประกอบธุรกิจ
รายได ้จากกิจการทีส
่ นับสนุนการประกอบธุรกิจ
รวมรายได้

2563
ล้านบาท
ร้อยละ

2562
ล้านบาท
ร้อยละ

1,809
3,019
(939)
3,889

25
42
(13)
54

2,043
2,882
(862)
4,063

33
47
(14)
66

1,998
3,254
(888)
4,364

27
43
(12)
58

755
2,025
2,780

10
28
38

460
1,121
1,581

7
18
25

810
1,762
2,572

11
23
34

591
7,260

8
100

542
6,186

9
100

632
7,568

8
100

1.2.2 ข้อมูลเกีย
่ วก ับผลิตภ ัณฑ์
กลุ่ม บริษั ทฯ ประกอบธุ ร กิจ ผลิต อาหารจากเนื้ อ เป็ ดแบบครบวงจร โดยด าเนิน ธุ ร กิจ แบบเกษตรอุต สาหกรรม
ครอบคลุมจากธุรกิจต ้นน้ า (ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจโรงฟั ก และธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนื้อ) ไป
จนถึงธุรกิจปลายน้ า (ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปเนื้อเป็ ด เพือ
่ จาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ ดทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพให ้แก่
ผู ้บริโ ภค) ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ หลัก ของกลุ่ม บริษั ทสามารถจ าแนกได ้ออกเป็ น 2 ส่ว นตามฐานการผลิต
กิจการในประเทศไทย และกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
กิจการในประเทศไทย
บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตเนื้อเป็ ดแบบครบวงจรในประเทศไทยเพื่อจาหน่ายสินค ้าทัง้ ในและต่างประเทศ โดย
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจาแนกออกเป็ น 6 ธุรกิจหลัก คือ
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed)
2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ (Parent Stock Farm)
3) ธุรกิจโรงฟั กไข่ (Hatchery)
4) ธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้ (Commercial Farm and Contract Farm)
5) ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูป (Slaughterhouse and Food Processing)
6) ธุรกิจอืน
่ ๆ (Others)
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รายได้จากการขายของบริษ ัทฯ จากกิจการในประเทศไทย
2564

กิจการในประเทศไทย
รายได้จากธุรกิจต้นนา้
รายได้จากธุรกิจปลายนา้ (1+2)
รายได้จากการขายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์เนือ
้ เป็ ด
ผลิตภัณฑ์พลอยได ้และอืน
่ ๆ
รวมรายได้จากการขายผลิตภ ัณฑ์ใน
ประเทศ (1)
รายได้จากการส่งออกผลิตภ ัณฑ์ไปขาย
ในต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์เนือ
้ เป็ ด
ผลิตภัณฑ์พลอยได ้และอืน
่ ๆ
รวมรายได้จากการส่งออกผลิตภ ัณฑ์
ไปขายในต่างประเทศ (2)
รวมรายได้จากกิจการในประเทศไทย
รายได ้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้สท
ุ ธิจากกิจการในประเทศไทย

2563
ล้าน
ร้อยละ
บาท

ล้านบาท

ร้อยละ

1,809
3,019

46
78

2,043
2,882

1,912
275
2,187

49
7
56

619
213

2562
ล้านบาท

ร้อยละ

50
71

1,998
3,254

46
74

2,001
320
2,321

49
8
57

2,086
362
2,448

48
8
56

16
6

439
122

11
3

598
208

14
5

832
4,828

22
124

561
4,925

14
121

806
5,252

18
120

(939)

(24)

(862)

(21)

(888)

(20)

3,889

100

4,063

100

4,364

100

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกิจเป็ดครบวงจรของกิจการในประเทศไทย
Upstream)

Downstream)

การประกอบกิจการของบริษ ัทฯ
1) ธุรกิจอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์เพือ
่ ใช ้ในการเลีย
้ งพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด และเป็ ดเนือ
้ ทัง้ ของบริษัทฯ และ
ั ญาซึง่ ทาหน ้าทีร่ ับเลีย
ของเกษตรกรคูส
่ ญ
้ งเป็ ดให ้แก่บริษัทฯ
2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ บริษัทฯ นาเข ้าพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดทุกตัวจากต่างประเทศ เพือ
่ นามาเลีย
้ งและขยายพันธุ์
เป็ ดเนือ
้ จากไข่ของพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด
3) ธุรกิจโรงฟั กไข่ ผลผลิตไข่เป็ ดจากแม่พันธุจ
์ ะถูกนาเข ้าโรงฟั กไข่เพือ
่ ผลิตเป็ นลูกเป็ ดให ้แก่ฟาร์มเลีย
้ งเป็ ด
ั ญา
เนือ
้ ของบริษัทฯ และจาหน่ายให ้แก่เกษตรกรคูส
่ ญ
ั ญาในสัดส่วนประมาณร ้อยละ 90 ของกาลัง
4) ธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้ ปั จจุบน
ั ดาเนินการโดยเกษตรกรคูส
่ ญ
การผลิตเป็ ดเนื้อทัง้ หมด บริษัทฯ จึงมีนโยบายทีจ
่ ะเพิม
่ ฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้ ของตนเองมากขึน
้ ลดการพึง่ พา
ั ญาเพือ
จากเกษตรกรคูส
่ ญ
่ เพิม
่ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
5) ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปเนือ
้ เป็ ด เป็ ดเนือ
้ ทีเ่ ลีย
้ งจะถูกนามาสูโ่ รงงานชาแหละและแปรรูป ไปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น เป็ ดตัวแบบสด เป็ ดตัวแบบแช่แข็ง เนื้อเป็ ดแปรรูปพร ้อมปรุง เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุง
สุก ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์จากเป็ ดภายใต ้ตราสินค ้าของบริษัท หรือตราสินค ้าอืน
่ ๆ ตามทีล
่ ก
ู ค ้ากาหนด
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เพื่อจาหน่ ายให ้แก่ผู ้บริโภคทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสิน ค ้าของบริษัทฯ นั น
้ เป็ นทีร่ ู ้จักและ
ยอมรับในด ้านคุณภาพของเนือ
้ เป็ ดอย่างกว ้างขวาง

ทัง้ นี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจาแนกออกเป็ น 6 กลุม
่ ธุรกิจ คือ
1. ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์
การเลีย
้ งเป็ ดเพือ
่ การค ้า แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้ และ การเลีย
้ งเป็ ดไข่ โดยบริษัทฯ มีวต
ั ถุประสงค์
การเลีย
้ งเป็ ดเพือ
่ การผลิตและจาหน่ายเนือ
้ เป็ ดให ้แก่ผู ้บริโภคทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
พ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดนาเข ้าทีบ
่ ริษัทฯ ใช ้ในการเลีย
้ ง

ธุรกิจฟาร์มพ่ อ แม่พั นธุเ์ ป็ ดของบริษั ทฯ เริม
่ จากการน าเข ้าพ่ อ แม่พั นธุ์เ ป็ ดจากต่างประเทศ ลูกเป็ ดพ่อ แม่พั น ธุ์ท ี่
้ อุณหภูม ิ แสง
นาเข ้ามาจากต่างประเทศจะถูกนามาเลีย
้ งดูอย่างดี ในโรงเรือนแบบระบบปิ ดทีม
่ ก
ี ารควบคุมความชืน
สว่าง ปั จจุบัน บริษัทฯ มีฟาร์มพ่อแม่พันธุท
์ งั ้ หมด 8 แห่ ง ตัง้ อยู่ทจ
ี่ ังหวัดเพชรบูรณ์ 5 แห่ง จังหวัดระยอง 2 แห่ง
และชลบุรี 1 แห่ง ซึง่ ฟาร์มทุกแห่งได ้รั บใบรั บรองการปฏิบัต ท
ิ างการเกษตรทีด
่ ส
ี าหรั บฟาร์มเป็ ดเนื้อพ่ อแม่พั น ธุ์
ั ว์ และใบอนุญาตเป็ นสถานกักกันสัตว์ปีกเพือ
จากกรมปศุสต
่ นาเข ้าและส่งออก
ฟาร์มพ่อแม่พันธุข
์ องบริษัทฯ
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2. ธุรกิจโรงฟั กไข่
ไข่ทไี่ ด ้จากฟาร์มพ่อแม่พันธุจ
์ ะถูกนาส่งไปยังโรงฟั กไข่ทก
ุ วัน โดยไข่จะถูกนามาบ่มฟั กในสภาวะทีเ่ หมาะสม ด ้วย
เทคโนโลยีก ารฟั ก ไข่ทท
ี่ ัน สมั ย เพื่อให ้มีอัตราการฟั ก ไข่ทส
ี่ ูงและสม่าเสมอ ผลผลิตทีไ่ ด ้คือลูกเป็ ดอายุห นึ่ง วัน
้ โรค
(Day-Old Duck) ทีส
่ มบูรณ์ แข็งแรง และปลอดเชือ
แผนภาพแสดงการประกอบธุรกิจของโรงฟั กไข่

(Setter)

(Hatcher)

(DayOld Duck)

ธุ ร กิจ โรงฟั ก ไข่ เริ่ม ต ้นกระบวนการจากการคัด เลือ กไข่ท ี่ไ ม่ ไ ด ้มาตรฐานของบริษั ทฯ เพื่อ น าไปขายยั ง ลูก ค ้า
ภายนอกทัว่ ไป เช่น ไข่ทไี่ ม่ได ้ขนาด มีรอยร ้าว ผิวเปลือกบาง ขรุขระ รูปร่างผิดปกติ บุบหรือมีรอยแตก เป็ นต ้น
ไข่ทท
ี่ างโรงฟั กไข่ได ้รับมาจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ รอการฟั กในตู ้อบอัตโนมัต ิ

ปั จจุบัน บริษัทฯ มีโรงฟั กไข่อยู่ 2 แห่ง ในจังหวัด เพชรบูรณ์ และจังหวัดระยอง โดยมีกาลังการฟั กไข่อยู่ประมาณ
28.5 ล ้านฟองต่อปี ทัง้ นี้ โรงฟั กทัง้ สองแห่งนั น
้ จะตัง้ อยู่ไม่ไกลจากฟาร์มพ่อแม่พันธุส
์ ว่ นใหญ่ของบริษัทฯ เพือ
่ ลด
่ งจากความเสียหายในการขนส่ง และเพิม
ความเสีย
่ ความสะดวกในการขนส่งไข่เป็ ด
โรงฟั กไข่
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ลูกเป็ ดอายุ 1 วัน (Day-Old Duck) พร ้อมนาส่งไปยังฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้ ต่อไป

บริษัทฯ มีจุดแข็งในธุรกิจโรงฟั กไข่คอ
ื การใช ้เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ทท
ี่ ันสมัยและเป็ นแบบอัตโนมัต ิ โดยทัง้ ตู ้อบ
้ ได ้อย่างสม่าเสมอ เหมาะแก่การฟั กไข่เป็ ด ทาให ้ทางบริษั ทฯ
และเครือ
่ งฟั กสามารถควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละความชืน
สามารถมีอัตราการฟั ก ไข่ (Hatchability) ทีส
่ งู และมีความผัน ผวนน อ้ ย นอกจากนี้ ธุรกิจโรงฟั ก ไข่ข องบริษั ทฯ
ได ้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตต่างๆ ได ้แก่ Good Manufacturing Practice (GMP) Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP) ISO9001 ISO14001 ISO18001 และ ISO 22000 เป็ นต ้น
3. ธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้
บริษัทฯ เป็ นหนึง่ ในผู ้เลีย
้ งเป็ ดเนื้อแบบอุตสาหกรรมสองรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีฟาร์มเลีย
้ ง
เป็ ดเนื้อ 2 ระบบ คือ ระบบฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนื้อของบริษัทฯ (Commercial Farm) ซึง่ ดาเนินงานโดยบริษัทฯ เอง
้ ลูกเป็ ด
และระบบเกษตรกรแบบพันธะสัญญา (Contract Farm) ทีไ่ ด ้ทาข ้อตกลงไว ้กับเกษตรกร จะดาเนินการซือ
้ เป็ ดรุ่นคืนจากเกษตรกรตามราคาและ
พร ้อมทัง้ อาหารสัตว์และวัคซีนสาหรับเป็ ดจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรับซือ
เงือ
่ นไขทีไ่ ด ้ตกลงกันไว ้ในสัญญา
ปั จ จุ บั น เกษตรกรคู่สัญ ญามีบ ทบาทส าคั ญ ในธุ ร กิจ ฟาร์ม เลี้ย งเป็ ดเนื้อ ของบริษั ทฯ อย่ า งไรก็ ต าม บริษั ทฯ มี
นโยบายในการขยายและลงทุน ธุรกิจ ฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนื้อ ทีด
่ าเนิน งานโดยบริษั ทฯ เองเพื่อ รองรั บ ความต ้องการ
บริโภคเนือ
้ เป็ ดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในอนาคต

ตัวอย่างฟาร์ม
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4. ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจอาหารสัตว์เป็ นอีกหนึง่ ธุรกิจสาคัญทีท
่ าให ้บริษัทฯ มีข ้อได ้เปรียบในการแข่งขันและสามารถเติบโตได ้อย่าง
ยั่งยืน ธุรกิจอาหารสัตว์จงึ ถูกจัดตัง้ ขึน
้ ในปี พ.ศ. 2539 โดยมีโรงงานผลิต 1 แห่งทีจ
่ ังหวัดสิงห์บรุ ี ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นทาเล
ทีส
่ ะดวกต่อการสรรหาวัตถุดบ
ิ ในการผลิต และสะดวกต่อการขนส่งไปยังฟาร์มต่างๆ ของบริษัทฯ และของเกษตรกร
ั ญา โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีกาลังการผลิตอาหารสัตว์ 138,000 ตันต่อปี
คูส
่ ญ
โรงงานผลิต อาหารสั ต ว์ ข องบริ ษั ทฯ นั ้ น ได ร้ ั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพและมาตรฐานการผลิต ได แ
้ ก่ Good
Manufacturing Practice ( GMP) Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP) ISO9001 ISO14001
่ ระบวนการผลิต
ISO22000 และ UFAS Standard of UK โดยเริม
่ ตัง้ แต่การคัดสรรวัตถุดบ
ิ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดี ผ่านเข ้าสูก
ซึง่ ควบคุมด ้วยระบบคอมพิวเตอร์

โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัทจังหวัดสิงห์บรุ ี

วัตถุดบ
ิ หลักทีใ่ ช ้ในการผลิตอาหารเป็ ด มีตัวอย่างเช่น กากถั่วเหลือง ข ้าวโพด ราข ้าว ข ้าวสาลี โดยจุดแข็งของ
ธุรกิจอาหารสัต ว์ข องบริษั ทฯ คือ ความสามารถในการบริห ารจัด การต ้นทุน วัตถุด บ
ิ ได ้อย่า งมีประสิท ธิภ าพ และ
สามารถคัดเลือกวัตถุดบ
ิ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงมาใช ้ในการผลิต
5. ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูปเนือ
้ เป็ ด
โรงงานชาแหละเนื้อเป็ ด ซึง่ ตัง้ อยู่ทอ
ี่ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ มีการตรวจสอบโดยกรมปศุสัตว์อย่าง
ใกล ้ชิด เป็ ดเนื้อทีเ่ ลีย
้ งจะถูกนามาสูโ่ รงงานชาแหละและแปรรูป ไปเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น เป็ ดตัวแบบสด
เป็ ดตัวแบบแช่แข็ง เนื้อเป็ ดแปรรูปพร ้อมปรุง เนื้อเป็ ดแปรรูปปรุงสุก ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์จากเป็ ดภายใต ้
ตราสินค ้าของบริษัท หรือตราสินค ้าอืน
่ ๆ ตามทีล
่ ูกค ้ากาหนด เพื่อจาหน่ ายให ้แก่ผู ้บริโภคทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยสินค ้าของบริษัทฯ นัน
้ เป็ นทีร่ ู ้จักและยอมรับในด ้านคุณภาพของเนือ
้ เป็ ดอย่างกว ้างขวาง
ทัง้ นี้ โรงงานชาแหละเนือ
้ เป็ ดแห่งทีส
่ องของบริษัทฯ ตัง้ อยูท
่ อ
ี่ าเภอเมือง จังหวัดสระแก ้ว มีกาหนดแล ้วเสร็จและจะ
เริม
่ การผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2565
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กระบวนการชาแหละเนือ
้ เป็ ด

ปั จจุบัน บริษัทฯ มีการส่งออกสินค ้าไปมากกว่า 20 ประเทศ โดยผู ้นาเข ้าหลัก ได ้แก่ กลุม
่ ประเทศสหภาพ
ยุโ รปและเอเชีย ซึง่ ทางบริษั ทได ้รั บ การรั บ รองระบบคุณ ภาพและมาตรฐาน BRC (British Retail Consortium)
GMP HACCP OHSAS ISO14001 ISO9001 BRC IFS และ Halal ทัง้ หมด
กระบวนการตกแต่งเนือ
้ เป็ ดแยกส่วน

เครือ
่ ง X-Ray เศษกระดูกในเนือ
้ เป็ ดหลังผ่านกระบวนการตัดแต่ง
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ลักษณะสินค ้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได ้เป็ น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) เป็ ดตัว (Whole Duck and Griller)
เป็ ดตัวแบบดิบทีบ
่ ริษัทฯ ขายมีอยู่ 2 ประเภท คือ เป็ ดแบบทัง้ ตัว และเป็ ดแบบแยกส่วน โดยเป็ ดตัวแบบดิบ
ส่วนใหญ่ จะถูกจาหน่ายในประเทศ
2) เป็ ดแยกส่วน (Cut-Up)
้ ส่วนต่างๆ ของเป็ ด ได ้แก่ เนือ
เป็ ดแยกส่วน คือการแยกขายชิน
้ หน ้าอก น่องติดสะโพก ปี ก ขา สันใน เป็ นต ้น
ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์เป็ ดแปรรูปพร ้อมปรุง (แบบดิบ) ของบริษัทฯ

3) ผลิตภัณฑ์พลอยได ้ (By-Product)
ผลิตภัณฑ์พลอยได ้เป็ นผลิตภัณฑ์ทเี่ หลือจากการแยกส่วน เช่น เลือด กึน
๋ เศษเนือ
้ โครงกระดูกเป็ ด เป็ นต ้น
ซีง่ สามารถนาไปขายแก่ตลาดภายในประเทศได ้

4) อาหารแปรรูป (Cooked Products)
บริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ ทีม
่ ุ่งเน ้นในการสร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ให ้ความส าคั ญ ในการผลิต สิน ค ้าอาหารให ้มีคุณ ภาพในด ้านคุณ ค่า ทางโภชนาการ
รสชาติ และความปลอดภัย ซึง่ ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกนั น
้ ถูกนาไปจาหน่ ายทัง้ ตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 13

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรา D-Duck

5) ขนเป็ ด (Feather)
ขนเป็ ดเป็ นอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ทส
ี่ ร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้กับทางบริษัทฯ โดยขนเป็ ดแบบแห ้งทัง้ หมดของบริษัทฯ
จะถูกจาหน่ายไปยังคูค
่ ้าต่างประเทศ
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6. ธุรกิจอืน
่
1) โรงบะหมี่ (Noodle)
เพือ
่ สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงก่อตัง้ โรงบะหมีเ่ พือ
่ ผลิตสินค ้าประเภทแผ่นแป้ ง และ
ประเภทเส ้นบะหมี่ โดยกลุม
่ ลูกค ้าหลัก คือ กลุม
่ ร ้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจค ้าปลีก โรงบะหมีน
่ ัน
้ เป็ นธุรกิจ
ทีผ
่ ลิตวัตถุดบ
ิ ทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วเนือ
่ งกับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์หลักเพือ
่ เพิม
่ มูลค่าของ
สินค ้าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารพร ้อมรับประทาน

2) ธุรกิจร ้านอาหารและร ้านกาแฟ
ธุร กิจ ร ้านอาหารและร ้านกาแฟของบริษั ทฯ ด าเนิน การเพื่อ มุ่ง เน น
้ ในการเข ้าถึง กลุ่ม ผู ้บริโ ภคให ้มากขึน
้
บริษัทฯ มีธุรกิจร ้านกาแฟ ภายใต ้แบรนด์ D-Duck โดยสาขาแรกเปิ ดดาเนินการอยู่ด ้านหน ้าสานั กงานใหญ่
ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในเดือนมิถน
ุ ายน ปี 2560 บริษัทฯ ได ้เข ้าร่วมลงทุนในบริษัท แมน ฟู้ ด โฮลดิง้ ส์ จากัด ซึง่ เป็ น
บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ บริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิงส์ จากัด (มหาชน) และนายไว ยิน มาน แบ่ง
ออกเป็ น 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร ้านอาหาร และธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร

3) โรงงานผลิตไส ้กรอก
เดือนมิถน
ุ ายน ปี 2560 บริษัทฯ ได ้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน จากัด เพือ
่ ดาเนินการ
เป็ นโรงงานผลิตไส ้กรอก โดยสินค ้าจะจัดจาหน่ายภายใต ้ตราสินค ้าของบริษัทฯ อาทิเช่น ไส ้กรอกอาราบิก ิ
ไส ้กรอกโตเกียว ไส ้กรอกชีส หมูชาชู เป็ นต ้น
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
โรงงานผลิตไส ้กรอกทีจ่ ังหวัดปราจีนบุรี

ไส ้กรอกทีผ
่ ลิตเรียบร ้อยแล ้ว

4) ธุรกิจนาเข ้าและส่งออก
จากความต ้องการบริโภคเนือ
้ เป็ ดทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ ของตลาดโลกในปั จจุบน
ั
และการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทางบริษัทฯ จึงได ้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทเพิม
่ เติมในต่างประเทศ เพือ
่ รองรับการนาเข ้าและ
ส่งออกสินค ้าและผลิตภัณฑ์กับต่างประเทศมากขึน
้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 กลุม
่ บริษัท วินไทย ฟู้ ด จากัด
บริษัท วินไทย ฟู้ ด (กัมพูชา) จากัด จดทะเบียนและจัดตัง้ ในประเทศกัมพูชา เพือ
่ ดาเนินธุรกิจนาเข ้า
ผลิตภัณฑ์จากเป็ ด และดาเนินกิจการร ้านอาหาร
4.2 บริษัท เอเชีย แปซิฟิค เทรดดิง้ จากัด
บริษัท เอเชีย แปซิฟิค เทรดดิง้ จากัด จดทะเบียนและจัดตัง้ ในประเทศเวียดนาม เพือ
่ ดาเนินธุรกิจนาเข ้า
ผลิตภัณฑ์จากเป็ ด และจัดจาหน่ายให ้แก่กลุม
่ ผู ้บริโภคท ้องถิน
่
5)

การขายสินค ้าออนไลน์
่ งทางการขายสินค ้าออนไลน์ หลายช่องทาง เช่น ทาง Line Official id @daleeshop
ปั จจุบน
ั บริษัทมีชอ
่ ร ้านค ้า Dalee_official_shop ทางแพลตฟอร์ม Shopee
Facebook Dalee Shop และชือ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ นีใ้ นการดาเนินงานในประเทศไทย ทางบริษัทฯ ได ้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็ นจานวน 11 บัตร ตามตารางด ้านล่าง
บ ัตรส่งเสริมเลขที่

ว ันทีอ
่ นุม ัติ
ให้การส่งเสริม

ว ันทีเ่ ริม
่ มีรายได้

ว ันหมดอายุ

กิจการ

ประเภท

หมายเหตุ

1

1507(2)/2557

26 กุมภาพันธ์
2557

3 มีนาคม 2558

2 มีนาคม 2566

ผลิตลูกเป็ ด

ั ว์
1.5 กิจการขยายพันธุส
์ ต
หรือเลีย
้ งสัตว์

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม

2

59-0898-0-00-1-0

18 เมษายน 2559

3 พฤษภาคม 2560

2 พฤษภาคม 2568

ผลิตลูกเป็ ด

ั ว์
1.5 กิจการขยายพันธุส
์ ต
หรือเลีย
้ งสัตว์

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม

3

61-0644-0-001-0

25 ตุลาคม 2559

ยังไม่ได ้เริม
่

8 ปี

ผลิตอาหารสัตว์

1.6 กิจการผลิตอาหารสัตว์
หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม

4

1600(2)/2557

11 เมษายน 2557

15 พฤษภาคม 2558

14 พฤษภาคม 2566

้
ผลิตไข่เป็ ดเชือ

ั ว์
1.5 กิจการขยายพันธุส
์ ต
หรือเลีย
้ งสัตว์

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม

5

2101(2)/2557

4 สิงหาคม 2557

ยังไม่ได ้เริม
่

8 ปี

เลีย
้ งเป็ ดเนือ
้

ั ว์
1.5 กิจการขยายพันธุส
์ ต
หรือเลีย
้ งสัตว์

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม

6

2102(2)/2557

4 สิงหาคม 2557

12 ตุลาคม 2562

11 ตุลาคม 2570

้
ผลิตไข่เป็ ดเชือ

ั ว์
1.5 กิจการขยายพันธุส
์ ต
หรือเลีย
้ งสัตว์

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม

7

60-1374-0-00-1-0

18 เมษายน 2559

ยังไม่ได ้เริม
่

8 ปี

้
ผลิตไข่เป็ ดเชือ

ั ว์
1.5 กิจการขยายพันธุส
์ ต
หรือสัตว์เลีย
้ ง

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม
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บมจ.บางกอกแร ้นช์

บมจ.บางกอกแร ้นช์

บมจ.บางกอกแร ้นช์

บจก.บีอาร์ การเกษตร

บจก.บีอาร์ การเกษตร

บจก.บีอาร์ การเกษตร

บจก.บีอาร์ การเกษตร

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บ ัตรส่งเสริมเลขที่

ว ันทีอ
่ นุม ัติ
ให้การส่งเสริม

ว ันทีเ่ ริม
่ มีรายได้

ว ันหมดอายุ

กิจการ

ประเภท

หมายเหตุ

8

60-1380-0-00-1-0

18 เมษายน 2559

ยังไม่ได ้เริม
่

8 ปี

้
ผลิตไข่เป็ ดเชือ

ั ว์
1.5 กิจการขยายพันธุส
์ ต
หรือสัตว์เลีย
้ ง

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม

9

60-1381-0-00-1-0

18 เมษายน 2559

ยังไม่ได ้เริม
่

8 ปี

เลีย
้ งเป็ ดเนือ
้

ั ว์
1.5 กิจการขยายพันธุส
์ ต
หรือเลีย
้ งสัตว์

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม

10

58-2094-0-01-1-0

28 กรกฎาคม 2558

26 สิงหาคม 2558

25 สิงหาคม 2566

เลีย
้ งเป็ ดเนือ
้

ั ว์
1.5 กิจการขยายพันธุส
์ ต
หรือเลีย
้ งสัตว์

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม

11

61-1140-0-00-1-2

20 กันยายน 2561

ยังไม่ได ้เริม
่

8 ปี

ผลิตเป็ ดชาแหละ
และขนเป็ ด
อบแห ้ง
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1.9 กิจการฆ่าและชาแหละ
สัตว์ และ
1.17 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
จากผลพลอยได ้ หรือเศษ
วัสดุทางการเกษตร

บจก.บีอาร์ การเกษตร

บจก.บีอาร์ การเกษตร

บจก.บีเอ็ม การเกษตร

ได ้รับบัตรส่งเสริมในนาม
บจก.วินไทย ฟู้ ด

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์

รายได้จากการขายของบริษ ัทฯ จากกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
2564

2563

2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

755

27

460

29

810

31

2,025

73

1,121

71

1,762

69

1,805

65

1,005

64

1,514

59

219

8

116

7

248

10

2,780

100

1,581

100

2,572

100

กิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์
รายได้จากธุรกิจต้นนา้
รายได้จากธุรกิจปลายนา้
ผลิตภัณฑ์เนือ
้ เป็ ด
ผลิตภัณฑ์พลอยได ้และอืน
่ ๆ
รวมรายได้จากกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์

The Duck-to-Holding Company (DTH) ดาเนินธุรกิจการผลิตเป็ ดครบวงจรในประเทศเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกับ
้ จากคู่ค ้าในประเทศเนเธอร์แ ลนด์ โดย DTH ดาเนิน
กิจการในประเทศไทย ยกเว ้นธุรกิจอาหารสัตว์ ซึง่ ได ้จัดซือ
กิจการครอบคลุมตัง้ แต่ต ้นน้ าจนถึงปลายน้ า ได ้แก่ ธุรกิจเลีย
้ งพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด ธุรกิจโรงฟั กไข่เ ป็ ดเนื้อ ธุรกิจฟาร์ม
เลีย
้ งเป็ ดผ่านเกษตรกรคู่สัญญา (Contract farm) และธุรกิจโรงชาแหละและแปรรู ปเนื้อเป็ ดปรุง สุก โดยกิจการ
ั ญา การฟั กไข่เป็ ด
เลีย
้ งพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดและการควบคุมและประสานงานการเลีย
้ งพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดผ่านเกษตรกรคูส
่ ญ
เนื้อ และการควบคุมและประสานงานการเลีย
้ งเป็ ดเนื้อผ่านเกษตรกรคู่สัญญานั น
้ ดาเนินการโดย Duck-To Farm
(DTF) กิจการโรงงานชาแหละเป็ ดดาเนินการโดย Tomassen Duck-To BV (TDT) ส่วนกิจการโรงงานแปรรูปเนื้อ
เป็ ดปรุงสุก ดาเนินการโดย Lucky Duck (LD) ซึง่ บริษัททัง้ สามเป็ นบริษัทย่อยในเครือ โดย DTH ถือหุ ้นร ้อยละ
100 กลุ่ม บริษั ทในประเทศเนเธอร์แ ลนด์ ด าเนิน กิจ การอยู่ใ นเมือ ง Ermelo (TDT และ DTF) และ Uden (LD)
ประเทศเนเธอร์แลนด์
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอืน
่ ๆ ได ้แก่ Canature ซึง่ เป็ นบริษัทตัวแทนจ าหน่ ายสิน ค ้าน าเข ้าจากเอเซีย
และ Tomassen Transport (TT) ซึง่ ดาเนินธุรกิจขนส่งสินค ้าเนื้อเป็ ด และในปี 2562 บริษัท Weng Fat Kosovo
(WFK) เป็ นบริษัทย่อยในประเทศโคโซโวในยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้ที่ DTH ถือหุ ้นอยู่ร ้อยละ 60 โดยบริษัท WFK
เป็ นสายการผลิตใหม่ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็ ดซึง่ เริม
่ ดาเนินการในปี 2563
1. ธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งพ่อแม่พันธุ์
การเลีย
้ งพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด ดาเนินการโดย DTF ซึง่ นาเข ้าพ่อแม่พันธุท
์ ไี่ ด ้รั บความนิยมสูงในทวีปยุโรป โดยลูกเป็ ด
้ ให ้แก่ลก
พ่อแม่พันธุท
์ น
ี่ าเข ้ามานั น
้ จะถูกนามาเลีย
้ งในฟาร์มของ DTF ทีม
่ ก
ี ารควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละความชืน
ู เป็ ดพ่อ
แม่พันธุท
์ งั ้ หมด
้ ทีด
ทัง้ นี้ หลังจากซือ
่ น
ิ ของฟาร์มในปี 2559 DTF ได ้มีการลงทุนติดตัง้ แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กว่า 7,500
ื้ มาดัง กล่าว ทาให ้ปั จจุบันทาง DTF สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได ้เองกว่า
แผงบนหลังคาของอาคารฟาร์มทีซ
่ อ
2,000,000 กิโลวัตต์ชวั่ โมง และสามารถนาไปใช ้งานกับโรงเชือดและห ้องเย็นของบริษัทและบริษัทในเครือได ้
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ฟาร์มพ่อแม่พันธุท
์ ป
ี่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ทต
ี่ ด
ิ ตัง้ แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

2. ธุรกิจโรงฟั กไข่
้ ไข่เป็ ดจากเกษตรกรคูส
ั ญาโดยชาระค่าซือ
้ ไข่เป็ ดทีท
้ เดือน หรือนาไข่จากฟาร์มพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด
DTF จะรับซือ
่ ญ
่ ก
ุ สิน
ของ DTF เอง และนาเข ้าโรงฟั กไข่ โดยโรงฟั กไข่จะดาเนินการผลิตลูกเป็ ดอายุหนึง่ วัน (Day-Old Duck) โดยรับ
ไข่เป็ ดจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มาบ่มฟั กในโรงฟั กไข่แบบปิ ดด ้วยเครือ
่ งจักรทีท
่ ันสมัย มีการควบคุม
้ โรค เพือ
ความสะอาด ปลอดจากเชือ
่ ให ้ได ้อัตราการฟั กไข่ทส
ี่ งู และสม่าเสมอ ปั จจุบันกาลังการผลิตทีโ่ รงฟั กไข่อยู่
ทีป
่ ระมาณ 173,000 ฟองต่อสัปดาห์
ธุร กิจ โรงฟั ก ไข่ข อง DTF ได ้ด าเนิน การตามมาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) และ
DQP (Duck Quality Programmed) ซึ่ง เป็ นมาตรฐานของ The Netherlands Food and Consumer Product
Safety Authority นอกจากนี้ยั ง ผ่า นการตรวจสอบและได ้รั บ การรั บ รองคุณ ภาพในการผลิต และด าเนิน การโดย
ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศไทย เกาหลีใต ้ รัสเซีย และแคนาดา เป็ นต ้น เพือ
่ ให ้ผลิตภัณฑ์เนือ
้ เป็ ดทีผ
่ ลิตได ้ในการ
ผลิตขัน
้ ปลายน้ า ได ้รั บ อนุ ญาตในการส่ง ออก มาตรฐานต่างๆ ดังกล่าว ได ้สร ้างความมั่นใจให ้แก่ลูก ค ้าของกลุ่ม
บริษัทในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในด ้านคุณภาพของเนือ
้ เป็ ดมาอย่างต่อเนือ
่ งเป็ นระยะเวลานาน
3. ธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้
ั ญา โดยบริษัทไม่ได ้มีการเลีย
DTF เป็ นผู ้ควบคุมการเลีย
้ งเป็ ดเนื้อของเกษตรกรคู่สญ
้ งเป็ ดเนื้อด ้วยตนเอง แต่เป็ น
ั
การว่า จ ้างเกษตรกรคู่ ส ญ ญาในการเลี้ย ง เนื่ อ งจากประเทศเนเธอร์ แ ลนด์เ ป็ นประเทศที่ม ีค วามเจริญ ในด ้าน
ั ญาอยูม
เกษตรกรรม จึงมีเกษตรกรทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพประกอบอาชีพเป็ นเกษตรกรคูส
่ ญ
่ าก
ั ญา โดยให ้เกษตรกรรับซือ
้ ลูกเป็ ดอายุ 1 วัน (Day-Old Duck) จากโรงฟั กไข่ของ
DTF มีข ้อตกลงกับเกษตรกรคูส
่ ญ
DTF และเกษตรกรตกลงว่าจะทาการขายคืนเป็ ดเนื้อทีเ่ ลีย
้ งได ้ครบอายุและตามน้ าหนั กทีก
่ าหนดให ้แก่ TDT ซึง่
้ มาจากโรงงานผู ้ผลิตอาหาร
ประกอบกิจการโรงงานชาแหละเป็ ด นอกจากนี้ DTF ยังมีหน ้าทีข
่ ายอาหารสัตว์ ซึง่ ซือ
ั ญาต่างๆ ซึง่ วิธก
้ อาหารสัตว์ให ้แก่
สัตว์ภายนอก และนามาขายต่อให ้แก่เกษตรกรคูส
่ ญ
ี ารนี้ ช่วยลดต ้นทุนในการซือ
้ ด ้วยปริม าณที่
เกษตรกร เนื่องจาก DTF มีอานาจในการต่อรองราคาจากผู ้ขายอาหารสัตว์ต่างๆ เพราะมีการจัดซือ
มาก
4. ธุรกิจโรงงานชาแหละและแปรรูป
้ เป็ ดเนื้อ ทีเ่ จริญเติบโตเต็ มวัย คืน จากเกษตรกรคู่สัญญา และ
TDT ดาเนินกิจการโรงงานช าแหละเป็ ด โดยรั บซือ
่ ระบวนการชาแหละเป็ ด ซึง่ โรงงานชาแหละเป็ ดของ TDT เป็ นโรงงานชาแหละเป็ ดทีม
นาเข ้าสูก
่ ค
ี วามทันสมัยทีส
่ ด
ุ
ในโลกแห่งหนึง่
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โรงงานช าแหละเนื้อ เป็ ดของ TDT ได ้รั บ การรั บ รองมาตรฐาน IFS (International Food Standard) และ BRC
( Global Standard for Food Safety ข อ ง BRC ห รื อ British Retail Consortium) ซึ่ ง ม า ต ร ฐ า น ต่ า ง ๆ นี้ เ ป็ น
มาตรฐานทีจ
่ าเป็ นในการดาเนินกิจการโรงงานชาแหละเนื้อเป็ ด ตามข ้อกาหนดของหน่ วยงาน The Netherlands
Food and Consumer Product Safety Authority
ผลิตภัณฑ์ท ี่ TDT ผลิตได ้ส่วนใหญ่เป็ นเป็ ดดิบแบบทัง้ ตัว ทีถ
่ ูกนามาจัดจาหน่ายในทวีปยุโรป ทัง้ นี้ TDT ได ้ติดตัง้
แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์จานวน 4,500 แผ่นบนหลังคาโรงชาแหละ และมีกาลังการผลิตพลังงานไฟฟ้ าได ้
1,200,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ าทีผ
่ ลิตได ้จาก TDT และ DTF สามารถนามาใช ้งานในโรงชาแหละ
เป็ ดและห ้องเย็นของบริษัท

โรงงานชาแหละและแปรรูปทีป
่ ระเทศเนเธอร์แลนด์

โรงงานอาหารแปรรู ป ปรุ ง สุก ด าเนิน การโดย Lucky Duck ซึง่ เป็ นโรงงานผลิต เนื้ อ เป็ ดปรุ ง สุก ส าเร็ จ รู ป พร อ
้ ม
รับประทาน นอกจากนี้ Lucky Duck ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดอืน
่ ๆ ด ้วย ได ้แก่ หมูแดง หมูกรอบ และไก่หมัก
แปรรู ป ปรุ ง สุก รวมถึง มีก ารขายเครื่อ งเทศชนิด ต่า งๆ เช่น กระเทีย ม ผ่ า นวิธ ีก ารซื้อ มาขายไป (trading) เพื่อ
จาหน่ายให ้แก่ร ้านอาหารจีนในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหภาพยุโรป รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต เพือ
่ กระจายสินค ้าสู่
ผู ้บริโภคอีกด ้วย

การตลาดและการแข่งข ัน
ตลาดหลักของบริษัทฯ คือตลาดเนือ
้ เป็ ดแปรรูปพร ้อมปรุงและเนือ
้ เป็ ดแปรรูปปรุงสุก (หรือผลิตภัณฑ์ปลาย
น้ า) ซึง่ ขายให ้แก่ลก
ู ค ้าในประเทศไทย ตลาดส่งออกจากไทยไปยังทวีปยุโรปและประเทศญีป
่ น
ุ่ และตลาดในทวีป
ยุโรปของกลุม
่ บริษัท DTH
้ เป็ดในประเทศไทย
1) อุตสาหกรรมเนือ
จากการประมาณการของบริษัทฯ ปั จจุบันตลาดเนื้อเป็ ดในประเทศไทย มีความต ้องการบริโภคอยู่ทรี่ ะดับ
ประมาณ 90,000 – 95,000 ตันต่อปี และมีอต
ั ราการเติบโตเฉลีย
่ สะสมราวร ้อยละ 2-4 ต่อปี อุตสาหกรรมเนือ
้ เป็ ดใน
ประเทศไทย เป็ นอุตสาหกรรมทีม
่ ผ
ี ู ้ประกอบการน ้อยราย โดยผู ้บริหารของบริษัทฯ ประมาณว่า บริษัทฯ มีสว่ นแบ่ง
ทางการตลาดของตลาดเนื้อเป็ ดในประเทศ ทีผ
่ ลิตโดยผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมราวครึง่ หนึง่ ภายหลังจากการ
หักส่วนแบ่งทางการตลาดของผู ้เล่นรายเล็กออกไปแล ้ว ซึง่ ผู ้เล่นรายเล็กมีสว่ นแบ่งทางการตลาดราวร ้อยละ 5–10
โดยพั นธุข
์ องเป็ ดเนื้อทีเ่ ป็ นทีน
่ ิยมเลีย
้ งในประเทศไทย คือเป็ ดพั นธุป
์ ั กกีง่ (โดยเฉพาะเป็ ดพั นธุเ์ ชอรี่ ซึง่ เป็ นเป็ ด
สายพันธุย
์ อ
่ ยของเป็ ดพันธุป
์ ั กกิง่ ) ส่วนเป็ ดสายพันธุอ
์ น
ื่ ๆ เช่น เป็ ดเทศ (Muscovy) หรือ โป๊ ยฉ่าย (Mulard) ไม่คอ
่ ย
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นิยมเลีย
้ งมากนั ก เนื่องจากเนื้อเป็ ดทีไ่ ด ้จะมีมันน ้อย และรสชาติไม่ถูกปากผู ้บริโภค ส่วนเป็ ดไล่ทุ่งซึง่ เลีย
้ งโดย
เกษตรกรรายย่อยและไม่ได ้เลีย
้ งเป็ นแบบอุตสาหกรรมนัน
้ ส่วนใหญ่เป็ นการเลีย
้ งเพือ
่ เอาไข่เป็ ดเป็ นหลัก
ผู ้เล่นอุตสาหกรรม มีความรู ้ความชานาญในการเลีย
้ งเป็ ดแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และประกอบกิจการใน
ธุรกิจเป็ ดตัง้ แต่ต ้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า ได ้แก่ กิจการเลีย
้ งพ่อแม่พันธุ์ กิจการการฟั กไข่เป็ ด กิจการการเลีย
้ งเป็ ด
เนื้อ และกิจ การช าแหละเป็ ดและแปรรู ป อาหารจากเนื้อ เป็ ด รวมถึง ผลิต ภั ณ ท์ต่อ เนื่อ ง เช่น ขนเป็ ด นอกจากนี้
กิจการผลิตอาหารสัตว์ มักถูกรวมอยู่ในธุรกิจการเลีย
้ งเป็ ดด ้วย เนื่องจากอาหารสัตว์เป็ นต ้นทุนหลักของเนื้อเป็ ด
ส่วนกิจการพัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ดนั น
้ ไม่มก
ี ารดาเนินงานในประเทศไทย เนื่องจากผู ้เล่นทีพ
่ ัฒนาสายพันธุเ์ ป็ ดเนือ
้ นัน
้
มีจ านวนน อ
้ ยรายในโลก และด าเนิน กิจ การอยู่ ใ นตลาดเป็ ดขนาดใหญ่ ในทวีป ยุ โ รปและประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนเป็ นหลัก
ผลประโยชน์ทผ
ี่ ู ้เล่นในอุตสาหกรรมผลิตเนื้อเป็ ด ได ้รับจากการทากิจการแบบครบวงจรในห่วงโซ่กจ
ิ กรรม
(Value chain) คือ ความสามารถในการควบคุม คุณ ภาพเนื้อ เป็ ดให ้อยู่ใ นระดับ สูง และคงทีอ
่ ย่า งสม่า เสมอ การ
ควบคุมปริมาณการผลิตและการประสานงานระหว่างกิจกรรมจากต ้นน้ าไปจนถึงปลายน้ าได ้ดี และการควบคุมต ้นทุน
ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู ้เล่นรายใหม่อาจเข ้ามาประกอบกิจ การในธุรกิจเป็ ดได ้ยาก เนื่องจากต ้องมีก ารลงทุน สูง และต ้องสั่ง สม
ั ส่วนเนื้อทีส
ประสบการณ์ในการเลีย
้ งและเพาะพันธุเ์ ป็ ด เพือ
่ ให ้เนื้อเป็ ดมีสด
่ งู สัดส่วนไขมันทีต
่ า่ และเป็ ดทีเ่ ลีย
้ งมี
การบริโ ภคอาหารสั ต ว์ท ี่ไ ม่ ม ากจนเกิน ไป (หรื อ มีอั ต ราการแลกเปลี่ย นอาหารสั ต ว์เ ป็ นเนื้ อ เป็ ด หรื อ Feed
Conversion Ratio – FCR ทีส
่ ามารถแข่งขันได ้) และสามารถผลิตเนื้อเป็ ดทีม
่ ค
ี ุณภาพดี เป็ นทีย
่ อมรั บของตลาด
นอกจากนี้ ธรรมชาติของเป็ ดยังแตกต่างจากธรรมชาติของไก่ ทาให ้ลักษณะการเลีย
้ งมีความแตกต่างกัน เช่น การ
้ ระยะเวลาในการเลีย
จัดวางตาแหน่งอุปกรณ์ (layout) การควบคุมความชืน
้ ง ส่วนผสมของอาหารและสูตรอาหาร
การบริหารการเลีย
้ งและโรงชาแหละ รวมถึงกระบวนการถอนขนเป็ ดยังมีความซับซ ้อนกว่าไก่ ทาให ้เป็ นเรือ
่ งไม่ง่าย
นักทีผ
่ ู ้ผลิตเนือ
้ ไก่จะผันตัวเองเป็ นผู ้ผลิตเนือ
้ เป็ ดได ้
ลูกค ้าส่วนใหญ่ของผู ้ผลิตเนื้อเป็ ดอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได ้เป็ น 3 กลุม
่ หลักด ้วยกัน ได ้แก่
• ผู ้ประกอบการในธุร กิจ โรงแรมและร ้านอาหาร (Horeca) โดยกลุ่ม ลูก ค ้ามีไ ด ้ตัง้ แต่ลูก ค ้ารายใหญ่ ซึง่
ด าเนิน กิจ การเป็ นผู ้ประกอบการทีม
่ ีโ ครงข่า ยขนาดใหญ่ (Hotel chains หรือ Restaurant chains) ไล่ไ ปจนถึง
ลูกค ้ารายเล็กต่างๆ และลักษณะการขายของลูกค ้ากลุม
่ นีเ้ ป็ นแบบธุรกิจถึงธุรกิจ
่
• ผู ้ค ้าส่งเนือ
้ เป็ ด ซึงเป็ นผู ้กระจายสินค ้าให ้กับร ้านอาหารรายเล็ก หรือผู ้ค ้ารายย่อยต่างๆ
• ผู ้บริโ ภครายย่ อ ย ซึง่ ซื้อ สิน ค ้าผ่ า นผู ้ค ้ารายย่ อ ย และผู ้ค ้าปลีก ต่า งๆ ซึง่ รวมถึง ช่อ งทางการขายแบบ
โมเดิรน
์ เทรด โดยเป็ นการกระจายสินค ้าผ่านร ้านค ้าปลีกแบบสมัยใหม่ตา่ งๆ
ในขณะทีผ
่ ู ้ผลิตเนื้อเป็ ดรายย่อย หรือผู ้ผลิตในระดับภูมภ
ิ าคทีไ่ ม่ได ้ดาเนินธุรกิจเป็ นแบบอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ มักขายสินค ้าให ้กับผู ้ประกอบกิจการร ้านอาหาร และผู ้ค ้ารายย่อยทีม
่ ข
ี นาดเล็กกว่า เนื่องจากผู ้ผลิตเนื้อเป็ ด
รายย่อยมักมีขนาดธุรกิจทีเ่ ล็กกว่า และอาจผลิตเนื้อเป็ ดทีม
่ ค
ี วามสม่าเสมอของคุณภาพทีด
่ ้อยกว่าผู ้ผลิ ตรายใหญ่
เนื่องจากผู ้ผลิตรายเล็กมักมีการลงทุนในการพัฒนาระบบการเพาะพันธุแ
์ ละเลีย
้ งเป็ ดเนื้อทีน
่ ้อยกว่าผู ้ผลิตรายใหญ่
นอกจากนี้ ในตลาดส่งออกเนือ
้ เป็ ดทีม
่ อ
ี ต
ั ราการเติบโตสูงนัน
้ ผู ้ผลิตเนือ
้ เป็ ดรายย่อย หรือผู ้ผลิตในระดับภูมภ
ิ าคอาจ
ไม่ได ้รับการรับรองตามมาตรฐานการส่งออก ทาให ้ไม่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได ้
กลุม
่ ลูกค้าในประเทศไทยของบริษท
ั ฯ
กลุม
่ ลูกค ้าในประเทศของบริษัทฯ แบ่งได ้เป็ น 3 กลุม
่ ใหญ่ดงั นี้
• ผู ้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมและร ้านอาหารขนาดใหญ่ (Horeca หรือ Hotel, Restaurants and Catering)
ซึ่ง ลู ก ค ้ากลุ่ ม นี้ ด าเนิ น กิจ การเป็ นสายธุ ร กิจ (Hotel chains หรื อ Restaurant chains) หรื อ เป็ นลู ก ค ้าโรงแรม
ร ้านอาหาร และผู ้ให ้บริการอาหารขนาดใหญ่ ลักษณะการขายสินค ้าให ้แก่ลก
ู ค ้ากลุม
่ นี้เป็ นแบบธุรกิจถึงธุรกิจ โดย
ลูกค ้าสาคัญของบริษัทฯ เช่น ร ้านอาหาร MK ภัตตาคาร Four seasons และครัวการบินไทย เป็ นต ้น
• กลุม
่ ร ้านค ้าปลีกสมัยใหม่ ได ้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น แมคโคร บิ๊ กซี ท๊อปส์ ทีก
่ ระจาย
สินค ้าต่อ ไปยั ง กลุ่ม ผู ้ด าเนิน การร ้านอาหารรายย่อยในพื้น ทีท
่ รี่ ้านค ้าปลีกนั ้น ๆ ตัง้ อยู่ และ กลุ่มผลิตภั ณ ฑ์พ ร อ้ ม
ื้ ไปปรุงหรือรับประทานสาเร็จทีบ
รับประทานสาหรับ ผู ้บริโภคทีซ
่ อ
่ ้าน
• กลุ่ม ลูก ค ้าขายส่ง ขายปลีก และลูก ค ้ารายย่อ ย ซึง่ เป็ นกลุ่ม ลูก ค ้าขายส่ง ทีร่ ั บ หน า้ ทีก
่ ระจายสิน ค ้าต่อ ให ้
้ สิน ค ้าโดยตรงจาก
ผู ้บริโภครายย่อ ยและร ้านอาหารขนาดเล็ ก หรือเป็ นกลุ่ม ลูกค ้ารายย่อ ยขนาดเล็ ก อืน
่ ๆ ซึง่ ซือ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งกลุม
่ ลูกค ้าเพิม
่ ตามวิธก
ี ารกระจายสินค ้า และทีต
่ งั ้ ของลูกค ้าได ้ดังนี้
o กลุม
่ ลูกค ้าทีม
่ ารับเองหน ้าโรงงาน ซึง่ ส่วนมากเป็ นผู ้ค ้าส่งเนือ
้ เป็ ดซึง่ เป็ นผู ้กระจายสินค ้าให ้กับร ้านอาหาร
รายเล็ก หรือผู ้ค ้ารายย่อยต่างๆ
o กลุม
่ ลูกค ้าทีท
่ างบริษัทฯ นาสินค ้าไปส่งในบริเวณ กทม. และปริมณฑล
o กลุม
่ ทีท
่ างบริษัทฯ นาสินค ้าไปส่งในต่างจังหวัด
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
กลยุทธ์การขยายตลาดในประเทศไทย
ตลาดในประเทศยังคงมีความสาคัญกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งเน ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให ้ตรงกับ
ความต ้องการของลูกค ้ารายใหญ่ของบริษัทฯ เพือ
่ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศให ้อยูใ่ นระดับสูง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน ้นในการขยายฐานลูกค ้า โดยเจาะกลุม
่ ลูกค ้ากลุ่มใหม่ใ นประเทศมากขึน
้ ผ่านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เนือ
้ เป็ ดแปรรูปชนิดต่างๆ เพือ
่ ให ้ตรงตามความต ้องการของลูกค ้ากลุม
่ ใหม่ๆ โดยบริษัทฯ มุง่ มั่นใน
่ ลาดมากขึน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ม
ี ูลค่าสูง เพือ
่ ป้ อนสูต
้ เช่นการพัฒนาและผลิตอาหารแปรรูปพร ้อมรับประทาน
(ready-to-eat) ส าหรั บ ลู ก ค ้ารายย่ อ ยที่ม ีพ ฤติก รรมซื้อ อาหารส าเร็ จ รู ป พร อ
้ มรั บ ประทาน และน ามาอุ่ น เพื่ อ
รับประทานทีบ
่ ้าน ซึง่ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเจาะกลุม
่ ลูกค ้าทีม
่ วี ถ
ิ ช
ี วี ต
ิ เร่งรีบมากขึน
้ นอกจากนั น
้ บริษัทฯ ยัง
พั ฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร ้อมเสิร์ฟ (ready-to-serve) ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกสาหรั บกลุ่มลูก ค ้า
โรงแรมและร ้านอาหาร (Horeca) โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึง่ อาจยังไม่
มีความพร ้อมในการปรุงอาหารจากเนื้อเป็ ดให ้มีรสชาติถูกปากของลูกค ้า หรือต ้องการความสะดวกรวดเร็ วในการ
เตรียมอาหารเพื่อบริการแก่ลูกค ้า เนื่องจากการปรุงอาหารจากเนื้อเป็ ด มักต ้องการความชานาญเป็ นพิเศษ เป็ น
เพราะเนื้อเป็ ดนั น
้ เป็ นเนื้อสัต ว์ท จ
ี่ ัด ประเภทอยู่ตรงกลางระหว่างเนื้อขาว (เช่น เนื้อไก่หรือเนื้อหมู) และเนื้อแดง
(เช่น เนือ
้ วัว) ทาให ้การปรุงเนือ
้ เป็ ดจาต ้องมีวธิ เี ฉพาะตัว เพือ
่ ให ้ได ้รสชาติของเนือ
้ ทีด
่ ี โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทงั ้
สองประเภทดัง กล่า ว จะเป็ นการเพิ่ม ความหลากหลายของผลิต ภั ณ ฑ์เ พื่อ ให ้ตรงกับ ความต ้องการของลูก ค ้าที่
เปลีย
่ นไป ตลอดจนการขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ ายให ้แก่บริษั ทฯ ไปในต่างจังหวัดให ้มากขึน
้ เพื่อ
ขยายฐานลูกค ้าให ้มากขึน
้ อีกด ้วย
้ เป็ดในยุโรป
2) อุตสาหกรรมเนือ
ทวีปยุโรปเป็ นภูมภ
ิ าคทีม
่ ก
ี ารบริโภคเนื้อเป็ ดมากเป็ นลาดับสองของโลก โดยมีการบริโภค 520,000 ตันต่อปี
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543-2562 และมีอัตราการขยายตัวเฉลีย
่ อยู่ท ี่ ประมาณร ้อยละ 1.2 ต่อปี ทัง้ นี้ประเทศทีม
่ ี
การบริโภคเนือ
้ เป็ ดมากทีส
่ ด
ุ ในภูมภ
ิ าคนีค
้ อ
ื ฝรั่งเศส เป็ นผลมาจากความนิยมในการรับประทานตับเป็ ด (Foie gras)
ซึง่ เป็ นหนึง่ ในอาหารประจาชาติทไี่ ด ้รั บความนิยมสูง นอกจากนี้ ยังมีการนาเนื้อเป็ ดมาเป็ นส่วนประกอบสาคัญใน
อาหารหลากหลายประเภท โดยฝรั่ ง เศสเป็ นประเทศที่ม ี ก ารบริ โ ภคเนื้ อเป็ ดต่ อ หั ว ประชากร (per capita
consumption) ทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ในโลก ทาให ้อุตสาหกรรมเลีย
้ งเป็ ดเพือ
่ การผลิตตับเป็ ดและเนื้อเป็ ดสาหรับการบริโภค มี
ขนาดใหญ่และขยายตัวต่อเนือ
่ ง ส่วนประเทศผู ้บริโภคเนือ
้ เป็ ดในยุโรปทีใ่ หญ่รองลงมา ได ้แก่ เยอรมัน และฮังการี
้ เป็ดสดในทวีปยุโรป
อุตสาหกรรมเนือ
สาหรับอุตสาหกรรมเนื้อเป็ ดสดในประเทศยุโรปเป็ นการแข่งขันกันระหว่างกลุม
่ ประเทศในสหภาพยุโรปด ้วย
กันเองเป็ นหลัก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฮังการี และโปแลนด์ นับเป็ นฐานการผลิตเป็ ดสดทีส
่ าคัญในสหภาพ
ยุโรป
ทัง้ นี้ปัจจุบัน กลุม
่ บริษัทฯ นั บเป็ นผู ้ผลิตเป็ ดสดรายใหญ่ในทวีปยุโรป และเป็ นผู ้ผลิตเป็ ดเพียงรายเดีย วใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยบริษัทฯ ได ้ขยายกาลังการผลิตขึน
้ มาทีป
่ ระมาณ 9 ล ้านตัวต่อปี เพื่อตอบสนองต่ออุป
สงค์ของผู ้บริโภคทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ และเป็ นผลมาจากการปิ ดตัวลงของคู่แข่งเพียงรายเดียวของบริษัทฯ ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยกลุม
่ บริษัทฯ มีแผนทีจ
่ ะเพิม
่ สินค ้าประเภทเนื้อเป็ ดสดให ้มากขึน
้ เพือ
่ ทีจ
่ ะสามารถเพิม
่ อัตราการ
ทากาไรของกลุม
่ บริษัทให ้สูงขึน
้ ในอนาคต
้ เป็ดปรุงสุกในทวีปยุโรป
อุตสาหกรรมเนือ
สาหรับอุตสาหกรรมเนือ
้ เป็ ดปรุงสุกในประเทศยุโรปเป็ นการแข่งขันกันระหว่างกลุม
่ ผู ้ผลิตในประเทศไทยและ
กลุม
่ ผู ้ผลิตในประเทศจีนเป็ นหลัก โดยตัง้ แต่ปี 2556 สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็ นผู ้ส่งออกเนื้อเป็ ดรายใหญ่ ถูก
ก าหนดก าแพงภาษี ส าหรั บ เนื้ อ เป็ ดปรุ ง สุก ในอั ต รา ทีส
่ ูง กว่า ผู ้ส่ง ออกรายอืน
่ เนื่อ งจากการน าเข ้าเนื้ อ เป็ ดจาก
ประเทศจีนนั น
้ เข ้าข่ายการทุ่มตลาด ในทางกลับกันประเทศไทยได ้รั บผลประโยชน์ด ้านโควตาจากสหภาพยุโ รป
โดยเนื้ อ เป็ ดปรุ ง สุ ก นั ้ น จะเสีย ภาษี ในอั ต ราที่ต่ า กว่ า เป็ ดปรุ ง สุ ก ที่น าเข า้ จากประเทศจี น ส่ ว นประเทศอื่น ๆ
นอกเหนือจากไทย ได ้รับโควตานาเข ้าเนื้อเป็ ดปรุงสุกเป็ นปริมาณในสัดส่วนทีน
่ ้อยกว่าประเทศไทย ซึง่ ระบบโควตา
นี้มป
ี ระโยชน์ต่อประเทศไทย เนื่องจากในกรอบอัตราภาษี ต่านั น
้ มีปริมาณการนาเข ้าเนื้อเป็ ดทีไ่ ด ้รั บอนุ ญาตมาก
เพีย งพอ เมื่อ เทีย บกับ ปริม าณการส่ง ออกเนื้อ เป็ ดของไทยในแต่ล ะปี ในขณะทีผ
่ ู ้ผลิต รายใหญ่ คือ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ได ้รั บสิทธิประโยชน์ด ้านภาษี ทด
ี่ ้อยกว่าประเทศไทย ทาให ้ผู ้ผลิตเนื้อเป็ ดจากประเทศจีน ต ้องกด
ราคาขายส่งออกเนือ
้ เป็ ดปรุงสุกลงมา เพือ
่ ให ้สามารถแข่งขันได ้กับสินค ้าจากประเทศไทย
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
กลยุทธ์การขยายตลาดในต่างประเทศ
สาหรั บอุต สาหกรรมเนื้อเป็ ดสดในทวีป ยุโ รปนั น
้ บริษัทฯ จะเน ้นใช ้กลยุทธ์ในการควบคุม ต ้นทุน การผลิต
ประกอบกับการใช ้ประโยชน์จากอานาจการต่อรองราคาทีส
่ งู ขึน
้ อันเป็ นผลมาจากการทีป
่ ั จจุบัน บริษัทฯ เป็ นผู ้ผลิต
เป็ ดรายเดียวในประเทศเนเธอร์แลนด์เพือ
่ เพิม
่ ผลกาไรให ้กับบริษัทฯ ในระยะยาว สาหรับด ้านอุตสาหกรรมเนื้อเป็ ด
ปรุงสุกในทวีปยุโรปนั น
้ ถึงแม ้บริษัทจะได ้รั บผลกระทบจากการแข่งขันด ้านราคาอย่างหนั กจากผู ้ประกอบการจาก
ประเทศจีน บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายทีจ
่ ะรักษาส่วนแบ่งการตลาดในยุโรปไว ้ด ้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์เป็ ดแปรรูป
ใหม่ๆ กับ ลูก ค ้าในทวีป ยุโ รป อย่า งไรก็ ด ี บริษั ทฯ ยั ง มีแ ผนทีจ
่ ะขยายตลาดเข ้าไปในประเทศเพื่อ นบ ้า นในแถบ
ภูมภ
ิ าคเอเชีย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ เพือ
่ มาช่วยชดเชยกาไรส่วนทีล
่ ดลงอันเนือ
่ งมาจากการแข่งขันดังกล่าว
อีกด ้วย
การจ ัดหาผลิตภ ัณฑ์หรือบริการ
1) การจ ัดหาว ัตถุดบ
ิ ของการผลิตในประเทศไทย
วัตถุดบ
ิ ทีส
่ าคัญในกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็ ดของบริษัทฯ ในประเทศไทย คือ เป็ ดเนือ
้ เพือ
่ แปรรูป พ่อแม่
พันธุเ์ ป็ ด และวัตถุดบ
ิ อาหารสัตว์
้ เพือ
การจ ัดหาเป็ดเนือ
่ แปรรูป
เป็ ดเนือ
้ เป็ นวัตถุดบ
ิ ทีส
่ าคัญของกระบวนการแปรรูปเป็ ด บริษัทฯ จาเป็ นต ้องจัดหาเป็ ดเนื้อทีม
่ ค
ี วามสมบูรณ์ให ้
เพียงพอต่อประมาณการการผลิตเป็ ดสดและเป็ ดแปรรูปของบริษั ทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดหาเป็ ดเนื้อทัง้ จากฟาร์ม
เลี้ย งเป็ ดเนื้ อ ของบริษั ทฯ (Commercial Farm) และจากฟาร์ม ของเกษตรกรคู่สัญ ญาของบริษั ทฯ (Contract
้ ขายเป็ ด อาหารสาเร็จรูปและยา ซึง่ บริษัทฯ ได ้กาหนดปริมาณการรับซือ
้ คืนเป็ ด
Farm) ตามทีต
่ กลงกันในสัญญาซือ
เนื้อไว ้ หากผู ้เลีย
้ งเป็ ดผิดนั ด ผิดสัญญา ไม่ขายเป็ ดคืนให ้แก่บริษัทฯ ตามเวลาและจานวนทีก
่ าหนด ผู ้เลีย
้ งเป็ ด
จะต ้องชาระเบีย
้ ปรับให ้แก่บริษัทฯ
้ เป็ ดจากเกษตรกรรายใดรายหนึง่ เนือ
ั ญา
บริษัทฯ ไม่มก
ี ารพึง่ พาการรับซือ
่ งจากบริษัทฯ มีจานวนคูเ่ กษตรคูส
่ ญ
่ งของการระบาดของโรคใน
จานวนมาก และกระจายตัวอยู่ในพื้ นทีท
่ ห
ี่ ลากหลาย เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย
่ งจากการขาดแคลนเป็ ดเนื้อเพื่อ แปรรูป การคัดเลือกฟาร์มเลีย
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง และเพื่อลดความเสีย
้ งเป็ ด
คู่สัญ ญาเป็ นสิง่ ส าคัญ โดยบริษั ทฯ ได ้มีก ารก าหนดหลัก การคัด เลือ กฟาร์ม ทีช
่ ัด เจน ทัง้ ทางด ้านความรู ้ ความ
่ วชาญด ้านการเลีย
้ ของไข ้หวัดนก รูปแบบโรงเรือนทีไ่ ด ้
เชีย
้ งเป็ ด สถานทีต
่ งั ้ ทีไ่ ม่อยูใ่ นละแวกทีท
่ เี่ คยมีการแพร่เชือ
ตามมาตรฐานของบริษัทฯ รวมถึงความพร ้อมด ้านเงินลงทุน ฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนื้อจะตัง้ อยู่ในพื้นทีท
่ ส
ี่ ะดวกต่อการ
คมนาคมขนส่งลูกเป็ ดจากโรงฟั กไข่ไปยังฟาร์ม และการขนส่งเป็ ดเนือ
้ จากฟาร์มไปยังโรงงานชาแหละและแปรรูป
การจ ัดหาพ่อแม่พ ันธุ ์
ถึงแม ้บริษัทฯ ทาการนาเข ้าพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดจากบริษัทต่างประเทศเพียงไม่กแ
ี่ ห่ง แต่บริษัทฯ คาดว่าจะไม่ม ี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทคู่ ค ้ากันมาเป็ นระยะเวลานาน อีกทัง้ ยัง
มีความสัมพันธ์อน
ั ดีเนือ
่ งจากเคยเป็ นบริษัทในเครือบางกอกแร ้นช์อก
ี ด ้วย
ทางบริษัทฯ ได ้มีการวางแผนการสัง่ พ่อแม่พันธุล
์ ว่ งหน ้าเป็ นระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยคานวณจากประมาณ
้ เท่าไหร่ในแต่ละรอบการสัง่ เพือ
การของปริมาณการสัง่ ของลูกค ้า และคานวณว่าจะต ้องใช ้พ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดทัง้ สิน
่ ให ้
ได ้ปริมาณเนือ
้ เป็ ดตรงตามทีบ
่ ริษัทฯ ต ้องการ
ั
การจ ัดหาว ัตถุดบ
ิ การผลิตอาหารสตว์
วัตถุดบ
ิ การผลิตอาหารสัตว์เป็ นวัตถุดบ
ิ ทีส
่ าคัญของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจอาหารสัตว์เป็ นธุรกิจต ้นน้ าของ
บริษัทฯ คุณภาพของพืช ผลการเกษตร มีสว่ นสาคัญ ต่อคุณภาพเป็ ดทีจ
่ ะจั ด ส่ง ไปยัง ผู ้บริโภค บริษัทฯ จึงได ้ให ้
ความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการจัดหาวัตถุดบ
ิ การผลิตอาหารสัตว์ พืชผลการเกษตรทีส
่ าคัญต่อการผลิตอาหาร
้ วัตถุดบ
สัตว์ ได ้แก่ ข ้าวโพด กากถั่วเหลือง ราข ้าว และข ้าวฟ่ าง เป็ นต ้น หน่ วยงานจัดซือ
ิ จะทางานร่วมกัน อย่า ง
ใกล ้ชิดกับหน่วยงานโภชนาการอาหารสัตว์ของบริษัทฯ เพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ วัตถุดบ
ิ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพในราคาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ โดย
กระบวนการจัดหาวัตถุดบ
ิ จะเริม
่ จากประมาณการปริมาณความต ้องการบริโภคอาหารสัตว์ทงั ้ หมดของบริษัทฯ จาก
ปริม าณการเลีย
้ งพ่ อ แม่พั น ธุ์แ ละเป็ ดเนื้อ และอั ต ราการแลกเปลีย
่ นอาหารสัต ว์เ ป็ นเนื้อ เป็ ด (Feed Conversion
Ratio)
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
วัตถุดบ
ิ ทีจ
่ ัดหาในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ได ้แก่ ข ้าวโพด รา และปลายข ้าว เนื่องจากประเทศไทยเป็ นแหล่ง
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทีส
่ าคัญ ทาให ้บริษัทฯ ไม่เคยประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดบ
ิ จากสินค ้าการเกษตร
้ มาจากแหล่งผลิตในประเทศ ทาให ้บริษัทฯ จัดซือ
้ วัตถุดบ
้
ทีจ
่ ัดซือ
ิ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพได ้ในราคาทีถ
่ ูกลง บริษัทฯ จะรับซือ
วัตถุดบ
ิ เป็ นปริมาณมากในช่วงทีม
่ ผ
ี ลผลิต ทางการเกษตรหรือ อยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกีย
่ ว เพราะจะได ้วัตถุด บ
ิ ทีม
่ ี
้ นอกฤดูกาล โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บวัตถุดบ
คุณภาพในราคาทีถ
่ ูกกว่าการจัดซือ
ิ ดังกล่าวไว ้ในไซโล อย่างไรก็ ตาม
้ วัต ถุด บ
บริษั ทฯ ไม่ไ ด ้มีน โยบายการจั ด ซือ
ิ ทางการเกษตรเพื่อ เก็ ง ก าไรทางการค ้า โดยการจั ด เก็ บ จะขึน
้ อยู่กับ
ประมาณการความต ้องการอาหารสัต ว์ข องบริษั ทฯ และคาดการณ์ ร าคาของวั ต ถุ ด บ
ิ ส่ว นวั ต ถุ ด บ
ิ ที่จั ด ซื้อ จาก
ต่างประเทศ เช่น กากถั่วเหลือง เม็ดถั่วเหลือง ข ้าวสาลี (wheat) และกากเรปซีด (rapeseed) บริษัทฯ จะจัดหา
้ วัตถุดบ
จากประเทศผู ้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ โดยบริษัทฯ จะมีการสัง่ ซือ
ิ ร่วมกับสมาชิกของสมาคมผู ้ผลิตอาหาร
สัตว์ไทย เพือ
่ เพิม
่ อานาจการต่อรองราคาให ้สูงเทียบเท่าผู ้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ ตัง้ แต่ปี 2554 เป็ นต ้นมา บริษัท
ฯ ไม่มก
ี ารพึง่ พาผู ้จาหน่ายวัตถุดบ
ิ รายใดรายหนึง่
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดบ
ิ ทีย
่ ด
ื หยุ่น หากราคาวัตถุดบ
ิ ชนิดใดสูงขึน
้ บริษัทฯ จะจัดหา
วัตถุดบ
ิ ทดแทนชนิดอืน
่ ซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการและให ้พลังงานทีท
่ ดแทนกันได ้ ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากการ
เปลีย
่ นแปลงราคาวัตถุด บ
ิ อย่างรวดเร็ ว ในปั จจุบัน บริษัทฯ เป็ นผู ้ผลิตอาหารเลีย
้ งเป็ ดรายใหญ่ทส
ี่ ุดรายหนึ่งของ
ประเทศไทย โรงงานของบริษัทฯ ตัง้ อยูบ
่ นพืน
้ ทีก
่ ว่า 62 ไร่พร ้อมด ้วยเครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ทท
ี่ ันสมัย ด ้วยกาลังการ
ผลิตสูงสุด 138,000 ตันต่อปี

2) การจ ัดหาว ัตถุดบ
ิ ของการผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์
วัตถุดบ
ิ ทีส
่ าคัญในกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็ ดของกลุม
่ บริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ คือ เป็ ดเนื้อ
เพือ
่ แปรรูป พ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด และวัตถุดบ
ิ อาหารสัตว์
้ เพือ
การจ ัดหาเป็ดเนือ
่ แปรรูป
บริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์จัดหาเป็ ดเนื้อจากฟาร์มของเกษตรกรคู่สัญญา (Contract Farm) ตามที่
้ ขายเป็ ด อาหารสาเร็ จรูปและยา บริษัทย่อยไม่มก
้ เป็ ดจากเกษตรกรรายใด
ตกลงกันในสัญญาซือ
ี ารพึง่ พาการรับซือ
ั ญานั น
รายหนึง่ ซึง่ เกษตรคูส
่ ญ
้ เป็ นคูค
่ ้ากับบริษัทมาเป็ นระยะเวลายาวนาน และบริษัทย่อยไม่เคยประสบปั ญหาขาด
แคลนปริมาณเป็ ดเนื้อทีน
่ าส่งเข ้าโรงชาแหละ นอกจากนั น
้ การหาเกษตรกรคูส
่ ัญญารายใหม่ๆ สามารถทาโดยไม่
ลาบาก เนือ
่ งจากเงือ
่ นไขการชาระเงินของบริษัทย่อยทีแ
่ ข่งขันได ้ในตลาด
การจ ัดหาพ่อแม่พ ันธุ ์
บริษั ทย่อ ยในประเทศเนเธอร์แ ลนด์ท าการน าเข ้าพ่อ แม่พั นธุ์เป็ ดจากต่า งประเทศ ซึง่ ป็ นบริษั ทคู่ค ้ากัน กับ
บริษัทฯ มาเป็ นระยะเวลานาน ทาให ้บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มผ
ี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจจากการพึง่ พาผู ้จาหน่ าย
พ่อแม่พันธ์จากต่างประเทศแต่อย่างใด
ั
การจ ัดหาว ัตถุดบ
ิ การผลิตอาหารสตว์
วัตถุดบ
ิ การผลิตอาหารสัตว์เป็ นวัตถุดบ
ิ ทีส
่ าคัญของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปั จจุบน
ั บริษัทย่อยทา
้ อาหารสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทั่วไปมีการประเมินสถานการณ์ในการ
การซือ
้ เป็ นรายไตรมาส และมีการซือ
้ อาหารสัตว์กับคูค
่ ผู ้ค ้า
จัดซือ
่ ้ารายใดรายหนึง่ ในช่วงเวลาหนึง่ ๆ บริษัทย่อยมีรายชือ
่ ว่ามีความสามารถในการต่อรองราคาได ้ดี เนื่องจากปริมาณการ
อาหารสัตว์ทเี่ ป็ นคู่ค ้าหลายราย และบริษัทฯ เชือ
้ ทีส
จั ด ซือ
่ ูง การประมาณยอดสั่ง ซื้อ นั ้น ประเมิน จากความต ้องการบริโ ภคอาหารสัต ว์ทัง้ หมด ซึง่ สัม พั น ธ์กั น กั บ
ปริม าณการเลี้ย งพ่ อ แม่ พั น ธุ์เ ป็ ดเนื้ อ การเลี้ย งเป็ ดเนื้ อ และอั ต ราแลกเปลี่ย นอาหารสั ต ว์เ ป็ นเนื้ อ เป็ ด (Feed
Conversion Ratio)
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดและธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้
ผลกระทบหลักจากธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดทีม
่ ต
ี ่อสิง่ แวดล ้อม คือ มลพิษทางกลิน
่ และการกาจัดของเสีย โดย
มลพิษทางกลิน
่ ทีเ่ กิดจากการประกอบกิจ การฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดโดยทั่วไป มีสาเหตุมาจากการย่อยสลายแบบไม่ใ ช ้
ออกซิเจนของสิง่ ปฏิกูลจากเป็ ดซึง่ สะสมอยู่ในโรงเรือนเลีย
้ งเป็ ด วัสดุรองพื้น และซากเป็ ดทีต
่ ายแล ้ว โดยความ
้ อัตราการระบายอากาศ และโครงสร ้างของโรงเรือน บริษัทได ้ตระหนั ก
เข ้มข ้นของกลิน
่ จะขึน
้ อยู่กับระดับความชืน
ถึงผลกระทบดังกล่าวทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ต่อสิง่ แวดล ้อม และได ้มีแผนป้ องกันมลพิษทางกลิน
่ โดยการเลือกใช ้แกลบเป็ น
้ และแห ้งได ้
วัสดุรองพืน
้ โรงเรือน เพราะแกลบเป็ นวัสดุทรี่ าคาไม่แพงและจัดหาได ้ง่าย แต่สามารถดูดซับความชืน
รวดเร็ว ไม่อด
ั แน่น ไม่เป็ นฝุ่ น ไม่ขน
ึ้ รา และทาความสะอาดได ้ง่าย
สาหรับการกาจัดของเสียนั น
้ บริษัทฯ จะนาวัสดุรองพืน
้ และสิง่ ปฏิกล
ู จากเป็ ดไปทาเป็ นปุ๋ยสาหรับพืชไร่และ
พืชสวน ซึง่ เป็ นการบริหารจัดการสิง่ ปฏิกล
ู ให ้เกิดประโยชน์ ส่วนซากเป็ ดทีต
่ ายแล ้วนัน
้ บริษัทฯ กาจัดโดยการฝั งใน
หลุมลึก ซึง่ เป็ นวิธท
ี ส
ี่ ะดวกและได ้ผลทีส
่ ด
ุ ในการปฏิบัตงิ าน สาหรับการจัดการฝุ่ นละออง เช่น ขนเป็ ด บริษัทฯ จะ
ใช ้ตะแกรงดักทีพ
่ ัดลมซึง่ ติดไว ้ในโรงเรือนเพือ
่ ลดการฟุ้ งกระจาย แล ้วนากลับมาฝั งกลบในฟาร์มในภายหลัง
ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ คือ มลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศซึง่ เกิดจาก
กลิน
่ และฝุ่ น โดยบริษัทฯ ได ้ควบคุมและหามาตรการป้ องกันมลพิษต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากกระบวนการผลิต เพือ
่ ไม่ให ้มี
ผลกระทบต่อ สิง่ แวดล ้อม ชุมชน และสังคม สาหรั บการลดมลพิษ ทางเสียงนั น
้ บริษัทฯ ได ้ดาเนินการสร ้างห ้อง
้
ล ้อมรอบแหล่งกาเนิดเสียงดัง โดยเลือกใช ้วัสดุดด
ู ซับเสียงทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสูง กาหนดให ้มีการจัดซือ
จัดจ ้างเครือ
่ งจักรทีไ่ ม่กอ
่ กาเนิดมลพิษทางเสียง หรือก่อให ้เกิดมลพิษทางเสียงน ้อยทีส
่ ด
ุ สาหรับการลดมลพิษทาง
อากาศนั ้น บริษั ทฯ ได ้ด าเนิน การติด ตั ง้ เครื่อ งก าจั ด และบ าบั ด กลิน
่ และฝุ่ นที่ม ีคุณ ภาพและประสิท ธิภ าพสูง ที่
แหล่งกาเนิด ทาให ้มลพิษด ้านกลิน
่ และฝุ่ นต่อสิง่ แวดล ้อมลดลง
ธุรกิจโรงงานชาแหละเนื้อเป็ ด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมจากโรงงานชาแหละเนื้อเป็ ด คือ มลพิษทางน้ า การกาจัดของเสีย และมลพิษทาง
อากาศซึง่ เกิดจากกลิน
่ สาหรับการลดมลพิษทางน้ านั น
้ บริษัทฯ ได ้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรน้ า จึงได ้
ดาเนินการจัดสร ้างระบบบาบัดน้ าเสียทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูง เพือ
่ บาบัดน้ าเสียให ้ได ้ดีกว่ามาตรฐานทีห
่ น่วยงานราชการ
ได ้ก าหนดไว ้ โดยระบบบ าบั ด น้ า เสีย ที่บ ริษั ทฯ เลือ กใช ้นั ้น เป็ นระบบที่ม ีป ระสิท ธิภ าพสูง ใช ้พลั ง งานต่า ลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมด ้านกลิน
่ และก่อให ้เกิดของเสียน ้อยทีส
่ ด
ุ
โดยระบบบ าบั ด น้ า เสีย นั ้น มีก ารท างานตลอด 24 ชั่ว โมง ควบคุม ด ้วยบุค ลากรและพนั ก งานที่ม ีค วามรู ้
ความสามารถสูง ทาให ้คุณภาพน้ าเสียทีผ
่ ่านการบาบัดแล ้ว มีคุณภาพดีกว่าทีก
่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดไว ้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช ้ระบบบาบัดน้ าเสียดังกล่าว เป็ นแหล่งให ้ความรู ้กับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ ชุมชน
และสถานประกอบการอืน
่ ๆ อีกด ้วย
สาหรั บการกาจัดของเสียนั น
้ บริษัทฯ ได ้ดาเนินการตามหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ซึง่ เป็ นการ
ลดการใช ้วัสดุทเี่ กินความจาเป็ น การนาวัสดุมาใช ้ซ้า และการนาวัสดุมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพือ
่ ใช ้ใหม่ โดยวัสดุ
ทีไ่ ม่สามารถนากลับมาใช ้ใหม่ได ้นัน
้ บริษัทฯ จะกาจัดตามวิธก
ี ารและมาตรฐานทีก
่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดไว ้
ส่วนกากของเสียแบบอินทรียน
์ ัน
้ บริษัทฯได ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการแปรรูปเป็ นปุ๋ยอินทรียแ
์ ละ
สารปรับปรุงคุณภาพดิน เพือ
่ สร ้างประโยชน์ในด ้านเกษตรกรรมให ้กับเกษตรกร ลดภาระค่าใช ้จ่ายสาหรับเกษตรกร
และลดการพึง่ พิงปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ
บริษัทฯ ยังให ้ความสาคัญในเรือ
่ งการจัดการมลพิษทีเ่ กิดจากกลิน
่ โดยได ้ดาเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากน้ าเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการชาแหละเป็ ด ซึง่ โครงการดังกล่าวนั น
้ นอกจากจะสามารถลดมลพิษทางด ้านกลิน
่
้ เพลิงร่วมในหม ้อต ้มไอน้ าของโรงงานชาแหละเป็ ด
ได ้ทัง้ หมดแล ้ว ยังสามารถผลิตก๊าซชีวภาพซึง่ นาไปใช ้เป็ นเชือ
้ เพลิงจากการใช ้
ของบริษัทฯ ได ้อีกด ้วย สาหรั บระบบหม ้อต ้มไอน้ านั น
้ บริษัทฯ ได ้มีการเปลีย
่ นแปลงการใช ้เชือ
น้ ามันเตา มาเป็ นการใช ้ก๊าซธรรมชาติ LPG เพือ
่ ลดปั ญหามลพิษทีเ่ กิดจากฝุ่ นลง ทัง้ นี้บริษัทฯ ยังได ้ดาเนินการจัด
วางแนวป้ องกันผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อม (Buffer Zone หรือ Green Zone) เพือ
่ ลดผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อมต่อ
ชุนชนรอบโรงงานอีกด ้วย
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
1.3

โครงสร้างการถือหุน
้ ของกลุม
่ บริษ ัท
ั วนการถือหุน
1.3.1 ข้อมูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุน
้ ของบริษ ัทฯ และบริษ ัทย่อย และสดส่
้ ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2564
หมายเหตุ: ไม่รวมบริษัทร่วมทีบ
่ ริษัทถือหุ ้นน ้อยกว่าร ้อยละ 50

บริษ ัท บางกอกแร้นช ์ จาก ัด
(มหาชน)

48.00%

99.99%

บริษัท บีเอ็ม
การเกษตร จากัด

บริษัท บีอาร์
การเกษตร จากัด

99.99%

99.99%

บริษัท อนาทิส
ฟู๊ดส์ จากัด

บริษัท เอ็นเอส
เดลิคาเทสเซน
จากัด

99.99%
บริษัท คราวน์
อีเกิล
้ จากัด

100.00%

100.00%

100.00%

Anatis Foods
(Hong Kong) Limited

Anatis Foods
(Singapore) Pte., ltd.

Duck-To Holding B.V.

100.00%

100.00%

Tomassen Duck-To
B.V.

Duck-To Farm B.V.

77.59%
Weng Fat Poultry Sh.p.k.
(Kosovo)

100.00%
Lucky Duck
International Food B.V.
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99.99 %
%%
บริษัท วินไทย
ฟู้ ด จากัด

100.00%
Win Thai Food
(Cambodia)

100.00%
Canature B.V.

100.00%
BR Investment
(Hong Kong)

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ประเทศที่
ดาเนิน
กิจการ

สัดส่วน
การถือหุ ้น
โดยบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียน
ทีช
่ าระแล ้ว(1)
ณ 31 ธ.ค.
2564
4,567
ล ้านบาท

่ บริษัท
ชือ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท บางกอกแร ้นช์
จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”
หรือ “บางกอกแร ้นช์”)

ประกอบกิจการการเลีย
้ งเป็ ดพ่อแม่พั นธุ์
การฟั ก ไข่เ ป็ ด การจ าหน่ า ยลูก เป็ ดเนื้อ
การผลิต และจ าหน่ า ยอาหารเป็ ด การ
เลีย
้ งเป็ ดเนื้อในระบบเกษตรแบบพั น ธะ
สัญ ญา การช าแหละและผลิต เนื้ อ เป็ ด
แปรรูปพร ้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง
เนื้ อ เป็ ดแปรรู ป ปรุ ง สุก และผลิต ภั ณ ฑ์
อาหารแปรรู ป พร ้อมรั บ ประทาน รวมถึง
การผลิต ผลพลอยได ้จากการช าแหละ
เป็ ดต่างๆ ในประเทศไทย

ไทย

-

บริษัท บีอาร์ การเกษตร
จากัด (“บีอาร์ การเกษตร”)

ดาเนินธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดในประเทศ
ไทย

ไทย

ร ้อยละ
99.99

100 ล ้านบาท

บริษัท บีเอ็ม การเกษตร
จากัด (“บีเอ็ม การเกษตร”)

ดาเนินธุรกิจฟาร์มเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้ ใน
ประเทศไทย

ไทย

ร ้อยละ
48.00

5 ล ้านบาท

บริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด
(“Anatis TH”)

ให ้บริการสนั บสนุนการขายและส่งออก
สินค ้าไปยังบริษัทในกลุม
่ ผ่าน 3
ประเทศ ได ้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ และ
เนเธอร์แลนด์

ไทย

ร ้อยละ
99.99

904 ล ้านบาท

บริษัท เอ็นเอส เดลิคาเทส
เซน จากัด (“เอ็นเอส”)

ดาเนินธุรกิจในด ้านการแปรรูปอาหาร

ไทย

85 ล ้านบาท

บริษัท คราวน์ อีเกิล
้ จากัด
(“คราวน์ อีเกิล
้ ”)

ดาเนินธุรกิจในด ้านร ้านอาหาร

ไทย

ร ้อยละ
99.99
ร ้อยละ
99.99

บริษัท วินไทย ฟู้ ด จากัด
(“วินไทย ฟู้ ด”)

ดาเนินธุรกิจแปรรูปเนือ
้ สัตว์
(ปั จจุบน
ั ยังไม่ประกอบกิจการ)

ไทย

ร ้อยละ
99.99

1,000
ล ้านบาท(5)

BR Investment (Hong
Kong) Company Limited

ดาเนินธุรกิจโดยการถือหุ ้นบริษัทอืน
่
(ปั จจุบน
ั ยังไม่ประกอบกิจการ)

ฮ่องกง

ร ้อยละ 100

1.66 ล ้าน
เหรียญฮ่องกง

Anatis Foods (Hong
Kong) Limited (“Anatis
HK”)
Anatis Foods
(Singapore) Pte., Ltd.
(“Anatis SG”)
บริษัท วินไทย ฟู้ ด
(กัมพูชา) จากัด

ให ้บริการสนั บสนุนการขายสินค ้าไปยัง
ประเทศในทวีปยุโรป

ฮ่องกง

ร ้อยละ 100

2 เหรียญ
สหรัฐฯ

ให ้บริการสนั บสนุนการขายสินค ้าไปยัง
ประเทศในทวีปเอเชีย

สิงคโปร์

ให ้บริการการขายสินค ้าในต่างประเทศ

กัมพูชา

Duck-To Holding B.V.
(“DTH”)

ขายสินค ้า และเป็ น holding company
ของบริษัทย่อยทีป
่ ระกอบกิจการใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ มีการดาเนิน
ธุรกิจคล ้ายคลึงกับประเทศไทย ยกเว ้น
การผลิตอาหารสัตว์ และการเลีย
้ งเป็ ด
เนือ
้ โดยบริษัทฯ (Commercial Farm)

(2)

ร ้อยละ 100
(2)

ร ้อยละ 100
(2)
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เนเธอร์แลนด์

ร ้อยละ 100
(2)

(4)

7.50 ล ้านบาท

2 เหรียญ
สหรัฐฯ
110,000
เหรียญสหรัฐฯ
18,005 ยูโร

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
Duck-To Farm B.V.
(“DTF”)

ประกอบกิจการการเลีย
้ งพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด
การฟั กไข่เป็ ด การจาหน่ายลูกเป็ ดเนื้อ
การจาหน่ายอาหารเป็ ด และการเลีย
้ ง
เป็ ดเนือ
้ ในระบบเกษตรแบบพันธะ
สัญญา

เนเธอร์แลนด์

Tomassen Duck-To B.V.
(“TDT”)

ประกอบธุรกิจชาแหละและผลิตเนือ
้ เป็ ด
แปรรูปพร ้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง
รวมถึงการผลิตผลพลอยได ้จากการ
ชาแหละเป็ ดต่างๆ
ประกอบกิจการจาหน่ายเนื้อเป็ ดแปรรูป
พร ้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ผลิต
เนือ
้ เป็ ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปพร ้อมรับประทาน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจาก
เนือ
้ สัตว์ เช่น หมูหรือไก่

เนเธอร์แลนด์

Canature B.V.
(“Canature”)

ขายสินค ้า (แต่ยังไม่ได ้ประกอบกิจการ)

เนเธอร์แลนด์

Weng Fat Poultry Sh.p.k
(Kosovo)

ประกอบกิจการจาหน่ายเนื้อเป็ ดแปรรูป
พร ้อมปรุงแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ผลิต
เนือ
้ เป็ ดแปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปพร ้อมรับประทาน

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

ร ้อยละ 100

18,151 ยูโร

(3)

ร ้อยละ 100

18,151 ยูโร

(3)

เนเธอร์แลนด์

ร ้อยละ 100

45,378 ยูโร

(3)

ร ้อยละ 100

18,000 ยูโร

(3)

สาธารณรัฐ
คอซอวอ

ร ้อยละ
77.59 (3)

650,000 ยูโร

หมายเหตุ:
(1) ทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล ้ว
(2) บริษัทฯ ถือหุ ้นผ่านบริษัท อนาทิส ฟู้ ดส์ จากัด
(3) บริษัทฯ ถือหุ ้นผ่าน Duck-To Holding B.V.
(4) บริษัทฯ ทาการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนชาระแล ้วของบริษัท บีเอ็ม การเกษตร จากัด เป็ น 51.8 ล ้านบาท ตามมติพเิ ศษของที่
ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท บีเอ็ม การเกษตร จากัด ประกอบไปด ้วย บริษัท
บางกอกแร ้นช์ จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร ้อยละ 47.9 และนายประสิทธิ์ เจริญชัยสงค์ ถือหุ ้นร ้อยละ 52.1 โดยนายประสิทธิ์
เจริญชัยสงค์ ไม่ใช่บค
ุ คลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้ง บริษัท บีเอ็ม การเกษตร จากัด มีการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว ตามมติ
พิเศษของทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยบริษัทฯ เป็ นผู ้ถือหุ ้นในสัดส่วนร ้อยละ 47.9 ของทุนจด
ิ ธิออกเสียงและมีอานาจควบคุมในบริษัท โดยบริษัท บีเอ็ม การเกษตร จากัด มีหุ ้นสามัญและหุ ้น
ทะเบียนชาระแล ้ว แต่มส
ี ท
บุรม
ิ สิทธิชาระแล ้วจานวน 50,000 หุ ้น และ 1,800 หุ ้นตามลาดับ โดยหุ ้นสามัญและหุ ้นบุรม
ิ สิทธิมม
ี ล
ู ค่าหุ ้นละ 100 บาท
ปั จจุบัน บริษัทฯ ถือหุ ้นสามัญของ บริษัท บีเอ็ม การเกษตร จากัด จานวน 23,000 หุ ้นและหุ ้นบุรม
ิ สิทธิจานวน 1,800 หุ ้น
โดยในส่วนของหุ ้นบุรม
ิ สิทธินัน
้ บริษัทฯ ได ้ชาระส่วนเกินมูลค่าหุ ้นไปหุ ้นละ 9,900 บาท
(5) ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ทฯมีม ติใ ห ้จั ด ตั ง้ บริษั ท วิน ไทย ฟู้ ด จ ากั ด ซึง่ มีทุน จดทะเบีย น 200 ล ้านบาท (หุ ้นสามั ญ
2,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) โดยมีสัดส่วนการถือหุ ้นของบริษัทฯในบริษัทดังกล่าวร ้อยละ 99.99 และเรียกเก็บ
เงินค่าหุ ้นในคราวแรกจานวนหุ ้นละ 25 บาท คิดเป็ นมูลค่าทีเ่ รียกชาระแล ้วเป็ นจานวน 50 ล ้านบาท บริษัทฯ ชาระเงินค่าหุ ้น
ดังกล่าวแล ้วเมือ
่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ต่อมาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ ที่ 4/2561
มีมติให ้เพิม
่ ทุนจดทะเบียนออกจาหน่ ายจากเดิม 200 ล ้านบาทเป็ น 1,000 ล ้านบาท โดยออกจาหน่ ายหุ ้นสามัญจานวน
8,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท และเรียกเก็บค่าหุ ้นในคราวแรกจานวนหุ ้นละ 25 บาท คิดเป็ นมูลค่าเรียกชาระแล ้ว
เป็ น 200 ล ้านบาท บริษัทย่อ ยดังกล่าวได ้จดทะเบียนการเพิม
่ ทุนดังกล่า วกับกระทรวงพาณิช ย์แ ล ้วเมือ
่ วันที่ 3 กันยายน
2561 และบริษัทฯ ชาระเงินค่าหุ ้นเพิม
่ ทุนดังกล่าวแล ้ว ทาให ้ปั จจุบันมีทน
ุ ชาระแล ้ว 1,000 ล ้านบาท
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1.3.2 บุคคลทีอ
่ าจมีความข ัดแย้งถือหุน
้ ในบริษ ัทย่อยหรือบริษ ัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน
้
ิ ธิออกเสียงของบริษ ัท
ทีม
่ ส
ี ท
- ไม่ม ี –
ั ันธ์ก ับกลุม
1.3.3 ความสมพ
่ ธุรกิจของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่
- ไม่ม ี –
1.3.4 ผูถ
้ อ
ื หุน
้
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่
่ กลุม
1) รายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 และวันที่ 30 ธันวาคม
2564 มีดงั นี้
จานวนหุน
้

ลาด ับ
ที่

่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

30 ธ ันวาคม
2564

%

30 ธ ันวาคม
2563

จานวนหุน
้ ที่

จานวนหุน
้

เปลีย
่ นแปลง

ทงหมด
ั้

1

บริษัท เจอาร์จจ
ี ี จากัด1

230,035,086

230,035,086

-

25.18%

2

นายประทีป ตัง้ มติธรรม

119,069,900

95,124,200

23,945,700

13.04%

3

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

59,236,902

59,236,902

-

6.49%

4

กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ ้นระยะยาว

28,674,900

32,068,500

-3,393,600

3.14%

5

นายสมชาย ปั ดภัย

17,901,900

-

17,901,900

1.96%

6

กองทุนเปิ ด บัวหลวงปั จจัย 4 หุ ้นระยะยาว
ปั นผล

13,407,100

18,139,700

-4,732,600

1.47%

7

นายสัจจา กาญจนวริทธิ์

12,200,000

12,200,000

2,000,000

1.33%

8

นางสาวชนาทิพย์ โภควนิช

10,950,000

10,950,000

-

1.20%

9

นายพีรพล ประเสริฐชัยกุล

10,720,000

125,000

10,595,000

1.17%

10

นายโชติ โภควนิช

8,942,776

8,942,776

-

0.98%

11

ผู ้ถือหุ ้นอืน
่

402,307,994

428,842,994

-26,535,000

44.04%

913,446,558

913,446,558

-

100%

Total

2

หมายเหตุ 1: บริษัท เจอาร์จจ
ี ี จากัด ประกอบธุรกิจโดยการเข ้าถือหุ ้นในบริษัทอืน
่ (Holding Company)
่ ผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ประกอบด ้วย
โดยมีรายชือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท สุเชาว์วณิช เฟรนชิพ จากัด
ฟาย อีเกิล
้ โฮลดิง้ ส์ ลิมเิ ต็ด
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
นายเจอร์ราด อัลเบิรท
์ เซน
นายพน
สุเชาว์วณิช
นายจอห์น
สุเชาว์วณิช

จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ร ้อยละ 34.39
จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ร ้อยละ 37.60
จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ร ้อยละ 3.11
จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ร ้อยละ 9.19
จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ร ้อยละ 3.33
จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ร ้อยละ 6.19
จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ร ้อยละ 6.19
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หมายเหตุ 2: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน
่ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ดังนี้
รายชือ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดอ
ี าร์ จากัด

456,380,968 หุ ้น

2. สานักงานประกันสังคม

คิดเป็ นร ้อยละ 23.91

99,576,700 หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

5.22

3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 43,688,300 หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

2.29

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

34,287,030 หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

1.80

5. THE BANK OF NEW YORK MELLON

33,471,198 หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

1.75

6. HSBC BANK PLC-PRUDENTTIAL ASSURANCE CO., LTD

31,566,300 หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

1.65

7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

31,071,562 หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

1.63

8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

25,799,533 หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

1.35

9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

25,690,400 หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

1.35

10. STATE STREET EUROPE LIMITED

24,028,577 หุ ้น

คิดเป็ นร ้อยละ

1.26

2) ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอ
ี ท
ิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสาคัญ
2.1) กรรมการบริษัทซึง่ เป็ นตัวแทนจาก บริษัท เจอาร์จจ
ี ี จากัด
1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

ตาแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
กรรมการบริหาร
่ แทนบริษัทฯ
และเป็ นผู ้มีอานาจลงลายมือชือ
ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

ตาแหน่งในบริษัท

รองประธานกรรมการ รองประธานเจ ้าหน ้าที่
บริหาร กรรมการบริหาร
่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
่ แทนบริษัทฯ
และเป็ นผู ้มีอานาจลงลายมือชือ
ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

3. นายเคิรด์จอง ทอมาเซ่น

ตาแหน่งในบริษัท

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู ้จัดการภาคพืน
้ ยุโรป

4. นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน

ตาแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.2) กรรมการบริษัทซึง่ เป็ นตัวแทนจาก ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
1. นางณั ฐพร เหลืองสุวรรณ

ตาแหน่งในบริษัท

กรรมการ
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1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทน
ุ จดทะเบียน 4,569,643,720 บาท และทุนจดทะเบียนชาระแล ้ว
4,567,232,790 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 913,446,558 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 5 บาท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.5 การออกหล ักทร ัพย์อน
ื่
-

ไม่ม ี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษ ัทฯ
บริษั ทฯ มีน โยบายจ่ า ยเงิน ปั น ผลในอั ต ราร อ้ ยละ 50 ของก าไรสุท ธิห ลั ง หั ก ภาษี และหลั ง หั ก เงิน ส ารองตาม
กฎหมาย รวมถึงเงินสารองอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้มีอานาจในการพิจารณาการจ่ายเงิน ปั นผล
โดยคานึงถึง ปั จ จั ย ต่างๆ เพื่อก่อให ้เกิด ประโยชน์สงู สุด แก่ผู ้ถือหุ ้น เช่น แผนการลงทุน ในการขยายกิจ การ เงิน
ส ารองเพื่อ จ่ า ยช าระหนี้ เ งิน กู ้ยืม หรือ เพื่อ สนั บ สนุ น กระแสเงิน สดของบริษั ทฯ ในกรณี ท ี่ม ีผ ลกระทบจากการ
เปลีย
่ นแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต ้น
ข ้อมูลการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ มีดงั นี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2562

อัตรากาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น (บาท)

ปี 2563

ปี 2564

(0.3)

(0.13)

(0.06)

อัตราเงินปั นผลจากการดาเนินงานต่อหุ ้น (บาท)

งดจ่ายปั นผล

งดจ่ายปั นผล

งดจ่ายปั นผล

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

งดจ่ายปั นผล

งดจ่ายปั นผล

งดจ่ายปั นผล

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษ ัทย่อย
บริษัทย่อยทุกบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราร ้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสารอง
ตามกฎหมาย รวมถึงเงินสารองอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยเป็ นผู ้มีอานาจในการพิจารณาการจ่ายเงิน
ปั นผล โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เพือ
่ ก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผู ้ถือหุ ้น เช่น แผนการลงทุนในการขยายกิจ การ
เงินสารองเพื่อ จ่ายช าระหนี้เ งิน กู ้ยืม หรือเพื่อสนั บ สนุ นกระแสเงิน สดของบริษั ทฯ ในกรณีทม
ี่ ผ
ี ลกระทบจากการ
เปลีย
่ นแปลงของสภาวะตลาด เป็ นต ้น
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่ ง
2. การบริหารจ ัดการความเสีย
่ งทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ ได ้มีการติดตามปั จจัยความเสีย
่ งต่างๆ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) ความเสีย
่ งทางด ้านตลาด 2) ความเสีย
่ งทางด ้าน
บริษัทฯ ทัง้ นี้ ปั จจัยความเสีย
่ งทางด ้านการเงิน
การปฏิบต
ั ก
ิ าร และ 3) ความเสีย
2.1

่ งทางด้านตลาด
ความเสีย

2.1.1

่ งด้านอุปสงค์และอุปทานในผลิตภ ัณฑ์ของบริษท
ความเสีย
ั ฯ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ประกอบด ้วยผลิตภัณฑ์เนือ
้ เป็ ดดิบและเนือ
้ เป็ ดแปรรูป โดยทีร่ าคาสัตว์ปีกใน
ตลาดโลกและกฎระเบียบจากภาครัฐภายในประเทศจะมีอท
ิ ธิพลอย่างมากต่อราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
่ งทีบ
นอกจากนี้ การเปลีย
่ นแปลงในพฤติกรรมของผู ้บริโภคถือเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยเสีย
่ ริษัทฯ ได ้มีการติดตาม
่ ว่าการ
อย่างใกล ้ชิด และพยายามทีจ
่ ะปรั บกลยุทธ์ให ้เข ้ากับแนวโน ้มดังกล่าวทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป โดยบริษัทฯ เชือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให ้มีความหลากหลาย พร ้อมทัง้ พัฒนาตราผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์จะสามารถช่วยลด
่ งดังกล่าวลงได ้
ความเสีย
2.1.2

่ งด้านความผ ันผวนของราคาว ัตถุดบ
ความเสีย
ิ

การเปลีย
่ นแปลงทางด ้านราคาสินค ้าโภคภัณฑ์ของเมล็ดถั่วเหลือง ข ้าวโพด ข ้าวฟ่ าง ราข ้าว ทัง้ ตลาด
ต่างประเทศและตลาดในประเทศ มีผลกระทบต่อต ้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ซึง่ มีหลายปั จจัยทีเ่ ป็ นผลจากปั จจัย
ด ้านมหภาคและอยูเ่ หนือขอบเขตการควบคุมของบริษัทฯ
้ วัตถุดบ
ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการจัดซือ
ิ พร ้อมกับมีความสัมพันธ์ทด
ี่ ก
ี ับผู ้จัดหาวัตถุดบ
ิ
และเกษตรกรโดยตรงส่งผลให ้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความผันผวนของราคาวัตถุด บ
ิ เพื่อให ้ต ้นทุน อยู่ใ น
ระดับทีเ่ หมาะสม
2.1.3

่ งจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ความเสีย

่ มั่นของผู ้บริโภค ซึง่ อาจนาไปสู่
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชือ
การบริโภคเนือ
้ เป็ ดทีล
่ ดลง จนส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ
้ ในสัตว์ปีกทัง้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได ้มีการติดตาม ดูแล และเฝ้ าระวังการเกิดโรคระบาดและการติดเชือ
ในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการเลีย
้ งทีท
่ ันสมัย โดยจัดสร ้าง
้ ให ้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
โรงเรือนระบบปิ ด พร ้อมทัง้ ควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละความชืน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและวิธป
ี ฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการเลีย
้ งสัตว์ และสภาพแวดล ้อมความเป็ นอยู่ทด
ี่ ข
ี อง
สัตว์ตามมาตรฐานสากล การบริหารการจัดการระบบสุขาภิบาล และการควบคุมมาตรฐานสุขอนามัยของฟาร์ม
เป็ นต ้น
2.1.4

ั ว์
โดยการดาเนินงานของบริษัทฯ นัน
้ ได ้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐบาล อาทิเช่น กรมปศุสต
่ งจากความเชือ
่ มน
ความเสีย
่ ั ของผูบ
้ ริโภคในเรือ
่ งความปลอดภ ัยในผลิตภ ัณฑ์ของบริษ ัทฯ

คุณภาพและความปลอดภัย ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั บเป็ นสิง่ ทีบ
่ ริษัทฯ ให ้ความสาคัญลาดับแรกต่อ
ลูกค ้าของบริษัทฯ
ที่ผ่ า นมาบริ ษั ทฯ ได ร้ ั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานทางด า้ นอาหาร หลายด า้ น เช่ น 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 เป็ นต ้น
2.1.5

่ งจากการเปลีย
ความเสีย
่ นแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางการทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการ
ประกอบกิจการของกลุม
่ บริษ ัท

ในประเทศไทยการประกอบกิจการของบริษัทฯ อยูภ
่ ายใต ้การกากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและ
ระเบียบของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องทีส
่ าคัญ อาทิเช่น ประกาศเรือ
่ งมาตรฐานฟาร์มเลีย
้ งสัตว์ประเทศไทย พ.ศ. 2542
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชบั ญ ญั ต ิค วบคุ ม การฆ่ า สั ต ว์ แ ละจ าหน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ พ.ศ. 2535
ั ว์วา่ ด ้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทาลายเชือ
้ โรคใน
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ระเบียบกรมปศุสต
การเคลือ
่ นย ้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 โดยกรมปศุสัตว์ พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็ นต ้น
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ข ้อจากัดและข ้อกาหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึง่ ในการประกอบกิจการของกลุ่ม
บริษั ท ดัง นั ้น หากหน่ ว ยงานราชการทีเ่ กีย
่ วข ้องมีก ารเปลีย
่ นแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบีย บข ้อกาหนด
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของกลุม
่ บริษัท
2.1.6

่ งจากการเปลีย
ความเสีย
่ นแปลงมาตรการทางการค้าจากประเทศผูน
้ าเข้า

่ งต่อผลการดาเนินงาน
การเปลีย
่ นแปลงมาตรการทางการค ้าจากประเทศผู ้นาเข ้า อาจก่อให ้เกิดความเสีย
ของบริษัทฯ ซึง่ อาจเกิดจากการเปลีย
่ นแปลงอัตราภาษี นาเข ้า การออกมาตรการกีดกันทางการค ้าอืน
่ ๆ หรือการ
ปกป้ องอุต สาหกรรมของประเทศผู ้นาเข ้า โดยอาจอยู่ในรูปของมาตรการทางภาษี และมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี ของ
ประเทศผู ้น าเข ้าต่า งๆ อาทิเ ช่น การขออนุ ญ าตน าเข ้าทีต
่ ้องใช ้เวลานาน การก าหนดเกณฑ์ห รือ มาตรฐานด ้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยของสินค ้า เป็ นต ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได ้มีการติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ ในประเทศผู ้นาเข ้าอย่างใกล ้ชิด เพือ
่ รายงานให ้
ผู ้บริหารและส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องต่างๆ รับทราบ เพือ
่ ให ้ทันต่อสถานการณ์และสามารถวางแผนกลยุทธ์ทเี่ หมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทจ
ี่ ะขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศอืน
่ ๆ อย่างต่อเนือ
่ ง
2.2

่ งทางด้านการปฏิบ ัติการ
ความเสีย

2.2.1

ั
่ งจากการพึง่ พาเกษตรกรคูส
้
้ งเป็ดเนือ
ความเสีย
่ ญญาในการเลี
ย

ั ญาเป็ นหลักในการเลีย
ปั จจุบน
ั บริษัทฯ ยังคงพึง่ พาเกษตรกรคูส
่ ญ
้ งเป็ ดเนื้อ เพือ
่ ให ้ได ้น้ าหนักและคุณภาพ
ตามเกณฑ์ทบ
ี่ ริษัทฯ กาหนด หากเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิดต่างๆ เช่น เกษตรกรปรับเปลีย
่ นฟาร์มของตนเพื่อ ไป
เลี้ย งสัต ว์ช นิด อื่น แทน หรือ เพื่อ ไปเลี้ย งให ้กั บ ผู ้ผลิต รายอื่น (คู่แ ข่ง ) ซึง่ อาจส่ง ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อบริษัทฯ ได ้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได ้มีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู ้เลีย
้ งเป็ ดโดยการให ้ความรู ้ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรเพื่อให ้เป็ ดทีเ่ ลีย
้ งได ้คุณภาพมาตรฐานและราคาทีด
่ ี เพื่อสร ้างความมั่น คงในอาชีพ และ
ั ญา
รายได ้ให ้กับเกษตรกรคูส
่ ญ
2.2.2

้ รงงานในกระบวนการแปรรูปเนือ
่ งจากการใชแ
้ เป็ด
ความเสีย

พนั กงานรายวันส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ทางานอยู่ในส่วนกระบวนการผลิตและแปรรูปเนื้อเป็ ด ดังนั น
้ การ
่ งด ้านการปฏิบต
ขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต อาจถูกพิจารณาว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของความเสีย
ั งิ านของบริษัท
่ งดังกล่าว บริษัทฯ ให ้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมีการเสนอ
เพือ
่ ลดความเสีย
ผลตอบแทนทีจ
่ งู ใจและจัดหาสภาพแวดล ้อมทีด
่ ใี นการทางาน เพือ
่ รักษาพนักงานและแรงงานของบริษัทฯ เอาไว ้
นอกจากนี้ บริษั ทฯ มีแ ผนการลงทุน ในระบบการผลิต และแปรรู ป เนื้ อ เป็ ดโดยการใช ้เครื่อ งจั ก รแบบ
อัตโนมัตม
ิ ากขึน
้ เพือ
่ ทดแทนหรือลดการพึง่ พิงแรงงานในอนาคต
2.2.3

้ จ ัดหาพ่อแม่พ ันธุ ์
่ งในการจ ัดซือ
ความเสีย

การจัดหาจานวนพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดในปริมาณทีแ
่ น่นอนนั บเป็ นเรือ
่ งทีส
่ าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
้ พ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดจากต่างประเทศ ดังนั น
่ งจากการนาเข ้าพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด จึงเป็ นความเสีย
่ งที่
มีการสัง่ ซือ
้ ความเสีย
่ งดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการวางแผนในการจัดซือ
้ จัดหาพ่อแม่
บริษัทฯ ต ้องติดตามอย่างใกล ้ชิด เพื่อลดความเสีย
พันธุท
์ เี่ หมาะสมเพือ
่ ควบคุมให ้มีปริมาณพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดทีเ่ พียงพอ
2.2.4

่ งจากภ ัยธรรมชาติ อุบ ัติเหตุ และการหยุดชะง ักในการประกอบกิจการ
ความเสีย

การเกิดภัยธรรมชาติ อาทิเช่น อุทกภัย ภัยแล ้ง และพายุ ทีเ่ ป็ นผลของการเปลีย
่ นแปลงสภาวะภูมอ
ิ ากาศ
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
่ งทีไ่ ม่สามารถควบคุมได ้ บริษัทฯ มีการดาเนินนโยบายเชิงป้ องกัน โดยกาหนดให ้
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความเสีย
มีผู ้รั บ ผิด ชอบในการติด ตามการเปลีย
่ นแปลงของฤดูก าลต่า งๆ และรายงานให ้แก่ผู ้บริห ารทราบทัน ทีเ มื่อ เกิด
เหตุการณ์ผด
ิ ปกติ เพือ
่ ให ้ผู ้บริหารสามารถเตรียมการได ้ทันสถานการณ์
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
เพือ
่ ให ้มั่นใจว่าระบบการบริหารความต่อเนื่องในการประกอบกิจการของบริษัทฯ สามารถรองรับเหตุการณ์ตา่ งๆ ได ้
ิ ทีใ่ ช ้ในการ
อย่างทันท่วงที รวมทัง้ จัดทาประกันภัยความเสียหายทุกประเภท (All risks insurance) กับทรั พย์สน
ประกอบกิจการ วัตถุดบ
ิ และผลิตภัณฑ์ขัน
้ ต ้นของบริษั ทฯ รวมถึงมีการทาประกันภั ยธุรกิจหยุดชะงั ก ( Business
Interruption Insurance) เพือ
่ ชดเชยความเสียหายให ้กับบริษัทฯ จากภัยธรรมชาติตา่ งๆ
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2.3

่ งทางด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสีย

2.3.1

่ งจากความผ ันผวนของอ ัตราแลกเปลีย
ความเสีย
่ นเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได ้จากการส่งออกประมาณร ้อยละ 21 ของรายได ้บริษัทฯในประเทศไทย โดย
รายได ้จากการส่งออกอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์เป็ นส่วนใหญ่ ทาให ้บริษัทฯ อาจได ้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
้ ขายล่วงหน ้าเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currencies
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายทาสัญญาซือ
Exchange Forward) เพื่อ ลดความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ และยั ง ช่ว ยให ้บริษั ทฯ
สามารถกาหนดราคาขายและบริหารต ้นทุนการผลิตให ้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
2.3.2

่ งจากความผ ันผวนของอ ัตราดอกเบีย
้
ความเสีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม
่ บริษัทฯ มีเงินกู ้ยืมจานวน 3,892 ล ้านบาท โดยมีอัตราดอกเบีย
้ ลอยตัวที่
่ งจากการเปลีย
อ ้างอิงกับ MLR ทาให ้กลุม
่ บริษัทฯ มีความเสีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม กลุม
่ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการความผันผวนของอัตราดอกเบีย
้ โดยจัดหาเงิน
ลงทุนในโครงการระยะยาว ให ้ได ้อัตราดอกเบีย
้ ทีเ่ หมาะสมตามการใช ้เงินของโครงการ
2.3.3

่ งจากการด้อยค่าของสินทร ัพย์ไม่มต
ความเสีย
ี ัวตนและ/หรือค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ

ิ ทีร่ ั บมาถูกคานวน ณ วันทีซ
ื้ กิจ การ
ในปี 2555 มูลค่ายุตธ
ิ รรมของสินทรั พย์ทรี่ ะบุไ ด ้ทีไ่ ด ้มาและหนี้สน
่ อ
้ หุ ้นดังกล่าว และมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สน
ิ
โดยส่วนต่างระหว่างต ้นทุนทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรงกับการซือ
ิ
้
ื
และหนีส
้ นทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ทีร่ ะบุได ้ ณ วันทีซ
่ อหุ ้นตามสัดส่วนทีล
่ งทุน ได ้บันทึกเป็ นค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
่ ทางการ
ส่วนสินทรัพย์ทไี่ ม่มต
ี วั ตน ประกอบไปด ้วย ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับลูกค ้าและชือ
่ ทางการค ้าเป็ นสินทรัพย์ทไี่ ม่มต
ค ้า โดยความสัมพันธ์กับลูกค ้าและชือ
ี ัวตนทีม
่ ก
ี ารตีมูลค่าขึน
้ ภายหลังจาก ปี 2555
โดยมูลค่าความสัมพันธ์กับลูกค ้า คานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดจากประมาณการกาไรก่อนดอกเบีย
้ จ่าย ภาษี
่ มราคา (EBITDA) ของบริษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2556 ไปอีก 40 ปี ข ้างหน ้า โดยกระแสเงินสดดังกล่าว คาดว่าจะ
และค่าเสือ
้ สินค ้าจากบริษั ทฯ มาเป็ นประจาและต่อ เนื่ อ ง
ได ้รั บจากการรั กษาความสัมพั นธ์ทางธุร กิจ กับลูกค ้ารายเดิมซึง่ ซือ
ในช่วงปี 2551 – 2555 และบริษัทฯ จะคิดค่าตัดจาหน่ายรายการดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 40 ปี
่ ทางการค ้านั ้น ค านวณจากการคิด ลดค่า ใช ้จ่ า ยจากค่า สิท ธิใ นการใช ้เครื่อ งหมายสิน ค ้า
ส่ว นมูล ค่า ชือ
(Royalty Fee) ทีบ
่ ริษัทฯ สามารถประหยัดได ้ในแต่ละปี สาหรับการทีบ
่ ริษัทฯ มีเครือ
่ งหมายสินค ้าเป็ นของตนเอง
โดยค่าใช ้จ่ายจากค่าสิทธิในการใช ้เครือ
่ งหมายสินค ้าเป็ นการเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษัทฯ และ
่ ทางการค ้า) แต่จ ะใช ้วิธ ีก ารทดสอบการด ้อยค่า ของ
บริษั ทย่ อ ยไม่ ม ีก ารตั ด จ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์ไ ม่ ม ีตั ว ตน (ชือ
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนและค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
โดยหลักแล ้ว การลดลงของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานทีค
่ าดการณ์ไว ้ การเปลีย
่ นแปลงของสภาวะ
้ อง
แวดล ้อมทางเศรษฐกิจและหรือสภาวะตลาดทีม
่ ส
ี าระสาคัญ และการสูญเสียลูกค ้ารายสาคัญ อาจเป็ นข ้อบ่งชีข
การด ้อยค่าในกรณีทม
ี่ ูลค่าตามบัญชีของสินทรั พย์ไม่มต
ี ัวตนและ/หรือค่าความนิยมสูงกว่ามูลค่าทีค
่ าดว่าจะได ้รั บ
คืน ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการในงวดบัญชีทม
ี่ ก
ี ารบันทึกการด ้อยค่า รวมทัง้ สถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีการตัดจาหน่ ายสิน ทรั พ ย์ไม่มต
ี ัว ตน ตลอดอายุก ารใช ้งานของสิน ทรั พย์ดัง กล่า วตามที่
ประเมินไว ้
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3. การข ับเคลือ
่ นธุรกิจเพือ
่ ความยง่ ั ยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจ ัดการด้านความยง่ ั ยืน
บริษัทดำเนินธุรกิจ ด ้วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรทีค
่ ำนึงถึงควำมยั่งยืน ดังจะเห็นได ้จำกกำรกำหนดพันธกิจ และ
ั ทัศน์ ซึง่ สะท ้อนถึงเจตนำรมณ์และควำมมุง่ มั่นในกำรขับเคลือ
วิสย
่ นธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
สังคม และกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด
่ ี
ปั จจุบน
ั บริษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยและเป้ ำหมำยในกำรจัดกำรเพือ
่ กำรพัฒนำและดำเนินธุรกิจอย่ำง
ยั่งยืน ทัง้ ในด ้ำนสิง่ แวดล ้อม สังคม และกำรกำกับดูแลอย่ำงดีให ้ชัดเจนยิง่ ขึน
้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ได ้ริเริม
่ วำงแผน
ดำเนินกำรเก็บข ้อมูลต่ำงๆในวงจรกำรดำเนินธุรกิจ (project cycle) เพือ
่ กำรศึกษำ footprint และ carbon credits
่ รรยำกำศ อันเป็ นกำรรักษำสิง่ แวดล ้อมและ
ในกระบวนกำรผลิต เพือ
่ ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกออกสูบ
รับผิดชอบต่อสังคมทีด
่ ี
อย่ำงไรก็ตำม ทำงบริษัทได ้ดำเนินงำนจัดกำรเพือ
่ ควำมยั่งยืนในด ้ำนต่ำงๆในปี ทีผ
่ ่ำนมำเป็ นส่วนใหญ่แล ้ว
3.2 การจ ัดการผลกระทบต่อผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
่ มโยงกันตำมกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทในภำพรวมดังนี้
กิจกรรมหลัก ประกอบด ้วย 5 กิจกรรมซึง่ เชือ
1. กำรบริหำรปั จจัยกำรผลิต หรือ โลจิสติกส์ขำเข ้ำ
้ พ่อแม่พันธุเ์ ป็ ดจำกต่ำงประเทศ โดยบริษัทผลิตอำหำรสัตว์สำหรับกำรเลีย
บริษัทจัดซือ
้ งเป็ ดของบริษัท
ั ญำของบริษัท ด ้วยกำรจัดหำและซือ
้ วัตถุดบ
และของเกษตรกรคูส
่ ญ
ิ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภำพและปลอดภัย ให ้
้ จัดหำทีเ่ ป็ นธรรม
ควำมสำคัญต่อกำรใช ้วัตถุดบ
ิ ท ้องถิน
่ ทีผ
่ ำ่ นข ้อกำหนดเรือ
่ งคุณภำพ และมีกำรจัดซือ
2. กำรปฏิบต
ั ก
ิ ำร
บริษัทมีฟำร์มเลีย
้ งเป็ ดเนือ
้ เพือ
่ กำรชำแหละ และแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์เนือ
้ เป็ ดต่ำงๆ โรงฟั กไข่ของบริษัท
ทำกำรฟั กไข่ทไี่ ด ้จำกฟำร์มพ่อแม่พันธุเ์ พือ
่ ผลิตเป็ นเป็ ดเนื้อ กำรผลิต แปรรูปวัตถุดบ
ิ มีกำรควบคุม
คุณภำพสินค ้ำตำมมำตรฐำนทีก
่ ำหนด และควบคุมควำมปลอดภัยในกระบวนกำรผลิต
รำยละเอียดและข ้อมูลโครงสร ้ำงกำรประกอบกิจกำรแบบครบวงจร รวมทัง้ แผนภำพแสดงกำรประกอบ
ธุรกิจต ้นน้ ำและปลำยน้ ำได ้กล่ำวไว ้แล ้วในหัวข ้อ 1 โครงสร ้ำงและกำรดำเนินงำนของกลุม
่ บริษัท
3. กำรกระจำยสินค ้ำและบริกำร หรือ โลจิสติกส์ขำออก
บริษัทมีบริกำรขนส่ง รวมทัง้ กำรใช ้บริกำรบริษัทขนส่ง ในกำรกระจำยสินค ้ำ ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
ต่ำงๆ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ กำรขำยส่งและขำยปลีก เพือ
่ ให ้มีควำมรวดเร็ว และผู ้บริโภคสำมำรถเข ้ำถึงสินค ้ำ
ของบริษัทได ้
4. กำรตลำดและกำรขำย
บริษัททำกำรตลำดและขำยสินค ้ำ ด ้วยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยต่ำงๆซึง่ ครอบคลุมกำรขำยส่งและขำยปลีก
รวมถึงกำรขำยสินค ้ำไปต่ำงประเทศ เพือ
่ ให ้มีรำคำสินค ้ำทีเ่ หมำะสมกับช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยนัน
้ ๆ โดย
คำนึงถึงกำรให ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับกำรบริโภคอย่ำงถูกต ้องและครบถ ้วนบนบรรจุภัณฑ์ของบริษัท
5. กำรบริกำรหลังกำรขำย
บริษัทมีกำรรับประกันสินค ้ำและควำมพึงพอใจ และมีหน่วยงำนรับควำมเห็นและข ้อเสนอแนะจำกลูกค ้ำ
้ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เทคโนโลยีและสำรสนเทศ บัญชี
กิจกรรมสนับสนุนบริษัทมีหน่วยงำนจัดซือ
และกำรเงิน ในกำรสนับสนุนกิจกรรมหลักให ้บรรลุเป้ ำหมำย
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
3.2.2 การวิเคราะห์ผม
ู้ ส
ี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
รำยละเอียดและข ้อมูลผู ้มีสว่ นได ้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจ ได ้กล่ำวไว ้ในหัวข ้อกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ครอบคลุมถึงผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้ำ พนักงำน หุ ้นส่วนธุรกิจและเจ ้ำหนี้ สำธำรณชน คูแ
่ ข่ง
่ นได้เสีย
กลุม
่ ผูม
้ ส
ี ว

่ นร่วม
วิธก
ี ารมีสว
กำรพบปะกับลูกค ้ำ
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ลูกค ้ำ
แนวทำงปฏิบัตต
ิ อ
่ ลูกค ้ำ

ความคาดหว ัง
นำเสนอผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ี
คุณภำพและปลอดภัย
ปฏิบัตต
ิ อ
่ ลูกค ้ำอย่ำงเท่ำ
เทียมและยุตธิ รรม
ปกป้ องข ้อมูลและรักษำ
ควำมลับของลูกค ้ำ
ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
และไม่มผ
ี ลกระทบต่อ
สิง่ แวดล ้อม

กำรประชุมร่วมกับพนักงำน กำร
จัดสัมนำ กำรจัดกิจกรรมเพือ
่
สังคม
กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
มีสว่ นร่วมในกำรเสนอแนะเรือ
่ ง
่
ควำมปลอดภัยและสิงแวดล ้อม
ปฏิบัตงิ ำนตำมขัน
้ ตอน คูม
่ อ
ื กำร
ทำงำนและกฎระเบียบที่
กำหนดให ้เพือ
่ ให ้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน
กำรปลูกฝั งและสร ้ำงจิตอำสำแก่
พนักงำน
กำรเยีย
่ ม พบปะชุมชนและผู ้นำ
ชุมชน
สำรวจสิง่ ทีช
่ ม
ุ ชนคำดหวัง

ระบบผลตอบแทนและ
สวัสดิกำรทีเ่ หมำะสม
ควำมก ้ำวหน ้ำและควำมมั่นคง
ในสำยอำชีพ
มีสภำพแวดล ้อมในกำร
ทำงำนทีด
่ แ
ี ละมีควำม
ปลอดภัย

กำรประชุมร่วมกันเป็ นประจำ
่ สำร
กำรเข ้ำเยีย
่ มและติดต่อสือ
ระหว่ำงหน่วยงำนพัฒนำธุรกิจ
และพันธมิตรคูค
่ ้ำ

กำรประชุมและตรวจเยีย
่ มกิจกำร
รวมถึงกำรตรวจสอบคุณภำพ
ของวัตถุดบ
ิ เป็ นประจำ
กำรเป็ นพันธมิตรร่วมในกำร
จัดกำรด ้ำนสิง่ แวดล ้อมและ
ควำมปลอดภัย
มีสว่ นร่วมในกำรเสนอแนะ ออก
ควำมคิดเห็นเรือ
่ งควำมปลอดภัย
และสิง่ แวดล ้อม
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ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และ
คำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำกิจกรรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ตอ
่ สังคม
สิง่ แวดล ้อมและควำม
ปลอดภัย
สร ้ำงคุณค่ำและผลประโยชน์
ทำงธุรกิจร่วมกัน
ให ้ควำมรู ้ในกำรปรับปรุงธุรกิจ
และนวัตกรรมของสินค ้ำและ
บริกำร
ให ้ควำมสำคัญและสนับสนุน
อย่ำงทันทีกรณีเกิดปั ญหำ
ดำเนินธุรกิจโดยไม่สร ้ำง
ผลกระทบทำงสิง่ แวดล ้อม
และคำนึงถึงด ้ำนควำม
ปลอดภัย
ปฏิบัตต
ิ อ
่ คูค
่ ้ำอย่ำงเป็ นธรรม
และเท่ำเทียมกัน
้ จัดจ ้ำงที่
กระบวนกำรจัดซือ
เป็ นธรรมและโปร่งใส
สร ้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
ในระยะยำว
ให ้ควำมยืดหยุน
่ ในกำร
ปรับเปลีย
่ นรำคำสินค ้ำตำม
ควำมเหมำะสม

แนวทางการตอบสนอง
พัฒนำนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรเพือ
่
ตอบสนองควำมต ้องกำรของ
ลูกค ้ำ
มีมำตรกำรเพือ
่ ปกป้ องข ้อมูล
และควำมลับของลูกค ้ำ
มีระบบกำรจัดกำรด ้ำน
สิง่ แวดล ้อม ISO14001
มีระบบจัดกำรด ้ำนควำม
ปลอดภัย ISO45001
เคำรพในหลักสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัตอ
ิ ย่ำงเท่ำเทียม
กำรจัดอบรมและให ้ควำมรู ้
พนักงำน
มีกำรจัดกิจกรรมสร ้ำงควำม
ผูกพันกับพนักงำน
มีระบบกำรจัดกำรด ้ำน
สิง่ แวดล ้อม ISO14001
มีระบบจัดกำรด ้ำนควำม
ปลอดภัย ISO45001
จัดให ้พนักงำนจิตอำสำเข ้ำ
ร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
กำรบริจำคสิง่ ของ
ส่งเสริมและสนับสนุนสิง่ ที่
เป็ นประโยชน์ตอ
่ สิง่ แวดล ้อม
และควำมปลอดภัยต่อชุมชน
ทบทวนและแลกเปลีย
่ นควำม
คิดเห็นระหว่ำงกันเพือ
่ ริเริม
่
สร ้ำงสรรค์โครงกำรทีส
่ ร ้ำง
คุณค่ำ
ทบทวนและให ้ควำมรู ้ด ้ำน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่
ทบทวนและช่วยแก ้ปั ญหำที่
เกิดขึน
้ อย่ำงทันท่วงที

มีหลักกำรคัดเลือกคูค
่ ้ำและ
กระบวนกำรตรวจสอบที่
ชัดเจน
กำหนดหลักกำรปฏิบัตแ
ิ ละ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของคู่
ค ้ำ
ทบทวนและปรับปรุง
้ จัดจ ้ำงและ
กระบวนกำรจัดซือ
่ สำรเพือ
วิธก
ี ำรสือ
่ บรรลุควำม
ต ้องกำรร่วมกัน

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ปฏิบัตงิ ำนตำมขัน
้ ตอน คูม
่ อ
ื กำร
ทำงำนและกฎระเบียบที่
กำหนดให ้เพือ
่ ให ้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน

มีสภำพแวดล ้อมในกำร
ทำงำนทีด
่ แ
ี ละมีควำม
ปลอดภัย

กำรประชุมผู ้ถือหุ ้นประจำปี
รำยงำนประจำปี
่ ำธำรณชน
กำรรำยงำนข่ำวสูส
กำรประกำศผลประกอบกำรรำย
ไตรมำส
กำรพบปะกับนักลงทุนและ/หรือ
นักวิเครำะห์

ดำเนินธุรกิจอย่ำงเทีย
่ งธรรม
เพือ
่ สร ้ำงผลกำรดำเนินงำนที่
ดี
ิ ธิและ
ผู ้ถือหุ ้นทุกรำยมีสท
ได ้รับกำรปฏิบัตอ
ิ ย่ำงเป็ น
ธรรมและเท่ำเทียมกัน
มีกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด
่ ี
มีระบบกำรตรวจสอบและกำร
ควบคุมภำยในทีด
่ ี
ให ้ควำมสำคัญเกีย
่ วกับกำร
่
ป้ องกันควำมเสียงจำกเหตุ
ฉุกเฉินทีอ
่ ำจทำให ้หยุดกำร
ผลิต
มีระบบกำรจัดกำรด ้ำน
สิง่ แวดล ้อมและระบบกำร
จัดกำรด ้ำนควำมปลอดภัยทีด
่ ี
ให ้ควำมร่วมมือสนับสนุน
โครงกำรของภำครัฐ
ปฏิบัตต
ิ ำมนโยบำยของรัฐ
และร่วมให ้ควำมเห็นด ้ำนกำร
ปฏิบัตงิ ำนทีด
่ จ
ี ำกภำคธุรกิจ
ปฏิบัตไิ ด ้สอดคล ้องกับ
กฏหมำยทีก
่ ำหนดและมีกำร
ส่งรำยงำนเอกสำรต่ำงๆ ไป
ยังส่วนรำชกำรทีก
่ ำหนด
ครบถ ้วน

กำรเข ้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่
หน่วยงำนของรัฐจัดขึน
้ อย่ำงเป็ น
ประจำ
ปฏิบัตต
ิ ำมกฏหมำยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับกำรดำเนินธุรกิจ

แบ่งปั นควำมรู ้และเทคโนโลยี
้
เพือ
่ พัฒนำกระบวนกำรจัดซือ
จัดจ ้ำงให ้ดียงิ่ ขึน
้
ตรวจสอบและแก ้ไขปั ญหำที่
เกิดขึน
้ อย่ำงทันท่วงที
มีระบบกำรจัดกำรด ้ำน
สิง่ แวดล ้อม ISO14001
มีระบบจัดกำรด ้ำนควำม
ปลอดภัย ISO45001
จัดทำรำยงำนประจำปี
สร ้ำงผลประกอบกำรทีด
่ แ
ี ละ
จ่ำยเงินปั นผลอย่ำงเหมำะสม
เปิ ดเผยข ้อมูลอย่ำงโปร่งใส
และทันเหตุกำรณ์
กำหนดหลักกำรปฏิบัตแ
ิ ละ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ
มีระบบกำรจัดกำรด ้ำน
สิง่ แวดล ้อม ISO14001
มีระบบจัดกำรด ้ำนควำม
ปลอดภัย ISO45001
มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำม
ต่อเนือ
่ งและแผนฉุกเฉิน

ให ้ข ้อมูลในเรือ
่ งวิธก
ี ำร
ปฏิบัตงิ ำนทีด
่ แ
ี ก่หน่วยงำน
ภำครัฐทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ปฏิบัตต
ิ ำมกฏหมำยที่
เกีย
่ วข ้องรวมทัง้ ด ้ำน
สิง่ แวดล ้อมและควำม
ปลอดภัย
ส่งรำยงำนเอกสำรต่ำงๆ ไป
ยังส่วนรำชกำรทีก
่ ำหนด
ครบถ ้วน

3.3 การจ ัดการด้านความยง่ ั ยืนในมิตส
ิ งิ่ แวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบ ัติดา้ นสิง่ แวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรสนั บสนุนควำมยั่งยืนโดยเฉพำะด ้ำนสิง่ แวดล ้อม ซึง่ บริษัทฯ ถือเป็ นควำมท ้ำทำยในฐำนะผู ้นำ
ในธุรกิจด ้ำนกำรเกษตรอุต สำหกรรมและอำหำร ในกำรบริห ำรจั ด กำรและบรรเทำผลกระทบด ้ำนสิง่ แวดล ้อมให ้
เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยเป้ ำหมำยในกำรบริหำรจัดกำรแบ่งเป็ น 2 เป้ ำหมำยหลัก ได ้แก่ กำร
มุง่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและกำรสร ้ำงควำมสมดุลทำงธรรมชำติ

กำรมุง่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
้ ่งแหล่งกำเนิดมลพิษและของเสียทีเ่ กีย
บริษัทฯ มีกำรชีบ
่ วข ้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำรขององค์กร
้ ง่ จุดกำเนิดน้ ำเสีย และวัสตุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว อำกำศเสีย รวมทัง้ มีกำร
โดยระบุไว ้ใน Flow Diagram กระบวนกำรผลิตชีบ
ประเมิน ผลกระทบด ้ำนสิง่ แวดล ้อมและด ำเนิน กำรควบคุม ตำมระบบมำตรฐำนกำรจั ด กำรด ้ำนสิง่ แวดล ้อมตำม
ข ้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015
้ ง่ และป้ องกันกำรใช ้สำรเคมีอย่ำงเป็ นระบบ เพือ
บริษัทฯ ได ้ดำเนินกำรชีบ
่ ป้ องกันกำรใช ้สำรเคมีต ้องห ้ำมทีก
่ ำหนด
ไว ้ในกฎหมำย และอนุ สัญ ญำระหว่ำงประเทศ สำรทำลำยโอโซน สำรอินทรีย ์ทค
ี่ งอยู่ย ำวนำน (POPs) สำรเคมี
ั ญำรอตเตอร์ดัม สำรเคมีอันตรำย และสำรกำจัดศัตรูพช
ภำยใต ้อนุสญ
ื และรวมถึง สำรก่อมะเร็ ง หรือสำรก่อ กลำย
พั นธุ์ และสำรเคมีทม
ี่ ผ
ี ลต่อ กำรสืบพั นธุ์ ทำให ้เกิดควำมผิด ปกติข องต่อมไร ้ท่อ หรือสำรพิษตกค ้ำงยำวนำนและ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
สะสมในสิง่ มีช วี ต
ิ (PBTs) หรือ สำรตกค ้ำงยำวนำนมำกและสะสมในสิง่ มีช วี ต
ิ ได ้ดีม ำก (vPvBs) โดยปฏิบัต ต
ิ ำม
มำตรฐำนวิธก
ี ำรปฏิบต
ั เิ รือ
่ งกำรรับรองคุณภำพวัตถุดบ
ิ /เคมีภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ทใี่ ช ้ในกำรผลิต
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได ้ดำเนินกำรเพือ
่ เตรียมควำมพร ้อมในกำรป้ องกันอุบัตเิ หตุของสำรเคมี และมีแผนฉุกเฉินที่
ครอบคลุมอุบัตเิ หตุและอุบัตก
ิ ำรณ์ ทเี่ กิดจำกกำรดำเนินงำน โดยให ้พนั กงำน คู่ค ้ำ ภำครั ฐ ชุมชนท ้องถิน
่ และผู ้มี
้ ง่ อันตรำย กำรประเมินควำมเสีย
่ ง ขัน
ส่วนได ้เสียอืน
่ ๆเข ้ำมำมีสว่ นร่วม ซึง่ แผนดังกล่ำวมีกำรชีบ
้ ตอนกำรแจ ้งเหตุและ
่ สำรโดยระบุไว ้ในแผนป้ องกันอุบต
ระบบกำรสือ
ั ภ
ิ ัยและระงับเหตุกรณีฉุกเฉิน
บริษัทฯ คำนึงถึงกำรควบคุมและกำรลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม และมีแนวทำงในกำรดำเนินงำนด ้ำนสิง่ แวดล ้อม
ทีเ่ ข ้มงวดโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในด ้ำนกำรบำบัดน้ ำเสียและมลพิษในโรงงำนและสำยกำรผลิตต่ำงๆ เพือ
่ ป้ องกันและ
ลดมลพิษ ทัง้ ทำงอำกำศและแหล่งน้ ำในชุมชน และได ้เปิ ดเผยข ้อมูลต่อสำธำรณะเกีย
่ วกับกระบวนลดมลพิษ (เช่น
น้ ำทิง้ อำกำศ และกำกของเสีย) ได ้แก่ ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล ของกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม
(โดยกำรตรวจวัด BOD ของน้ ำทิง้ ทีผ
่ ำ่ นระบบบำบัดน้ ำเสียแล ้วแบบ real time ทำง Online)

กำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อมในโรงงำนและกำรมีสว่ นร่วมของชุมชน
บริษัทฯ มีกำรดำเนินงำนและมำตรกำรต่ำงๆ เพือ
่ มุ่งเน ้นและป้ องกันมลพิษและของเสีย โดยใช ้กำรจัดกำรของเสีย
ตำมลำดับขัน
้ (Waste management hierarchy) โดยพิจำรณำกำรลดของเสียทีแ
่ หล่งกำเนิด กำรนำกลับมำใช ้ซ้ำ
่ ระบวนกำรผลิตใหม่ กำรบำบัดของเสียและกำรกำจัดของ
กำรแปรรูป และนำกลับมำใช ้ใหม่ กำรนำกลับเข ้ำมำสูก
เสีย ตำมลำดับ และมั่นใจถึงกำรจัดกำรมลพิษและของเสียทีไ่ ม่สำมำรถหลีกเลีย
่ งได ้อย่ำงเหมำะสม โดยดำเนินกำร
คัดแยกประเภทวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วไปกำจัดโดยใช ้ตำมหลัก 3R มีระบบบำบัดน้ ำเสียทีบ
่ ำบัดน้ ำเสียได ้ตำมมำตรฐำนที่
ทำงรำชกำรกำหนด อีกทัง้ บริษัท ฯ ยังให ้ควำมสนั บสนุนต่อกำรรักษำสิง่ แวดล ้อม โดยจัดกิจกรรมให ้พนั กงำนและ
ลูกจ ้ำงได ้เข ้ำร่วม เพือ
่ เพิม
่ ควำมเข ้ำใจและตระหนักรู ้ถึงผลกระทบทีส
่ ำมำรถเกิดขึน
้ ต่อสิง่ แวดล ้อมและชุมชน
นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรตรวจวัด เก็บบันทึก และรำยงำนผลกำรลดมลพิษ กำรใช ้น้ ำ กำรก่อให ้เกิดของเสีย และ
กำรใช ้พลังงำน โดยระบุไว ้ในรำยงำนปริมำณวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วภำยในโรงงำน รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ลักษณะและ
ปริมำณของน้ ำทิง้ ทีผ
่ ่ำนกำรบำบัดแล ้ว (ซึง่ ข ้อมูลดังกล่ำวได ้ถูกบันทึกแบบแบบเรียลไทม์ และส่งตรงไปยังกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม) รำยงำนกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ รำยงำนกำรใช ้พลังงำนในกระบวนกำรผลิต และรำยงำน
กำรอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งำน โดยหน่ ว ยงำนดัง กล่ำ วจะท ำกำรสัง เกตและแจ ้งทำงบริษั ทฯ หำกระดับ มลพิษ เกิน กว่ำ ค่ำ
มำตรฐำนทีก
่ ำหนด นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได ้จัดประชุมและหำรือถึงปั ญหำทำงสิง่ แวดล ้อมและผลกระทบต่ำงๆ กับ
ตัวแทนชุมชนอย่ำงสม่ำเสมอ เพือ
่ เปิ ดโอกำสในกำรรับฟั งข ้อคิดเห็นจำกชุมชน โดยมีเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ำกหน่วยงำนรั ฐทำ
หน ้ำทีเ่ ป็ นตัวกลำงในกำรไกล่เกลีย
่ หำกมีปัญหำหรือกำรแสดงควำมคิดเห็นจำกตัวแทนในชุมชน ซึง่ ทำงบริษัทฯ ให ้
ควำมส ำคัญ ในกำรน ำควำมคิด เห็ น และค ำแนะน ำต่ำ งๆ มำแก ้ไขและปรั บ ปรุ ง เพื่อ เป็ นกำรป้ องกัน กำรเกิด กำร
ร ้องเรียนในอนำคต ทัง้ ยังมีกำรตรวจวัดระดับมลภำวะทีอ
่ ำจเกิดจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทในบริเวณรอบโรงงำน
เพือ
่ ให ้แน่ใจถึงควำมปลอดภัยต่อคนในชุมชน อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได ้จัดให ้มีกำรหำรือภำยในและจัดกำรประชุมอย่ำง
สมำ่ เสมอทัง้ ก่อนและหลังกำรประชุมกับภำครัฐและตัวแทนชุมชน

กำรใช ้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
บริษัทฯ ได ้ดำเนินมำตรกำรใช ้ทรั พยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพือ
่ ลดกำรใช ้พลังงำน น้ ำ และทรัพยำกรอืน
่ ๆ โดย
อำจพิจำรณำจำกตัวชีว้ ัดของแนวปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ี และเปรียบเทียบกับแหล่งข ้อมูลอืน
่ ๆ เช่น รำยงำน Water & Energy
้ เพลิง
Consumption (ซึง่ ตัว ชีว้ ัด คือ กำรลดกำรใช ้น้ ำ และพลัง งำน) กำรก ำหนดมำตรฐำนอัต รำกำรใช ้น้ ำ มั น เชือ
(ตัวชีว้ ด
ั คือ กม./ลิตร) ของหน่วยรถบริษัท และแผนอนุรักษ์ พลังงำนประจำปี รวมถึงกำรได ้นำทรัพยำกรทำงเลือกที่
สำมำรถนำกลับมำใช ้ใหม่และมีผลกระทบตำ่ มำใช ้ประกอบกัน หรือนำมำทดแทนทรัพยำกรทีใ่ ช ้แล ้วหมดไป ได ้แก่
• “โครงกำรนำน้ ำกลับมำใช ้ใหม่” โดย กำรนำน้ ำ condensate มำใช ้ใหม่ในหม ้อไอน้ ำ กำรนำน้ ำทิง้ ทีผ
่ ำ่ นกำรบำบัด
มำใช ้ล ้ำงถนนภำยในโรงงำน และกำรนำโครงยำงเก่ำมำอัดดอกเพือ
่ ใช ้งำนซ้ำ เป็ นต ้น
้ โอโซน จำกกำรใช ้ทีด
บริษัทฯ มีกำรมุ่งเน ้นและป้ องกันกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดยเฉพำะก๊ำซทีท
่ ำลำยชัน
่ น
ิ
และกำรเปลีย
่ นแปลงกำรใช ้ทีด
่ น
ิ กระบวนกำรหรืออุปกรณ์ตำ่ งๆ รวมถึงระบบทำควำมร ้อน ระบบปรับอำกำศและกำร
ระบำยอำกำศโดยมีนโยบำยกำรใช ้สำรทำควำมเย็นในกลุม
่ non CFC และเปลีย
่ นกำรใช ้สำรเคมีถังดับเพลิงจำกฮำ
รอนเป็ นกรีนส์ฮำรอนซึง่ ไม่ใช่ก๊ำซเรือนกระจก เป็ นต ้น รวมถึงมุ่งเน ้นกำรตรวจวัด เก็บบันทึก และรำยงำนกำรใช ้
พลังงำน น้ ำ และทรัพยำกรอืน
่ ๆทีม
่ น
ี ั ยสำคัญ โดยระบุไว ้ในรำยงำนกำรใช ้พลังงำนของกระบวนกำรผลิต รำยงำน
้ เพลิงประจำวัน และรำยงำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน
ข ้อมูลของเสีย (wastage) รำยงำนกำรใช ้เชือ

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
่ ว่ำกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเกิดจำกกำรมีควำมรับผิดชอบและกำรสร ้ำงคุณค่ำร่วมและกำรมีควำม
บริษัทฯ เชือ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีควำมตัง้ ใจทีจ
่ ะปลูกฝั งและส่งเสริมให ้แก่บค
ุ ลำกรตัง้ แต่ก ้ำวแรกในกำรเข ้ำเป็ น
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ั ทัศน์ขององค์กรในเรือ
ครอบครัวบีอำร์รวมถึงพันธมิตรของบริษัทฯ ซึง่ บริษัทฯ จะกล่ำวถึงวิสย
่ งของกำรพัฒนำ
เพือ
่ ให ้เกิดควำมยั่งยืนโดยพนั กงำนในแต่ละหน่วยงำนได ้มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ และได ้เข ้ำร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงหลำกหลำยและต่อเนื่องตลอดกำรทำงำนกับบริษัทฯ
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
1. กำรจัดกำรพลังงำน
บริษัทบริหำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทัง้ ระบบไฟแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศ โดยติดตัง้
และบำรุงรั กษำอุปกรณ์ควบคุมกำรทำงำนของระบบไฟฟ้ ำทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทำให ้สำมำรถ ลดกำรใช ้พลังงำนไฟฟ้ ำได ้
84,000 กิโ ลวัต ต์- ชั่ว โมง โดยในปี 2564 บริษั ทใช ้พลัง งำนไฟฟ้ ำรวม 21,261,000 กิโ ลวัต ต์- ชั่ว โมง สำมำรถ
ประหยัดค่ำไฟฟ้ ำลงได ้ จำนวน 1,439,831.02 บำท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 0.39 เมือ
่ เทียบกับปี ทีผ
่ ำ่ นมำ
2. กำรจัดกำรน้ ำ
บริษัทมีกำรใช ้น้ ำดิบและน้ ำประปำรวมกันคิดเป็ นร ้อยละ 100 ของปริมำณน้ ำทีใ่ ช ้ทัง้ หมด บริษัทจึง มีกำร
ซ่อมบำรุงและตรวจสภำพของระบบกำรจ่ำยน้ ำภำยในกระบวนกำรผลิตให ้ได ้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง สำหรับอำคำร
สำนั กงำนมีกำรปรับอัตรำไหลของน้ ำทีอ
่ ำ่ งล ้ำงหน ้ำและสุขภัณฑ์ภำยในอำคำร พร ้อมทัง้ มีกำรจัดกำรน้ ำทิง้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยมีน้ ำทิง้ ทีผ
่ ่ำนกำรบำบัดร ้อยละ 90 ของปริมำณน้ ำทิง้ ทัง้ หมด และสำมำรถนำกลับมำใช ้ในระบบ
สุขำภิบำลและสำธำรณูปโภคภำยในอำคำร
้ 777,945 ลูกบำศก์เมตร เพิม
โดยในปี 2564 บริษัทมีปริมำณกำรใช ้น้ ำรวมทัง้ สิน
่ ขึน
้ เป็ นจำนวน 10,072
ลูกบำศก์เมตร หรือคิดเป็ นร ้อยละ 1.31 เมือ
่ เทียบกับปี ทผ
ี่ ำ่ น เนือ
่ งจำกมีกำรผลิตเพิม
่ ขึน
้
3. กำรจัดกำรขยะ ของเสีย และมลพิษ
บริษั ทมีก ำรจั ด กำรขยะและของเสีย จำกกระบวนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ อย่ ำ งเป็ นระบบตำมหลั ก กำร 3R
(Reduce Reuse Recycle) มีระบบกำรคัดแยกขยะตำมประเภททีม
่ ป
ี ระสิทธิภำพ ควบคูไ่ ปกับกำร สร ้ำงจิตสำนึกและ
กำรมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ผู เ้ กี่ ย วข อ
้ ง เพื่ อ ลดกำรกำจั ด ขยะด ว้ ยวิธ ี ก ำรฝั งกลบ ในปี 2564 มี ป ริ ม ำณขยะทั่ ว ไป
223,500 กิโ ลกรั ม กำกตะกอนจำกระบบบ ำบั ด น้ ำ เสีย (น ำไปเป็ นส่ว นประกอบของปุ๋ ย) จ ำนวน 2,266,060
กิโลกรัม (โดยมีบริษัทเอกชนมำรั บทีโ่ รงงำนโดยตรง) และกำกตะกอนจำกไลน์กำรผลิต (นำไปฝั งกลบตำมหลัก
สุขำภิบำล sanitary landfill โดยบริษัทเอกชน) จำนวน 551,419 กิโลกรัม รวมแล ้วบริษัทมีปริมำณขยะและของ
เสียรวม จำนวน 3,040,979 กิโลกรั ม นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรตรวจวัด คุณภำพสิง่ แวดล ้อมในส ำนั กงำนและรอบ
สถำนประกอบกำรอย่ำงน ้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2564 พบว่ำค่ำทีไ่ ด ้จำกกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ กลิน
่ เสียง
และแสงสว่ำง มีคำ่ อยูใ่ นเกณฑ์มำตรฐำนทีก
่ ฎหมำยกำหนด และไม่พบกรณีสำรเคมีรั่วไหลจำกกำรดำเนินธุรกิจ
4. กำรจัดกำรเพือ
่ ลดปั ญหำก๊ำซเรือนกระจก
อยูร่ ะหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยและเป้ ำหมำย
ั
3.4 การจ ัดการความยง่ ั ยืนในมิตส
ิ งคม
ั
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบ ัติดา้ นสงคม
กลุ่ม บริษั ทฯ ยั ง คงตระหนั ก ถึง ควำมส ำคั ญ ของกำรด ำเนิน กิจ กำรอย่ ำ งยั่ ง ยืน โดยใส่ใ จในคุณ ภำพและควำม
ปลอดภัยในทุกขัน
้ ตอนกำรผลิต รวมถึงกำรดูแลและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให ้กับลูกค ้ำด ้วยหัวใจแห่งกำรบริหำร อีกทัง้
เพือ
่ ให ้กำรดำเนินงำนในทุกขัน
้ ตอนเป้ นไปอย่ำงมีคณ
ุ ค่ำ กลุม
่ บริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ
่ ะพั ฒนำศักยภำพของบุคลำกรใน
องค์ก ร และตระหนั ก ถึง กำรมีส ่ว นร่ ว มในกำรดูแ ลรั ก ษำสภำพแวดล ้อมและสร ้ำงจิต ส ำนึก คุณ ค่ำ ร่ ว มสู่สัง คม จน
ก่อให ้เกิดค่ำนิยมทีส
่ ำคัญขององค์กร
“PDF” คือ ค่ำนิยมและหัวใจสำคัญสูงสุดในกำรทำงำนของเรำ และแทรกซึมอยูใ่ นทุกๆ อย่ำงทีเ่ ป็ นกลุม
่ บริษัทฯ เริม
่
ตัง้ แต่วธิ ค
ี ด
ิ วิธท
ี ำงำนของพนักงำน เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์
P – Partnership (ควำมร่วมมือร่วมใจ)
กำรกล ้ำแสดงควำมคิดเห็นหรือข ้อแนะนำ ในฐำนะคูค
่ ด
ิ หรือทีป
่ รึกษำทีด
่ ใี นกำรให ้ข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ ส่วนร่วม
และมีควำมตัง้ ใจทีจ
่ ะมีสว่ นร่วมในกำรทำงำนใดๆ ก็ตำมทีส
่ นับสนุนควำมสำเร็จขององค์กร
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D – Dedication (ควำมเสียสละ ทุม
่ เท)
กำรปฏิบต
ั งิ ำนด ้วยควำมเสียสละทัง้ แรงกำยและแรงใจ และมีควำมเต็มใจในกำรทุม
่ เทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มทีใ่ น
กำรทำงำนและจัดกำรกับปั ญหำอย่ำงทันที เพือ
่ ให ้งำนสำเร็จตำมเป้ ำหมำย
F – Fairness (ควำมเป็ นธรรมไม่เอำรัดเอำเปรียบ)
กำรปฏิบต
ั ต
ิ นต่อผู ้อืน
่ ด ้วยควำมเสมอภำคและยุตธิ รรม โดยยึดถือควำมสำคัญและประโยชน์ขององค์กรมำกกว่ำส่วน
ตนนอกจำกนัน
้ บริษัทฯยังมุง่ มั่นทีจ
่ ะพัฒนำศักยภำพให ้มีควำมพร ้อมต่อกำรแข่งขันในตลำดโลก โดยกำรเพิม
่ หลัก
ั ของพนักงำนกลุม
ค่ำนิยมให ้เกิดเป็ นคุณลักษณะและอุปนิสย
่ บริษัทฯ “BR DNA -> REACH” คือหัวใจสำคัญสูงสุด
ในกำรทำงำนของเรำ และแทรกซึมอยูใ่ นทุกๆ อย่ำงทีเ่ ป็ นกลุม
่ บริษัทฯ
• มุง่ เน ้นผลของงำน (Result oriented)
• มีควำมรู ้ภำษำอังกฤษ (English base)
• ใส่ใจทุกรำยละเอียดจนงำนสำเร็จ (Attention to details till completion)
• ตระหนักเรือ
่ งต ้นทุน (Cost conscious)
่ สัตย์ (Honest)
• มีควำมซือ
มีควำมรับผิดชอบในหน ้ำทีง่ ำน (Accountability)
นโยบำยภำพรวม
่ มั่นว่ำกำรเป็ นผู ้ผลิตและจัดหำผลิตภัณฑ์ทม
่ ถือของโลกได ้นั น
บริษัทฯ เชือ
ี่ ค
ี ณ
ุ ภำพและควำมปลอดภัยทีเ่ ป็ นน่ำเชือ
้
จะต ้องมีแรงพลังขับเคลือ
่ นด ้วยกำรปลูกฝั งค่ำนิยมขององค์กรให ้กับพนั กงำนได ้ยึดมั่นและถือปฏิบต
ั ิ ซึง่ ได ้แก่ ควำม
ร่วมมือร่วมใจควำมเสียสละและควำมทุม
่ เท ควำมเป็ นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ รวมถึงกำรให ้พนักงำนเข ้ำใจและยึด
มั่นปฏิบัตใิ นด ้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด
่ ี และกำรสร ้ำงจิตสำนึกในกำรสร ้ำงคุณค่ำร่วมกัน เพือ
่ ให ้เกิดควำมยั่งยืน
กั บ องค์ก ร สัง คม และชุม ชนปั จ จั ย ที่ส ำคั ญ ในกำรขั บ เคลื่อ นเพื่อ ให ้เกิด กำรพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยืน นั ้น กำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์ถอ
ื เป็ นปั จจัยหลักทีบ
่ ริษัทฯ ให ้ควำมสำคัญ บุคลำกร คือ “ทร ัพยากรหล ักทีม
่ ค
ี ุณค่าและเป็นผู ้
ข ับเคลือ
่ นให้เกิดความย ง่ ั ยืน ” โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นทีจ
่ ะพั ฒนำทักษะและหล่อหลอมทัง้ ในระดับ ผู ้น ำและระดับ
้ ชำติ ให ้เป็ นผู ้น ำทีด
พนั ก งำนทุก เชือ
่ ใี นระยะยำว รวมถึง กำรให ้ควำมเท่ำ เทีย มและควำมเป็ นธรรมในกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ รวมถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ทัง้ ในส่วนของบริษัทฯ และของพันธมิตรคูค
่ ้ำ
บริษัทฯ มีควำมตัง้ ใจทีจ
่ ะดำเนินธุรกิจทีก
่ อ
่ ให ้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิง่ แวดล ้อมในทุกกระบวนกำรผลิตและทุก
ผลิตภัณฑ์ทบ
ี่ ริษัทฯ จัดจำหน่ำย ด ้วยกำรสร ้ำงควำมสมดุลย์ทำงธรรมชำติ และนำระบบทีไ่ ด ้มำตรฐำนมำบริหำรและ
จัดกำรในแต่ละกระบวนกำรภำยใน
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ให ้กำรสนับสนุน สร ้ำง และประสำนควำมสัมพันธ์เพือ
่ ให ้เกิดประสบกำรณ์ทด
ี่ ก
ี บ
ั พันธมิตรคูค
่ ้ำ
ทำงธุรกิจทัง้ ในส่วนของคูค
่ ้ำและลูกค ้ำ เพือ
่ ให ้เกิดควำมสัมพันธ์ระยะยำวอย่ำงยั่งยืน รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู ้มีสว่ นได ้เสีย ด ้วยเหตุนี้ กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรยั่งยืนจึงเป็ นกำรขับเคลือ
่ นหลักของบริษัทฯ ในกำรพัฒนำขีด
่ ถือของโลกและเป็ น
ควำมสำมำรถในกำรผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภำพและมีควำมปลอดภัยทีเ่ ป็ นน่ำเชือ
ประโยชน์กบ
ั สังคม กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่หยุดนิง่ ส่งเสริม ผลักดัน พร ้อมทัง้
่ งั คม เพือ
สอดแทรกแนวคิดควำมรับผิดชอบและกำรสร ้ำงคุณค่ำร่วมสูส
่ ให ้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนซึง่ ถือเป็ นส่วน
หนึง่ ของกระบวนกำรทำงำนอันเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรควบคูไ่ ปกับกำรเสริมสร ้ำงมูลค่ำต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล ้อม
กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
บริษัทฯ ได ้จัดทำข ้อมูลเกีย
่ วกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตำมแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนควำมยั่งยืนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ คำนึงถึงแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจอันเกีย
่ วข ้องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขัน
้ ตอนอย่ำงสมำ่ เสมอ
โดยเป็ น ไปตำมหลักกำร ดังต่อไปนี้
1) การกาก ับดูแลกิจการทีด
่ ี
บริษัทฯ ได ้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีส
่ อดคล ้องกับนโยบำยและแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพือ
่ ให ้เกิดแนวทำงปฏิบต
ั ใิ นกำร
ั เจน โปร่งใส อันจะก่อให ้เกิดประโยชน์ตอ
ดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ทีช
่ ด
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัทฯ ดังปรำกฎใน
หัวข ้อ “กำรกำกับดูแลกิจกำร”
2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
่ สัตย์สจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำ ซือ
ุ ริต และแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม และเสมอภำค
รวมทัง้ ไม่สนับสนุนขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนอันจะส่งผลให ้เกิดกำรประกอบธุรกิจหรือกำรแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม ทัง้ นี้
เพือ
่ ให ้ได ้มำซึง่ คุณภำพและรำคำทีเ่ หมำะสม และไม่เอำรัดเอำเปรียบต่อควำมต ้องกำรของผู ้บริโภค
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่ั
3) การต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชน
่ และมีแผนทีจ
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดนโยบำยต่อต ้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
่ ะแสดงเจตนำรมณ์เข ้ำร่วมโครงกำร
แนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต ้ำนกำรทุจริต
4) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบ ัติตอ
่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
บุคลำกรทีก
่ ้ำวเข ้ำมำเป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัวบีอำร์ จะได ้รับกำรปฐมนิเทศเพือ
่ ให ้รู ้สึกเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันกับ
องค์กรรวมทัง้ รับรู ้และทำควำมเข ้ำใจในค่ำนิยมขององค์กร “PDF”และ BR DNA ตำมทีไ่ ด ้กล่ำวในข ้ำงต ้น อันจะ
่ ำรปรับใช ้เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรปฏิบัตงิ ำนและกำรใช ้ชีวต
นำไปสูก
ิ ประจำวันได ้รวดเร็วยิง่ ขึน
้ โดยทีมผู ้บริหำรจำกทุก
หน่วยงำนเข ้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวเพือ
่ แบ่งปั นสิง่ ต่ำงๆ ให ้กับบุคลำกรใหม่ได ้รับทรำบโดยทั่วกัน
อีกทัง้ บริษัทฯ ยึดหลักในกำรปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ พนั กงำนทุกคนด ้วยควำมเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน ถือปฏิบต
ั ต
ิ ำมกฎหมำย
้ ชำติ ทุกศำสนำ และ
แรงงำนควบคูไ่ ปกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยถือปฏิบต
ั ค
ิ รอบคลุมพนักงำนในทุกเพศ ทุกเชือ
ิ ธิและเสรีภำพในกำร
ทุกระดับงำนตัง้ แต่ระดับปฏิบต
ั ก
ิ ำรจนถึงผู ้บริหำรระดับสูง พร ้อมทัง้ เปิ ดโอกำสให ้พนักงำนมีสท
แสดงควำมคิดเห็นในเรือ
่ งอันเกีย
่ วข ้องกับกำรดำเนินงำน และพนักงำนทุกคนยังได ้รับกำรปฏิบต
ั อ
ิ ย่ำงเท่ำเทียมกัน
้ ฐานต่อพน ักงานอย่างเท่าเทียม
5) หล ักการปฏิบ ัติและการกาหนดสิทธิขนพื
ั้ น
บริษัทฯ ได ้ดำเนินกำรทีแ
่ สดงถึงกำรไม่ยน
ิ ยอมให ้มีกำรเลือกปฏิบัตใิ นกำรจ ้ำงงำน เช่น ประกำศกำรรับสมัครงำน
้ ชำติ ศำสนำ
ที่ “ไม่ได ้ระบุถงึ กำรกำหนดเพศ เชือ
ิ ธิมนุษยชนอย่ำงเต็มทีโ่ ดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบต
บริษัทฯ ให ้พนักงำนมีสท
ั ิ รวมทัง้ กำรศึกษำ กำรจ ้ำงงำน และ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิทธิในกำรตัดสินใจในกำรแต่งงำนและเรือ
่ งครอบครัว โดยได ้กำหนดไว ้
ในข ้อบังคับเกีย
่ วกับกำรทำงำน เรือ
่ งกำรลำคลอด หรือกำรขอโอนย ้ำยหน ้ำทีง่ ำนเป็ นกำรชั่วครำวในขณะตัง้ ครรภ์
้ ชำติ ศำสนำ”
และประกำศกำรรับสมัครงำนที่ “ไม่ได ้ระบุถงึ กำรกำหนดเพศ เชือ
• บริษัทฯ สนั บสนุนและส่งเสริมให ้ผู ้พิกำรได ้รับกำรปฏิบัตอ
ิ ย่ำงมีเกียรติ มีเสรีภำพและมีสว่ นร่วมในสังคมอย่ำงเต็ม
รูปแบบต ้องเคำรพต่อหลักกำรไม่เลือกปฏิบัต ิ และพิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรเข ้ำถึงสิง่ อำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ โดยได ้ ประกำศรับสมัครคนพิกำรเข ้ำทำงำน และในปี 2564 ได ้มีกำรว่ำจ ้ำงพนั กงำนซึง่ เป็ นคนพิกำรจำนวน
17 คน
• บริษัทฯ ได ้มีกำรเปิ ดโอกำสในกำรเรียนรู ้ให ้กับนั กศึกษำเพือ
่ เข ้ำมำฝึ กงำนภำคฤดูร ้อนกับบริษัทฯ มำโดยตลอด
• บริษั ทฯ ตระหนั ก และเคำรพต่ อ สิท ธิ โดยมุ่ ง มั่ น ที่จ ะให ้โอกำสและกำรปฏิบั ต ิอ ย่ ำ งเสมอภำค และส่ง เสริม
สภำพแวดล ้อมในกำรขจัดอคติต่อกลุม
่ คน กลุม
่ ทำงศำสนำ เช่น กำรจัดให ้มีห ้องละหมำดสำหรับพนั กงำนทีน
่ ั บถือ
ศำสนำอิสลำม
• บริษัทฯ มีนโยบำยและแนวปฏิบัตใิ นกำรจ ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ โดยได ้ดำเนินกำรรั บแรงงำนโดยตรงจำกตัว แทน
จัดหำงำนทีถ
่ ูกกฎหมำยจำกประเทศต ้นทำงตำมทีร่ ั ฐบำลไทยได ้ลงนำมบัน ทึกข ้อตกลงเกีย
่ วกับ กำรทำงำนของ
แรงงำนต่ำงชำติในประเทศไทยในระดับ ทวิภำคี (MOU) เพื่อป้ องกันปั ญหำด ้ำนกำรค ้ำมนุ ษ ย์แ ละแรงงำนบัง คับ
รวมถึงปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ แรงงำนไทยและต่ำงชำติด ้วยควำมเท่ำเทียมกัน รวมถึงกำรจัดผลประโยชน์และสวัสดิกำรต่ำงๆ ให ้
แรงงำนดังกล่ำวมีควำมทัดเทียมกับแรงงำนไทย อีกทัง้ บริษัทฯ ได ้มีกำรจัดสวัสดิกำรเพิม
่ เติม เช่น บ ้ำนพักให ้กับ
แรงงำนต่ำงชำติ เป็ นต ้น
6) การปฏิบ ัติตอ
่ พน ักงานอย่างเป็นธรรม
้ ชำติ สีผวิ เพศ อำยุ สัญชำติ หรือชำติ
• บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ ้ำงงำนโดยปรำศจำกควำมลำเอียง ไม่ขน
ึ้ อยูก
่ ับเชือ
้ วรรณะ สถำนภำพกำรสมรส รสนิยมทำงเพศ ควำมทุพพลภำพ สถำนะ
กำเนิดต ้นกำเนิดของชำติพันธุห
์ รือสังคม ชัน
สุขภำพควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมือง หรืออคติอน
ื่ ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น ประกำศกำรรับสมัครงำนที่ “ไม่ได ้ระบุถงึ กำร
้ ชำติศำสนำ” และกำรแต่งตัง้ ผู ้บริหำรระดับสูงเป็ นเพศหญิง
กำหนดเพศ เชือ
• บริษัทฯ ให ้ควำมสำคัญของกำรจ ้ำงงำนทีม
่ ั่นคง ทัง้ ต่อพนั กงำนประจำและพนั กงำนชัว่ ครำว โดยวำงแผนกำรใช ้
้
อัตรำกำลังเพือ
่ หลีกเลีย
่ งกำรใช ้แรงงำนชัว่ ครำวมำกเกินไป เว ้นแต่วำ่ ลักษณะธรรมชำติของงำนนัน
้ เป็ นงำนระยะสัน
หรืองำนตำมฤดูกำล โดยได ้มีกำรวำงแผนกำลังพลประจำปี
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• บริษัทฯ ได ้มีกำรแจ ้งกำรให ้ข ้อมูลภำยในระยะเวลำอันสมควร และพิจำรณำร่วมกับตัวแทนพนักงำนเพือ
่ หำ
แนวทำงลดผลกระทบจำกกำรพิจำรณำเปลีย
่ นแปลงกำรดำเนินงำน (เช่น กำรปิ ดกิจกำรทีม
่ ผ
ี ลต่อกำรจ ้ำงงำน) ผ่ำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรลูกจ ้ำงและคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
• บริษัทฯ ให ้โอกำสทีเ่ ท่ำเทียมกันสำหรับพนักงำนทุกคนและไม่เลือกปฏิบต
ั ท
ิ งั ้ ทำงตรงและทำงอ ้อมในทุกข ้อ
้ ชำติ สีผวิ เพศ อำยุ สัญชำติ หรือชำติกำเนิด ชนกลุม
ปฏิบต
ั ด
ิ ้ำนแรงงำนบนพืน
้ ฐำนของเชือ
่ น ้อยหรือชนเผ่ำ วรรณะ
สถำนภำพกำรสมรส รสนิยมทำงเพศ ควำมพิกำร สถำนะทำงสุขภำพ หรือควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมือง โดยได ้ระบุไว ้
ในนโยบำยบริษัทฯ
7) ด้านสุขภาพ ความปลอดภ ัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทฯ ให ้ควำมสำคัญกับกำรสร ้ำงสภำพแวดล ้อมในกำรทำงำนทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ให ้กับพนั กงำนทุกคนในสถำนทีท
่ ำงำนทุก
แห่ ง ไม่ ว่ำ จะเป็ นที่ฟ ำร์ม หรือ โรงงำนผลิต พื้น ที่ส ำนั ก งำน โดยบริษั ทฯได ้กำรรั บ รองระบบกำรบริห ำรจั ด กำร
ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 กำรจัดกำรด ้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิง่ แวดล ้อม เพือ
่ ให ้มั่นใจ
ว่ำกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ปลอดภัยต่อผู ้มีสว่ นได ้เสีย โดยบริษัทฯ เน ้นกำรบริหำรจัดกำรด ้ำนสุขภำพ อำชีวอนำ
่ งด ้ำนอำชีวอนำมัยของผู ้ปฏิบัตงิ ำน มีกำรตรวจสอบติดตำม
มัย และควำมปลอดภัยในเชิงรุก มีกำรประเมินควำมเสีย
สภำพแวดล ้อมในกำรทำงำน ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ประเด็นสำรเคมี แสง เสียง ควำมร ้อน ในพืน
้ ทีท
่ ำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให ้สำมำรถกำหนดมำตรกำรป้ องกัน แก ้ไข ได ้อย่ำงเหมำะสม รวมทัง้ กำรปรั บปรุงพืน
้ ทีท
่ ำงำนให ้มีสภำพกำร
ทำงำนทีป
่ ลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องและด ้วยควำมใส่ใจในควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของพนั กงำน บริษัทฯ จึงให ้
ควำมสำคัญต่อกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ในเรือ
่ งสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย ตลอดจนกำรสร ้ำงควำมเข ้ำใจถึงนโยบำย
ด ้ำนอำชีว อนำมั ย และควำมปลอดภั ย โดยภำพรวมให ้แก่พ นั ก งำนตัง้ แต่วัน แรกทีเ่ ริม
่ เข ้ำท ำงำนตลอดจนกำรจัด
ฝึ กอบรมและกำรวิเ ครำะห์ ง ำนเพื่ อ ควำมปลอดภั ย ( Job Safety Analysis) กำรประเมิน ควำมเสี่ย ง (Risk
assessment) และกำรประเมินผลกระทบด ้ำนสิง่ แวดล ้อม (Environmental Impact) ในแต่ละสำยงำนเป็ นประจำ
เพือ
่ เรียนรู ้กำรป้ องกันและรับมือกับอันตรำยและอำกำรเจ็บป่ วยทีอ
่ ำจเกิดขึน
้ ในสถำนทีท
่ ำงำนอีกด ้วย
เพือ
่ ให ้กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ ได ้จัดตัง้ คณะกรรมกำรด ้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล ้อมในกำรทำงำน เพือ
่ ดำเนินงำนด ้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรทำงำนอย่ำงเป็ นระบบ
ตำมมำตรฐำนบริษัทฯ และตำมกฎหมำยกำหนด โดยคณะกรรมกำรฯ จะมีกำรประชุม ติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ น
ประจำทุกเดือน พร ้อมทัง้ เพิม
่ พูนทักษะควำมรู ้ ควำมสำมำรถให ้กับพนั กงำนในกำรใช ้อุปกรณ์ด ้ำนควำมปลอดภัย
้อมรั
ตลอดจนจัดให ้มีกำรฝึ กซ
บมือต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉินตำมข ้อกำหนดทำงกฎหมำยและควำมจำเป็ นในแต่ละพื้นที่
สถำนทำงำนเป็ นประจำทุกปี อำทิเช่น กำรจัดกำรซ ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กำรจัดกิจกรรมกำรอบรมควำมรู ้
ด ้ำนกำรดับเพลิงเบือ
้ งต ้น กำรซ ้อมแผนฉุกเฉินสำรเคมีรั่วไหล กำรซ ้อมแผนฉุกเฉินก๊ำซ LPG รั่วไหล และกำรซ ้อม
แผนระงับเหตุกรณีหม ้อไอน้ ำขัดข ้อง กำรขับรถ Forklift อย่ำงปลอดภัย เป็ นต ้น
ั
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสงคม
(1) พน ักงานและแรงงาน
บริษั ทปฏิบัต ต
ิ ำมหลัก สิท ธิม นุ ษ ยชนตัง้ แต่ก ำรจ ้ำงงำนจนถึง กำรดูแ ลพนั ก งำนและบุค ลำกร เพื่อ ให ้
ึ ผู ก พั น เป็ นครอบครั ว เดีย วกั บ องค์ก ร โดยในปี 2564 บริษั ทมีก ำร
พนั ก งำนและบุค ลำกรทุ ก คนเกิด ควำมรู ส
้ ก
ดำเนินงำนด ้ำนพนักงำนทีส
่ ำคัญ ดังนี้
การจ้างงาน
รายละเอียด
พนักงำนประจำ
พนักงำนรำยวัน
พนักงำนผู ้พิกำร
รวม

จานวนพน ักงาน (คน)
ชำย
หญิง
325
348
577
640
9
8
911
996
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การฝึ กอบรมพน ักงาน
ในปี 2564 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงำนเพือ
่ เพิม
่ ทักษะและศักยภำพในกำรทำงำน แก่พนักงำน
จำนวน 421 หลักสูตร โดยมีจำนวนชัว่ โมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนำควำมรู ้เฉลีย
่ ของพนักงำน 15 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
จำกเป้ ำหมำย 6 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
ความปลอดภ ัย อาชีวอนาม ัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในปี 2564 บริษัทพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด ้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องเพือ
่ ลด
่ งจำกกำรเจ็ บป่ วย บำดเจ็ บ หรือเสียชีวต
ควำมเสีย
ิ และดูแลคุณภำพชีวต
ิ ของพนั กงำนหรือลูกจ ้ำงอย่ำงเหมำะสม
โดยมีกำรดำเนินงำนทีส
่ ำคัญ ดังนี้
บริษัทได ้กำรรับรองระบบ ISO45001:2018 ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
โดยบริษั ทฯได ้มีน โยบำยด ้ำนควำมปลอดภั ย อำชีว อนำมั ย และสิง่ แวดล ้อม จึง จั ด ให ้มีส ภำพแวดล ้อมในกำร
ทำงำนทีด
่ แ
ี ละปลอดภัยบนพืน
้ ฐำนของกฎหมำย มำตรฐำนด ้ำนควำมปลอดภัยทีไ่ ด ้รับกำรยอมรับทัง้ ระดับประเทศ
่ งและส่งเสริมสุขภำวะของพนั กงำนในกำรทำงำน อีกทัง้ บริษัทมีกำรทบทวน
และสำกล และ เพือ
่ ป้ องกันควำมเสีย
ผลกำรด ำเนิน งำนเป็ นประจ ำทุก ปี เพื่อ ยกระดับ กำรจั ด กำรสถำนกำรณ์ ใ นภำวะฉุ ก เฉิน เพิ่ม มำตรกำรด ้ำนควำม
ปลอดภัยในสถำนทีท
่ ำงำนให ้เข ้มงวดมำกขึน
้ เตรียมควำมพร ้อมในกำรป้ องกันและตอบโต ้ต่อภำวะฉุ กเฉิน อย่ำ ง
เคร่งครัด เพือ
่ สร ้ำงควำมปลอดภัยและป้ องกัน กำรสูญเสียต่อผู ้ปฏิบัตงิ ำนและผู ้เกีย
่ วข ้อง ด ้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่
้ ไวรั ส โคโรนำ 2019 (COVID-19) ทีม
้ อย่ำ งรวดเร็ ว บริษั ทตระหนั ก ถึง ควำม
ระบำดของโรคติด เชือ
่ ีก ำรแพร่ เ ชือ
้ ของโรคติดเชือ
้ ไวรั สโค
ปลอดภัยของพนักงำนจึงแต่งตัง้ คณะกรรมกำรและจัดตัง้ ศูนย์อำนวยกำรป้ องกันกำรแพร่เชือ
โรนำ 2019 (COVID-19) เพื่อ ก ำหนดมำตรกำรและแผนงำนในกำรรองรั บ สถำนกำรณ์ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว โดยมีก ำร
ดำเนินงำน ดังนี้
1.บริษัทดำเนินกำรจัดหำวัคซีน ฉีดให ้กับพนักงำน ครบทัง้ 2 เข็ม 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงำนทัง้ หมด
2.บริษัทมีกำรดำเนินกำรตรวจเชิงรุก ATK ให ้กับพนักงำน ทุก 7 วัน 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงำนทัง้ หมด
3.ในปี 2564 บริษั ทมีค่ำ ใช ้จ่ำ ยจำกกำรปฎิบัต ต
ิ ำมมำตรกำรของรั ฐ เรื่อ งโควิด - 19 เช่น กำรตรวจ ATK, กำรฉีด
้ รวมประมำณ 26.37 ล ้ำนบำท
วัคซีน, และกำรกักตัวผู ้ติดเชือ
ข ้อกำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำร / SHE&En Management Standard Requirements
• กำรวำงแผน / Planning
• ควำมเป็ นผู ้นำ และโครงสร ้ำงกำรบริหำรงำน / Leadership and Organization
่ ง / Risk Management
• กำรบริหำรควำมเสีย
• กำรปฏิบต
ั ต
ิ ำมกฎหมำยและข ้อกำหนดอืน
่ ๆ / Legal and Other Requirements
• วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และแผนงำน / Objectives, Targets and Programs
• ควำมสำมำรถ และควำมตระหนัก / Competence and Awareness
่ สำรภำยในและภำยนอก / Internal and External Communication
• กำรสือ
• กำรดำเนินงำน / Implementation
• กำรควบคุมกำรดำเนินงำน / Operational Control
• กำรควบคุมเอกสำร / Document Control
• กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนือ
่ ง / Continual Improvement
ผลกำรดำเนินงำนของระบบกำรจัดกำรด ้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ปี 2564 บริษัทมีกำรตัง้ เป้ ำหมำย
ในกำรลดอุบัตเิ หตุจำกกำรทำงำน ลง 30% และผลจำกกำรดำเนินงำนจัดกำรด ้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ได ้บรรลุตำมเป้ ำหมำยทีก
่ ำหนด ปี 2564 มีกรณีกำรบำดเจ็ บจำกกำรทำงำนจำนวน 11 ครัง้ (กรณีพบเหตุก ำรณ์
กำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำน) โดยอุบต
ั เิ หตุทเี่ กิดขึน
้ และเป็ น 2 กรณี
1.สภำพกำรณ์ทไี่ ม่ปลอดภัย (Unsafe condition) จำนวน 4 ครัง้
2.กำรกระทำทีไ่ ม่ปลอดภัย ( Unsafe Action ) จำนวน 7 ครัง้
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ บริษัทได ้มีมำตรกำรป้ องกันอุบต
ั เิ หตุดงั กล่ำวแล ้ว ดังนี้
1.สภำพกำรณ์ทไี่ ม่ปลอดภัย (Unsafe condition) จำนวน 4 ครัง้
- แก ้ไขทีแ
่ หล่งกำเนิดอันตรำย ครบแล ้ว ทัง้ 4 รำยกำร
2.กำรกระทำทีไ่ ม่ปลอดภัย ( Unsafe Action ) จำนวน 7 ครัง้
- แก ้ไขและป้ องกัน ครบแล ้ว ทัง้ 7 ครัง้ กำรแก ้ไขดำเนินกำรโดย
่ งทัง้ หมด
1) ออกกฎระเบียบข ้อปฏิบต
ั ใิ ห ้ครอบคลุมควำมเสีย
2) อบรมให ้ควำมรู ้และส่งเสริมให ้พนักงำนมีจต
ิ สำนึกด ้ำนควำมปลอดภัย
่ งน ้อยทีส
3) แก ้ไขและเปลีย
่ นวิธก
ี ำรทำงำนใหม่ โดยให ้พนักงำนสัมผัสจุดเสีย
่ ด
ุ และบริษัทได ้มีกำรกำร
่ งและทบทวนควำมเสีย
่ งใหม่ทงั ้ หมดทีม
ประเมินควำมเสีย
่ ก
ี ำรเกิดอุบัตเิ หตุ และปรับปรุงตำมมำตรกำร
่ ง จำกสูงให ้มำเหลือระดับปำนกลำง และระดับปำนกลำงให ้ลดลงมำระดับน ้อย
ทีก
่ ำหนด ลดควำมเสีย
่ งเลย
ทีส
่ ด
ุ หรือไม่เสีย
ความผูกพ ันของพน ักงาน
ในปี 2564 บริษัทมีแผนกำรพัฒนำควำมผูกพันของพนั กงำน ดังนี้ ในปี 2564 มีพนักงำนลำออกจำกงำน
โดยสมัครใจ (Turn over rate) ร ้อยละ 5.00 มีอต
ั รำเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.20 จำกปี ก่อน
(2) ลูกค้า
บริษัทพัฒนำสินค ้ำและบริกำรอย่ำงต่อเนือ
่ งเพือ
่ ตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค ้ำด ้วยควำม
่ สัตย์ และมีจริยธรรม โดยในปี 2562 บริษัทได ้รับควำมพึงพอใจจำกลูกค ้ำในระดับ 90 % และไม่ม ี
รับผิดชอบ ซือ
ข ้อร ้องเรียนจำกลูกค ้ำในเรือ
่ งสำคัญ
้ ไวรัสโคโรน่ำ 2019
สำหรับปี 2563 และปี 2564 เนือ
่ งจำกสถำนกำร์ณกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ
จึงงดกิจกรรมกำรสำรวจดังกล่ำว แต่ไม่มข
ี ้อร ้องเรียนจำกลูกค ้ำในเรือ
่ งสำคัญ
ั
(3) ชุมชนและสงคม
บริษัทดำเนินธุรกิจด ้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให ้ควำมสำคัญกับกำรลดผลกระทบ
สิง่ แวดล ้อมและหลีก เลี่ย งกำรด ำเนิน งำนที่อ ำจสร ำ้ งผลกระทบเชิง ลบต่อ คุณ ภำพชีว ต
ิ ของชุม ชน รอบสถำน
ประกอบกำร ในปี 2564 ไม่พบข ้อร ้องเรียนจำกชุมชนในประเด็นด ้ำนสังคมหรือสิง่ แวดล ้อม
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นอกจำกนี้ บริษัทยังมีสว่ นในกำรพัฒนำคุณภำพชีวต
ิ และส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมกับชุมชน โดยในปี
2564 บริษัทได ้มีกจ
ิ กรรมร่วมกับชุมชน ดังนี้
1. ร่วมบริจำคโลหิต กับศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย ในปี 2564 รวมจำนวน 96,300 ซีซ ี

BLOOD DONATION
ว ันที่
25/02/2564
28/05/2564
27/08/2564
26/11/2564
รวม

จานวนยูนต
ิ
46
55
63
50
214

จานวนซีซ ี
20,700
24,750
28,350
22,500
96,300

้ า่ ย (บาท)
ค่าใชจ
7,200
5,972
4,790
6,300
24,262

2. บริษัทดำเนินกำรจัดหำวัคซีนฉีดให ้กับพนั กงำนครบทัง้ 2เข็ม 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงำน
้ ไวรัส COVID-19 และสร ้ำงภูมค
ทัง้ หมด เพือ
่ ต ้ำนเชือ
ิ ุ ้มกันหมูใ่ ห ้กับพนักงำนและสังคม ระหว่ำง
เดือนกรกฎำคม – สิงหำคม 2564 ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัท
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4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจ ัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ภาพรวมธุรกิจ
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2564
ผลการดาเนินงานสาหร ับปี สิน

ภาพรวมการดาเนินธุรกิจของกลุม
่ บริษัทสาหรับปี 2564 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมือ
่ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
กับปี กอ
่ น การบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมและกลยุทธ์การขายทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์โรคระบาดได ้ช่วยให ้
องค์กรบรรลุผลอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในทางกลับกัน ต ้นทุนขายรวมทัง้ ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหารเพิม
่ ขึน
้ สาหรับปี สิน
ต ้นทุน เพิ่ม ขึน
้ เนื่อ งจากค่า ใช ้จ่า ยด ้านระบบการจั ด การการส่ง สิน ค ้าทีเ่ พิ่มขึน
้ ค่า ใช ้จ่า ยในการป้ องกัน โควิด -19
รวมทัง้ ราคาสินค ้าโภคภัณฑ์โดยรวมทีเ่ พิม
่ ขึน
้
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ฐานะการเงิน

ิ ทรัพย์รวม 10,792 ล ้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม
่ บริษัทมีสน
่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์
จานวน 206 ล ้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าเสือ
ิ รวม 6,759 ล ้านบาท ลดลงจาก ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2563
ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2564 กลุม
่ บริษั ท มีห นี ้ส น
้ จากสถาบันการเงิน
จานวน 172 ล ้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเงินเบิกเกินบั ญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในขณะทีส
่ ว่ นของผู ้ถือหุ ้นรวมลดลงจากผลขาดทุนสาหรับปี สิน
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อ ัตราส่วนทางการเงิน

ปัจจ ัยทีอ
่ าจส่งผลต่อการดาเนินงานในอนาคต
การระบาดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของโควิดสายพันธุโ์ อมิครอนเป็ นปั จจัยสาคัญทีส
่ ร ้างความไม่แน่นอนอย่างมากต่อการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลก ซึง่ มีผลกระทบในวงกว ้างต่อผู ้บริโภค ปั ญหาด ้านแรงงาน ราคาวัตถุดบ
ิ พลังงาน และต ้นทุน
ด ้านโลจิสติกส์ทส
ี่ งู ขึน
้
นอกจากนี้กลุม
่ บริษัทยังให ้ความสาคัญกับการดูแลพนั กงานและสภาพแวดล ้อมในการทางานทีป
่ ลอดภัย
มาตรการทีเ่ คร่งครัดของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงินทีส
่ าค ัญ
สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวมและอ ัตราส่วนทางการเงินทีส
่ าค ัญ
งบแสดงฐานะการเงินของบริษ ัท บางกอกแร้นช ์ จาก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2562 – 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่นที่ถึง
กาหนดชาระในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2564
ล้ านบาท ร้ อยละ
643
6
632
6
5
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ
268
3
539
5
5
-

31 ธันวาคม 2562
ล้ านบาท ร้ อยละ
223
2
630
6
1
-

-

-

-

-

4

-

11
1,399
117
39
2,846
114
9
91
187
60
4,590
58
1,880
651
302
4
7,946
10,792

13
1
26
1
1
2
1
42
1
17
6
3
74
100

11
1,578
70
23
2,494
141
14
10
190
60
5,213
74
1,879
664
255
4
8,504
10,998

14
1
23
1
2
1
47
1
17
6
2
77
100

7
1,522
72
39
2,498
5
144
199
1
10
60
5,019
1,876
677
201
4
8,196
10,694

14
1
23
1
2
1
47
18
6
2
77
100
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31 ธันวาคม 2564
ล้ านบาท ร้ อยละ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่ ว นของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ถึ ง ก าหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินมัดจาสาหรับการขายสิ นค้าเกษตร
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2562
ล้ านบาท ร้ อยละ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนของบริษ ัท บางกอกแร้นช ์ จาก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2562 - 2564
สาหร ับปี สิน

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าราคาทุนเริ่ มแรกของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนรายได้ ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นของ
บริษัทใหญ่

31 ธันวาคม 2564
ล้ านบาท ร้ อยละ
7,260
100
17
7,277
100
(6,130)
(84)
(928)
(13)
(55)
(1)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
ล้ านบาท ร้ อยละ
6,186
100
15
6,201
100
(5,358)
(86)
(838)
(14)
-

31 ธันวาคม 2562
ล้ านบาท ร้ อยละ
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(102)
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(181)
(34)
1
(140)
(354)
76
(278)

(2)
(1)
(103)
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1
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1
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3

-

(56)

(1)

(123)

(2)

(275)

(4)
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริษ ัท บางกอกแร้นช ์ จาก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2562 - 2564
สาหร ับปี สิน

ขาดทุนสาหรับปี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้า
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
(57)
(128)
(278)
15

41

(63)

1

-

3

2
(39)

(87)

(5)
(343)

(3)

5

4

(42)

(82)

(339)

งบกระแสเงินสดของบริษ ัท บางกอกแร้นช ์ จาก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2562 - 2564
สาหร ับปี สิน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
500
246
271
244
(421)
(1,299)
(367)
215
732
(2)
5
(15)
375
45
(311)
268
223
534
643
268
223
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
5. ข้อมูลทว่ ั ไปและข้อมูลสำค ัญอืน
่
5.1 ข้อมูลทว่ ั ไป
นำยทะเบียน :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-009-9999 โทรสาร: 02-009-9001

ผูส
้ อบบ ัญชี :

บริษัท สานั กงาน อี วาย จากัด
้ 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10110
ชัน
โทรศัพท์: 02-264-9090

ทีป
่ รึกษำกฏหมำย : บริษัท สานั กงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด
้ ที่ 16 อาคารสมูทไลฟ์ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
ชัน
กรุงเทพมหานคร 10500

5.2 ข้อมูลสำค ัญอืน
่
-

ไม่ม ี

5.3 ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ิ้ สุด ด ังต่อไปนี้
ณ ว ันที่ 31 ธ ันวำคม 2564 บริษ ัทฯ มีขอ
้ พิพำททำงกฎหมำยทีย
่ ังไม่สน
1. บริษัทฯ มีข ้อพิพาททีศ
่ าลจังหวัดนนทบุรี (“ศาล”) คือ คดีหมายเลขดาที่ พ. 3348/2562 โดยบริษัทฯ ได ้
ยืน
่ คาฟ้ องต่อศาลในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรียกร ้องเงินจานวน 100,000,000 บาท จากบริษัท พีมาร์ท
้ หุ ้นในบริษัท พีมาร์ท
ซุปเปอร์สโตร์ จากัด และนายประกร มหากิจโภคิณ ตามข ้อกาหนดในสัญญาจองซือ
ซุปเปอร์สโตร์ จากัด
บริษั ทได ้ยื่น ขอถอนฟ้ องคดีอ อกจากสารบบความของศาล เนื่ อ งจากระหว่า งการนั ด ด าเนิน กระบวน
พิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี ปรากฏว่า บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จากัด (จาเลยที่ 1) และ
นายประกร มหากิจโภคิณ (จาเลยที่ 2) ได ้ถูกธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ฟ้ องเป็ นลูกหนี้ ต่อศาล
ล ้มละลายกลาง และ เมือ
่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ( ลงประกาศราชกิจจานุ เบกษาวันที่ 15 ธันวาคม
2563) ศาลล ้มละลายกลางมีคาสัง่ พิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด
ปั จจุบน
ั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาคาขอรับชาระหนีใ้ นฐานะเจ ้าหนี้
ทัง้ นี้ ข ้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าวไม่มผ
ี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ

2. สืบเนือ
่ งจากคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการนานาชาติสงิ คโปร์ ตามทีค
่ ณะอนุญาโตตุลาการ สถาบัน
้ าดให ้ บริษัท ฯ ชาระเงินค่าธรรมเนียม ค่าทนายความและ
อนุญาโตตุลาการนานาชาติสงิ คโปร์ มีคาชีข
ค่าใช ้จ่าย พร ้อมดอกเบีย
้ แก่ บริษัท ลอนดอน 8 ลิมเิ ต็ด และ บริษัท ฯ ยังไม่ได ้ชาระ ต่อมาเมือ
่ วันที่ 1
มิถน
ุ ายน 2563 บริษัท ลอนดอน 8 ลิมเิ ต็ด ได ้ยืน
่ คาร ้องทีศ
่ าลจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นคดีหมายเลขดา
้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ฯ โดยขอให ้ศาลจังหวัด
ที่
พ. 1091/2563 เพือ
่ ขอบังคับตามคาชีข
้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให ้บริษัท
สมุทรปราการมีคาพิพากษาบังคับให ้บริษัท ฯ ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาชีข
ชาระเงินค่าธรรมเนียมกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
กับค่าทนายความ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ เกีย
่ วกับ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ พร ้อมดอกเบีย
้ แก่ บริษัท ลอนดอน 8 ลิมเิ ต็ด รวมเป็ นทุนทรัพย์ ณ วันยืน
่
คาร ้องจานวน 24,408,464.24 บาท และเมือ
่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ศาลจังหวัดสมุทรปราการมีคา
้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ
พิพากษาให ้บังคับตามคาชีข
สถาบันอนุญาโตตุลาการนานาชาติสงิ คโปร์
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ให ้บริษัทชาระเงินค่าธรรมเนียม กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
58,789.58 เหรียญสิงคโปร์ กับ ค่า
้จ่
ทนายความ และค่าใช ายอืน
่ ๆ เกีย
่ วกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 647,112.51 เหรียญสหรัฐ
พร ้อมดอกเบีย
้ อัตราร ้อยละ 5.33 ต่อปี ของต ้นเงิน 58,789.58 เหรียญสิงคโปร์ และของต ้นเงิน
้ าด (วันที่ 12 มิถน
647,112.51 เหรียญสหรัฐ นับจากวันทีม
่ ค
ี าสัง่ ชีข
ุ ายน 2561) เป็ นต ้นไปจนกว่าบริษัท
จะชาระเงินเสร็จแก่ บริษัท ลอนดอน 8 ลิมเิ ต็ด แต่ดอกเบีย
้ คิดถึงวันยืน
่ คาร ้องต ้องไม่เกิน 6,086.69
เหรียญสิงคโปร์ และ 66,997.77 เหรียญสหรัฐ ตามลาดับ หากใช ้เป็ นเงินไทยให ้คิดตามอัตราแลกเปลีย
่ น
ณ สถานทีแ
่ ละในเวลาใช ้เงิน กับใช ้ค่าฤชาธรรมเนียมใช ้แทน กาหนดค่าทนายความ 50,000 บาท
ปั จจุบน
ั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
ทัง้ นี้ ข ้อพิพาททางกฎหมายดังกล่าวไม่มผ
ี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ

5.4

ตลำดรอง
-

5.5

สถำบ ันกำรเงินทีต
่ ด
ิ ต่อประจำ
-
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

สว่ นที่ 2 : การกาก ับดูแลกิจการ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
6. การกาก ับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎิบ ัติการกาก ับดูแลกิจการ
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2557 เมือ
่ วันที่ 9 กันยายน 2557 ได ้มีมติอนุมัตก
ิ ารกาหนดนโยบาย
เกีย
่ วกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (และได ้ทบทวนนโยบายในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ง้ ที่ 1/2564 เมือ
่ วันที่ 25 กุมภาพั นธ์ 2564) โดยบริษัทฯ ได ้ยึดถือและปฏิบัตต
ิ าม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ใี นการดาเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานของบริษัทฯ และถือว่า
หลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ น
ี ัน
้ เป็ นปั จจัยสาคัญในการส่งเสริมความสาเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะทีเ่ ป็ น
องค์กรหนึง่ ทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ได ้จัดทาเอกสารนโยบายการกากับดูแลกิจการนี้เพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางสาหรับกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนั กงานในการปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์การกากับดูแล
กิจ การขององค์ก ารความร่ ว มมือ และพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ( Organization for Economic Co-Operation and
Development - OECD) ซึง่ นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด ้วยหลักการสาคัญดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1: สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ด ้วยตระหนั กถึงความสาคัญในการปกป้ องผลประโยชน์และอานวยความสะดวกในการใช ้สิทธิของผู ้ถือหุ ้น
บริษัทฯ จึงได ้กาหนดนโยบายการปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้
1.1) การสนับสนุนให ้ผู ้ถือหุ ้นใช ้สิทธิ
บริษัทฯ สนั บสนุนให ้ผู ้ถือหุ ้นทุก รายใช ้สิทธิได ้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยสนั บสนุนให ้ผู ้ถือหุ ้น
ทุ ก รายเข า้ ร่ ว มการประชุ ม ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให ผ
้ ูถ
้ ื อ หุ น
้ เสนอความคิด เห็ น และข อ้ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
1.2) การอานวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในการเข ้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในทีป
่ ระชุม
บริษัทฯ สนับสนุนให ้ผู ้ถือหุ ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในประเด็นทีส
่ าคัญและออกเสียงในประเด็น
ต่างๆ ในทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ทัง้ นี้ ในการออกเสียงเพือ
่ ลงมติทก
ุ ครัง้ ต ้องทาลงในบัตรลงคะแนน
บริษัทฯยังเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข ้าร่วมการประชุมล่วงหน ้าก่อนวั นประชุม
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานทีจ
่ ัดการ
ประชุม สาหรั บ ผู ้ถือ หุ ้น บุค คลธรรมดา นิต บ
ิ ุค คล และนั ก ลงทุน สถาบัน โดยบริษั ท นาระบบาร์โ ค ้ด (Barcode)
้ และได ้จัด เตรียมอากรแสตมป์ ให ้แก่ผู ้ถือ
มาใช ้ในการลงทะเบีย นและนั บ คะแนนเสีย งเป็ นไปอย่า งรวดเร็ วยิง่ ชึน
หุ ้นในการมอบฉั นทะ
1.3) การส่งข ้อมูลเกีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
บริษัทฯ จะดาเนินการให ้ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ได ้รับทราบข ้อมูลสาคัญ หลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารทีใ่ ช ้ใน
การประชุมต่างๆ รวมถึงวิธก
ี ารออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมล่วงหน ้าก่อนมีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น โดยบริษัท
ฯ จะจัดส่งข ้อมูลเกีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมดให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายล่วงหน ้าเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่าเจ็ ด (7) วัน
เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถศึกษาข ้อมูลล่วงหน ้าก่อนเข ้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนาเสนอหนั งสือเชิญประชุม
ผู ้ถือหุ ้นฉบับสมบูรณ์ และข ้อมูลเกีย
่ วกับการประชุม ดังกล่าวประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนส่งหนั งสือเชิญ
ประชุม อย่างน ้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู ้ถือหุ ้น
1.4) การให ้โอกาสแก่ผู ้ถือหุ ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
บริษั ท ฯ เปิ ดโอกาสให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นทุก คนได ้ซัก ถาม แสดงความคิด เห็ น หรือ แสดงข ้อเสนอแนะใดๆ
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั ง้
หมวดที่ 2: การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมก ัน
บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันและจัดให ้ผู ้ถือหุ ้นทุกรายได ้รั บข ้อมูลต่างๆ อย่าง
เท่า เทีย มกัน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นเสนอแต่ง ตัง้ กรรมการและเสนอวาระการประชุม เพิ่ม เติม ได ้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
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2.1) ขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารประชุมผู ้ถือหุ ้น
บริษั ทฯ อ านวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นซึง่ ไม่ส ามารถเข ้าร่ ว มการประชุม ผู ้ถือ หุ ้นได ้ ด ้วยการใช ้
หนั งสือมอบฉั นทะ และสนั บสนุนให ้ผู ้ถือหุ ้นผู ้ซึง่ ไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมได ้ สามารถแต่งตัง้ กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ท่านหนึง่ ให ้เป็ นผู ้รับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้
2.2) การใช ้ข ้อมูลภายใน
กรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานของบริษัทฯ ต ้องมีความรั บผิดชอบในการรั กษาข ้อมูลขององค์กรไว ้
เป็ นความลับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข ้อมูลภายในทีไ่ ม่สมควรเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึง่ กรรมการ ผู ้บริหาร
และพนั กงานของบริษัทฯ จะไม่นาข ้อมูลดังกล่าวไปใช ้เพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู ้อืน
่ และจะ
้ ขายหลักทรัพย์ของตนโดยเคร่งครัด
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและนโยบายว่าด ้วยการไม่นาข ้อมูลภายในมาใช ้ในการซือ
2.3) ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานของบริษัทฯ ต ้องเปิ ดเผยให ้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช ้า ในกรณีทม
ี่ ี
ส่วนได ้เสียใดๆ ทีอ
่ าจก่อให ้เกิดการขัดแย ้งทางผลประโยชน์หรือการทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ทัง้ นี้ โดยเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ข องคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ละของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ
หมวดที่ 3: บทบาทของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
บริษัทฯ ยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัตอ
ิ ย่างเท่าเทียมกันต่อผู ้มีสว่ นได ้เสีย อันได ้แก่ ผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า
พนักงาน หุ ้นส่วนธุรกิจ และเจ ้าหนี้ สาธารณชน และคูแ
่ ข่ง ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้เกิดความเป็ นธรรมและความโปร่งใส บริษัท
ฯ จึงคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
3.1) ผู ้ถือหุ ้น
สิทธิและการปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ เป็ นไปตามทีก
่ าหนดไว ้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ของ
เอกสารฉบับนี้
3.2) ลูกค ้า
บริษัทฯ พยายามทีจ
่ ะรั ก ษาและเสริม สร ้างความสัมพั นธ์อันดีในระยะยาวกับ ลูก ค ้าของบริษั ทฯ และ
มุ่งมั่นทีจ
่ ะทาให ้ลูกค ้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค ้าและให ้บริการทีม
่ ค
ี ุณภาพดี เพื่อตอบสนองความ
ต ้องการของลูก ค ้าให ้ได ้มากที่สุด ในราคาที่ยุ ต ธ
ิ รรม รวมทั ง้ มีก ารให ้บริก ารหลั ง การ ขายตามมาตรฐานขั น
้ สูง
ตลอดจนให ้ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องเกีย
่ วกับการดาเนินกิจการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลก
ู ค ้าอีกด ้วย
บริษัทฯ คงไว ้ซึง่ และพยายามรั กษาช่องทางการติดต่อกับลูกค ้า โดยเปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของลูกค ้า
ตลอดเวลา
3.3) พนักงาน
พนั กงานของบริษัทฯ ทุกคนถือเป็ นทรั พ ยากรทีม
่ ค
ี ุณค่าขององค์กร และมีความสาคัญต่อการเติบโต
และความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ พยายามจัดหาสิง่ แวดล ้อมในการทางานทีม
่ ี
คุณภาพให ้แก่พนั กงาน โดยให ้ความสาคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯ ปฏิบัตต
ิ ่อ
พนักงานทุกคนด ้วยความเป็ นธรรมให ้ได ้รับผลตอบแทนอย่างยุตธิ รรมและเป็ นธรรมเมือ
่ เทียบกับธุรกิจทีใ่ กล ้เคียงกัน
้
บริษัท ฯ ได ้กาหนดค่าตอบแทนพนั กงานทีส
่ อดคล ้องกับผลการดาเนินงานของบริษัททัง้ ในระยะสัน
้ บริษัท ฯ จะพิจารณาขึน
และระยะยาว ในระยะสัน
้ เงินเดือนพนั กงานตามผลการดาเนินงานของบริษัทและผลการ
ดาเนินงานรายรายบุคคล ระยะยาว บริษัทจัดให ้มีกองทุนสารองเลีย
้ งชีพ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์จากัด สาหรับสวัสดิการและค่าตอบแทนอืน
่ ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนั ส และเงินสมทบกองทุนสารอง
เลีย
้ งชีพให ้กับผู ้บริหารและพนั กงาน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล ้องกับสภาวเศรษฐกิจการดารง
ชีพและผลประกอบการของบริษัท
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยั ง ให ้ความส าคั ญ ต่อ การพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู ้ความสามารถ และศัก ยภาพของ
พนั ก งานบริษั ทฯ และพยายามสร ้างสภาพแวดล ้อมในการทางานทีม
่ ีค วามหลากหลาย และสร ้างแรงจูง ใจให ้
พนักงานทีม
่ ค
ี วามรู ้ความสามารถสูงให ้คงอยูเ่ พือ
่ พัฒนาองค์กรต่อไป
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3.4) หุ ้นส่วนธุรกิจและเจ ้าหนี้
บริษัทฯ ถือว่าการทาให ้หุ ้นส่วนธุรกิจและเจ ้าหนีข
้ องบริษัทฯ เข ้าใจถึงกิจการของบริษัทฯ อย่างถ่องแท ้
ั เจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว ้ใจซึง่ กันและกัน
เป็ นเรื่องสาคัญ ทัง้ นี้ เพื่อคงไว ้ซึง่ ความสัมพั นธ์ทช
ี่ ด
ระหว่างบริษัทฯ กับหุ ้นส่วนธุรกิจและเจ ้าหนีข
้ องบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ หุ ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและปฏิบัต ิ
ตามเงือ
่ นไขข ้อกาหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให ้ข ้อมูลทางการเงินทีค
่ รบถ ้วนและถูกต ้องแก่เจ ้าหนี้
ของบริษัทฯ
3.5) สาธารณชน
บริษัทฯ ใส่ใจและให ้ความสาคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล ้อม และคุณภาพชีวต
ิ ของผู ้คนที่
มีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับการดาเนินงานทัง้ หมดของบริษัทฯ รวมทัง้ จัดให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับ
ต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็ นการสร ้างและรักษาไว ้ซึง่ สิง่ แวดล ้อมและ
สังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศทีบ
่ ริษัทฯ ดาเนินกิจการอยู่
บริ ษั ทฯ มี ม าตรการก าจั ด ขยะและของเสีย จากการผลิต ของบริษั ทฯ ให ม
้ ี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คม
สิง่ แวดล ้อม และประชาชนอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ
3.6) คูแ
่ ข่ง
บริษั ทฯ ปฏิบัต ต
ิ ่อ คู่แ ข่ง ของบริษั ทฯ ตามกรอบของการแข่ง ขัน อย่ า งยุ ต ธ
ิ รรมและมีจ ริย ธรรม และ
ประกอบธุรกิจโดยมีเป้ าหมายเพือ
่ การพัฒนาและความก ้าวหน ้าของตลาด ซึง่ ส่งผลดีตอ
่ อุตสาหกรรมในภาพรวม
3.7) การแจ ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกกลุม
่ สามารถแจ ้งข ้อมูลข่าวสาร เบาะแส และเรือ
่ งการร ้องเรียน ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กรผ่านช่องทาง โทรศัพท์ หนังสือแจ ้ง อีเมล ดังนี้
บริษัท บางกอกแร ้นช์ จากัด (มหาชน) “เลขานุการบริษ ัท”
18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลังวัดบางพลีใหญ่ใน ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-175-7200 โทรสาร 02-175-7222
ทางอีเมล์ CompanySecretary@br-bangkokranch.com
โดยบริษัท ฯ จะนาข ้อมูล ทีไ่ ด ้รั บเข ้าสู่ขัน
้ ตอนและกระบวนการพิจ ารณาต่อ ไป โดยจะมีการกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินการทีเ่ หมาะสม และมีการรักษาความลับและคุ ้มครองผู ้ร ้องเรียน
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1) การเปิ ดเผยข ้อมูล
ั ช ้า ทัง้ นี้
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข ้อมูลสาคัญเกีย
่ วกับบริษัทฯ อย่างถูกต ้อง ด ้วยความโปร่งใสและโดยไม่ชก
โดยคานึงถึงความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข ้อมูล
4.2) ความสัมพันธ์กบ
ั ผู ้ถือหุ ้น/นักลงทุน
่ สารกับนั กลงทุน
บริษัทฯ จัดให ้มีเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายนั กลงทุนสัมพั นธ์ของบริษัทฯ เพื่อทาหน ้าทีต
่ ด
ิ ต่อสือ
หรือผู ้ถือหุ ้น รวมถึงนั กลงทุนสถาบันและผู ้ถือหุ ้นรายย่อย และบริษัทฯ จะจัดให ้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานเป็ นประจา
4.3) ข ้อมูลเกีย
่ วกับกรรมการ
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน ้าทีข
่ องคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกทัง้ เปิ ดเผยการเปลีย
่ นแปลงการถือครองหุ ้นบริษัทของกรรมการ
้ ปี ในแบบแสดงรายการข ้อมูล ประจ าปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One
โดยแสดงจานวนหุ ้นทีถ
่ ือ ณ ต ้นปี สิน
Report) ใน “ หัวข ้อ 8 รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด ้านการกากับดูแลกิจการ”
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4.4) การรายงานทางการเงิน
บริษั ทฯ ให ค
้ วามส าคั ญ ต่ อ รายงานทางการเงิน เพื่ อ ให แ้ สดงถึง สถานะทางการเงิน และผลการ
ประกอบการทีแ
่ ท ้จริง ของบริษั ทฯ โดยอยู่บ นพื้น ฐานของข ้อมูล ทางบัญ ชีท ถ
ี่ ูก ต ้อง ครบถ ้วน และเพีย งพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซงึ่ เป็ นทีย
่ อมรับโดยทั่วไป

4.5) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหารระดับอาวุโส
บริษั ทฯ จะเปิ ดเผยค่า ตอบแทนของกรรมการและผู ้บริห ารระดับ อาวุโ สในแบบแสดงรายการข ้อมู ล
ประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) “ หัวข ้อ 7 โครงสร ้างการกากับดูแลกิจการ และข ้อมูลสาคัญ

เกีย
่ วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู ้บริหาร พนักงานและอืน
่ ๆ”
หมวดที่ 5: ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทต ้องปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามทีก
่ าหนดไว ้ในกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง และกากับดูแลการดาเนินงาน
ให ้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ั ทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัททุกปี โดยในปี
คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตวิ ส
ิ ย
2564 มีการพิจารณาทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการจัดให ้มีการประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหาร โดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการเข ้าร่วมประชุม ซึง่ ใน
ปี 2564 มีการประชุม 1 ครัง้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการบริษั ทจะจั ด ให ้มีข ้อก าหนดเกี่ย วกั บ จริย ธรรม (Code of Conduct) กฎบัต รคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามความจาเป็ นและเหมาะสม (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
่ ง และคณะกรรมการบริหาร เป็ นต ้น) พร ้อมด ้วยกฎบัตรใน
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย
ั
การปฏิบต
ั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทีช
่ ดเจน คณะอนุกรรมการตามความจาเป็ นและเหมาะสม และเอกสารอืน
่ ๆ
ทีก
่ าหนดแนวทางการปฏิบัตงิ านและหน ้าทีร่ ั บผิดชอบของคณะกรรมการ (เช่น คู่มอ
ื การปฏิบัตงิ านของกรรมการ
คูม
่ อ
ื ในการฝึ กอบรม เป็ นต ้น)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทาการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการด ้วยตนเองทุก ปี ทัง้ นี้
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได ้จัดให ้มีการประเมินผลโดยได ้แบ่งการประเมินเป็ น 3 ชุด คือ
1) การประเมิน ผลการปฏิบัต งิ านของคณะกรรมการบริษั ททัง้ คณะ แบ่ง เป็ นการประเมิน 6 หั ว ข ้อ ได ้แก่
โครงสร ้างและคุณ สมบัต ข
ิ องคณะกรรมการ บทบาทหน า้ ทีแ
่ ละความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การทาหน ้าทีข
่ องกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการ
พัฒนาผู ้บริหาร ผลจากการประเมินพบว่ามีการดาเนินการในเรือ
่ งตามหัวข ้อประเมินนัน
้ อย่างดีเยีย
่ ม
2) การประเมิน ผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการรายบุคคล ผลจากการประเมิน พบว่า กรรมการส่วนใหญ่ถ ือ
ปฏิบต
ั เิ ป็ นประจาและมีการดาเนินการในเรือ
่ งตามหัวข ้อประเมินนัน
้ อย่างดีเยีย
่ ม
3) การประเมิน ผลการปฏิบั ต ิง านของคณะกรรมการชุด ย่ อ ยรายคณะ ผลจากการประเมิน พบว่ า มีก าร
ดาเนินการในเรือ
่ งตามหัวข ้อประเมินนัน
้ อย่างดีเยีย
่ ม
6.1.1 การกาก ับดูแลการดาเนินงานของบริษ ัทย่อยและบริษ ัทร่วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั น
้ บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข ้าไปเป็ นกรรมการ
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทฯ อาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
กรรมการผู ้จัดการ กรรมการ ผู ้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึง่ มีคุณสมบัตแ
ิ ละประสบการณ์เหมาะสมในธุร กิจ
ดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย ้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน
้ อนึง่ ตัวแทนของบริษัท
ฯ ซึง่ เข ้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย จะต ้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ
ตามทีบ
่ ริษัทฯ กาหนด รวมถึงอานาจในการดาเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่
เกีย
่ วข ้องของบริษัทย่อย
้ อ
6.1.2 การดูแลเรือ
่ งการใชข
้ มูลภายใน
บริษัทตระหนั กถึง ความส าคัญเรื่อ งการป้ องกันมิใ ห ้มีก ารใช ้ข ้อมูลภายในเพื่อ ประโยชน์ส ่วนตนหรือ ผู ้อืน
่
ในทางมิช อบ ซึง่ กรรมการ ผู ้บริห าร และพนั ก งานของบริษั ทมีห น า้ ทีร่ ั บ ผิด ชอบในการป้ องกัน บุค คลทีไ่ ม่ไ ด ้รั บ
อนุญาตได ้รับข ้อมูลทีม
่ ไิ ด ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และป้ องกันมิให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลทีม
่ ไิ ด ้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ ้นและตราสารทางการเงินอืน
่ ๆของบริษัทก่อนทีบ
่ ริษัทจะได ้เปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวผ่าน
ระบบข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ หรือในขณะทีข
่ ้อมูลดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคา
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ทฯ ครั ้ง ที่ 5/2557 เมื่อ วั น ที่ 9 กั น ยายน 2557 มีม ติท ี่เ กี่ย วข ้องกั บ ระเบีย บ
ข ้อบัง คับ ในการน าข ้อมูล ภายในของบริษั ทฯ ทีย
่ ั ง ไม่ไ ด ้เปิ ดเผยไปใช ้เพื่อ ประโยชน์ ข องตนเองหรือ ผู ้อื่น โดย
กฎระเบียบเกีย
่ วกับการใช ้ข ้อมูลภายในของบริษัทฯ มีดงั นี้
1. กรรมการ ผู ้บริหาร เจ ้าหน ้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะต ้องเก็บรักษาความลับ และ หรือ ข ้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ยกเว ้นจะใช ้ข ้อมูลดังกล่าวเพือ
่ ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน
้
2. กรรมการ ผู ้บริหาร เจ ้าหน ้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยความลับ และ หรือ ข ้อมูลภาย
ในของบริษัทฯ เพือ
่ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนหรือเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้อืน
่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ ้อม และ
้ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดย
3. กรรมการ ผู ้บริหาร เจ ้าหน ้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ขาย ซือ
ใช ้ข ้อมูล ทีเ่ ป็ นความลับ และ หรือ ข ้อมูล ภายในของบริษั ทฯ และ หรือ การเข ้าท ารายการโดยใช ้ข ้อมูล ที่เ ป็ น
ความลับ และ หรือ ข ้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึง่ อาจก่อให ้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ ้อม
กฎระเบียบให ้บังคับใช ้รวมถึง คู่สมรส บุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนิตภ
ิ าวะของกรรมการ ผู ้บริหาร เจ ้าหน ้าที่ และพนั ก งาน
บริษัทฯ ผู ้ฝ่ าฝื นกฎระเบียบดังกล่าวข ้างต ้น จะได ้รับบทลงโทษทีร่ ้ายแรง
ในกรณีทก
ี่ รรมการ ผู ้บริหาร ผู ้จัดการ หรือบุคคลใดทีร่ ับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู ้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นหรือหลักทรัพย์อน
ื่ (ถ ้ามี) ของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะต ้องมีหน ้าที่
้ ขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาทีก
จัดทาและรายงานข ้อมูลการซือ
่ าหนดภายใต ้พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว ให ้นับรวมหุ ้น หรือหลักทรัพย์
อืน
่ (ถ ้ามี) ทีถ
่ อ
ื โดยคูส
่ มรส และบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะของบุคคลดังกล่าวข ้างต ้นด ้วย
้ จงและแจ ้งแนวทางเกีย
้ ขายหลัก ทรั พย์ส าหรั บกรรมการและผู ้บริหารของ
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได ้ชีแ
่ วกับการซือ
บริษัท โดยกาหนดห ้ามมิให ้กรรมการ และผู ้บริหารของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศผลการดาเนินงาน
้ ขาย
ของบริษัทในแต่ละไตรมาสจนถึงวันถัดจากวันประกาศผลการดาเนินงานของบริษั ทต่อสาธารณชน หรือซือ
้
หลักทรัพย์เพือ
่ การเก็งกาไรในระยะสัน

่ั
6.1.3 การต่อต้านคอร์ร ัปชน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด ้วยความโปร่งใส สุจริต เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการกากับดูแล
่ สัต ย์ส ุจ ริต เป็ นปั จ จั ย ส าคัญ ทีช
่ เสีย งและ
กิจ การทีด
่ ี โดยตระหนั ก ว่า การปฏิบัต ห
ิ น า้ ทีด
่ ้วยความซือ
่ ่ว ยจรรโลงชือ
เกือ
้ หนุนกิจการของบริษัทฯ จึงได ้กาหนดนโยบายต่อต ้านคอร์รัปชั่นเพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทุกระดับ
ต ้องถือปฏิบต
ั ิ
บริษัทฯ ให ้ความสาคัญในการป้ องกันมิให ้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน ้าทีโ่ ดยมิชอบสาหรั บตนเอง หรือ
ผู ้อืน
่ ในเรือ
่ งต่างๆ ดังนี้
1) สินบนและสิง่ จูงใจ
้ และห ้ามมอบหมายให ้ผู ้อื่น ให ้หรือ รั บ สิน บนและ
ห ้ามให ้หรือ รั บ สิน บนและสิง่ จู ง ใจในรู ป แบบใดๆ ทั ง้ สิน
สิง่ จูงใจแทนตนเอง
2) ของขวัญและผลประโยชน์
ห ้ามให ้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อน
ื่ ใด เพือ
่ จูงใจให ้เกิดการปฏิบต
ั ห
ิ รือละเว ้นการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีโ่ ดยมิ
ชอบ หรืออาจทาให ้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข ้อตกลงทางธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสม และให ้ถือปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ท ี่
กาหนดไว ้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
3) การบริจาคเพือ
่ การกุศลและการให ้เงินสนับสนุน
การบริจาคเพือ
่ การกุศลและการให ้เงินสนั บสนุนต ้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขด
ั ต่อกฎหมายและศีลธรรม
4) กิจกรรมและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
บริษัทฯ จะไม่นาเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช ้สนั บสนุ นทางการเมืองให ้แก่ผู ้ลงสมัครแข่งขันเป็ น
นั กการเมืองหรือพรรคการเมืองใด เพือ
่ การรณรงค์ทางการเมืองหรือการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว ้นการให ้
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ความสนับสนุนนัน
้ ได ้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต ้องได ้รับอนุมัตจิ ากบริษัทฯ
ก่อนการดาเนินการ
่ ง
5) การบริหารความเสีย
่ งเกีย
บริษัทฯ จัดให ้มีการบริหารความเสีย
่ วกับการหาผลประโยชน์ในหน ้าทีโ่ ดยมิชอบเพือ
่ ให ้มั่นใจว่าสามารถ
่ งดังกล่าวได ้ โดยกาหนดให ้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และการ
ป้ องกันหรือควบคุมความเสีย
่ งเกีย
่ งที่
รายงานความเสีย
่ วกับการหาผลประโยชน์ในหน ้าทีโ่ ดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย
บริษัทฯ กาหนด
6) การควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให ้มีการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และวัฒนธรรมการควบคุมทีด
่ ี โดยมีการประเมิน
่ งทีม
ความเสีย
่ น
ี ั ยสาคัญ กาหนดให ้มีกจ
ิ กรรมการควบคุมทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลและแบ่งแยกหน ้าทีก
่ ารทางานทีเ่ หมาะสม
่ ถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
รวมทัง้ จัดให ้มีระบบสารสนเทศทีเ่ พียงพอน่าเชือ
่ สาร และการฝึ กอบรม
7) การบริหารทรัพยากรบุคคล การสือ
่ สาร ให ้ความรู ้ และ
บริษั ทฯ ให ้ความส าคัญ ในการบริห ารทรั พ ยากรบุค คลอย่า งมีป ระสิท ธิผ ล และมีก ารสือ
ฝึ กอบรมเกีย
่ วกับนโยบายการป้ องกันการหาผลประโยชน์ในหน ้าทีโ่ ดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัตท
ิ เี่ กีย
่ วข ้องอย่าง
สมา่ เสมอเพือ
่ ส่งเสริมให ้ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องมีความเข ้าใจ และปฏิบต
ั งิ านได ้อย่างเหมาะสม
6.1.4 การปฏิบ ัติตามหล ักการกาก ับดูแลกิจการทีด
่ ใี นเรือ
่ งอืน
่ ๆ
บริษัทฯ มีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน ้าทัง้ ปี เพือ
่ พิจารณาวาระหลักทีไ่ ด ้กาหนดไว ้
ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม หากมีวาระสาคัญ ประธานคณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมสาหรับวาระสาคัญนัน
้ ซึง่ จะ
มีก ารแจ ้งให ้ทราบล่ว งหน ้าไม่น อ้ ยไปกว่า ระยะเวลาทีก
่ ฎหมายได ้กาหนดไว ้ ทัง้ นี้ บริษั ทยั ง ได ้กาหนดนโยบาย
เกีย
่ วกับจานวนองค์ประชุมขัน
้ ตา่ ณ ขณะทีค
่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป
่ ระชุม ว่าต ้องมีกรรมการอยูไ่ ม่น ้อยกว่า 2 ใน
้ จานวน 7 ครัง้
3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้ สิน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทเปิ ดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct ฉบับเต็ม ในเอกสารแนบ 5 และบนเว็บไชต์ของบริษัท
www.bangkokranch.com

6.3 การเปลีย
่ นแปลงและพ ัฒนาการทีส
่ าค ัญของนโยบาย แนวปฎิบ ัติ และระบบการกาก ับดูแลกิจการ
ในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมา
บริษัท ฯ ได ้ทบทวนนโยบายแนวปฏิบต
ั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพือ
่
เพิม
่ ประสิทธิภาพการกากับดูแลกิจการให ้สอดคล ้องกับหลักกากับดูแลกิจการทีด
่ ส
ี าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
( CG Code ) อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2564 ได ้ทบทวนนโยบายดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ
่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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7. โครงสร้างการกาก ับดูแลกิจการ และข้อมูลสาค ัญเกีย
่ วก ับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผูบ
้ ริหาร พน ักงานและอืน
่ ๆ
7.1 โครงสร้างการกาก ับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด ้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 4 ชุด ได ้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
่ ง ดังนี้
และคณะกรรมการบริหารความเสีย

7.2 ข้อมูลเกีย
่ วก ับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษ ัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด ้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังนี้
่ กรรมการ
รายชือ
1. นายโจเซฟ

สุเชาว์วณิช

2. นายเคิรด
์ จอง ทอมาเซ่น
3. นายคุณากร

เมฆใจดี

4. ดร. ภรณี

ภัทรานวัช

5. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
6. นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน
7. นางณั ฐพร

เหลืองสุวรรณ

8. นางพรพรรณ

บุญชัยศรี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ กรรมการผู ้จัดการภาคพืน
้ ยุโรป กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
่ ง
ความเสีย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
่ ง
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย
รองประธานกรรมการ รองประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
่ ง
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย

โดยมี นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็ นเลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วน
ั ที่ 10 มิถน
ุ ายน 2563
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7.2.2 กรรมการผูม
้ อ
ี านาจลงนามผูกพ ันบริษ ัทฯ
่ ผูกพันบริษัทฯ คือ นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช หรือ นายเคิรด
กรรมการซึง่ มีอานาจลงมือชือ
์ จอง ทอมาเซ่น หรือ
่
นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท
์ เซน คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชือร่วมกับ นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช และประทับตรา
สาคัญของบริษัทฯ
7.2.3 ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ัท
1. ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องตนให ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข ้อบังคับของบริษัทฯ และมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
่ สัตย์สจ
ด ้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ
ุ ริต
2. ก าหนดรายละเอีย ดและให ้ความเห็ น ชอบ วิสัย ทัศ น์ กลยุท ธ์ ทิศ ทางของธุร กิจ นโยบาย เป้ าหมาย
แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามทีฝ
่ ่ ายจัดการจัดทา และกากับดู แล
การบริห ารงานและผลการปฏิบัต งิ านของฝ่ ายจั ด การ หรือ บุค คลใดๆ ซึง่ ได ้รั บ มอบหมายให ้ท าหน า้ ที่ดัง กล่ า ว
เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามนโยบายทีค
่ ณะกรรมการบริษัทกาหนด
3. ติดตามผลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
่ ย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
4. ดาเนินการให ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้ รวมทัง้ จัดให ้
มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
่ ง และติดตามผลการปฏิบต
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย
ั งิ าน
6. จัดให ้มีนโยบายเกีย
่ วกับ การกากับดูแ ลกิจ การตามหลักธรรมาภิบาล และการปรั บใช ้นโยบายดังกล่า ว
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการชุด ย่ อ ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอืน
่ ใด เพือ
่ ช่วยเหลือและสนั บสนุนการ
ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตัง้ ผู ้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive
Committee) ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายบริหารและปฏิบัต ก
ิ าร
(Chief Operating Officer) และประธานเจ ้าหน า้ ทีบ
่ ริห ารด ้านการเงิน (Chief Financial Officer) และเจ ้าหน า้ ที่
อาวุโสอืน
่ ใดตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทเห็นจาเป็ นและสมควร
9. แต่งตัง้ เลขานุ การบริษั ทเพื่อ ช่ว ยเหลือ คณะกรรมการบริษั ทในการปฏิบัตงิ านต่า งๆ เพื่อให ้การดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง
10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพือ
่ ประกอบการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม
11. ส่งเสริมให ้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ เข ้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผู ้บริหารนัน
้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั น
้ จะไม่มล
ี ักษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท
่ าให ้คณะกรรมการบริษัท หรือผู ้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ
อนุมัตริ ายการทีต
่ นหรือบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้ง (ตามทีน
่ ย
ิ ามไว ้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได ้เสีย หรืออาจได ้รับประโยชน์ในลักษณะ
ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์อน
ื่ ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว ้นเป็ นการอนุ มัต ิ
รายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทท
ี่ ป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตไิ ว ้
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทุกครั ง้ ให ้กรรมการจานวนหนึง่ ในสามของกรรมการทัง้ หมดออกจาก
ตาแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทัง้ หมดออกเป็ นสามส่วนเท่ากันได ้ ให ้กรรมการทีอ
่ อกมีจานวนใกล ้
ทีส
่ ด
ุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการทีอ
่ อกตามวาระนัน
้ อาจถูกเลือกกลับเข ้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได ้
7.3

ข้อมูลเกีย
่ วก ับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด ้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 4 ชุด ได ้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
่ ง ดังนี้
และคณะกรรมการบริหารความเสีย
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่ ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
7.3.2 รายชือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด ้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน
่ กรรมการ
รายชือ

1. นายคุณากร เมฆใจดี
2. ดร. ภรณี
ภัทรานวัช
3. นางพรพรรณ บุญชัยศรี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับปี 2564
* โดยมีกรรมการตรวจสอบจานวน 2 ท่าน ทีม
่ ค
ี วามรู ้ทางด ้านการสอบทานบัญชีและการเงิน ได ้แก่
นายคุณากร เมฆใจดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยหอการค ้า และ
นางพรพรรณ บุญชัยศรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีต ้นทุน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน ้าทีต
่ ามทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให ้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและเพียงพอ
2. สอบทานให ้บริษั ทฯ มีร ะบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ล และพิจ ารณาความเป็ นอิส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให ้ความเห็ น ชอบในการพิจ ารณาแต่ง ตั ง้ โยกย ้าย เลิก จ ้างหั ว หน า้ หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอืน
่ ใดทีร่ ับผิดชอบเกีย
่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให ้บริษัทฯ ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ
่ ทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข ้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการเข ้าร่วมประชุมด ้วย
อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันหรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข ้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัทฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจ าปี ของบริษัท ฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต ้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต ้องประกอบด ้วยข ้อมูลอย่างน ้อยดังต่อไปนี้
่ ถือได ้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ก) ความเห็นเกีย
่ วกับความถูกต ้อง ครบถ ้วน เป็ นทีเ่ ชือ
(ข)ความเห็นเกีย
่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค)ความเห็ นเกีย
่ วกับ การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่า ด ้วยหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ข ้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกีย
่ วกับความเหมาะสมของผู ้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย
่ วกับรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
(ฉ)จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข ้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)ความเห็ นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบได ้รั บจากการปฏิบัตห
ิ น า้ ทีต
่ ามกฎบั ต ร
(Charter)
(ซ) รายการอื่น ที่เ ห็ น ว่ า ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ และผู ล
้ งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ้ขอบเขตหน า้ ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบั ต ก
ิ ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการของบริษั ทฯ มอบหมายด ้วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต ้องรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษั ทฯ ตามหน ้าทีท
่ ค
ี่ ณะกรรมการของ
บริษัทฯ มอบหมายให ้ ในขณะทีค
่ วามรั บผิดชอบสาหรับกิจกรรมทัง้ หมดของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกนั น
้ ยังคง
เป็ นของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
วาระการด ารงต าแหน่ ง ของคณะกรรมการตรวจสอบมีก าหนดสามปี นั บ จากวัน ที่ไ ด ้รั บ การแต่ง ตัง้ โดย
กรรมการตรวจสอบทีห
่ มดวาระอาจได ้รับการแต่งตัง้ ให ้เข ้าดารงตาแหน่งใหม่อก
ี ได ้ตามทีค
่ ณะกรรมการของบริษัทฯ
อาจเห็นสมควร
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2. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด ้วยกรรมการจานวน 6 ท่าน ดังนี้
่ กรรมการบริหาร
รายชือ
1. นายโจเซฟ

สุเชาว์วณิช

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร กรรมการบริหาร

2. นายเคิรด
์ จอง ทอมาเซ่น

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการผู ้จัดการภาคพืน
้ ยุโรป

3. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

รองประธานกรรมการ รองประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย

4. นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน

กรรมการบริหาร และประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารด ้านการเงิน (CFO)
(ประเทศเนเธอร์แลนด์) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายพน

่ ง
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย

สุเชาว์วณิช

6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

่ ง
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย

ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให ้ค าแนะน าเกี่ย วกั บ ทิศ ทางกลยุ ท ธ์ โครงสร า้ งการจั ด การ และแผนการด าเนิน งานประจ าปี และ
งบประมาณของบริษัทฯ
2. ดาเนินการจัดการให ้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทีก
่ าหนด
ไว ้
3. ตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน และการด าเนิ น งานของบริษั ทฯ และบริษั ทในกลุ่ ม และรายงานให ้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกเดือน
4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5. ตรวจสอบ และให ้คาแนะนาเกีย
่ วกับเรือ
่ งนโยบายการจ่ายเงินปั น ผลของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท
6. ตรวจสอบ และอนุ มั ต ธ
ิ ุร กรรมต่า งๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ การลงทุน หรือ การขายสิน ทรั พย์ข องบริษัท ฯ การ
จัดการทรั พยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต ้ขอบเขตอานาจการอนุมัตท
ิ ค
ี่ ณะกรรมการบริษัทพิจารณากาหนดไว ้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริหารอาจมอบอานาจช่วงให ้ผู ้บริหารหรือพนั กงานปฏิบัตงิ านเฉพาะอย่างแทนได ้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ด ี
การมอบอานาจช่วงดังกล่าวจะต ้องไม่มล
ี ก
ั ษณะเป็ นการมอบอานาจช่วงทีท
่ าให ้คณะกรรมการบริหารหรือผู ้รั บมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัตริ ายการทีต
่ นหรือบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้ง อาจมีสว่ นได ้เสีย หรือ
อาจได ้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์อน
ื่ ใดกับบริษัทฯ (ตามทีน
่ ย
ิ ามไว ้ใน
ข ้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทัง้ นี้ การอนุมัตริ ายการ
ดั ง กล่า วต ้องสอดคล ้องกั บ นโยบายและหลั ก การต่ า งๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษั ท และกฎหมายที่
เกีย
่ วข ้อง
่ ง และระบบการควบคุมความเสีย
่ งของบริษัทฯ
7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสีย
8. จัดหาทีป
่ รึกษา หรือบุคคลทีม
่ ค
ี วามเห็นอิสระเพือ
่ ให ้ความเห็นหรือคาแนะนา ตามความจาเป็ น
9. ร ้องขอให ้ผู ้บริหาร หรือพนักงานเข ้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให ้ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีม
่ ก
ี าร
อภิปรายกันในทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
10. รายงานให ้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการทีค
่ ณะกรรมการบริหารดาเนินการภายใต ้อานาจหน ้าทีข
่ อง
คณะกรรมการบริหารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ รวมถึงเรือ
่ งอืน
่ ใดทีจ
่ าเป็ นและสมควรทีจ
่ ะต ้องเสนอให ้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ
11. ตรวจสอบผลการปฏิบต
ั งิ านของตนเป็ นประจาทุกปี
12. ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ และเสนอให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก ้ไข
เปลีย
่ นแปลงกฎบัตร
13. ดาเนินการอืน
่ ใดตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารจะหมดวาระลงเมือ
่ เสียชีวต
ิ ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให ้ออก
กรรมการบริหารทีม
่ ค
ี วามประสงค์ทจ
ี่ ะลาออกจากตาแหน่ง ให ้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทต ้องดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการบริหารใหม่แทนคนทีล
่ าออก ภายในเก ้าสิบวัน เพื่อให ้
คณะกรรมการบริหารมีจานวนกรรมการบริหารครบตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทกาหนด
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด ้วยกรรมการจานวน
5 ท่าน ดังนี้
่ กรรมการ
รายชือ
1.
2.
3.
4.
5.

นางพรพรรณ
นางโรซานน่า
นายเคิรด
์ จอง
นายเจอร์ราด
ดร. ภรณี

บุญชัยศรี
สุเชาว์วณิช
ทอมาเซ่น
มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน
ภัทรานวัช

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวกรรณิการ์ บุญญรักษ์ เป็ นเลขานุการ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 9 กันยายน 2559
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจ ารณาและให ้ค าแนะน านโยบายในภาพรวมเกี่ย วกั บ การสรรหากรรมการ กรรมการชุด ย่ อ ย และ
พนักงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์สาหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และพนักงานของบริษัทฯ
2. กาหนดนโยบายเกีย
่ วกับการจ ้างงานกรรมการบริหารโดยคานึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคลและการจ ้าง
งานคณะกรรมการบริห าร รวมถึง กาหนดขอบเขตของการจ่ า ยค่า จ ้างกรณี เ ลิก จ ้าง และการจั ด การเกีย
่ วกั บ เงิน
บาเหน็ จ
3. อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนรวมสาหรั บประธานคณะกรรมการ และค่าตอบแทนและผลประโยชน์สาหรั บประธาน
เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร และกรรมการบริหารอืน
่ ๆ โดยคานึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล ทัง้ นี้ ภายใต ้ข ้อกาหนดของ
นโยบายทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบ
4. ในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษจากผลประกอบการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณากาหนดเป้ าหมายของผลประกอบการเป็ นรายปี และปั จจัยบ่งชี้ (Indicator) การดาเนินงานที่
สาคัญ และสอบทานผลการดาเนินงานซึง่ ทาได ้เมือ
่ เทียบกับเป้ าหมายและตัวบ่งชี้ (Indicator) การดาเนินงานที่
สาคัญของ (i) บริษัทฯ และ (ii) กรรมการบริหารรายบุคคลโดยคานึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล
5. อนุ มัตผ
ิ ลประโยชน์ระยะยาว เช่น สิทธิในการได ้รั บการจัดสรรหุ ้น (Share Appreciation Rights) และ
การได ้รั บหุ ้นจากผลการดาเนินงาน (Performance Shares) รวมถึงตรวจสอบเกณฑ์ก ารปฏิบัต งิ านโดยคานึง ถึง
ผลประโยชน์ระยะยาวทีพ
่ นักงานจะได ้รับภายใต ้รูปแบบต่างๆ ทีบ
่ ริษัทฯ นามาใช ้
6. สอบทานรูปแบบของการให ้ผลประโยชน์ในลักษณะของการให ้หุ ้น (Share Incentive Scheme) รวมถึง
กาหนดเกณฑ์การปฏิบต
ั งิ าน เพือ
่ นาเสนอต่อคณะกรรมการและทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมัตต
ิ อ
่ ไป
7. ให ้ความเห็นชอบนโยบายในการอนุมัตก
ิ ารเรียกร ้องค่าใช ้จ่ายจากประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารและประธาน
คณะกรรมการ
8. ดาเนินการเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าการให ้ผลประโยชน์ในลักษณะต่างๆ สอดคล ้องกับนโยบายและระบบเกีย
่ วกับ
่ งของบริษัทฯ
ความเสีย
9. สอบทานเพื่อให ้เป็ นทีพ
่ อใจว่าแนวทางและนโยบายในการกาหนดค่า ตอบแทนในรายงานค่าตอบแทน
กรรมการซึง่ ระบุในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างเป็ นธรรม
10. พิจ ารณาการปฏิบั ต ห
ิ น า้ ที่ ความเป็ นสมาชิก ในคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน และ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของตน เพื่อให ้แน่ ใจว่าการปฏิบัตงิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
และแนะนาให ้มีการเปลีย
่ นแปลงเรือ
่ งดังกล่าวตามความจาเป็ นเพือ
่ ให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ
11. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต ้องรายงานให ้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการ
ปฏิบต
ั งิ านภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละครัง้
12. ห ้ามมิให ้กรรมการคนใดเข ้าไปมีสว่ นร่วมในการพิจารณาค่าตอบแทนของตนเอง
13. ให ้ค าแนะน าแก่ ค ณะกรรมการบริษั ทตามที่เ ห็ น ควรในส่ว นที่เ กี่ย วกั บ ขอบเขตของงาน (Terms of
Reference) ซึง่ ควรมีการดาเนินการหรือปรับปรุง
14. พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ ตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะหมดวาระลงเมือ
่ เสียชีวต
ิ ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมี
มติให ้ออก
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทีม
่ ค
ี วามประสงค์ทจ
ี่ ะลาออกจากตาแหน่ง ให ้ส่งจดหมายลาออก
ถึงประธานคณะกรรมการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทต ้องดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ใหม่แทนคนทีล
่ าออก ภายในเก ้าสิบวัน เพือ
่ ให ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
่ ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง ประกอบด ้วยกรรมการจานวน 6 ท่าน ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ กรรมการ
รายชือ
1. นางโรซานน่า
2. นายคุณากร
3. ดร. ภรณี
4. นางพรพรรณ
5. นายวีระศักดิ์
6. นายพน

ตาแหน่ง
่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง
กรรมการบริหารความเสีย
่ ง
กรรมการบริหารความเสีย
่ ง
กรรมการบริหารความเสีย
่ ง
กรรมการบริหารความเสีย
่ ง
กรรมการบริหารความเสีย

สุเชาว์วณิช
เมฆใจดี
ภัทรานวัช
บุญชัยศรี
วหาวิศาล
สุเชาว์วณิช

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได ้แต่งตัง้ คณะกรรมการสิง่ แวดล ้อม
สังคม และการกากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน (ESGS) ซึง่ ประกอบด ้วยกรรมการจานวน 6 ท่าน ดังนี้
ั
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม สงคม
และการกาก ับดูแลกิจการอย่างยง่ ั ยืน (ESGS)
่ กรรมการ
รายชือ
1. ดร. ภรณี
ภัทรานวัช
2. นายคุณากร
เมฆใจดี
3. นางโรซานน่า
สุเชาว์วณิช
4. นางพรพรรณ
บุญชัยศรี
5. นายวีระศักดิ์
วหาวิศาล
6. นายพน
สุเชาว์วณิช

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสิง่ แวดล ้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
กรรมการสิง่ แวดล ้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
กรรมการสิง่ แวดล ้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
กรรมการสิง่ แวดล ้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
กรรมการสิง่ แวดล ้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน
กรรมการสิง่ แวดล ้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

7.4 ข้อมูลเกีย
่ วก ับผูบ
้ ริหาร
(ตามคานิยามผู ้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ.
17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย
่ วกับการออกและเสนอขายหลัก ทรั พย์ (รวมทัง้ ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไข
เพิม
่ เติม)
้ 6 ท่าน ประกอบด ้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู ้บริหารจานวนทัง้ สิน
่ ผูบ
รายชือ
้ ริหาร
1. นายโจเซฟ

ตาแหน่ง
สุเชาว์วณิช

ประธานกรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร กรรมการบริหาร

2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

รองประธานกรรมการ รองประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย

3. นายพน

่ ง
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย
ผู ้ช่วยประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร และผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

สุเชาว์วณิช

4. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

่ ง และผู ้อานวยการบัญชี
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย

5. นายวุฒน
ิ ัย

อุลต
ิ

หัวหน ้าเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารฝ่ ายสารสนเทศ (CIO)

6. นายธีรวัจน์

กิตภ
ิ รู วิ ัฒน์

ผู ้อานวยการฝ่ ายธุรกิจพ่อแม่พันธุแ
์ ละโรงฟั กไข่

หมายเหตุ: *ผู ้บริหาร หมายความว่า ผู ้จัดการ หรือผู ้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนั บต่อจากผู ้จัดการลงมา ผู ้ซึง่

ี่ ุกราย และให ้หมายความรวมถึงผู ้ดารง
ดารงตาแหน่ งเทียบเท่ากับผู ้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารรายทีส
่ ท
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ต าแหน่ ง ระดั บ บริห ารในสายงานบั ญ ชีห รือ การเงิน ที่เ ป็ นระดั บ ผู ้จั ด การฝ่ ายขึน
้ ไปหรือ เทีย บเท่า ทั ง้ นี้
้ ปี 2564 ปรากฏดังภาพด ้านล่าง
รายละเอียดโครงสร ้างผู ้บริหารของบริษัทฯ ณ สิน

ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหาร
ในปี 2564 กลุ่ ม บริ ษั ทได จ้ ่ า ยค่ า ตอบแทนให แ
้ ก่ ผู บ
้ ริ ห าร 6 คน เป็ นจ านวน 19,991,271 บาท โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง โบนัส เบีย
้ เลีย
้ ง และเงินสมทบเข ้ากองทุนสารองเลีย
้ งชีพ
ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นต ัวเงิน
- ไม่ม ี 7.5 ข้อมูลเกีย
่ วก ับพน ักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีบค
ุ ลากรทัง้ หมด 1,998 คน ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ นพนั กงาน
ประจา 710 คน และพนักงานรายวัน 1,288 คน โดยมีรายละเอียดจาแนกตามฝ่ ายงาน ดังนี้
ฝ่าย/แผนก
บริหาร
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
บริหารโรงงาน
ปฏิบต
ั ก
ิ ารห ้องแล็บ
ขายและส่งออก
ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ และโรงฟั ก

จานวน (คน)

27
49
68
17
124
327

ฝ่าย/แผนก
บัญชีและการเงิน
้
จัดซือ
ไอที
ขนส่งและวางแผน
ผลิต
โรงผลิตอาหารเป็ ด

จานวน (คน)

55
14
12
119
1,100
86

ค่าตอบแทนพน ักงาน
้ 568.90 ล ้านบาท ตามลาดับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได ้จ่ายผลตอบแทนให ้แก่พนั กงาน ในปี 2564 จานวนทัง้ สิน
ซึง่ ผลตอบแทน ได ้แก่ เงิน เดือ น ค่า ล่ว งเวลา เงิน ช่ว ยเหลือ ค่า ครองชีพ เงิน โบนั ส เงิน ช่ว ยเหลือ พิเ ศษ เงิน
ประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสารองเลีย
้ งชีพ
นโยบายการพ ัฒนาบุคลากร
กลุม
่ บริษัท ฯ เปรียบเสมือน “องค์กรแห่งโอกาส” กล่าวคือ การให ้โอกาสพนั กงานทุกระดับในการเรียนรู ้เพือ
่ พั ฒนา
ศั ก ยภาพผ่ า นการปฏิบั ต งิ านจริง และได ้เปิ ดกว ้างให ้พนั ก งานเรีย นรู แ้ ละพั ฒ นาตนเองในหลายรู ป แบบ ท าให ้
พนั กงานสามารถปลดปล่อยศักยภาพและมีโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มทีด
่ ้วยความท ้าทายทีเ่ พิ่ม
ขึน
้ อยูต
่ ลอดเวลา รวมถึงการเปิ ดโอกาสให ้มีความก ้าวหน ้าในอาชีพในธุรกิจทีม
่ ก
ี ารขยายอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุก
คนจึงมีโอกาสเติบโตในหน ้าทีก
่ ารงานทัง้ ในสายงานปั จจุบน
ั หรือสายงานอืน
่ ๆ ในอนาคต
บริษัทฯ ได ้มีการแลกเปลีย
่ นความรู ้และทักษะการปฏิบัตงิ านเชิงเทคนิคระหว่างประเทศ โดยการส่ง พนั กงานทัง้
ระดับ ปฏิบัต ก
ิ ารและระดับ จั ด การไปดูแ ลและอบรมการปฏิบัต งิ านเชิง เทคนิค จริง ในประเทศต่า งๆ อาทิ ประเทศ
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เนเธอร์แลนด์ ประเทศจีน เป็ นต ้น เพือ
่ ให ้กลุม
่ พนั กงานดังกล่าวมีความเข ้าใจในการปฏิบัตงิ านจริงและนาต ้นแบบที่
ดีมาถ่ายทอดและแบ่งปั นประสบการณ์จากการเรียนรู ้ให ้กับพนักงานในแต่ละส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ให ้ความส าคัญ กับ การฝึ กอบรมและพั ฒ นาโดยเฉพาะอย่า งยิง่ การเรีย นรู ้เกีย
่ วกับ การรั ก ษา
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านเพือ
่ ความปลอดภัยในอาหาร เพือ
่ ให ้พนั กงานได ้รับการพัฒนาทีส
่ นั บสนุนการทางานอย่าง
ต่อเนือ
่ งเช่นกัน โดยได ้มุง่ เน ้นและพัฒนาทักษะความเป็ นผู ้นาและความสามารถในเชิงบริหารจัดการให ้กับพนั กงาน
ทุกระดับ เพือ
่ ให ้เกิดการเรียนรู ้และนาไปปฏิบต
ั จิ ริง ได ้แก่
• “Strategic Retreat Workshop” เป็ นโครงการอบรมให ้ความรู ้กับพนักงานในเรือ
่ งของเทคโนโลยี 4.0 ในปั จจุบน
ั
เพือ
่ เป็ นแนวทางให ้แก่พนักงานในการนา Digital technology มาใช ้ในการพัฒนาระบบการทางานของตนเอง
และพัฒนาต่อยอดความคิดเพือ
่ ทีจ
่ ะขึน
้ มาเป็ นผู ้นาในองค์กรในลาดับต่อไป
• “Innovation for BR Transformation” เป็ นหลักสูตรทีอ
่ อกแบบขึน
้ มาเพือ
่ ให ้พนักงานได ้เรียนรู ้และเข ้าใจถึง
ความเจริญก ้าวหน ้าของนวัตกรรมในปั จจุบน
ั โดยเน ้นศึกษาในส่วนของนวัตกรรมทีไ่ ม่ซับซ ้อนแต่จับต ้องได ้
เพือ
่ ให ้พนักงานสามารถนามาประยุกต์ใช ้กับการทางาน โดยมุง่ เน ้นถึงการแก ้ไขปั ญหาในการทางานให ้ตรงจุด
และสร ้างประโยชน์ให ้กับการทางานได ้อย่างแท ้จริง
• “โครงการพัฒนาภาวะผู ้นาเพือ
่ ขับเคลือ
่ นกลยุทธ์สก
ู่ ารปฏิบต
ั ”ิ โดยเน ้นพนักงานทุกระดับในการเข ้าร่วมอบรม ผ่าน
การประเมินจากโปรแกรม Extended DISC และการเรียนรู ้การกาหนดกลยุทธ์การทางานในรูปแบบการประชุม
เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร (Workshop) ต่างๆ เพือ
่ สร ้างและพัฒนาภาวะผู ้นาในทุกระดับของพนักงาน
• การอบรมต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปฏิบต
ั งิ านของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน เช่น “ISO9001/ISO14001 หลักสูตร
้ และระยะยาวสาหรับการใช ้งานเครือ
ผู ้ตรวจสอบเนือ
้ สัตว์ปีก หลักสูตรสารเคมีทใี่ ช ้การผลิต หลักสูตรระยะสัน
่ งจักร
หรืออุปกรณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับการผลิต
7.6 ข้อมูลสาค ัญอืน
่ ๆ
7.6.1 เลขานุการบริษ ัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมือ
่ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทได ้มีมติ
แต่งตัง้ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ข ้อมูลแสดงใน ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต ้อง
ของข ้อมูล เอกสารแนบ 1)
ทัง้ นี้ ขอบเขตอานาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดงั นี้
1. ดู แ ลและให ค
้ าแนะน าแก่ ค ณะกรรมการและผู บ
้ ริ ห ารเกี่ย วกั บ กฎเกณฑ์ การปฏิบั ต ิต ามกฎหมาย
ข ้อกาหนด และข ้อบังคับของบริษัทฯ ติดตามดูแลให ้มีการปฏิบัตอ
ิ ย่างถูกต ้องสมา่ เสมอ และแจ ้งการเปลีย
่ นแปลงที่
สาคัญให ้คณะกรรมการทราบ
2. ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ และ
การประชุมผู ้ถือหุ ้น รวมถึงการดูแลประสานงานให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ ามมติของทีป
่ ระชุมดังกล่าว
3. ดูแลการเปิ ดเผยข ้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ ับผิดชอบตามระเบียบและข ้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้นและรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น
4.4 รายงานประจาปี ของบริษัทฯ
4.5 รายงานการมีสว่ นได ้เสียของกรรมการและผู ้บริหาร
7.6.2 ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบ ัญชี
นางสาววิไล เดชานุว ัฒนา (ข ้อมูลแสดงใน เอกสารแนบ 1)
7.6.3 ผูต
้ รวจสอบภายในทีว่ า
่ จ้างจากภายนอก
บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (ข ้อมูลแสดงใน เอกสารแนบ 3)
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7.6.4 ค่าตอบแทนของผูส
้ อบบ ัญชี
1) ค่าตอบแทนของผูส
้ อบบ ัญชี
ในปี 2564 ผู ้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได ้ปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุน
ให ้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีผลการปฏิบัตงิ านเป็ นทีน
่ ่าพอใจ และผู ้สอบบัญชี คือ นางสาวสินีนารถ จิระ
ไชยเขือ
่ นขันธ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรั พย์
แห่งประเทศไทย และผู ้สอบบัญชีไม่มค
ี วามสัมพันธ์ และ หรือ การมีสว่ นได ้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ จานวน 3,079,000 บาท และค่าสอบบัญ ชี
้ 8,898,400 บาท
ของบริษัทย่อย จานวน 5,819,400 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
2) ค่าบริการอืน
่ ๆ
ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอืน
่ ๆ อันได ้แก่ ค่าเดินทางและค่าตรวจสอบงานเพิม
่ เติม ให ้กับ บริษัท
้ 103,859 บาท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นเงินทัง้ สิน

8. รายงานผลการดาเนินงานสาค ัญด้านการกาก ับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฎิบ ัติหน้าทีข
่ องคณะกรรมการในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมา
8.1.1 การสรรหาและแต่งตงกรรมการและผู
ั้
บ
้ ริหารระด ับสูงสุด
องค์ประกอบและคุณสมบ ัติของกรรมการและกรรมการอิสระ
การคัดเลือกบุคคลทีจ
่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการหรือผู ้บริหารของบริษัทฯ นั น
้ บุคคลทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ให ้ดารง
ตาแหน่งกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทฯ จะต ้องเป็ นบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัต ิ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรือ
่ งการขออนุญาตและ
การอนุ ญ าตให เ้ สนอขายหุ น
้ ที่อ อกใหม่ ฉบั บ ลงวั น ที่ 15 ธั น วาคม 2551 นอกจากนี้ ยั ง พิ จ ารณาถึง ความรู ้
ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทางานอีกด ้วย
องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะมีการดาเนินการดังนี้
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษ ัท
1. ให ้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทเพือ
่ ดาเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด ้วยกรรมการอย่างน ้อยห ้า (5)
คน โดยกรรมการไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต ้องมีถน
ิ่ ทีอ
่ ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
บริษัทจะต ้องเป็ นผู ้มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามทีก
่ ฎหมายกาหนด และกรรมการบริษัทจะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได ้
2. ให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้แต่งตัง้ กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี้
2.1 ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
2.2 ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช ้คะแนนเสียงทีม
่ อ
ี ยู่ทงั ้ หมดตาม 2.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได ้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้
2.3 บุค คลซึง่ ได ้รั บ คะแนนเสีย งสูง สุด ตามล าดั บ ลงมาเป็ นผู ้ได ้รั บ เลือ กตัง้ เป็ นกรรมการเท่า จ านวน
กรรมการทีจ
่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้ ในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลซึง่ ได ้รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
้ าด
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ
่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้ ให ้เป็ นประธานทีป
่ ระชุมเป็ นผู ้ออกเสียงชีข
3. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนั น
้ ถ ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจานวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึง่ พ ้นจากตาแหน่ ง อาจได ้รั บเลือกให ้กลับเข ้ามารับตาแหน่ งอีกได ้ และ
กรรมการทีจ
่ ะต ้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส
ี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นัน
้ ให ้จับสลากกันส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให ้กรรมการคนทีอ
่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส
่ ด
ุ นัน
้ เป็ นผู ้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให ้ยืน
่ ใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน
้ จะมีผลนับแต่วน
ั ที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
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5. ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให ้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ด ้วยคะแนน
ิ ธิออกเสียง และมีหุ ้นนับรวมกันได ้ไม่น ้อย
เสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง
กว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื โดยผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
6. ในกรณีทต
ี่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอน
ื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให ้คณะกรรมการบริษั ท
เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัต ิ และไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือกฎหมายว่า ด ้วย
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เข ้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัด ไปเว ้นแต่ว าระของ
กรรมการผู ้นั ้น จะเหลือ น อ
้ ยกว่า สอง (2) เดือ น โดยบุค คลซึง่ เข ้าเป็ นกรรมการแทนดั ง กล่า วจะอยู่ ใ นต าแหน่ ง
กรรมการได ้เพียงเท่าวาระทีย
่ ังเหลืออยู่ของกรรมการทีต
่ นเข ้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรค
แรกจะต ้องประกอบด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการทีย
่ ังเหลืออยู่
7. ให ้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีทก
ี่ รรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมีหน ้าทีต
่ ามข อ
้ บังคับใน
กิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต ้องได ้รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยทีป
่ ระชุม
ผู ้ถือ หุ ้นของบริษั ทฯ ให ้ด ารงตาแหน่ ง กรรมการบริษั ท และมีคุณ สมบั ต ต
ิ ามที่ก ฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข ้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยมีจานวนไม่น ้อยกว่า 3
คน ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน ้อย 1 คน ต ้องเป็ นผู ้มีความรู ้ด ้านการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่ ง
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นั บจากวันทีม
่ ม
ี ติแต่งตัง้ และเมือ
่ ครบวาระแล ้ว
หากคณะกรรมการบริ ษั ทหรื อ ที่ป ระชุ ม ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ยั ง ไม่ ไ ด ม
้ ี ม ติแ ต่ ง ตั ้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห ้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ ่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะได ้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีห
่ มดวาระลง และ/หรือ เป็ นไปตามวาระการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบทีส
่ รรหามาได ้จะต ้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบ ัติคณะกรรมการอิสระ
ิ ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษั ทฯ บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อ ย
1. ถือ หุ ้นไม่เ กิน ร ้อยละ 1 ของจ านวนหุ ้นทีม
่ ีส ท
บริษั ทร่ ว ม ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้มีอานาจควบคุม ของบริษั ทฯ ทัง้ นี้ นั บ รวมการถือ หุ ้นของผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องของ
กรรมการอิสระรายนัน
้ ๆ ด ้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนักงาน ทีป
่ รึกษาทีไ่ ด ้เงินเดือนประจา หรือ
ผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย
่ น
ื่
คาขออนุญาตต่อสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ลักษณะต ้องห ้ามดังกล่าว ไม่
รวมถึง กรณี ท ก
ี่ รรมการอิส ระเคยเป็ นข ้าราชการ หรือ ทีป
่ รึก ษาของส่ว นราชการซึง่ เป็ นผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา
มารดา คูส
่ มรส พีน
่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส
่ มรสของบุตรของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอานาจควบคุม หรือบุคคล
ทีจ
่ ะได ้รับการเสนอให ้เป็ นผู ้บริหารหรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มห
ี รือเคยมีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอ
่ าจเป็ นการขัดขวางการใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ั ย หรือผู ้มีอานาจควบคุมของผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษั ทย่อ ย บริษั ทร่ ว ม ผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้มีอานาจควบคุม ของบริษั ทฯ เว ้นแต่จ ะได ้พ ้นจากการมีลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย
่ น
ื่ คาขออนุ ญาตต่อสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ั ย ผู ้มีอานาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของสานั กงานสอบบัญชี ซึง่ มี
ผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย
่ น
ื่ คาขออนุญาตต่อสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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6. ไม่เ ป็ นหรือ เคยเป็ นผู ้ให ้บริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึง่ รวมถึง การให ้บริก ารเป็ นทีป
่ รึก ษากฎหมายหรือ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได ้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล ้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือ
หุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอานาจควบคุม ของบริษั ทฯ และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ั ย ผู ้มีอานาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของผู ้
ให ้บริก ารทางวิช าชีพ นั ้น เว ้นแต่จ ะได ้พ ้นจากการมีลัก ษณะดัง กล่า วมาแล ้วไม่น อ้ ยกว่า 2 ปี ก่อ นวัน ทีย
่ ื่น ค าขอ
อนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ขึน
้ เพือ
่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุ ้นซึง่ เป็ นผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม
่ ส
ี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
่ น
ี ั ยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็ นหุ ้นส่วนทีม
่ น
ี ัยในห ้างหุ ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนักงาน ทีป
่ รึกษาที่
ิ ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษั ทอืน
รั บเงินเดือนประจ า หรือถือหุ ้นเกินร ้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นทีม
่ ีส ท
่ ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม
่ ส
ี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
่ น
ี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มล
ี ก
ั ษณะอืน
่ ใดทีท
่ าให ้ไม่สามารถให ้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย
่ วกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัตข
ิ ้างต ้น อาจได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให ้ตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มี
อานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได ้
คุณสมบ ัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให ้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และ
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจ
่ ะสามารถทาหน ้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต ้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่ า งน อ
้ ยหนึ่ง คนที่ม ีค วามรู แ้ ละประสบการณ์ เ พีย งพอที่จ ะสามารถท าหน า้ ที่ใ นการสอบทานความ
่ ถือของงบการเงินได ้
น่าเชือ
4. มีหน ้าทีใ่ นลักษณะเดียวกับทีก
่ าหนดไว ้ในประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยว่าด ้วยคุณสมบัต ิ
และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต ้องเป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู ้บริหารของบริษัทฯ ซึง่ ได ้รั บการแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจานวนตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยทีค
่ ณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้
กรรมการบริหารคนหนึง่ เป็ นประธานคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนจะต ้องได ้รั บ การแต่ง ตั ง้ จากคณะกรรมการบริษั ท โดย
ประกอบด ้วยกรรมการไม่น ้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด ้วยกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารโดยส่วน
ใหญ่ ทัง้ นี้ ให ้คณะกรรมการบริษั ทแต่ง ตั ง้ กรรมการอิส ระทีเ่ ป็ นสมาชิก ของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนขึน
้ เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษ ัท ปี 2564
การเข้าร่วมประชุม / จานวนการประชุม (ครง)
ั้
่ กรรมการ
รายชือ

คณะกรรมการบริษ ัท
ในปี 2564 มีการประชุมทงหมด
ั้
7 ครงั้

1. นายโจเซฟ

สุเชาว์วณิช

7/7

2. นายเคิรด
์ จอง

ทอมาเซ่น

7/7

3. นางโรซานน่า

สุเชาว์วณิช

7/7

4. นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน

7/7

5. นางณั ฐพร

เหลืองสุวรรณ

7/7

6. นายคุณากร

เมฆใจดี

7/7

7. นางพรพรรณ

บุญชัยศรี

7/7

8. ดร. ภรณี

ภัทรานวัช

7/7

ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นต ัวเงิน
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ
่ วันที่ 27 มกราคม 2564 ได ้มีมติ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

100,000
75,000
25,000
70,000
35,000

2. ค่าตอบแทนอืน
่
ไม่ม ี
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ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให ้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

่ กรรมการ
รายชือ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนอืน
่

ค่าตอบแทนรวม

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. นายโจเซฟ

สุเชาว์วณิช

125,000.00

-

1,500,000.00

2. นายเคิรด
์ จอง

ทอมาเซ่น

100,000.00

-

1,200,000.00

3. นางโรซานน่า

สุเชาว์วณิช

100,000.00

-

1,200,000.00

4. นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน

25,000.00

-

300,000.00

5. นางณั ฐพร

เหลืองสุวรรณ

25,000.00

-

300,000.00

6. นายคุณากร

เมฆใจดี

95,000.00

-

1,140,000.00

7. นางพรพรรณ

บุญชัยศรี

60,000.00

-

720,000.00

8. ดร. ภรณี

ภัทรานวัช

60,000.00

-

720,000.00

รวม

7,080,000.00

8.2 รายงานผลการปฏิบ ัติหน้าทีข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ
่ า
่ นมา

การเข้าร่วมประชุม / จานวนการประชุม (ครง)
ั้
่ กรรมการ
รายชือ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 มีการประชุมทงหมด
ั้
8 ครงั้

1. นายคุณากร

เมฆใจดี

8/8

2. ดร. ภรณี

ภัทรานวัช

8/8

3. นางพรพรรณ

บุญชัยศรี

8/8

8.3 สรุปผลการปฏิบ ัติหน้าทีข
่ องคณะกรรมการชุดย่อยอืน
่ ๆ
8.3.1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม / จานวนการประชุม (ครง)
ั้
่ กรรมการ
รายชือ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2564 มีการประชุมทงหมด
ั้
1 ครงั้

1. นางพรพรรณ

บุญชัยศรี

1/1

2. นางโรซานน่า

สุเชาว์วณิช

1/1

3. ดร. ภรณี

ภัทรานวัช

1/1

4. นายเคิรด
์ จอง

ทอมาเซ่น

1/1

5. นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน

1/1
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8.3.2

คณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุม / จานวนการประชุม (ครง)
ั้
่ กรรมการ
รายชือ

คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2564 มีการประชุมทงหมด
ั้
13 ครงั้

1. นายโจเซฟ

สุเชาว์วณิช

13/13

2.

นายเคิรด
์ จอง

ทอมาเซ่น

11/13

3.

นางโรซานน่า

สุเชาว์วณิช

13/13

4.

นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน

12/13

5.

นายพน

สุเชาว์วณิช

13/13

6.

นายวีระศักดิ์

วหาวิศาล

13/13

่ ง
8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย
การเข้าร่วมประชุม / จานวนการประชุม (ครง)
ั้
่ กรรมการ
รายชือ

่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย
ในปี 2564 มีการประชุมทงหมด
ั้
7 ครงั้

1. นางโรซานน่า

สุเชาว์วณิช

7/7

2. นายคุณากร

เมฆใจดี

7/7

3. นางพรพรรณ

บุญชัยศรี

7/7

4. ดร. ภรณี

ภัทรานวัช

6/7

5.

นายพน

สุเชาว์วณิช

7/7

6.

นายวีระศักดิ์

วหาวิศาล

7/7
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8.4 รายงานการถือหล ักทร ัพย์ของกรรมการบริษ ัทฯ ปี 2563 และปี 2564
ั วนการถือหุน
สดส่
้

จานวนหุน
้ (หุน
้ )
่ กรรมการ
รายชือ

ลาด ับ
1

นายโจเซฟ

สุเชาว์วณิช

คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ
2

นางโรซานน่า

สุเชาว์วณิช

คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ
3

นายเคิรด
์ จอง

ทอมาเซ่น

คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ
4

นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน
คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ

5

นางณั ฐพร

เหลืองสุวรรณ

คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ
6

นายคุณากร

ณ 30 ธ.ค.
2563

ดร. ภรณี

คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ
8

นางพรพรรณ

ในบริษ ัทในปี 2564
-

0.07%

-

0.50%

-

0.50%

-

0.07%

-

0.0001%

-

-

-

0.15%

-

-

-

0.04%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000
-

200,000
-

-

0.02%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

629,603

4,581,798

4,581,798

4,581,798

4,581,798

629,603

629,603

1,612
-

1,612
-

1,400,000
-

1,400,000
-

350,000
-

350,000
-

-

เมฆใจดี

ภัทรานวัช

เพิม
่ (ลด)
ระหว่างปี

629,603

คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ
7

ณ 30 ธ.ค.
2564

บุญชัยศรี

คูส
่ มรสและบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 77

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างก ัน
9.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน ้าทีส
่ อบทานระบบการควบคุมภายในและ
ระบบตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัตงิ านของบริษัทฯ ให ้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกีย
่ วข ้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน ้อยทุกไตรมาส เพือ
่
พิจ ารณาและด าเนิน การให ้มีร ายงานทางการเงิน ทีถ
่ ู ก ต ้องและมีก ารเปิ ดเผยข ้อมู ล อย่า งครบถ ้วนและเพีย งพอ
รวมถึงการพิจารณารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันหรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ให ้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข ้อก าหนดของส านั ก งานก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ตลอดจนสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทีม
่ อ
ี ยู่ เพือ
่ ให ้
มั่นใจได ้ว่าระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็ นไปตามหลักการการควบคุม
ภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
โดยครอบคลุมการควบคุมภายในทีส
่ าคัญทัง้ ระดับองค์กรและระดับแต่ละกิจกรรม ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทัง้ ในด ้านการด าเนินงาน (Operations Objective) ด ้านการรายงานข ้อมูล (Reporting Objective)
และด ้านการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้อง (Compliance Objective)
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ได ้แต่ง ตัง้ บริษั ท ไพร ้ซวอเตอร์เ ฮาส์คูเ ปอร์ส เอบีเ อเอส จ ากัด ให ้ทาหน า้ ทีเ่ ป็ นผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษั ทฯ เพื่อ ทาการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุม ภายใน รวมถึง ติด ตามผลการ
ควบคุมภายใน โดยในระหว่างปี 2564 ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได ้ปฏิบัตงิ านตรวจสอบระบบงานหลัก ทาง
่ งในการประกอบธุ ร กิจ ซึง่ ประกอบด ้วย (1) หน่ ว ยงาน
ธุ ร กิจ ของบริษั ทฯ โดยมุ่ ง เน น
้ ไปยั ง ระบบที่ม ีค วามเสีย
้ (3) หน่ วยงานบริหารจัดการสินค ้าคงเหลือ และ (4) หน่ วยงานผลิตสินค ้า
ทรั พยากรบุคคล (2) หน่ วยงานจัดซือ
ธุรกิจปลายน้ า ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสมและได ้ถือปฏิบัตอ
ิ ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยข ้อสังเกตทีผ
่ ู ้ตรวจสอบภายในตรวจพบและนาเสนอในระหว่างปี บริษัทฯ ได ้
ดาเนินการปรับปรุงแก ้ไขประเด็นต่างๆ เพือ
่ ให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในสาหรับด ้านต่างๆ
บริษัทฯ ได ้แต่งตัง้ บริษัท ออดิท พีเพิล จากัด (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ให ้ทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพือ
่ ทาการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทีม
่ ก
ี ารดาเนินกิจกรรมและก่อให ้เกิดรายได ้ทีม
่ น
ี ัยสาคัญแก่บริษัทฯ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม โดยได ้จัดให ้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอทีจ
่ ะดาเนินการตามระบบดังกล่าวได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให ้บริษัทฯ สามารถดาเนินงาน
ได ้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว ้ ทัง้ ยังจัดให ้มีระบบตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี (Good Corporate Governance)
และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให ้มีระบบการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ิ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการทีก
เพือ
่ ให ้มั่นใจได ้ว่าจะสามารถป้ องกันทรัพย์สน
่ รรมการหรือผู ้บริหารนาไปใช ้
โดยมิช อบหรือ โดยไม่ม ีอานาจ รวมถึง การจั ด ให ้มีร ะบบการควบคุม ดูแ ลอย่า งเพีย งพอเหมาะสมในเรื่อ งการทา
ธุรกรรมกับบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งหรือบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกัน

่ ง
การบริหารจ ัดการความเสีย
่ ง และการดาเนินการด ้านบริหารความเสีย
่ ง โดยฝ่ าย
บริษัทฯ ได ้กาหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสีย
่ งของกิจกรรม/โครงการ และประเมินระดับของความเสีย
่ ง
จัดการจะเป็ นผู ้รับผิดชอบ กาหนดนโยบาย ระบุความเสีย
ตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนดไว ้ ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริหารจะเป็ นผู ้ประสานงานและสนั บสนุนฝ่ ายจัดการในการบริหารจัดการความ
เสี่ย งให อ้ ยู่ ใ นระดั บ ที่รั บ ได ้ของแต่ ล ะกิจ กรรม ก่ อ นน าเสนอข ้อมู ล กิจ กรรม/โครงการเหล่ า นั ้น ต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจารณาดาเนินการที่
เกีย
่ วข ้องต่อไป
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่ งทีเ่ กิดขึน
โดยได ้จาแนกความเสีย
้ กับบริษัทฯ เป็ น 3 หัวข ้อใหญ่ ได ้แก่
่ งด ้านตลาด
1. ความเสีย
่ งด ้านอุปสงค์และอุปทานในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ความเสีย
่ งด ้านความผันผวนของราคาวัตถุดบ
ความเสีย
ิ
่ งจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ความเสีย
่ งจากความเชือ
่ มั่นของผู ้บริโภคในเรือ
ความเสีย
่ งความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
่ งจากการเปลีย
ความเสีย
่ นแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประกอบ
กิจการของกลุม
่ บริษัท
่ งจากการเปลีย
6) ความเสีย
่ นแปลงมาตรการทางการค ้าจากประเทศผู ้นาเข ้า
1)
2)
3)
4)
5)

่ งด ้านการปฏิบต
2. ความเสีย
ั งิ าน
่ งจากการพึง่ พาเกษตรกรคูส
ั ญาในการเลีย
1) ความเสีย
่ ญ
้ งเป็ ดเนือ
้
่ งจากการใช ้แรงงานในกระบวนการแปรรูปเนื้อเป็ ด
2) ความเสีย
่ งด ้านการจัดซือ
้ จัดหาพ่อแม่พันธุ์
3) ความเสีย
่ งจากภัยธรรมชาติ อุบต
4) ความเสีย
ั เิ หตุ และการหยุดชะงักในการประกอบกิจการ
่ งด ้านการเงิน
3. ความเสีย
่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย
1) ความเสีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
่
2) ความเสียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบีย
้
่ งจากการด ้อยค่าทรัพย์สน
ิ ไม่มต
3) ความเสีย
ี วั ตน และ/หรือ ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
่ งและแนวทางการบริหารความเสีย
่ งแต่ละด ้าน ระบุอยู่
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย
่ วกับปั จจัยทีก
่ ่อให ้เกิดความเสีย
่ ง”
ในหัวข ้อ “ปั จจัยความเสีย

9.2 รายการระหว่างก ัน
้ สุด
บุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ซงึ่ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
บุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คล
ทีอ
่ าจมีความข ัดแย้ง

ั ันธ์
ความสมพ

ตาแหน่งในบริษ ัทฯ

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

เป็ นผู ้ถือหุ ้น กรรมการ และผู ้บริหารของบริษัทฯ

ประธานกรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการผู ้จัดการ
ภาคพืน
้ เอเชียและเอเชียแปซิฟิก

นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

เป็ นผู ้ถือหุ ้น กรรมการ และผู ้บริหารของบริษัทฯ

รองประธานกรรมการ รองประธานเจ ้าหน ้าที่
บริหาร กรรมการบริหาร และประธาน
เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร (COO)

นายเคิรด
์ จอง ทอมาเซ่น

เป็ นผู ้ถือหุ ้น กรรมการ และผู ้บริหารของบริษัทฯ

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู ้จัดการภาคพืน
้ ยุโรป

นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน เป็ นผู ้ถือหุ ้น กรรมการ และผู ้บริหารของบริษัทฯ

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารด ้านการเงิน (CFO) ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์

Lisuda Vastgoed B.V.
(“Lisuda”)

Lisuda มีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ คือ นายเคิรด
์ จอง ทอ
มาเซ่น ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการของ
บริษัทฯ และผู ้บริหารของ DTH

-ไม่ม-ี

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

G.J. Tomassen Holding มีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ คือ
นายเคิรด
์ จอง ทอมาเซ่น

-ไม่ม-ี
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้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,รอบปี 2563 สิน
้ สุดวันที่ 31
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคล/นิตบ
ิ ุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ท ี่ เกิดขึน
้ ในรอบปี 2562 สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี้
ธันวาคม 2563 และรอบปี 2564 สิน

บุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
่ าจมีความ
ข ัดแย้ง/
ั ันธ์
ความสมพ

G.J. Tomassen Holding B.V.
(“G.J. Tomassen Holding”)
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจถือหุ ้นในบริษัทอืน
่
(Holding Company)

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ (บาท)
2564

ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหาร

12,805,228

2563
11,790,659

ท า ง บ ริ ษั ท Tomassen Duck- To
B.V. จ่ า ยค่ า ตอบแทนผู บ
้ ริ ห ารใน
รูป แบบของเงิน เดือ นให ้กั บ นายเคิร ์
ด จ อ ง ท อ ม า เ ซ่ น ผ่ า น ท า ง G. J.
Tomassen Holding ร ว ม ถึ ง โ บ นั ส
ประจาปี ด ้วย

2562
12,077,134

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่อ งจากค่าตอบแทนผู ้บริหารรายการนี้ เป็ นรายการเงินเดือน
ตามปกติทจ
ี่ ่ายให ้นายเคิรด
์ จอง ทอมาเซ่น แต่เป็ นการจ่ายใน
นามนิต บ
ิ ุค คลแทนการจ่ า ยให ้บุค คลโดยตรง ซึง่ ผู ้ตรวจสอบ
ภายในของกลุม
่ บริษัท DTH (Audit People) ได ้ให ้ความเห็นว่า
ลั ก ษณะรายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนผ่ า นนิต บ
ิ ุ ค คลนั ้น ถือ ว่ า เป็ น
รายการปกติทั่วไป และเป็ นลักษณะรายการทีอ
่ นุญาตให ้กระทา
ได ้ภายใต ้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์
คณะกรรมการตรวจสอบตระหนั กถึงโครงสร ้างการจ่ายเงินเดือน
ทีแ
่ ตกต่างไปจากลักษณะการจ่ายเงินแบบปกติในประเทศไทย
ดังนั น
้ เพือ
่ สร ้างบรรทัดฐานทีด
่ ใี นด ้าน การก ากับ ดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ให ้
พิจ ารณาแต่ ง ตั ้ง ที ม งาน เพื่ อ ท าการศึก ษาหาวิธ ี ก ารจ่ า ย
เงินเดือ นในรูปแบบอืน
่ ในอนาคต เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามหลัก ของ
การกากับดูแลกิจการทีด
่ ี

สัญญาว่าจ ้างดังกล่าวเป็ นการว่า จ ้าง
นายเคิรด
์ จอง ทอมาเซ่น เป็ นผู ้บริหาร
กลุม
่ บริษัท DTH และมีระยะเวลา 3 ปี
นับตัง้ แต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555
บริษัทฯ มีภาระในการจ่ายเงินชดเชย
ส าหรั บ การให ้นายเคิร ์ด จอง ทอมา
เซ่น ออกจากต าแหน่ ง โดยไม่ม ีเ หตุ
อั น ควร ซึง่ การจ่ า ยเงิน ชดเชยนี้ เ ป็ น
บรรทัดฐานทั่วไปของการจ ้างงาน
นอกเหนือไปจากทีก
่ ล่าวไว ้นี้ บริษัทฯ
ไม่ได ้มีภ าระผูก พันใดๆ กับทาง G.J.
Tomassen Holding อีก
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
มาตรการหรือขนตอนการอนุ
ั้
ม ัติการทารายการระหว่างก ัน
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ง้ ที่ 4 เมือ
่ วันที่ 9 กันยายน 2557 ได ้มีมติกาหนดนโยบายและขัน
้ ตอนการท า
รายการระหว่างกัน เพือ
่ ให ้รายการระหว่างบุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเพือ
่ เป็ น
การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข ้อบังคับประกาศคาสัง่ หรือข ้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยที่
เกีย
่ วข ้องกับการเข ้าทารายการระหว่างกัน ทัง้ นี้ ผู ้บริหารหรือผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นได ้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข ้ามามีสว่ นร่วมใน
การอนุมัตริ ายการระหว่างกันดังกล่าวได ้ ในกรณีทก
ี่ ฎหมายกาหนดให ้ต ้องได ้รั บอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษั ทฯ บริษั ทฯ จะจั ด ให ้มีค ณะกรรมการตรวจสอบเข ้าร่ว มประชุม เพื่อ พิจ ารณาและให ้ความเห็ นเกีย
่ วกับ ความ
จาเป็ นในการทารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน
้ ๆ ทัง้ นี้ การทารายการทีเ่ ป็ นข ้อตกลงทางการค ้าทีม
่ ี
เงือ
่ นไขการค ้าโดยทั่ว ไป และการทารายการทีเ่ ป็ นข ้อตกลงทางการค ้าทีไ่ ม่เ ป็ นเงื่อนไขการค ้าโดยทั่ว ไป ให ้มี
หลักการดังนี้
การทารายการทีเ่ ป็ นข ้อตกลงทางการค ้าทีม
่ เี งือ
่ นไขการค ้าโดยทั่วไป
การทารายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นข ้อตกลงทางการค ้าทีม
่ เี งือ
่ นไขการค ้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ
กรรมการ ผู ้บริห าร หรือ บุค คลทีม
่ ีค วามเกีย
่ วข ้องได ้รั บ อนุ มั ตเิ ป็ นหลัก เกณฑ์จ ากคณะกรรมการบริษั ทฯ ให ้ฝ่ าย
จัดการสามารถอนุมัตก
ิ ารทาธุรกรรมดังกล่าวได ้หากรายการดังกล่าวนั น
้ มีข ้อตกลงทางการค ้าในลักษณะเดียวกับที่
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด ้วยอานาจต่อรองทางการค ้าทีป
วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส
่ ญ
่ ราศจากอิทธิพลใน
การทีต
่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคลทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข ้อง
การทารายการทีเ่ ป็ นข ้อตกลงทางการค ้าทีไ่ ม่เป็ นเงือ
่ นไขการค ้าโดยทั่วไป
การทารายการทีเ่ ป็ นข ้อตกลงทางการค ้าทีไ่ ม่เป็ นเงือ
่ นไขการค ้าโดยทั่วไป จะต ้องถูกพิจารณาและให ้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ พิจารณาอนุมัตต
ิ อ
่ ไป
ทัง้ นี้ ให ้ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข ้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข ้อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดเกีย
่ วกับ
การเปิ ดเผยข ้อมูลการทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มค
ี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ บริษัทฯ จะ
่ วชาญอิสระหรือ ผู ้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ เป็ นผู ้ให ้ความเห็ นเกีย
แต่งตัง้ ผู ้เชีย
่ วกับรายการระหว่างกัน ดังกล่า วเพื่อ
นาไปใช ้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู ้ถือหุ ้น
ตามแต่ก รณี เพื่อ ให ้มั่ น ใจว่า การเข ้าท ารายการดั ง กล่า วมีค วามจ าเป็ นและมีค วามสมเหตุส มผลโดยค านึ ง ถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว ้ในแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด ้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างก ันในอนาคต
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ มีการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันซึง่ เป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามขัด แย ้งทางผลประโยชน์กับบริษั ทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู ้ให ้ความเห็ น ถึง ความจ าเป็ นของบริษั ทฯ ในการเข ้าท ารายการดัง กล่า ว โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการตรวจสอบให ้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวมีข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทีส
่ อดคล ้องกับ
แนวปฏิบัตท
ิ ม
ี่ อ
ี ยู่ในตลาดและราคาค่า ใช ้จ่ายสาหรับการทารายการดังกล่าวมีการประเมินและเปรียบเทียบกับราคา
ตลาด ในกรณีทไี่ ม่มรี าคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการให ้แน่ใจว่าราคาทีบ
่ ริษัทฯ เข ้าทารายการเป็ น
ราคาทีส
่ มเหตุสมผล และเป็ นการด าเนิน การเพื่อ ประโยชน์ส ูง สุด ของบริษั ทฯ และผู ้ถือ หุ ้น หากคณะกรรมกา ร
่ วชาญเพีย งพอในเรื่อ ง
ตรวจสอบไม่ส ามารถประเมิน รายการทีเ่ กี่ย วโยงกัน ดัง กล่า วได ้ เนื่อ งจากไม่ม ีค วามเชีย
่ วชาญเพือ
ดังกล่าว บริษัทฯ จะดาเนินการจัดหาผู ้เชีย
่ ประเมินรายการดังกล่าว และให ้ความเห็นเกีย
่ วกับการเข ้าทา
่ วชาญที่
รายการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล ้วแต่กรณี จะนาความเห็นของผู ้เชีย
มีความเห็นอิสระไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเข ้าทารายการ โดยกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียเกีย
่ วกับการเข ้า
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัตเิ ข ้าทารายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต ้องดาเนินการ
ทารายการ จะไม่มส
ี ท
เปิ ดเผยข ้อมูลการเข ้าทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต
่ รวจสอบหรือสอบทานแล ้ว
แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ และเอกสารแนบ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)

สว่ นที 3 : งบการเงิน
รายงานและงบการเงินรวม
31 ธ ันวาคม 2564
บริษ ัท บางกอกแร้นช ์ จําก ัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย

ส่วนที 3 หน้าที 82

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโค
โรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้กลับมาแพร่ ระบาดอีกระลอก ทาให้เกิดการชะลอตัวในช่วงที่เศรษฐกิจกาลังฟื้ นตัว และมี
ผลกระทบต่อหลายธุ รกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ เช่น ระบบห่ วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค การจากัด
หรื อหยุดชะงักการผลิต การดาเนิ นงานที่ล่าช้าขึ้น เป็ นต้น
สถานการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการส่ งออก
อาหาร ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสด ตลอดจนการดารงอัตราส่ วนทาง
การเงินตามข้อกาหนดในสัญญากูย้ มื เงินในปั จจุบนั และในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีการ
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็น
ต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ี แต่อย่างใด
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้
รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั เป็ นบัญชีที่สาคัญต่องบการเงิน เนื่องจากเป็ นบัญชีที่มีมูลค่าสู ง (คิดเป็ นร้อยละ
99.8 และ 99.1 ของยอดรายได้รวมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ) นอกจากนี้ รายได้ของกลุ่ม
บริ ษทั มีความหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การเลี้ยงและชาแหละเป็ ดพันธุ์เนื้อ
การผลิตอาหารสัตว์และลูกเป็ ด ซึ่ งมีลูกค้าจานวนมากรายทั้งในประเทศและต่างประเทศและราคาก็ผนั แปรไปตาม
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ภาวะการแข่งขัน ซึ่ งทาให้รายการขายของกลุ่มบริ ษทั มีเงื่อนไขการรับรู ้รายได้ที่หลากหลายและด้วยมูลค่าที่
แตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์และลูกค้า ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบ
การปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ และให้ความสาคัญเป็ นพิเศษในการทดสอบที่ตอบสนองเรื่ อง
ความถูกต้องและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได้ สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและหลังสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวัน
สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญ
ทัว่ ไป
ค่ าความนิยมและชื่อทางการค้ า
เนื่ องจากค่าความนิยมและชื่ อทางการค้าซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16 และ 17 ตามลาดับ ดังนั้นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
และชื่ อทางการค้าถือเป็ นประมาณการทางบัญชีที่สาคัญที่ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์
นั้น รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่ งทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่า
ค่าความนิยมและชื่ อทางการค้า
ข้าพเจ้าได้ประเมินการกาหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้โดยการทาความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์หรื อไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทาการทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดยการเปรี ยบเทียบ
ข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงเปรี ยบเทียบประมาณการกระแส
เงินสดในอดีตกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เลือกใช้
โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกลุ่มบริ ษทั และอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบ
การคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและชื่อทางการค้าดังกล่าวตามแบบจาลองทางการเงิน
และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลด
และอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
การด้อยค่าของค่าความนิยมและชื่อทางการค้า
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี น้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื่ อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดาเนิ นการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่ อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่
ดาเนินงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
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ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนิ นงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

87

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้า
ใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนาเสนอรายงานฉบับนี้

สิ นีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6287
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
ที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

7
8
6

642,839,049
632,210,817
4,547,376

267,994,164
538,820,084
4,425,168

368,092,992
1,025,720,778
-

169,639,679
994,810,013
-

11
9
10

11,368,440
1,398,608,768
117,190,741
359,575
39,083,562
2,846,208,328

10,985,100
1,578,076,571
69,881,197
281,044
23,110,983
2,493,574,311

1,130,717,141
90,093,282
233,331
10,666,314
2,625,523,838

1,208,552,495
51,323,156
154,905
5,077,795
2,429,558,043

10
6

113,916,294
9,254,793
90,502,465
186,880,244
60,225,034
4,590,080,912
57,610,852
1,880,448,009
650,909,148
302,523,516
3,604,843
7,945,956,110
10,792,164,438

140,584,828
13,431,244
10,407,218
190,109,764
60,225,034
5,213,297,287
73,446,848
1,879,400,270
664,213,256
255,387,848
3,819,234
8,504,322,831
10,997,897,142

67,481,214
90,502,465
2,124,143,250
250,764,700
70,079,839
1,860,765,883
29,506,742
1,838,483,342
544,079,584
290,107,246
3,604,843
7,169,519,108
9,795,042,946

115,957,260
5,002,270
2,918,903,400
250,764,700
72,816,577
1,992,705,570
35,654,948
1,838,483,342
557,117,541
175,578,819
3,809,239
7,966,793,666
10,396,351,709

12
13
14
15
21
16
17
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินมัดจาสาหรับการขายสิ นค้าเกษตร
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

18
6
19

1,726,184,809
695,127,801

3,243,974,721
40,564,040
553,736,202

1,481,017,205
436,553,017

2,885,742,702
443,947,295

20

1,500,910,524

479,685,753

1,458,702,500

430,868,000

21

22,959,951
39,670,159
269
49,058,269
4,033,911,782

23,385,320
125,140
291,185
51,022,696
4,392,785,057

12,281,765
269
17,820,658
3,406,375,414

13,512,369
291,185
22,327,464
3,796,689,015

20

2,390,991,866

2,185,685,450

2,163,962,000

1,920,052,500

21
6
22

35,858,372
7,247,191
96,830,548
21,017,629
144,829,101
497,786
27,600,600
2,724,873,093
6,758,784,875

52,055,589
16,015,162
90,295,442
21,895,507
144,632,384
1,166,327
26,426,490
2,538,172,351
6,930,957,408

18,222,435
68,963,549
21,017,629
119,044,228
27,600,600
2,418,810,441
5,825,185,855

24,036,126
64,003,704
21,895,507
118,642,589
26,426,490
2,175,056,916
5,971,745,931

28
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บริษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 913,928,744 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 913,446,558 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้
ส่วนต่ากว่าทุนจากการควบรวมกิจการ
หุน้ สามัญซื้ อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สารองหุน้ สามัญซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

23
25
24
25

2564

2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

4,569,643,720

4,569,643,720

4,569,643,720

4,569,643,720

4,567,232,790
4,233,961,292
(400,000,000)
(7,431,241,496)
(1,998,800)

4,567,232,790
4,233,961,292
(400,000,000)
(7,431,241,496)
(1,998,800)

4,567,232,790
4,233,961,292
(400,000,000)
(6,557,910,481)
(1,998,800)

4,567,232,790
4,233,961,292
(400,000,000)
(6,557,910,481)
(1,998,800)

245,720,800
1,998,800
2,845,393,774
(28,935,655)
4,032,131,505

245,720,800
1,998,800
2,899,220,677
(40,742,266)
4,074,151,797

245,720,800
1,998,800
1,880,852,606
84
3,969,857,091

245,720,800
1,998,800
2,335,601,488
(111)
4,424,605,778

1,248,058
4,033,379,563
10,792,164,438
-

(7,212,063)
4,066,939,734
10,997,897,142
-

3,969,857,091
9,795,042,946
-

4,424,605,778
10,396,351,709
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าราคาทุนเริ่ มแรกของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนรายได้ ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี

12
12

13
26
28

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กาไรต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

2564

2563

7,260,044,155
16,660,779
7,276,704,934

6,185,814,417
14,568,039
6,200,382,456

4,601,730,000
40,266,698
4,641,996,698

4,623,863,653
35,544,027
4,659,407,680

6,129,568,563
478,528,471
449,795,565
55,197,233

5,358,155,025
419,553,277
418,273,407
-

4,004,198,296
336,227,717
322,248,765
300,828,052

3,949,911,141
348,713,747
314,606,686
-

9,938,675
1,008,760
7,124,037,267
152,667,667
(3,874,268)
670,533
(213,095,302)
(63,631,370)
7,022,055
(56,609,315)

2,309,567
6,198,291,276
2,091,180
(6,748,258)
475,539
(172,853,775)
(177,035,314)
48,975,823
(128,059,491)

53,080,000
5,016,582,830
(374,586,132)
604,148
(195,053,571)
(569,035,555)
114,158,765
(454,876,790)

4,613,231,574
46,176,106
365,854
(155,694,786)
(109,152,826)
24,420,113
(84,732,713)

(55,831,214)

(123,240,412)

(454,876,790)

(84,732,713)

(778,101)
(56,609,315)

(4,819,079)
(128,059,491)

(0.06)

(0.13)

(0.50)

(0.09)

30
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บริษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

13

22

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2564

2563

(56,609,315)

(128,059,491)

(454,876,790)

(84,732,713)

14,752,039
644,748

41,293,480
3,276

-

-

15,396,787

41,296,756

-

-

(70,180)

51,856

195

60

2,004,311

-

127,908

-

1,934,131
17,330,918

51,856
41,348,612

128,103
128,103

60
60

(39,278,397)

(86,710,879)

(454,748,687)

(84,732,653)

(42,020,292)

(81,529,422)

(454,748,687)

(84,732,653)

2,741,895
(39,278,397)

(5,181,457)
(86,710,879)

บริษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

กาไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุน
การแปลงค่า
เบ็ดเสร็ จอื่น
รวม
รวม
งบการเงินที่เป็ น
จากเงินลงทุน
สารองสาหรับ
องค์ประกอบอื่น ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เงินตราต่างประเทศ
ในการร่ วมค้า
มูลค่ายุติธรรม
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
(82,262,913)
(190,343)
(82,453,256) 4,155,681,219
(123,240,412)
41,655,858
3,276
51,856
41,710,990
41,710,990
41,655,858
3,276
51,856
41,710,990
(81,529,422)
(40,607,055)
3,276
(138,487)
(40,742,266) 4,074,151,797

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
(2,030,606)
(4,819,079)
(362,378)
(5,181,457)
(7,212,063)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
4,153,650,613
(128,059,491)
41,348,612
(86,710,879)
4,066,939,734

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรื อนหุน้
ออกจาหน่าย
และชาระแล้ว
4,567,232,790
4,567,232,790

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
4,233,961,292
4,233,961,292

ส่ วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้
(400,000,000)
(400,000,000)

ส่ วนต่ากว่าทุน
จากการ
ควบรวมกิจการ หุน้ สามัญซื้ อคืน
(7,431,241,496)
(1,998,800)
(7,431,241,496)
(1,998,800)

จัดสรรแล้ว
สารองตาม
สารอง
กฎหมาย
หุน้ สามัญซื้ อคืน
245,720,800
1,998,800
245,720,800
1,998,800

ยังไม่ได้
จัดสรร
3,022,461,089
(123,240,412)
(123,240,412)
2,899,220,677

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

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
(55,831,214)
2,004,311
(53,826,903)

(40,607,055)
11,232,043
11,232,043

3,276
644,748
644,748

(138,487)
(70,180)
(70,180)

(40,742,266)
11,806,611
11,806,611

4,074,151,797
(55,831,214)
13,810,922
(42,020,292)

(7,212,063)
(778,101)
3,519,996
2,741,895

4,066,939,734
(56,609,315)
17,330,918
(39,278,397)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,218,920

10,218,920

(4,500,694)
4,033,379,563
-

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน (หมายเหตุ 2.3)
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั ย่อยลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของ
เงินลงทุน (หมายเหตุ 2.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,500,694)

4,567,232,790
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนเรื อนหุน้
ออกจาหน่าย
และชาระแล้ว
4,567,232,790
4,567,232,790

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
4,233,961,292
4,233,961,292

ส่วนต่ากว่า
มูลค่าหุน้
(400,000,000)
(400,000,000)

ส่วนต่ากว่าทุน
จากการ
ควบรวมกิจการ
(6,557,910,481)
(6,557,910,481)

4,567,232,790
4,567,232,790
-

4,233,961,292
4,233,961,292
-

(400,000,000)
(400,000,000)
-

(6,557,910,481)
(6,557,910,481)
-

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
หุน้ สามัญซื้อคืน
(1,998,800)
(1,998,800)

สารองตามกฎหมาย
245,720,800
245,720,800

(1,998,800)
(1,998,800)

245,720,800
245,720,800

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สารองหุน้ สามัญซื้อคืน
1,998,800
1,998,800
1,998,800
1,998,800

ยังไม่ได้
จัดสรร
2,420,334,201
(84,732,713)
(84,732,713)
2,335,601,488

สารองสาหรับ
มูลค่ายุติธรรม
(171)
60
60
(111)

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
(171)
60
60
(111)

2,335,601,488
(454,876,790)
127,908
(454,748,882)
1,880,852,606

(111)
195
195
84

(111)
195
195
84
#REF!
195

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
4,509,338,431
(84,732,713)
60
(84,732,653)
4,424,605,778
4,424,605,778
(454,876,790)
128,103
(454,748,687)
3,969,857,091
-

บริ ษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายอื่น ๆ
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ค่าเผื่อการปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าราคาทุนเริ่ มแรกของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นด้วยมูลค่ายุติธรรม
ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่ วมค้าและเงินลงทุนอื่น
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตร
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(63,631,370)

(177,035,314)

(569,035,555)

(109,152,826)

290,833,365
15,018,278
(8,888,475)
4,301,522
55,197,233

306,285,262
15,935,971
(8,598,244)
(72,708,144)
-

188,343,228
13,037,957
(6,364,320)
5,508,018
300,828,052

190,367,773
14,439,810
(8,247,620)
(70,652,302)
-

9,938,675
1,008,760
3,874,268
30,606,944
(2,087)
867,316
621,955

2,309,567
(353,937)
(4,074)
6,748,258
25,154,097
(72,473)
578,438
(1,432)
(62,141)

53,080,000
6,364,970
17,327
343,012
3,907,990

(353,937)
(4,074)
5,593,707
(72,473)
659,542
(1,685,553)

(1,037,988)

18,216

(369,342)

41,082

(9,791,334)
(670,533)
213,095,302

(2,701,158)
(475,539)
172,853,775

(2,080,405)
(604,148)
195,053,571

(23,397,477)
(365,854)
155,694,786

541,341,831

267,871,128

188,030,355

152,864,584

(101,098,429)
168,934,642
(15,262,864)
(10,849,676)
209,391

72,053,610
16,096,905
16,000,741
8,315,676
(115,990)

(24,450,831)
72,327,336
(4,956,600)
11,786,325
204,396

(345,181,942)
(1,543,759)
4,353,243
(18,741,927)
(138,108)

153,308,545
(1,806,901)
(21,981,033)
296,232
713,091,738
(211,710,102)
(1,048,955)
500,332,681

62,169,873
(2,394,072)
(23,615,445)
4,076,872
420,459,298
(172,995,544)
(1,628,387)
245,835,367

(13,277,923)
(4,506,806)
(1,245,240)
296,232
224,207,244
(193,151,733)
(577,990)
30,477,521

159,782,087
4,215,775
(3,608,973)
4,076,872
(43,922,148)
(155,664,141)
(475,762)
(200,062,051)

บริ ษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันลดลง
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อหุน้ เพิม่ ทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิม่ ขึ้น
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อย-สุทธิ จากเงินสดของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับสุทธิ จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินเพิม่ ขึน้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิม่ ขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
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2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

4,547,376
(79,969)
(244,541,091)
887,253
(1,569,982)
479,518,825
4,409,802
594,809
243,767,023

5,000,000
(3,060,741)
(8,721,125)
(2,823,023)
(428,474,587)
18,961,884
49,330
(2,486,285)
582,015
(420,972,532)

(128,999,850)
(39,061,254)
18,960
484,351,948
528,424
316,838,228

(37,346,143)
8,885,782
(52,776)
472,329
(28,040,808)

(1,517,789,912)
568,422
1,374,105,320
2,593,066
(42,252,702)
(11,803,321)
(26,562,936)
(156,258,185)
10,218,920
(367,181,328)
(2,073,491)
374,844,885
267,994,164
642,839,049
-

495,305,472
40,564,040
1,433,570
(22,483,239)
(299,623,117)
215,196,726
4,958,223
45,017,784
222,976,380
267,994,164
-

(1,404,725,497)
1,340,000,000
(15,880,939)
(68,256,000)
(148,862,436)
198,453,313
169,639,679
368,092,992
-

556,226,389
(13,208,879)
(221,116,000)
321,901,510
93,798,651
75,841,028
169,639,679
-

11,071,288
-

24,843,258
-

8,836,644
636,373

17,101,671
-

บริษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งขึ้ นจากการควบบริ ษทั
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ระหว่างบริ ษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ธงชัย
เอเซี ย จากัด บริ ษทั มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัด และบริ ษทั บีที พาร์ ทเนอร์ จากัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
และมีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั บีอาร์ พาร์ ทเนอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และบริ ษทั เจอาร์ จีจี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคื อการผลิ ตอาหารสัตว์ การเลี้ ยงและชาแหละเป็ ดพันธุ์ เนื้ อ
รวมทั้งผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ อาหารแปรรู ปและผลิ ตภัณฑ์พลอยได้เพื่ อจ าหน่ ายทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯมีฟาร์ มเลี้ยงเป็ ด โรงฟั ก โรงงานอาหารสัตว์ และศูนย์กระจายสิ นค้าในต่างจังหวัด
คื อ ชลบุ รี ระยอง สิ ง ห์ บุ รี อุ ดรธานี เพชรบู รณ์ สระแก้ว ฉะเชิ ง เทรา และเชี ย งใหม่ ที่ อยู่ ตามที่
จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯอยู่ ที่ 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลั ง วัด บางพลี ใ หญ่ ใ น ต าบลบางพลี ใ หญ่
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ปั จจุ บ ันได้กลับ มาแพร่ ร ะบาด
อี กระลอก ทาให้เกิ ดการชะลอตัวในช่ วงที่ เศรษฐกิ จกาลังฟื้ นตัว และมี ผลกระทบต่อหลายธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ เช่น ระบบห่ วงโซ่ อุปทาน การใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค การจากัดหรื อหยุดชะงักการ
ผลิต การดาเนินงานที่ล่าช้าขึ้น เป็ นต้น
สถานการณ์ ดัง กล่ า วมี ผ ลกระทบต่ อ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษัท ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมการส่ งออกอาหาร ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสด
ตลอดจนการดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามข้อกาหนดในสัญญากูย้ ืมเงินในปั จจุบนั และในอนาคตของ
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ารติ ดตามความคื บ หน้ า ของสถานการณ์ ดัง กล่ า วและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
อย่างต่ อเนื่ อง โดยฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุ ลยพิ นิจในประเด็ นต่ าง ๆ เมื่ อสถานการณ์ มี
การเปลี่ยนแปลง
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2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ น นี้ ไ ด้จ ัด ท าขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ ร าคาทุ น เดิ ม เว้น แต่ จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่า งอื่ น ในนโยบาย
การบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) (ซึ่ ง
ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) (รวมเรี ยกว่า
“กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั อนาทิส ฟู๊ ดส์ จากัด
บริ ษทั บีอาร์ การเกษตร จากัด
บริ ษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด
บริ ษทั แซตส์ ฟู้ด โซลูชนั่ ส์ (ไทยแลนด์) จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ฟู้ด ซิ ต้ ี จากัด”)
บริ ษทั คราวน์ อีเกิ้ล จากัด
BR Investment (Hong Kong) Company Limited
บริ ษทั เอ็นเอส เดลิคาเทสเซน จากัด
บริ ษทั วินไทย ฟู้ด จากัด
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นโดยบริ ษทั อนาทิส ฟู๊ ดส์ จากัด
Anatis Foods (Hong Kong) Limited
Anatis Foods (Singapore) Pte. Ltd.
Duck-To Holding B.V.
Win Thai Food (Cambodia) Co., Ltd.
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นโดย Duck-To Holding B.V.
Tomassen Duck-To B.V.

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2564
2563
ร้อยละ
ร้อยละ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ธุรกิจลงทุนและศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
ธุรกิจเลี้ยงเป็ ด
ธุรกิจเลี้ยงเป็ ดเนื้ อ
ธุรกิจผลิตอาหาร

100

100

ไทย

100
48
-

100
48
100

ไทย
ไทย
ไทย

ร้านอาหาร
ยังมิได้ประกอบกิจการ
ธุรกิจผลิตอาหาร
ยังมิได้ประกอบกิจการ

100
100
100
100

100
100
100
100

ไทย
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ไทย
ไทย

ธุรกิจจาหน่ายเนื้อเป็ ด
ธุรกิจจาหน่ายเนื้อเป็ ด
ธุรกิจลงทุน
ยังมิได้ประกอบกิจการ

100
100
100
100

100
100
100
100

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
สิ งคโปร์
เนเธอร์แลนด์
กัมพูชา

ธุรกิจเชื อดชาแหละและจาหน่าย
เนื้ อเป็ ด
ธุรกิจเลี้ยงเป็ ด
ธุรกิจขนส่ ง
ยังมิได้ประกอบกิจการ

100

100

เนเธอร์แลนด์

100
100

100
100
100

เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์

100
78

100
60

เนเธอร์แลนด์
สาธารณรัฐคอซอวอ

Duck-To Farm B.V.
Tomassen Transport B.V.
Canature B.V.
บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดย Tomassen Duck-To B.V.
Lucky Duck International Food B.V.
ธุรกิจผลิตอาหาร
Weng Fat Poulty (Kosovo) Sh.P.K.
ธุรกิจผลิตอาหาร
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ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนผันแปรของกิ จการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจใน
การสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สาคัญเช่ นเดี ยวกันกับ ของ
บริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้
แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ฉ)

ยอดคงค้า งระหว่า งกลุ่ ม บริ ษ ทั รายการค้า ระหว่า งกันที่ มี ส าระส าคัญได้ถู ก ตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว

ช)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุ ม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 ในระหว่างปี ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้
ก)

กลุ่ ม บริ ษ ัท สู ญ เสี ย อ านาจการควบคุ ม ในบริ ษ ัท แซตส์ ฟู้ ด โซลู ชั่น ส์ (ไทยแลนด์ ) จ ากัด
จากการจาหน่ า ยหุ ้ นสามัญให้แ ก่ บุ ค คลภายนอก (ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 12)

ข)

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ Weng Fat Poultry (Kosovo) Sh.P.K. มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ ายและเรี ยกชาระแล้วของ Weng Fat Poultry (Kosovo) Sh.P.K.
จากเดิ ม 1,000 ยูโร (หุ ้นสามัญ 100 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 10 ยูโร) เป็ น 0.65 ล้านยูโร (หุ ้นสามัญ
65,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 ยูโร) บริ ษทั Tomassen Duck-To B.V. (บริ ษทั ย่อย) ชาระเงินค่าหุ น้
ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ดังกล่าวเป็ นจานวน 0.4 ล้านยูโร หรื อประมาณ 15.3 ล้านบาท
ต่อมา บริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของ Weng Fat Poultry (Kosovo) Sh.P.K. จานวน 11,434 หุ ้น
คิดเป็ นมูลค่า 0.1 ล้านยูโร หรื อประมาณ 4.5 ล้านบาท ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
ในบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 60.0 เป็ นร้อยละ 77.6
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ค)

ในเดือนสิ งหาคม 2564 บริ ษทั อนาทิส ฟู๊ ดส์ จากัด ได้จาหน่ายหุน้ สามัญทั้งหมดของ Win Thai
Food (HK) Co Limited ให้กบั บุ คคลที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันเป็ นจานวนเงิ น 0.9 ล้านเหรี ยญฮ่องกง
และรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ นจากการจาหน่ า ยเงิ นลงทุ นดัง กล่ า วจานวน 0.3 ล้า นเหรี ย ญฮ่ องกงหรื อ
ประมาณ 1 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุน

ง)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั Tomassen Duck-To B.V.ได้มีมติอนุมตั ิการปรับโครงสร้าง
การดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั โดยการควบรวมบริ ษทั ย่อยสองบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั Tomassen
Duck-To B.V. และบริ ษ ทั Tomassen Transport B.V โดยจัดตั้ง เป็ นบริ ษ ทั ใหม่ ที่ เกิ ดจากการ
ควบรวมบริ ษทั ภายใต้ชื่อ “ Tomassen Duck-To B.V.” เพื่อรับไปซึ่ งทรั พย์สินและหนี้ สินใน
ราคาตามมูลค่าตามบัญชี สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษทั ย่อยทั้งสองบริ ษทั ซึ่งการ
ควบรวมดังกล่าวเสร็ จสิ้ นแล้วและได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ใหม่แล้วในเดือนเมษายน 2564

2.4 บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งจานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับ การปรั บ ปรุ ง หรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชี และการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินทีม่ ีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เ นื้ อ หาเท่ า เที ย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิ
หรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าการปรับปรุ งมาตรฐานนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ
เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสาหรับสิ นค้าที่
ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ ดอกเบีย้
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนามูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายคานวณโดยใช้วธิ ี ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ ายคื นภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที่ ไ ด้ม า และไม่ มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้
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4.3 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งใกล้เคียง
กับต้นทุนจริ ง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ย้ ในการผลิต
วัตถุ ดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุ โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ แล้วแต่ ราคาใดจะต่ า กว่า และจะถื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของต้นทุ นการผลิ ตเมื่ อมี
การเบิกใช้
4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและการร่ วมค้า ที่ แสดงอยู่ใ นงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงมู ลค่ า ตามวิธี
ราคาทุน
4.5 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษ ทั ฯบันทึ ก มู ล ค่า เริ่ มแรกของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่อการลงทุ นในราคาทุ นซึ่ ง รวมต้นทุ นการทา
รายการ หลังจากนั้นบริ ษทั ฯจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุ นหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่ วนของอาคารให้เช่าคานวณจากราคาทุนโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5-16 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการ
ลงทุนรวมอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างระหว่างจานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.6 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
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ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรั บปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
20 ปี
20 ปี
20 - 40 ปี
20 - 40 ปี
10 ปี
10 - 20 ปี
2 - 10 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อ
ขาดทุ นจากการจาหน่ ายสิ นทรั พย์ จะรั บรู ้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ นเมื่ อกลุ่ มบริ ษทั ตัดรายการ
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.7 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้ อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.8 สิ นทรัพย์ชีวภาพ
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ชีวภาพเป็ นเป็ ดเนื้ อ เป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ เป็ ดปู่ ย่าพันธุ์ และมีผลิตผลทางการเกษตร
เป็ นไข่เป็ ดระหว่างการฟั กและลูกเป็ ด ซึ่ งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และ
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ ยว ตามลาดับ โดยกลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์
ชี วภาพที่มีวงจรการเลี้ยงไม่เกิ น 1 ปี เป็ นสิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน และสิ นทรัพย์ชีวภาพที่มี
วงจรการเลี้ยงเกิน 1 ปี เป็ นสิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
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มูลค่ายุติธรรมของเป็ ดเนื้ อคานวณโดยใช้วิธีอา้ งอิงจากราคาเป็ ด มูลค่ายุติธรรมของไข่เป็ ดระหว่าง
การฟั กอ้างอิงจากราคามูลค่ายุติธรรมของราคาลูกเป็ ดหักต้นทุนการฟั กและประมาณการค่าใช่จ่าย ณ
จุดเก็บเกี่ยว มูลค่ายุติธรรมของเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์และเป็ ดปู่ ย่าพันธุ์ คานวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงิ นสด
ในอนาคต ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพและ
ผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่ อถื อ สิ นทรัพย์ชีวภาพต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
นั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
4.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจตามมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริ ษทั จะบันทึก
ต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ นั ตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้ รายการเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้
บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ ายและวิธีก ารตัด
จาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
40 ปี
3, 5 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนของกิจการคือ ชื่อทางการค้า
กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี ก ารตัด จ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ท ราบแน่ น อน
แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี ทั้งในระดับของแต่ละสิ นทรัพย์น้ นั และในระดับของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนทุกปี ว่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวยังคงมีอายุการ
ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
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4.10 ค่ าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิ จส่ วนที่
สู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกาไรในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด) ที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับ คื น ของหน่ วยของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อให้ เกิ ด เงิ นสดแต่ ล ะรายการ (หรื อกลุ่ ม ของหน่ ว ยของ
สิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด) หากมู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่ อให้ เกิ ด
เงินสดต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
และกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต
4.11 สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชี เดี ยวสาหรับการรับรู ้ รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่
สั ญญาเช่ า ระยะสั้ นและสั ญ ญาเช่ า ที่ สิ นทรั พ ย์อ้า งอิ ง มี มู ล ค่ า ต่ า ณ วันที่ สั ญญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล (วันที่
สิ น ทรั พ ย์อ้า งอิ ง พร้ อ มใช้ง าน) กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ท ธิ ใ นการใช้
สิ นทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
และปรั บ ปรุ ง ด้วยการวัดมู ล ค่ า ของหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ า ใหม่ ราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้
ประกอบด้วยจานวนเงิ นของหนี้ สินตามสั ญญาเช่ า จากการรั บ รู ้ เริ่ ม แรก ต้นทุ นทางตรงเริ่ ม แรกที่
เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี
ผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
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ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

5
3
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุน
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึ งการใช้สิทธิ เลื อกซื้ อ ค่าเสื่ อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หกั ด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่ า
ค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั
และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั
จะใช้สิทธิ ในการยกเลิกสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเช่ าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่ งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการ
จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่ า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจะถู กวัดมู ลค่า
ใหม่ เมื่ อมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอายุสั ญญาเช่ า การเปลี่ ย นแปลงการจ่ ายชาระตามสัญญาเช่ า หรื อการ
เปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิ เลือกซื้ อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรั พย์ อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่ าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อ
เป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงาน บริ ษทั ฯ บันทึกจานวนเงิ นที่ได้รับตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานเป็ นรายได้ใน
ส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่ า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิ ดขึ้น
จากการได้ม าซึ่ งสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานรวมในมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์อ้า งอิ ง และรั บ รู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
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4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ มบริ ษทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุ มไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.13 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิ จการที่ รวมอยู่ในงบการเงิ นรวมวัดมูลค่า ด้วย
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ก าไรและขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ดาเนินงาน
4.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั
หากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทาการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมและ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นรายปี กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ ง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั
ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรั พย์และคานวณคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึ งการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ ง
เหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์
หัก ด้วยต้นทุ นในการจาหน่ า ย โดยการจาหน่ า ยนั้นผูซ้ ้ื อกับ ผูข้ ายมี ค วามรอบรู ้ และเต็ม ใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
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หากในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ (ยกเว้นค่าความนิ ยม) มี ขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่าผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ ใน
งวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจาก
การรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่ มบริ ษทั รั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงิ นที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ ยงชี พได้
แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงิ นที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่ ง
กลุ่ มบริ ษทั ถื อว่าเงิ นชดเชยดังกล่ า วเป็ นโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานสาหรั บพนัก งาน
นอกจากนั้น บริ ษทั ย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิ น
รางวัลการปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลาและวันลาที่ได้รับค่าทดแทน
กลุ่มบริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected unit credit method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุ นบริ ก ารในอดี ตจะถู ก รั บ รู ้ ท้ งั จานวนในก าไรหรื อขาดทุ นทันที ที่ มี ก ารแก้ไ ขโครงการหรื อ
ลดขนาดโครงการหรื อเมื่อกิ จการรับรู ้ ตน้ ทุนการปรับโครงสร้ างที่เกี่ ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน
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4.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ได้เกิ ดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.17 หุ้นทุนซื้อคืน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตราสารทุนของกิจการซึ่ งกิจการได้ซ้ื อคืน (หุ ้นทุนซื้ อคืน) ด้วยราคาทุนและนามาหัก
ออกจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่รับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการซื้ อหรื อขายออก หรื อ
ยกเลิกตราสารทุนของกิจการเอง และรับรู ้ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี และสิ่ งตอบแทนที่
ได้รับในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ หากมีการออกตราสารทุนดังกล่าว
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษ ทั ในประเทศไทยบันทึ ก ภาษี เงิ นได้ปั จจุ บ นั ตามจานวนที่ คาดว่า จะจ่ า ยให้กบั หน่ วยงาน
จัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรของ
ประเทศไทย
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของประเทศนั้น โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรของ
ประเทศนั้น
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่ ม บริ ษ ทั บันทึ ก ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ข องผลแตกต่ า งชั่วคราวระหว่า งราคาตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
นั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุ น
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี และผลขาดทุ นทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
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กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั
จะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
กลุ่ ม บริ ษ ทั จะบันทึ กภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยัง ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษี ที่เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.19 เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุน
การทารายการเฉพาะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการ
บัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ ่ ม บริ ษ ทั จัด ประเภทสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ณ วัน ที่ รั บ รู ้ ร ายการเริ่ ม แรก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ท าง
การเงิ น ที ่ ว ดั มู ล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุ น ตัดจาหน่ า ย สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที ่ ว ดั มู ล ค่า ใน
ภายหลัง ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ว ดั มู ล ค่ า ใน
ภายหลัง ด้วยมู ลค่ายุติธ รรมผ่า นกาไรหรื อขาดทุ น โดยพิจารณาจากแผนธุ รกิ จของกิ จการในการ
จัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นนั้นเพื่อรับกระแสเงิ นสดตามสัญญา และเงื่ อนไขตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดที่เป็ นการรับชาระเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลื อของเงิ นต้นใน
วันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีการประเมิน
การด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิ ดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรั พย์ ทางการเงิ นที่ มี การก าหนดให้ วั ดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
(ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู ้รายการวันแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกจัดประเภทเงิ นลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ได้ถือ
ไว้เพื่ อค้า เป็ นตราสารทุ นที่ ก าหนดให้วดั มู ล ค่ า ด้วยมู ล ค่ า ยุติธ รรมผ่า นก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
โดยไม่สามารถเปลี่ ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็ น
รายตราสาร
ผลกาไรและขาดทุนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ทางการเงินนี้ จะไม่สามารถโอน
ไปรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนได้ในภายหลัง
เงิ นปั นผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถื อเป็ นรายได้อื่นในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในกรณี ที่
เป็ นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการ
นั้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นไม่มีขอ้ กาหนดให้ประเมินการด้อยค่า
สิ นทรั พย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้ การเปลี่ ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงิ นต้น
และดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวถือเป็ นรายได้อื่นในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิ ดขึ้น
จากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่ ายคานึ งถึ งค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุ นที่ ถือ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดง
เป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
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การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์
นั้นได้สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีการโอน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว
มีการยกเลิ กภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนหนี้ สิน
ทางการเงินที่มีอยูใ่ ห้เป็ นหนี้สินใหม่จากผูใ้ ห้กูร้ ายเดียวกันซึ่ งมีขอ้ กาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรื อ
มีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้ สินเดิ ม
และรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นคานวณจากผลต่าง
ของกระแสเงิ นสดที่จะครบกาหนดชาระตามสัญญากับกระแสเงิ นสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะ
ได้รับชาระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณี ที่ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้ รายการ
เริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่
อาจจะเกิ ดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้ รายการเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลขาดทุ นด้วยจานวนเงิ นที่ เท่ากับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตจะเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อมีการค้างชาระการจ่ายเงิน
ตามสัญญาเกิ นกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสิ นทรั พย์ทางการเงิ นนั้นมี การด้อยค่าด้านเครดิ ตหรื อมี
การผิดสัญญา เมื่ อมี การค้างชาระการจ่ายเงิ นตามสัญญาเกิ นกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
กลุ่ มบริ ษทั อาจพิจารณาว่าสิ นทรั พย์ทางการเงิ นนั้นมี การเพิ่มขึ้ นของความเสี่ ยงด้านเครดิ ตอย่างมี
นัยสาคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรื อข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความ
น่าเชื่อถือด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสาร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นสาหรับลู กหนี้
การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ ยนแปลงของ
ความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต แต่จะรั บรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุของ
ลูกหนี้การค้า
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การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ ใ นอดี ต ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยข้อ มู ล การคาดการณ์ ไ ปในอนาคตเกี่ ย วกับ ลู ก หนี้ นั้น และ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงิ นสด
ตามสัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้
และกิจการมีความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
4.20 ตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยน
อัต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ ย นและอัต ราดอกเบี้ ย
ตามลาดับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุ พนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาสัญญา และวัดมูลค่า
ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้ การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุพนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรม
มากกว่าศูนย์ และแสดงเป็ นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
กลุ่มบริ ษทั แสดงตราสารอนุ พนั ธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดื อนและยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 12 เดื อน เป็ นสิ นทรั พ ย์ไ ม่ หมุ นเวีย นอื่ น หรื อหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวีย นอื่ น และแสดงตราสาร
อนุพนั ธ์อื่นเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อหนี้สินหมุนเวียน
4.21 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มี
ลัก ษณะเดี ย วกันหรื อไม่ ส ามารถหาราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องได้ กลุ่ ม บริ ษ ทั จะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ล าดับ ชั้นของมู ล ค่ ายุติธรรมที่ ใ ช้วดั มู ลค่ าและเปิ ดเผยมู ลค่ า ยุติธรรมของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สินใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มู ลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินอย่า งเดี ย วกันในตลาดที่มี ส ภาพ
คล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มู ลอื่ นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรง
หรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข ้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ เช่ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กระแสเงิ น ในอนาคตที่ กิ จ การ
ประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรมแบบเกิดขึ้นประจา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ ป ระมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
การรวมงบการเงินของบริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ ากึ่งหนึ่ง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯพิจารณาว่าบริ ษทั ฯมีอานาจควบคุมในบริ ษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด ถึงแม้วา่
บริ ษ ทั ฯจะถื อหุ ้นในบริ ษ ทั ดัง กล่ า วในสัดส่ วนร้ อยละ 48 ซึ่ ง เป็ นสั ดส่ วนที่ น้อยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ทั้งนี้
เนื่ องจากบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่ตามเงื่อนไขการนับสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ดังกล่าว
และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สาคัญของบริ ษทั ดังกล่าวได้ ดังนั้น บริ ษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัดจึงถือ
เป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่ มกิ จการและต้องนามารวมในการจัดทางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯมี
อานาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ า
ในการประมาณค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ของลู ก หนี้ การค้า ฝ่ ายบริ ห าร
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละ
ราย โดยค านึ ง ถึ ง ประสบการณ์ ก ารเก็ บ เงิ น ในอดี ต อายุ ข องหนี้ ที่ ค งค้า งและสภาวะเศรษฐกิ จที่
คาดการณ์ ไว้ของกลุ่มลู กค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่ คล้ายคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดี ตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อาจไม่ได้บ่ง
บอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
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สิ นทรัพย์ ชีวภาพส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียนด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมนี้ ได้คานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงิ นสด การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อ
สมมติ ฐานและการประมาณการบางประการ เช่ น อัตราคิ ดลด ประมาณการราคาขายและต้น ทุ น
รวมถึงประมาณการจานวนไข่ต้ งั แต่เป็ ดเริ่ มออกไข่จนกระทัง่ ปลดระวาง โดยคานึงถึงข้อมูลการออก
ไข่ในอดีตและสภาวะปั จจุบนั เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลื อ โดยจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้าคงเหลือพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรื อต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานและฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
จากสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ โดยคานึงถึงอายุของสิ นค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
ทีด่ ิน อาคาร อุปกรณ์ และอาคารให้ เช่ า และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ า เสื่ อมราคาของอาคาร อุ ป กรณ์ และอาคารให้เช่ า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องท าการ
ประมาณอายุการให้ป ระโยชน์และมู ลค่า คงเหลื อเมื่ อเลิ กใช้ง านของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้อง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่าหากคาดว่ามู ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นต่ ากว่ามู ลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึ กและวัดมู ลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรั พย์ไม่มี ตวั ตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจากสิ นทรั พ ย์หรื อหน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อให้ เกิ ด เงิ นสด รวมทั้ง การเลื อกอัตราคิ ด ลดที่
เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
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สั ญญาเช่ า
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมื ส่ วนเพิม่ - กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่ า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญา
เช่ า โดยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่ มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงิ นที่
จาเป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ที่มีมูลค่าใกล้เคี ยงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่ มบริ ษทั มี รายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดัง กล่ า วเป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้า และเกณฑ์ ต ามที่ ต กลงกัน ระหว่ า งบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่ อ ย
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาหนดราคา
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ซื้อสิ นค้า
ซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การรับ
ค่าบริ หารจัดการจ่าย
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้ า
ขายสิ นค้า
ซื้อสิ นค้า
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ค่าบริ หารจัดการจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

741
185
24
2

618
222
6
25
23
2

3
-

4
1

3
-

4
1

ราคาตลาด
ราคาตลาด

60
13
-

14
12
1

-

-

ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ระบุในสัญญา
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ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 8)
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่ควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน)
รวมเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน)
รวมเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

589
19,757
20,346

434
2,922
3,356

97,928
589
98,517

137,193
432
137,625

-

5,900
402
1,996
8,298

725,339
725,339

632,925
5,900
638,825

-

(6,302)
1,996

725,339

(5,900)
632,925

20,346

5,352

823,856

770,550

4,547
4,547

4,425
4,425

-

-

9,255
9,255

13,431
13,431

-

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 19)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(โดยกรรมการ)
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
รวมเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4,978
4,978

-

28,894
28,894

107,685
107,685

-

-

58,422
58,422

53,308
53,308

4,978

-

87,316

160,993

-

40,564
40,564

-

-

7,247
7,247

16,015
16,015

-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิ นให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ กิ จการที่ เกี่ ย วข้องกัน เป็ นเงิ นให้กู้ยืม โดยบริ ษ ทั ย่อยในต่า งประเทศที่ ไ ม่ มี
หลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเงินต้นตามสัญญา
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นเงินให้กยู้ มื โดยบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่บริ ษทั ย่อย
ในต่างประเทศได้รับหุ ้นเป็ นหลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืน
ในปี 2567 (2563: กาหนดชาระคืนในปี 2567)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นโดยบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่ ไม่มี
หลักประกันโดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2 - 2.5 ต่อปี บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้วทั้ง
จานวนในปี 2564
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เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน เป็ นเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจากผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ทั ย่อยใน
ต่ า งประเทศที่ ไ ม่มี หลักประกัน ไม่ มี ดอกเบี้ ยและมี กาหนดช าระคื นโดยเงิ นปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว
ยอดคงค้า งของเงิ น ให้ กู้ยื ม และเงิ น กู้ยื ม ระหว่ า งกลุ่ ม บริ ษ ัท และกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

เงินให้กยู้ มื /เงินกูย้ มื
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวม
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (โดยกรรมการ)
รวม
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น
2563
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ผลต่างจาก ณ วันที่
การแปลงค่า 31 ธันวาคม
งบการเงิน
2564

4,425
4,425

-

-

122
122

4,547
4,547

13,431
13,431

-

(4,547)
(4,547)

371
371

9,255
9,255

40,564
40,564

568
568

(42,253)
(42,253)

1,121
1,121

-

16,015
16,015

2,593
2,593

(11,803)
(11,803)

442
442

7,247
7,247

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
75,926
73,067
23,688
24,848
3,001
3,151
167
160
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
78,927
76,218
23,855
25,008
รวม
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
1,001
1,974
934
1,489
641,838
266,020
367,159
168,151
642,839
267,994
368,093
169,640

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13
ถึง 1.00 ต่อปี (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.00 ต่อปี ) (2563: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.10 ต่อปี และ
เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.10 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

20,337

942

88,097

68,733

9
20,346

2,414
3,356

9,654
39
727
98,517

11,921
672
30,081
26,218
137,625

450,720

426,645

159,116

200,244

126,357
1,961
5,018
49,122
633,178
(46,333)
586,845
607,191

77,803
7,492
4,663
58,154
574,757
(54,819)
519,938
523,294

26,649
1,943
5,018
40,123
232,849
(36,385)
196,464
294,981

11,772
3,061
2,123
43,151
260,351
(42,749)
217,602
355,227

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

19,177
9,305
2,438
30,920
(5,900)
25,020
632,211

725,339
5,900
4,123
1,278
736,640
(5,900)
730,740
1,025,721

8,298
3,541
9,118
871
21,828
(6,302)
15,526
538,820

638,825
6,066
592
645,483
(5,900)
639,583
994,810

บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้นาลูกหนี้การค้าบางส่ วนไปเป็ นหลักประกันเพื่อค้ าประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร
ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 60 วัน
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า มี
รายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
กลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
54,819
63,417
(8,486)
46,333
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(8,598)
54,819

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
42,749
50,997
(6,364)
36,385

(8,248)
42,749

9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
วัตถุดิบ
เป็ ดสดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็ จรู ป
อาหารสัตว์สาเร็ จรู ป
กรงเป็ ด ขนเป็ ดและส่ วนประกอบอื่น ๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2564
349,828

2563
263,249

930,402
18,682
64,775
83,451
1,447,138

1,231,746
11,579
62,323
55,918
1,624,815

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2564
2563
(2,640)
(3,787)
(45,460)
(429)
(48,529)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2564
2563
347,188
259,462

(42,371) 884,942
18,682
(580)
64,346
83,451
(46,738) 1,398,609

1,189,375
11,579
61,743
55,918
1,578,077

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
วัตถุดิบ
เป็ ดสดแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็ จรู ป
อาหารสัตว์สาเร็ จรู ป
กรงเป็ ด ขนเป็ ดและส่ วนประกอบอื่น ๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2564
347,905

2563
257,532

726,043
18,389
33,369
56,363
1,182,069

915,208
11,292
30,418
39,946
1,254,396

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2564
2563
(2,420)
(2,991)
(48,509)
(423)
(51,352)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2564
2563
345,485
254,541

(42,280) 677,534
18,389
(573)
32,946
56,363
(45,844) 1,130,717

872,928
11,292
29,845
39,946
1,208,552

ในระหว่างปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมู ลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับเป็ นจานวน 38 ล้านบาท (2563: 22 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 38 ล้านบาทและ 2563: 22 ล้านบาท)
โดยแสดงเป็ นส่ ว นหนึ่ งของต้น ทุ น ขาย และมี ก ารกลับ รายการปรั บ ลดมู ล ค่ า สิ น ค้า คงเหลื อ
เป็ นจานวน 36 ล้านบาท (2563: 94 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 32 ล้านบาทและ 2563: 92 ล้านบาท)
โดยนาไปหัก จากมู ล ค่ า ของสิ นค้า คงเหลื อที่ รับ รู ้ เป็ นค่ า ใช้จ่า ยในระหว่า งปี เนื่ องจากกลุ่ ม บริ ษทั
จาหน่ายและทาลายสิ นค้าคงเหลือดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Duck-To Holding B.V. และบริ ษทั ย่อย ได้นาเป็ ดสดแช่ แข็งและผลิ ตภัณฑ์
อาหารส าเร็ จรู ปมู ลค่ า 3 ล้า นยูโรหรื อประมาณ 126 ล้านบาท (2563: 4 ล้านยูโรหรื อประมาณ 165
ล้านบาท) ไปเป็ นหลักประกันเพื่อค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
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10. สิ นทรัพย์ชีวภาพ
งบการเงินรวม
2564
2563
117,191
69,881
113,916
140,585
231,107
210,466

สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์ชีวภาพ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
90,093
51,323
67,481
115,957
157,574
167,280

สิ นทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วย ไข่เป็ ดระหว่างการฟั ก ลูกเป็ ด เป็ ดเนื้ อ เป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์และเป็ ดปู่ ย่าพันธุ์
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยงไม่เกิน 1 ปี เป็ นสิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน
และสิ นทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยงเกิน 1 ปี เป็ นสิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ผลกาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อ/การเลี้ยง
ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
210,466

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
167,280

9,791
843,231
(832,381)
231,107

2,080
649,685
(661,471)
157,574

11. เงินให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ กจิ การอื่น
ยอดคงเหลื อ ของเงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะยาวแก่ กิ จ การอื่ น เป็ นเงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะยาวโดยบริ ษ ัท ย่ อ ยใน
ต่ า งประเทศ เงิ น ให้ กู้ยื ม ดัง กล่ า วคิ ดดอกเบี้ ย ในอัต ราที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญา และมี ก าหนดช าระคื น
ในปี 2565 (2563: กาหนดชาระคืนในปี 2564)
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2564
2563

บริ ษทั อนาทิส ฟู๊ ดส์ จากัด
904 ล้านบาท 904 ล้านบาท
บริ ษทั บีอาร์ การเกษตร จากัด 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท
บริ ษทั บีเอ็ม การเกษตร จากัด
5 ล้านบาท
5 ล้านบาท
บริ ษทั แซตส์ ฟู้ด โซลูชนั่ ส์
(ไทยแลนด์) จากัด
- 800 ล้านบาท
บริ ษทั คราวน์ อีเกิ้ล จากัด
8 ล้านบาท
3 ล้านบาท
BR Investment (Hong Kong) 1.66 ล้านเหรี ยญ 1.66 ล้านเหรี ยญ
Co., Ltd.
ฮ่องกง
ฮ่องกง
บริ ษทั เอ็นเอส เดลิคาเทสเซน
จากัด
85 ล้านบาท
85 ล้านบาท
บริ ษทั วินไทย ฟู้ด จากัด
1,000 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
100
48
48

ราคาทุน

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2564
2563

2564

2563

904,489
99,999
20,300

904,489
99,999
20,300

-

-

100

100
100

7,499

799,760
2,499

-

-

100

100

6,857

6,857

-

-

100
100

100
100

85,000
999,999
2,124,143

85,000
999,999
2,918,903

-

-

บริษัท คราวน์ อีเกิล้ จากัด
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั คราวน์ อีเกิ้ล จากัด มีมติให้เรี ยก
ชาระค่าหุ น้ เพิ่มเติมอีกหุ น้ ละ 50 บาทจากผูถ้ ือหุ น้ หรื อคิดเป็ นมูลค่าที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 5 ล้านบาท
บริ ษทั ฯชาระเงินค่าหุ น้ ดังกล่าวแล้วตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯจานวน 5 ล้านบาทในไตรมาส
4 ปี 2564
บริษัท แซตส์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์ ) จากัด
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แซตส์ ฟู้ด โซลูชนั่ ส์ (ไทยแลนด์) จากัด
มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม 800 ล้า นบาท (หุ ้น สามัญ 8,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ
100 บาท) เป็ น 924 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 9,240,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้ สามัญ
จานวน 1,240,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจานวน
124 ล้า นบาท โดยบริ ษ ัท ย่ อ ยดัง กล่ า วได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กับ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่
8 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิการจาหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษ ัท แซตส์ ฟู้ ด โซลู ชั่น ส์ (ไทยแลนด์ ) จ ากัด (“บริ ษ ัท ย่อ ย”) ให้ ก ับ กิ จ การที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกัน
(“ผูซ้ ้ื อ”) เป็ นจานวน 7,851,600 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 84.97 ของทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษ ทั ย่อย
ดังกล่าว ในราคาหุ ้นละ 61.69 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ นประมาณ 484.35 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2564 บริ ษ ัท ฯได้รั บ ช าระเงิ น ค่ า หุ ้ น ดัง กล่ า วและโอนหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท แซตส์ ฟู้ ด โซลู ชั่น ส์
(ไทยแลนด์) จากัดให้แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว
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มูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุมปรากฏดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4,833
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
16,291
สิ นค้าคงเหลือ
6,232
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
171
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
621,610
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
5
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(13,597)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(158)
(404)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
634,988
สิ นทรัพย์สุทธิ
จานวนเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
กระแสเงินสดรับสุ ทธิ จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

484,352
(4,833)
479,519

กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจากการจาหน่ายเงินลงทุน กลุ่มบริ ษทั จึงได้จดั
ประเภทเงินลงทุนที่เหลืออยูใ่ นบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและวัดมูลค่า
ราคาทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นด้วยมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นกับผูซ้ ้ื อโดย ก) ให้ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ ในการซื้ อหุ ้นใน
บริ ษทั แซตส์ ฟู้ด โซลูชนั่ ส์ (ไทยแลนด์) จากัดที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงถืออยู่ ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่
จะตกลงร่ วมกันโดยกลุ่มบริ ษทั และผูซ้ ้ื อ ข) ให้กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ในการขายหุ ้นในบริ ษทั แซตส์ ฟู้ด
โซลูชนั่ ส์ (ไทยแลนด์) จากัดที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงถืออยูใ่ ห้กบั ผูซ้ ้ื อ ภายใต้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่จะตก
ลงร่ วมกันโดยกลุ่มบริ ษทั และผูซ้ ้ื อ
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13. เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั อื่นควบคุมร่ วมกันมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

บริ ษทั แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จากัด ธุรกิจร้านอาหารและ
ไทย
ภัตตาคาร
PT Rumah Bebek Bergizi
ยังมิได้ประกอบ
อินโดนีเซีย
Company Limited
กิจการ
Asia Pacific International
ยังมิได้ประกอบ
เวียดนาม
Trading Joint Stock
กิจการ
Company
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ

การร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั แมน ฟู้ด โฮลดิง้ ส์ จากัด ธุรกิจร้านอาหารและ
ภัตตาคาร
รวม

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
ไทย

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
สัดส่ วนเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
41
41
181
184
40

40

6

6

49

49

2

2

189
(2)
187

192
(2)
190

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
สัดส่ วนเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
41
41
251
251
251

251

13.2 ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงิน
รวมดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

การร่ วมค้า
บริ ษทั แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจาก
ในการร่ วมค้าในระหว่างปี
เงินลงทุนในการร่ วมค้าในระหว่างปี
2564
2563
2564
2563
(4)
(7)
1
(4)
(7)
1
-
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13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของการร่ วมค้าที่มีสาระสาคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สั ดส่ วนตามส่ วนได้ เสี ยของกิจการในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของการในการร่ วมค้ า
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(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จากัด
2564
2563
82
61
23
21
301
322
110
120
(61)
(56)
(12)
(10)
(60)
(64)
24
18
407
412
41
41
167
170
14
14
181
184

สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จากัด
2564
2563
228
251
(125)
(145)
(113)
(122)
(1)
(10)
(17)
1
(9)
(17)

รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของการร่ วมค้า
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
การร่ วมค้า

(9)

(15)

-

(2)

14. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯเป็ นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน และที่ดินและอาคาร
ที่ให้บริ ษทั ย่อยเช่า
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
ที่ดิน
ที่ไม่ได้ใช้ใน
การดาเนินงาน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
ที่ไม่ได้ใช้ใน
การดาเนินงาน

ที่ดินและ
อาคารให้เช่า

รวม

31 ธันวาคม 2564:
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

60,225
60,225

60,225
60,225

60,225
60,225

318,033
(308,178)
9,855

378,258
(308,178)
70,080

31 ธันวาคม 2563:
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

60,225
60,225

60,225
60,225

60,225
60,225

317,746
(305,154)
12,592

377,971
(305,154)
72,817
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การกระทบยอดมู ลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของอสังหาริ ม ทรั พย์เพื่อการลงทุ นสาหรั บปี 2564 และ 2563
แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
60,225
60,225
-

มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
จาหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
โอนจากบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 15)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

60,225

60,225

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
72,817
75,837
(343)
(3,030)
(3,020)
636
70,080

72,817

ข้อมูลเพิ่มเติมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
121,762
116,242

มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
209,620
205,402

มูลค่ายุติธรรมสาหรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงานประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์
ราคาตลาด ส่ วนมูลค่ายุติธรรมสาหรับที่ดินและอาคารให้เช่าใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income
Approach) ซึ่ ง จัดท าโดยฝ่ ายบริ หาร ข้อสมมติ ฐานหลัก ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ราคาอาคารดัง กล่ า ว
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
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15. ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอน
ลดลงจากการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุ 12)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2564

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร

เครื่ องจักร

เครื่ องมือ
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

982,453
29,479
20,647
1,032,579
15,158
-

337,603
745
(348)
921
338,921
1,698
-

3,194,923
17,306
(24,119)
7,262
46,655
3,242,027
55,007
(333)
1,422

2,021,936
12,930
(187,271)
23,812
25,398
1,896,805
25,638
(1,729)
9,803

646,361
6,479
(163,904)
6,914
495,850
14,870
(2,641)
1,691

102,529
1,400
(5,024)
672
3,264
102,841
948
(1,160)
668

173,825
2,542
(15,439)
14,098
175,026
6,217
(2,833)
929

1,334,098
387,073
(69,060)
1,652,111
125,005
(14,513)

8,793,728
428,475
(396,105)
110,062
8,936,160
244,541
(8,696)
-

(130,040)
6,685
924,382

(3,143)
337,476

(267,222)
15,121
3,046,022

(282,739)
8,391
1,656,169

(21,126)
488,644

(4,139)
1,075
100,233

4,297
183,636

(7,356)
1,755,247

(715,765)
35,569
8,491,809
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม (ต่อ)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร

เครื่ องจักร

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
252,252
1,556,467
1,227,985
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
4,484
110,754
108,259
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
(348)
(23,306)
(173,573)
11,391
18,651
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
256,388
1,655,306
1,181,322
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
4,471
106,496
102,703
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
(6)
(1,728)
ลดลงจากการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุ 12)
(381)
(32,947)
(45,703)
4,181
6,517
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
260,478
1,733,030
1,243,111
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1,032,579
82,533
1,586,721
715,483
31 ธันวาคม 2563
924,382
76,998
1,312,992
413,058
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2563 (234 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร)
2564 (222 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร)
132

เครื่ องมือ
และอุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

545,231
34,513

66,168
10,328

126,000
13,642

-

3,774,103
281,980

(163,207)
416,537
29,734

(4,975)
2,580
74,101
9,186

(10,734)
10,301
139,209
12,461

-

(376,143)
42,923
3,722,863
265,051

(2,555)

(1,160)

(1,492)

-

(6,941)

(12,727)
430,989

(2,397)
881
80,611

3,331
153,509

-

(94,155)
14,910
3,901,728

79,313
57,655

28,740
19,622

35,817
30,127

1,652,111
1,755,247

5,213,297
4,590,081

รวม

281,980
265,051

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอน
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอน
โอนไปบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุน (หมายเหตุ 14)
31 ธันวาคม 2564

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องมือ
และเครื่ องใช้
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

575,255
29,479
604,734
-

302,323
745
(348)
921
303,641
1,473
-

2,042,331
15,245
(23,631)
6,121
2,040,066
6,464
951

1,349,697
6,864
(180,677)
16,637
1,192,521
1,826
(1,728)
9,803

569,233
5,750
(163,360)
4,222
415,845
12,927
(2,577)
1,582

60,355
740
(4,981)
279
56,393
484
(1,160)
530

16,515
(3,204)
13,311
929

68,510
8,002
(57,659)
18,853
15,887
(13,795)

4,984,219
37,346
(376,201)
4,645,364
39,061
(5,465)
-

604,734

305,114

2,047,481

1,202,422

427,777

56,247

14,240

(636)
20,309

(636)
4,678,324
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(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน
อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ)
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องมือ
และเครื่ องใช้
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
สานักงาน

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
229,285
1,154,432
917,726
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
3,969
67,196
66,852
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
(348)
(23,241)
(173,080)
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
232,906
1,198,387
811,498
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
4,007
67,165
67,662
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
(1,728)
ตัดจาหน่าย
236,913
1,265,552
877,432
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
604,734
70,735
841,679
381,023
31 ธันวาคม 2563
604,734
68,201
781,929
324,990
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2563 (143 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร)
2564 (139 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร)
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ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

496,130
26,548

36,071
6,743

13,075
865

-

2,846,719
172,173

(162,883)
359,795
24,798

(4,951)
37,863
6,071

(1,731)
12,209
625

-

(366,234)
2,652,658
170,328

(2,540)
382,053

(1,160)
42,774

12,834

-

(5,428)
2,817,558

56,050
45,724

18,530
13,473

1,102
1,406

18,853
20,309

1,992,706
1,860,766
172,173
170,328

บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้นาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จานวน 9 ล้านยูโร หรื อประมาณ 343 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันเพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ (2563: 9 ล้านยูโร หรื อประมาณ 334 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่
ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงิ นประมาณ
2,178 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 1,770 ล้านบาท) (2563: 2,078 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯ:
1,740 ล้านบาท)
16. ค่ าความนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนทีม่ ีอายุการให้ ประโยชน์ ไม่ ทราบแน่ นอน
ค่าความนิ ยมจานวน 1,838 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการเกิ ดขึ้นจากการที่บริ ษทั
บีที พาร์ ทเนอร์ จากัด ได้เข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัดและบริ ษทั บางกอกแร้ นช์ จากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 (ก่อนการควบรวมกิจการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 1) ซึ่ งทาให้บริ ษทั บีที พาร์ ทเนอร์ จากัด มีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั บางกอกแร้ นช์
จากัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็ นร้อยละ 96 ของทุนเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั บางกอก
แร้นช์ จากัด (มหาชน) โดยมีตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อหุ ้นดังกล่าวเป็ นจานวน 4,228 ล้าน
บาท ในขณะที่มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ื อ
หุ ้นตามสัดส่ วนที่ลงทุนมีจานวน 2,318 ล้านบาท ในปี 2562 บริ ษทั ฯตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความ
นิยมจานวน 72 ล้านบาท
นอกจากนี้ Tomassen Duck-To B.V. (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนใน Lucky Duck International Food B.V.
โดยมี มู ล ค่ า เงิ นลงทุ นจ านวน 1.5 ล้านยูโร หรื อประมาณ 58 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 90 ของทุ น
จดทะเบียน โดย Tomassen Duck-To B.V. ชาระเงิ นในการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่ าวด้วยจานวนที่
สู งกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นที่ระบุได้ของบริ ษทั ดังกล่าว
ณ วันซื้ อหุ น้ ตามสัดส่ วนที่ลงทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 1 ล้านยูโร หรื อประมาณ 41 ล้านบาท ซึ่งได้
บันทึกเป็ นค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม
เมื่ อวันที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษ ทั Tomassen Duck-To B.V. (บริ ษ ทั ย่อย) ได้ซ้ื อหุ ้นของบริ ษ ัท
Weng Fat Poultry (Kosovo) Sh.P.K. เพิ่มร้ อยละ 31 จากกิ จการที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันในมู ลค่าเงิ นลงทุน
310 ยูโร หรื อประมาณ 0.01 ล้านบาท ส่ งผลให้สัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิ ม
ร้ อยละ 29 เป็ นร้ อยละ 60 ซึ่ งทาให้บริ ษทั Tomassen Duck-To B.V. มีอานาจการควบคุ มในบริ ษ ทั
ดังกล่ าว กลุ่ มบริ ษทั จึ งจัดประเภทเงิ นลงทุ นดังกล่ าวจากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั Tomassen Duck-To B.V. ชาระเงิ นในการซื้ อหุ ้นเพิ่มในบริ ษทั ดังกล่ า วด้วย
จานวนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของบริ ษทั
ดังกล่าว ณ วันซื้ อขายเป็ นจานวนเงิ นประมาณ 0.02 ล้านยูโร หรื อประมาณ 0.7 ล้านบาท ซึ่ งบันทึก
เป็ น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ค่าความนิยมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้
ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,838,483
1,838,483
1,838,483
1,838,483

งบการเงินรวม
2564
2563
1,879,400
1,876,164
1,048
3,236
1,880,448
1,879,400

กลุ่มบริ ษทั ปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดจากการรวมกิ จการและชื่ อทางการค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพื่อทดสอบการด้อยค่าประจาปี ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ค่าความนิยม
ชื่อทางการค้า
(หมายเหตุ 17)

บริ ษทั บางกอก
แร้นช์ จากัด
(มหาชน)
(BR)
1,838,483

Duck-To
Holding B.V.
(DTH)
2,978

Lucky Duck
International
Food B.V.
(LD)
38,310

187,410

87,289

-

Weng Fat Poultry
(Kosovo)
Sh.P.K.
(WF)
677
-

รวม
1,880,448
274,699

กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดจากมูลค่าจาก
การใช้สิ น ทรั พ ย์ โดยประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิ จ การคาดว่า จะได้รั บ อ้า งอิ ง จาก
ประมาณการทางการเงิ น ซึ่ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากฝ่ ายบริ ห าร ประมาณการกระแสเงิ น สดดัง กล่ า ว
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติที่สาคัญในการคานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราคิดลด

บริ ษทั บางกอกแร้นช์
จากัด (มหาชน)
9.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
Lucky Duck
Duck-To Holding B.V. International Food B.V.
1.0
1.0
3.4
2.9

ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดี ตและการคาดการณ์ การเติบโตของ
ตลาด และอัตราคิดลดเป็ นอัตราที่สะท้อนถึงความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงาน
นั้น ๆ
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ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชื่ อว่าค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอนไม่เกิดการด้อยค่า
ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิ ดขึ้นของข้อสมมติที่สาคัญซึ่ งฝ่ ายบริ หารใช้ในการกาหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ DTH และ LD จะไม่ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชี ของหน่วย
สิ นทรัพย์ DTH และ LD สู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
สาหรั บหน่ วยสิ นทรั พย์ BR หากอัตราคิดลดเพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ 0.3 ต่อปี จะทาให้มูลค่าที่ คาดว่า จะได้
รับคืนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี
17. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์
ซอฟท์แวร์
กับลูกค้า ชื่อทางการค้า
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
ลดลงจากการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุ 12)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ลดลงจากการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุ 12)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2564
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รวม

35,285
2,486
(2,062)
413
36,122
1,570

504,706
504,706
-

274,699
274,699
-

814,690
2,486
(2,062)
413
815,527
1,570

(91)
201
37,802

504,706

274,699

(91)
201
817,207

28,054
3,318

88,324
12,618

-

116,378
15,936

(2,015)
103
29,460
2,400

100,942
12,618

-

(2,015)
103
130,402
15,018

(86)
52
31,826

113,560

-

(86)
52
145,386

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์
ซอฟท์แวร์
กับลูกค้า ชื่อทางการค้า
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2563
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

รวม

4
(4)
-

20,912
20,912
20,912

-

20,916
(4)
20,912
20,912

6,662
5,976

382,852
370,234

274,699
274,699

664,213
650,909

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์
ซอฟท์แวร์
กับลูกค้า ชื่อทางการค้า
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับส่ วนที่
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2564
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รวม

30,549
53
(1,956)
28,646
28,646

486,688
486,688
486,688

187,410
187,410
187,410

704,647
53
(1,956)
702,744
702,744

27,059
2,273

85,171
12,167

-

112,230
14,440

(1,955)
27,377
871
28,248

97,338
12,167
109,505

-

(1,955)
124,715
13,038
137,753

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์
ซอฟท์แวร์
กับลูกค้า ชื่อทางการค้า
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2563
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

รวม

4
(4)
-

20,912
20,912
20,912

-

20,916
(4)
20,912
20,912

1,269
398

368,438
356,271

187,410
187,410

557,117
544,079

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จานวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าตัดจาหน่ายหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยูม่ ูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงิน
ประมาณ 27 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 27 ล้านบาท) (2563: 22 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯ:
22 ล้านบาท)
18. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
240,347
233,419
1,240,670
2,592,324
151,953
267,613
93,215
150,619
1,726,185
3,243,975

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
240,347
233,419
1,240,670
2,592,324
60,000
1,481,017
2,885,743

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญา
บริ ษทั ฯสามารถที่จะออกตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่ทดแทนฉบับเก่าได้จนกว่าบริ ษทั ฯจะจ่ายชาระคืน
เงินกูด้ งั กล่าว
วงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารของ Duck-To Holding B.V. และบริ ษทั ย่อยค้ าประกันโดยลู กหนี้ การค้า
และสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
สัญญาเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ของบริ ษทั ย่อยได้ระบุ ขอ้ ปฏิ บ ตั ิ และข้อกาหนดบางประการตามที่ ระบุ ใ น
สัญญา เช่น การดารงอัตราส่ วนทางการเงินบางประการให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในสัญญา
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19. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2564
2563
4,978
307,451
243,384
151,212
151,790
2,995
1,610
228,492
156,952
695,128
553,736

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
28,894
107,685
158,725
116,637
58,422
53,308
95,513
83,372
2,995
1,094
92,004
81,851
436,553
443,947

20. เงินกู้ยืมระยะยาว
กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินกูย้ มื
1.

2.

3.

4.

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

การชาระคืน

อ้างอิงกับ MLR และ ชาระคืนเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่
Euribor
เดือนสิ งหาคม 2559 และงวด
สุ ดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2579
1.6%
ชาระคืนเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่
เดือนมกราคม 2560 และงวด
สุ ดท้ายในเดือนตุลาคม 2564
อ้างอิงกับ MLR และ ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ มตั้งแต่
Euribor
เดือนตุลาคม 2560 และงวด
สุ ดท้ายในเดือนกันยายน 2570
1.4% - 5.1%
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ มตั้งแต่
เดือนกรกฏาคม 2559 และงวด
สุ ดท้ายเดือนมีนาคม 2572

รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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งบการเงินรวม
2564
2563
3,676,925
1,699,084

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
3,622,665
1,642,641

-

3,688

-

-

68,744

827,336

-

708,280

146,233

135,263

-

-

3,891,902
(1,500,910)
2,390,992

2,665,371
(479,686)
2,185,685

3,622,665
(1,458,703)
2,163,962

2,350,921
(430,868)
1,920,053

การเปลี่ ย นแปลงของบัญชี เงิ นกู้ยืม ระยะยาวสาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
กูเ้ พิ่ม
จ่ายคืนเงินกู้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
2,665,371 2,933,398
1,374,105
(156,258) (299,623)
8,684
31,596
3,891,902 2,665,371

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,350,921 2,572,037
1,340,000
(68,256) (221,116)
3,622,665 2,350,921

บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้ตกลงทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap agreement)
เพื่อเป็ นเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวเนื่ องกับเงิ นกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวที่มีอตั รา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจานวน 1.1 ล้านยูโรโดย
ครบกาหนดในเดือนกรกฎาคม 2568 ภายใต้สัญญาดังกล่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 บริ ษทั ย่อยใน
ต่างประเทศจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กบั สถาบันการเงินแห่ งนั้นด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.63 ต่อปี และ
สถาบันการเงิ นจะจ่ายดอกเบี้ยให้กบั บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศด้วยอัตราดอกเบี้ยร้ อยละ Euribor +
1.05 ต่อปี
เงิ นกูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศค้ าประกันโดยลู กหนี้ การค้า สิ นค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
สัญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั ได้ระบุขอ้ ปฏิ บตั ิ และข้อกาหนดบางประการตามที่ ระบุ ใน
สั ญญา เช่ น การดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นบางประการให้เป็ นไปตามอัตราที่ ก าหนดในสั ญ ญา
เป็ นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯไม่สามารถดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นตามที่ระบุใน
สัญญากูย้ ืมเงินดังกล่าวได้ โดยกลุ่มบริ ษทั ได้รับหนังสื อผ่อนผันการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่าง ๆ จาก
ธนาคาร 3 แห่ งแล้วสาหรับงบการเงิ นสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนั้น จึงไม่มีการจัดประเภท
รายการใหม่สาหรับยอดคงเหลือของเงินกูย้ มื ระยะยาวของธนาคารดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับหนังสื อผ่อนผันการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดจากธนาคารอีก 1 แห่ ง
ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทรายการใหม่สาหรับยอดคงเหลื อของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวของธนาคาร
ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ทั้งจานวน
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21. สั ญญาเช่ า
21.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ทาสัญญาเช่าสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง
1 - 5 ปี
ก) สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ การใช้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2653
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
รายการปรับปรุ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการยกเลิก
สัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
31 ธันวาคม 2564

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
8,161
-

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร
36,649
236

งบการเงินรวม
เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
13,894
399

(1,569)

(9,009)

(773)
(5,135)

(291)
(8,592)

(1,064)
(24,305)

6,592
-

3,131
31,007
2,263

8,385
3,631

(12)
27,463
5,177

3,119
73,447
11,071

(1,582)

(2,175)
(9,691)

(4,947)

(9,562)

(2,175)
(25,782)

5,010

849
22,253

7,069

201
23,279

1,050
57,611
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ยานพาหนะ
12,150
24,208

รวม
70,854
24,843

(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
รายการปรับปรุ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2564

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
8,161
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและส่วน
เครื่ องจักร
ปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
586
13,894
12,150
236
399
16,468

(1,569)
6,592
(1,582)
5,010

(353)
469
(352)
117

(773)
(5,135)
8,385
3,631
(4,947)
7,069

(291)
(8,118)
20,209
5,206
(8,104)
17,311

รวม
34,791
17,103
(1,064)
(15,175)
35,655
8,837
(14,985)
29,507

ข) หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
หัก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2564
2563
60,645
78,168
(1,827)
(2,703)
(24)
58,818
75,441
(22,960)
(23,385)
35,858

52,056

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
31,749
39,370
(1,245)
(1,822)
30,504
37,548
(12,282)
(13,512)
18,222

24,036

การเปลี่ยนแปลงของบัญชี หนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
75,441
70,854
11,071
24,843
(2,177)
(1,136)
(26,563)
(22,483)
1,046
3,363
58,818
75,441

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
จ่ายค่าเช่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
37,548
34,791
8,837
17,102
(1,136)
(15,881)
(13,209)
30,504
37,548

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมายเหตุ 35.2
ภายใต้หวั ข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้ อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
มีมูลค่าต่า

งบการเงินรวม
2564
2563
25,782
24,305
1,299
1,156
6,877
8,325
9,088

9,116

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
14,985
15,175
970
1,006
6,171
7,129
8,483

8,586

ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน
43 ล้านบาท (2563: 40 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 31 ล้านบาท 2563: 29 ล้านบาท) ซึ่ งรวมถึ ง
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
21.2 บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ เช่ า
บริ ษทั ฯ เข้าทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานสาหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งประกอบด้วยที่ดินและ
อาคาร (ดูหมายเหตุ 14) โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 5 ปี
บริ ษทั ฯ มีจานวนเงิ นขั้นต่ าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่ าภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานที่
ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ภายใน 1 ปี
5,068
5,068
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
8,547
13,615
รวม
13,615
18,683

144

22. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตน้ ปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ลดลงจากการจาหน่ายบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 12)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

เงินชดเชย
2564
2563
69,294
66,856

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น วันลาที่ได้รับค่าตอบแทน
2564
2563
2564
2563
6,638
6,190
14,363
13,865

รวม
2564
90,295

2563
86,911

5,656
1,378

4,793
1,254

-

(126)
-

23,573
-

19,233
-

29,229
1,378

23,900
1,254

(130)
(3,040)
906
(404)
(1,245)
72,415

(3,609)
69,294

(937)
184
5,885

574
6,638

(19,799)
394
18,531

(20,006)
1,271
14,363

(130)
(3,040)
906
(404)
(21,981)
578
96,831

(23,615)
1,845
90,295
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ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตน้ ปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินชดเชย
2564
2563
64,004
62,019
5,074
1,291

4,410
1,184

(140)
(2,943)
2,923
(1,245)
68,964

(3,609)
64,004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน
1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนประมาณ 21 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: จานวน 20 ล้านบาท) (2563: จานวน
5 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯ: จานวน 4 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักในการจ่ ายช าระผลประโยชน์ ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 11 ปี (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 11 ปี ) (2563: 12 ปี และเฉพาะของบริ ษทั ฯ:
12 ปี )
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
2564
2563
0.52 - 3.52 1.32 - 2.38
3.00 - 5.00 4.00 - 5.00
4.00 - 50.00 4.00 - 50.00

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
0.52 - 3.52 1.32 - 2.38
3.00 - 5.00 4.00 - 5.00
4.00 - 50.00 4.00 - 50.00

ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐานที่ สาคัญต่อมู ลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
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อัตราคิดลด (1%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (1%)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (20%)

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(4,979)
5,560
(4,801)
5,368
5,538
(4,944)
5,340
(4,768)
(6,847)
8,520
(6,626)
8,240

อัตราคิดลด (1%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (1%)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (20%)

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(4,004)
4,582
(3,800)
4,351
5,510
(4,855)
5,211
(4,588)
(7,132)
9,207
(6,771)
8,744

23. ส่ วนต่ากว่ าทุนจากการควบรวมกิจการ
ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 1.1 บริ ษทั ฯจัดตั้งขึ้ นจากการควบบริ ษทั ภายใต้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ระหว่างบริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ธงชัย เอเซี ย
จากัด บริ ษทั มิ ดเดิ้ ล วิลเลจ จากัด และบริ ษทั บี ที พาร์ ทเนอร์ จากัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ธงชัย เอเซี ย จากัด บริ ษทั มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัด และบริ ษทั
บีที พาร์ ทเนอร์ จากัด ได้ถือหุ ้นและควบคุมการดาเนิ นงานของบริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
มาโดยตลอดตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อหุ ้นครั้งแรก ดังนั้น การควบรวมครั้งนี้ จึงถื อเป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้การ
ควบคุ มเดี ยวกัน ดังนั้น บัญชี เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นของบริ ษทั ธงชัย
เอเซี ย จากัด บริ ษทั มิดเดิ้ล วิลเลจ จากัด และบริ ษทั บีที พาร์ ทเนอร์ จากัด ที่ถือหุ ้นกันเองและถือหุ ้น
ในบริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน) ต้องถูกตัดออกจากงบการเงินของบริ ษทั ใหม่หลังการควบ
รวมกิ จการ โดยมีส่วนต่างระหว่างบัญชี เงิ นลงทุ นดังกล่ าวกับการปรั บเพิ่มมู ลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ข อง
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน และหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้ นที่ ระบุได้ รวมถึ งค่าความนิ ยมของบริ ษทั บางกอกแร้ นช์
จากัด (มหาชน) ตามสัดส่ วน ณ วันแรกที่บริ ษทั บีที พาร์ ทเนอร์ จากัด ลงทุนจานวนประมาณ 7,428
ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 6,558 ล้านบาท) ผลต่างดังกล่าวถือเป็ น “ส่ วนต่ากว่าทุนจากการควบ
รวมกิจการ” และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากไว้ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงิน

147

ในเดื อนตุลาคม 2559 Tomassen Duck-To B.V. ได้ซ้ื อหุ ้นของ Lucky Duck International Food B.V.
จากส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของ Lucky Duck International Food B.V. ทั้งจานวน
โดยมีมูลค่าเงิ นลงทุนจานวน 0.15 ล้านยูโร หรื อประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่ งสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ดังกล่าว ณ วันซื้ อหุ น้ ตามสัดส่ วนที่ลงทุนเพิ่มเป็ นจานวนเงินประมาณ
0.09 ล้านยูโร หรื อประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่ งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
24. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
25. หุ้นสามัญซื้อคืน/กาไรสะสมจัดสรรสาหรับหุ้นสามัญซื้อคืน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติ อนุ มตั ิ โครงการซื้ อหุ ้นคื นเพื่อ
บริ หารทางการเงิ นโดยมีวงเงิ นสู งสุ ดที่จะซื้ อหุ ้นคืนไม่เกิน 200 ล้านบาท และจานวนหุ ้นที่จะซื้ อคืน
ไม่เกิน 43 ล้านหุ ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 4.71 ของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด โดยจะดาเนิ นการซื้ อหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 7 ธันวาคม 2561 ถึง
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 และมีกาหนดระยะเวลาจาหน่ายหุ น้ ซื้ อคืนภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้ อหุ ้นคืน
แล้วเสร็ จแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หุ ้นสามัญซื้ อคืนโดยบริ ษทั ฯเป็ นจานวน 0.65
ล้านหุน้ คิดเป็ นจานวน 2 ล้านบาท
26. ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2564
2563
202,700
166,821
1,299
1,156
9,096
4,877
213,095
172,854

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอื่น ๆ
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
184,988
149,819
970
1,006
9,096
4,870
195,054
155,695

27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าไฟฟ้า
ค่าที่ปรึ กษาจ่าย
ค่าขนส่ งและค่าน้ ามัน
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าราคาทุนเริ่ มแรกของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและ
งานระหว่างทา

881,365
290,833
15,018
187,554
65,384
151,439

807,778
306,285
15,936
171,715
45,091
115,737

558,917
188,343
13,038
128,422
34,300
82,872

568,425
190,368
14,440
130,618
22,900
78,518

55,197

-

300,828

-

9,939
5,348,382

2,310
3,762,601

53,080
3,491,674

3,186,831

(291,789)

52,372

(179,117)

56,423

28. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ ภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในกาไรขาดทุน
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

39,785

217

-

-

(46,807)
(7,022)

(49,193)
(48,976)

(114,159)
(114,159)

(24,420)
(24,420)

จานวนภาษี เงิ นได้ที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรั บ ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คือภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไรจากประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย 0.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ไม่มีสาระสาคัญ) (2563: เกี่ยวข้องกับกาไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ ง
เป็ นจานวนที่ไม่มีสาระสาคัญ เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ไม่มีสาระสาคัญ)
รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกบั รายได้ภาษีเงินได้มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2564
(63,631)

2563
(177,035)

2564
(569,036)

2563
(109,153)

0 - 25
(4,909)

0 - 25
(37,428)

20
(113,807)

20
(21,831)

-

(300)

-

-

3,306

963

-

-

(10,708)
10,411
(5,122)

(18,684)
11,336
(4,863)

(4,532)
9,295
(5,115)

(8,779)
10,968
(4,778)

รวม

(5,419)

(12,211)

(352)

(2,589)

รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน

(7,022)

(48,976)

(114,159)

(24,420)

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ยงั ไม่รับรู ้ในงวดก่อนซึ่งนามาใช้ลดค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ปีปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บนั ทึกใน
ระหว่างปี เนื่องจากอาจไม่มีกาไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอ
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
การส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 29)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
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ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการตีมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
สัญญาเช่า
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ชื่อทางการค้า
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการตีมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่หมุนเวียน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการตีมูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ชีวภาพส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
อื่น ๆ
รวม
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8,658
9,706
49,786

10,148
9,347
49,786

6,858
10,270
49,786

8,267
9,169
49,786

31,229
14,256

21,253
13,521

30,616
13,793

20,000
12,801

204
199
181,786
6,700
302,524

379
144,489
6,465
255,388

204
199
171,681
6,700
290,107

379
68,712
6,465
175,579

4,436
74,745
59,304

4,436
77,291
59,304

4,436
71,254
37,482

4,436
73,688
37,482

5,872

1,998

5,872

1,998

472
144,829

1,039
564
144,632

119,044

1,039
118,643

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยไม่ไ ด้บ นั ทึ กสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรั บ ผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวน 17.0 ล้านบาท (2563: 5.0 ล้าน
บาท) เนื่องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
นาผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
รายละเอียดวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้แสดงได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
3,131
4,601
14,380
17,008
17,008
147,368
147,368
224,890
240,457
515,063
42,200
463
242,994
908,930
708,001

31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2565
31 ธันวาคม 2566
31 ธันวาคม 2567
31 ธันวาคม 2568
31 ธันวาคม 2569
31 ธันวาคม 2571
31 ธันวาคม 2573
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
131,449
131,449
212,115
212,115
514,841
858,405
343,564

29. การส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่

1507(2)/2557

59-0898-0-00-1-0

61-0644-0-00-1-0

บริษัท บีเอ็ม
การเกษตร จากัด
58-2094-0-01-1-0

2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

ผลิตลูกเป็ ด

ผลิตลูกเป็ ด

ผลิตอาหารสัตว์

เลี้ยงเป็ ดเนื้อ

3. สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสาหรั บกาไรที่ ได้จากการประกอบ
กิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงิ นปั นผลจาก
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิ ติบุคคลไปรวม
คานวณเพื่อเสี ยภาษี
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลนี้ อนุ ญาตให้บริ ษทั ฯนาผลขาดทุนดังกล่าวมาหักกลบ
กับผลกาไรที่ เกิ ดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ ได้รับยกเว้นภายในเวลาห้าปี
นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดที่ได้รับยกเว้น
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริ ม

บริษัท บางกอกแร้ นช์ จากัด (มหาชน)

8 ปี (ได้รับยกเว้นไม่
เกินเงินลงทุนซึ่งไม่
รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน)

8 ปี (ได้รับยกเว้น 8 ปี (ได้รับยกเว้น 8 ปี (ได้รับยกเว้น
ไม่เกินเงินลงทุน ไม่เกินเงินลงทุน ไม่เกินเงินลงทุนซึ่ง
ซึ่งไม่รวมค่าที่ดิน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดิน ไม่รวมค่าที่ดินและ
และทุนหมุนเวียน) และทุนหมุนเวียน)
ทุนหมุนเวียน)

บริษัท วินไทย ฟู้ด
จากัด
61-1140-0-00-1-2
ผลิตเป็ ดชาแหละและ
ขนเป็ ดอบแห้ง
8 ปี (ได้รับยกเว้นไม่
เกินเงินลงทุนซึ่งไม่
รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน)

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

3 มีนาคม 2558

3 พฤษภาคม 2560

ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษี

26 สิ งหาคม 2558

ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษี
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29. การส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริ มเลขที่

60-1374-0-00-1-0

60-1380-0-001-0

บริษัท บีอาร์ การเกษตร จากัด
60-1381-0-00-1-0
1600(2)/2557

2101(2)/2557

2102(2)/2557

2. เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ
ผลิตไข่เป็ ดเชื้อ
ผลิตไข่เป็ ดเชื้อ
เลี้ยงเป็ ดเนื้อ
ผลิตไข่เป็ ดเชื้อ
เลี้ยงเป็ ดเนื้อ
ผลิตไข่เป็ ดเชื้อ
3.สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรที่ได้จากการ 8 ปี (ได้รับยกเว้น 8 ปี (ได้รับยกเว้น 8 ปี (ได้รับยกเว้น 8 ปี (ได้รับยกเว้น 8 ปี (ได้รับยกเว้น 8 ปี (ได้รับยกเว้น
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง ไม่เกินเงินลงทุน ไม่เกินเงินลงทุน ไม่เกินเงินลงทุน ไม่เกินเงินลงทุน ไม่เกินเงินลงทุน ไม่เกินเงินลงทุน
นาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้น ซึ่งไม่รวมค่าที่ดิน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดิน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดิน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดิน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดิน ซึ่งไม่รวมค่าที่ดิน
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษี
และทุนหมุนเวียน) และทุนหมุนเวียน) และทุนหมุนเวียน) และทุนหมุนเวียน) และทุนหมุนเวียน) และทุนหมุนเวียน)
ในกรณี ที่ บริ ษ ัทฯมี ผลขาดทุ นเกิ ดขึ้ นในระหว่างเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลนี้ อนุ ญาตให้บริ ษทั ฯน า
ผลขาดทุนดังกล่าวมาหักกลบกับผลกาไรที่เกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาที่ ได้รั บยกเว้นภายในเวลาห้าปี นับแต่ว นั ที่ พ ้น
กาหนดที่ได้รับยกเว้น
3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริ ม
ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
15 พฤษภาคม
ยังไม่เริ่ มใช้สิทธิ
12 ตุลาคม 2562
ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี
2558
ยกเว้นภาษี
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รายได้ของกลุ่ ม บริ ษทั จาแนกตามกิ จการที่ ไ ด้รับการส่ ง เสริ มการลงทุ นและไม่ไ ด้รับ การส่ ง เสริ ม
การลงทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2564
2563
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย

154,468
154,468

180,245
180,245

งบการเงินรวม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2564
2563
3,515,499
3,590,077
7,105,576

3,825,515
2,180,054
6,005,569

รวม
2564

2563

3,669,967
3,590,077
7,260,044

4,005,760
2,180,054
6,185,814
(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2564
2563
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย

154,468
154,468

180,245
180,245

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
2564
2563
3,621,466
825,796
4,447,262

3,707,555
736,064
4,443,619

รวม
2564

2563

3,775,934
825,796
4,601,730

3,887,800
736,064
4,623,864

30. กาไรต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารขาดทุนสาหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

ขาดทุนสาหรับปี (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ (บาท)
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งบการเงินรวม
2564
2563
(55,831) (123,240)
912,797
912,797
(0.06)
(0.13)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(454,877)
(84,733)
912,797
912,797
(0.50)
(0.09)

31. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามกลุ่มกิจการซึ่ ง
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงาน ดังนี้
กลุ่มกิจการ 1 การผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี้ยงเป็ ด โรงฟั กไข่ การชาแหละเป็ ดและผลิตภัณฑ์พลอยได้
และการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปในประเทศ
กลุ่มกิจการ 2 งานธุ รกิจในฐานะศูนย์กลางธุ รกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มกิจการ 3 เลี้ยงเป็ ด การเชือดชาแหละและจาหน่ายเนื้ อเป็ ดในประเทศเนเธอร์แลนด์
กลุ่มกิจการ 4 ธุ รกิจจาหน่ายเนื้อเป็ ดในประเทศสิ งคโปร์ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการรวมส่ วนงานดาเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู ้มี อ านาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการด าเนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกัน เพื่ อ
วัตถุ ประสงค์ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่ม
บริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ ง
วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชี สาหรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึกบัญชี
สาหรับรายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมูลรายได้และกาไร (ขาดทุน) ของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและค่าความนิ ยม
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

ส่วนงานในประเทศ
กลุ่มกิจการ 1
กลุ่มกิจการ 2
2564
2563
2564
2563
3,889
4,063
939
862
17
21
41
36
-

ส่วนงานต่างประเทศ
กลุ่มกิจการ 3
กลุ่มกิจการ 4
2564
2563
2564
2563
2,780
1,581
591
542
55
33

4,869
(4,020)
(338)
(670)
(227)
-

4,961
(4,043)
(353)
(303)
(246)
-

17
(17)
-

21
(19)
(3)

2,780
(2,262)
(138)
(66)
(79)
-

1,581
(1,405)
(90)
(42)
(76)
-

591
(539)
(8)
(29)
-

630
(543)
(12)
(32)
-

8,257
(6,821)
(484)
(782)
(306)
-

7,193
(5,991)
(455)
(396)
(322)
(3)

(980)
950
5
313
-

(993)
904
35
29
1

7,277
(5,871)
(479)
(469)
(306)
-

6,200
(5,087)
(420)
(367)
(322)
(2)

(5,255)
(386)
1
(196)
62
(519)

(4,945)
16
1
(155)
39
(99)

(17)
(1)
(1)

(22)
(1)
1
-

(2,545)
235
(17)
(54)
1
165

(1,613)
(32)
(19)
10
5
(36)

(576)
15
15

(587)
43
43

(8,393)
(136)
1
(213)
7
1
(340)

(7,167)
26
1
(174)
50
5
(92)

1,268
288
(4)
284

969
(24)
(7)
1
(1)
(31)

(7,125)
152
(4)
1
(213)
7
1
(56)

(6,198)
2
(7)
1
(173)
49
5
(123)
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รายการปรับปรุ งและ
รวมส่ วนงานที่รายงาน ตัดรายการระหว่างกัน
2564
2563
2564
2563
7,260
6,186
956
938
(956)
(938)
41
69
(24)
(55)

งบการเงินรวม
2564
2563
7,260
6,186
17
14

รายได้ของกลุ่มบริ ษทั แยกตามผลผลิตเป็ น 2 ส่ วนหลักคือ (1) รายได้จากธุ รกิจต้นน้ า และ (2) รายได้จากธุ รกิจปลายน้ า
รายได้จากธุ รกิจต้นน้ า ประกอบด้วย รายได้จากการผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ มเลี้ยงเป็ ด และโรงฟักไข่
รายได้จากธุ รกิจปลายน้ า ประกอบด้วย รายได้จากการชาแหละเป็ ดและผลิตภัณฑ์พลอยได้และการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป
รายได้ของกลุ่มบริ ษทั แยกตามผลผลิตสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานในประเทศ

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น

ส่ วนงานธุ รกิจต้นน้ า
2564
2563
1,549
1,751
260
292
1,809
2,043

ส่ วนงานธุ รกิจปลายน้ า
2564
2563
2,340
2,312
679
570
3,019
2,882

ส่ วนงานต่างประเทศ
ส่ วนงานธุ รกิจในฐานะ
ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
2564
2563
17
21
17
21

ส่ วนงานธุ รกิจต้นน้ า
2564
2563
755
460
755
460

ส่ วนงานธุ รกิจปลายน้ า
2564
2563
2,616
1,663
55
2,616
1,718

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2564
2563
(956)
(938)
(956)
(938)

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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งบการเงินรวม
2564
2563
7,260
6,186
7,260
6,186

32. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกองทุนสารองเลี้ยงชี พไทยพาณิ ชย์มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่ งจด
ทะเบี ย นแล้ว ซึ่ งกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ นี้ จัดตั้ง ขึ้ นภายใต้ก ารอนุ ม ัติ จากกระทรวงการคลัง ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุ น
เป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 3 ของเงิ นเดื อน กองทุ นสารองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรั พย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุ น ในระหว่างปี 2564 กลุ่ มบริ ษ ทั รั บรู ้ เงิ นสมทบดังกล่ าวเป็ นค่ าใช้จ่ายจานวน 5 ล้านบาท
(เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 4 ล้านบาท) (2563: 6 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯ: 6 ล้านบาท)
33. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
33.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายฝ่ ายทุนจานวนเงินประมาณ 51 ล้านบาท (เฉพาะของ
บริ ษทั ฯ: 5 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการก่อสร้ างโรงงานและโรงเชื อดแห่ งใหม่ การปรับปรุ งฟาร์ ม
ปรับปรุ งห้องเย็นและการซื้ อเครื่ องจักร (2563: 48 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯ: 6 ล้านบาท ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานและโรงเชื อดแห่ งใหม่ การปรับปรุ งฟาร์ ม ปรับปรุ งห้องเย็นและการ
ซื้ อเครื่ องจักร)
33.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการ
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาบริ การต่าง ๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี โดยมี
จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้จานวน 26 ล้านบาท
(เฉพาะของบริ ษทั ฯ จานวน 17 ล้านบาท) (2563: 29 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯ: 24 ล้านบาท)
33.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาการซื้อเป็ ดจากเกษตรกร
ภายใต้สัญญาซึ่ งบริ ษทั ฯได้ทากับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ด บริ ษทั ฯมีภาระที่จะต้องซื้ อเป็ ดจากเกษตรกรใน
ราคาซึ่ งระบุในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องซื้ อเป็ ดจากเกษตรกร
ในไตรมาส 1 ปี 2565 คิ ดเป็ นจานวนรวมประมาณ 267 ล้านบาท (2563: บริ ษ ทั ฯมี ภาระผูก พัน ที่
จะต้องซื้ อเป็ ดจากเกษตรกรในไตรมาส 1 ปี 2564 คิดเป็ นจานวนรวมประมาณ 297 ล้านบาท)
ภายใต้สัญญาซึ่ ง Duck-To Holding B.V. และบริ ษ ทั ย่อยได้ท ากับ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งเป็ ด บริ ษ ทั ย่อย
ดัง กล่ า วมี ภ าระที่ ต้อ งซื้ อ เป็ ดจากเกษตรกรในราคาซึ่ ง ระบุ ใ นสั ญ ญา ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องซื้ อเป็ ดจากเกษตรกรในไตรมาส 1 ปี 2565 คิดเป็ นจานวน
รวมประมาณ 5 ล้านยูโร (2563: บริ ษทั ย่อยดังกล่ าวมี ภาระผูกพันที่ จะต้องซื้ อเป็ ดจากเกษตรกรใน
ไตรมาส 1 ปี 2564 คิดเป็ นจานวนรวมประมาณ 3 ล้านยูโร)
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ภายใต้สัญญาซึ่ ง Duck-To Holding B.V. และบริ ษ ทั ย่อยได้ท ากับ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ย งเป็ ดพ่อแม่ พ นั ธุ์
บริ ษทั ย่อยดังกล่ าวมี ภาระที่ ตอ้ งซื้ อเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ และไข่จากเกษตรกรในราคาตลาด ณ วันที่ ซ้ื อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยดังกล่ าวมี ภาระผูกพันที่ จะต้องซื้ อเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์ และไข่ จาก
เกษตรกรในปี 2565 คิดเป็ นจานวนรวมประมาณ 4 ล้านยูโร (2563: บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่
จะต้องซื้ อเป็ ดพ่อแม่พนั ธุ์และไข่จากเกษตรกรในปี 2564 คิดเป็ นจานวนรวมประมาณ 3 ล้านยูโร)
33.4 การคา้ ประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริ ษทั เหลืออยูด่ งั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
หนังสื อค้ าประกันเพื่อ
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า
26
27
21
21
ค้ าประกันการขอโควตาสัตว์ปีก
23
15
ค้ าประกันอื่น ๆ
5
13
4
13
การค้ าประกันดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
33.5 เลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ มบริ ษ ทั มี ภาระผูกพันจากการท าเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตเป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) อันเกี่ยวเนื่ องกับ
การซื้ อวั ต ถุ ดิ บและเครื่ องจั ก ร (2563: 1 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กา (เฉพาะของบริ ษั ท ฯ:
1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้ อวัตถุดิบและเครื่ องจักร)
33.6 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาซื้อเป็ ดปู่ ย่ าพันธุ์
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อเป็ ดปู่ ย่าพันธุ์ในอนาคตจากกิ จการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งที่มูลค่าของ
ภาระผูกพันจะขึ้นอยู่กบั ปริ มาณการซื้ อและราคาตามที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกาหนดเวลา
10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559
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34. ลาดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน
0.3
90.5
90.8
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
117.2
113.9
231.1
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
0.1
0.1
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
0.5
0.5
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

121.8

121.8

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุน
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0.2
69.9

-

0.4

-

10.0
140.6

-

10.2
210.5

0.4

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

-

0.3
1.2

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

-

0.3
1.2

116.2

116.2

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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0.2
90.1

-

90.5
67.5

90.7
157.6

-

0.1

-

0.1

-

-

209.6

209.6

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

0.1
51.3

-

หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

0.3

สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

-

5.0
116.0

205.4

5.1
167.3

0.3
205.4

35. เครื่ องมือทางการเงิน
35.1 ตราสารอนุพนั ธ์
งบการเงินรวม
2564
2563
สินทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์
สิ น ทรั พ ย์ต ราสารอนุ พ นั ธ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดให้
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สิ ทธิในการจาหน่ายตราสารทุนของบริ ษทั
ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
รวมสินทรัพย์ ตราสารอนุพนั ธ์
หนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์
หนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวมหนีส้ ินตราสารอนุพนั ธ์
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

118

40

118

40

14,491
14,609

40

14,491
14,609

40

498
498

291
1,166
1,457

-

291
291

ตราสารอนุพนั ธ์ ทไี่ ม่ ได้ กาหนดให้ เป็ นเครื่ องมือทีใ่ ช้ ป้องกันความเสี่ ยง
กลุ่ มบริ ษทั ใช้สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้าเพื่อบริ หารความเสี่ ยงในการทาธุ รกรรม
บางส่ วน โดยเข้าทาสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่ า งประเทศของรายการอ้า งอิ งซึ่ งมี อายุสัญญาโดยทัว่ ไปตั้ง แต่ 1 เดื อนถึ ง 4 เดื อน และใช้สัญญา
แลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยเพื่ อบริ หารความเสี่ ยงที่ เกี่ ย วเนื่ องกับเงิ นกู้ยืม ระยะยาวจากธนาคารของ
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นหนี้ สินทางการเงิ นที่ มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรั บขึ้ นลงตามอัตราตลาด
รายละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
35.2 วัตถุประสงค์ และนโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้า เงิ นให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกันและกิ จการอื่น เงิ นลงทุน เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น และเงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิ น
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่เกี่ ยวเนื่ องกับ ลูกหนี้ การค้า เงินให้กูย้ ืม เงินฝากกับธนาคารและ
สถาบันการเงิน และเครื่ องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจาก
การให้สินเชื่ อคื อมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น ยกเว้นตราสารอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งได้
เปิ ดเผยจานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยไว้ในหัวข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ลูกหนี้การค้ า
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ ออย่างเหมาะสม
จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงิ นที่มีสาระสาคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามยอดคง
ค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่าเสมอ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสาหรับ
กลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามเขตพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ และประเภทของลูกค้า การคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
คานึงถึงผลของ มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มี
อยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต
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เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดย
จะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุ มตั ิแล้วเท่านั้นและอยูใ่ นวงเงินสิ นเชื่ อที่กาหนดให้กบั คู่สัญญาแต่
ละราย โดยวงเงิ นสิ นเชื่ อจะถู ก สอบทานโดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุ กปี และอาจมีการ
ปรับปรุ งในระหว่างปี ขึ้นอยูก่ บั ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั การกาหนด
วงเงิ นดังกล่าวเป็ นการช่ วยลดความเสี่ ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงิ นที่อาจ
เกิดขึ้นจากผิดนัดชาระของคู่สัญญา
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ และตราสารอนุพนั ธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญา
เป็ นธนาคารที่มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถื อด้านเครดิ ตที่ อยู่ในระดับสู งซึ่ งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ
ความเสี่ ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาตราสารอนุ พนั ธ์หลากหลายประเภทเพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว
ดังนี้
• สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิ ดขึ้น
จากการนาเข้าหรื อส่ งออกสิ นค้า
• สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ มบริ ษทั มี ความเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ สาคัญอันเกี่ ย วเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้า เป็ น
เงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงโดยการเข้าทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึ่ งสัญญาโดยส่ วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิ นที่
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สาคัญดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ
อเมริ กา
ยูโร
เยน

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2564
2563
2564
2563
-

-

-
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1
18

(หน่วย: ล้านหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2564
2563
2564
2563
1
1
-

1
-

2
-

2
-

(หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
33.42
30.04
37.89
36.88
0.29
0.29

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
เยน

การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ตารางต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีของกลุ่มบริ ษทั จากการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยกาหนดให้ตวั แปร
อื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษีน้ ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดให้
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความ
เสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น
2564
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+10
-10

ผลกระทบต่อ
กาไรก่อนภาษี
(ล้านบาท)
-

2563
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+ 10
- 10

ผลกระทบต่อ
กาไรก่อนภาษี
(ล้านบาท)
(3)
3

ทั้ง นี้ ข้อ มู ล นี้ ไม่ ใ ช่ ก ารคาดการณ์ ห รื อ พยากรณ์ ส ภาวะตลาดในอนาคตและควรใช้ ด้ว ยความ
ระมัดระวัง
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ ยวข้องกันและเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ ยที่ ปรั บขึ้ นลงตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคี ยงกับ อัตราตลาดใน
ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงิ นกูย้ ืมที่มีท้ งั อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ
อัตราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
เพื่อที่จะแลกเปลี่ ยนความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยตามอัตราคงที่และดอกเบี้ยตามอัตราผันแปร ซึ่ ง
อ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดร่ วมกันไว้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัด
ตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ ครบกาหนด หรื อวันที่ มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ (หากวันที่ มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

ภายใน 1 ปี
2564
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2564
2563

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
มากกว่า 5 ปี
ตามราคาตลาด
ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย
2564 2563
2564
2563
2564
2563

รวม
2564

2563

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
2564
2563
(ร้อยละต่อปี )

5
11
16

60
4
11
75

9
9

13
13

-

-

638
638

197
197

5
632
91
728

11
539
11
561

643
632
5
9
11
91
1,391

268
539
4
13
11
11
846

0.13 - 1.00
2.00
2.00
2.25
-

0.13 - 1.10
2.00
2.00
2.00
-

1,574
27
1,601

2,976
41
34
3,051

101
101

111
111

18
18

34
34

152
3,746
3,898

268
2,486
2,754

695
7
702

554
16
570

1,726
695
3,892
7
6,320

3,244
554
41
2,665
16
6,520

1.35 - 5.10
1.35 - 5.31
-

0.66 - 6.00
2.00 - 2.50
1.35 - 5.10
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
2564
2563
2564
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
2564
2563

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย
2564
2563

รวม
2564

2563

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
2564
2563
(ร้อยละต่อปี )

-

60
60

-

-

365
365

101
101

3
1,026
91
1,120

9
995
5
1,009

368
1,026
91
1,485

170
995
5
1,170

0.13 - 1.00
-

0.13 - 1.10
-

1,481
1,481

2,886
2,886

-

-

3,623
3,623

2,351
2,351

437
437

444
444

1,481
437
3,623
5,541

2,886
444
2,351
5,681

1.62 - 4.03
3.40 - 4.00

1.52 - 6.00
2.41 - 3.80
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การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ผลกระทบต่อขาดทุนก่อนภาษีของกลุ่มบริ ษทั จากการเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิ ดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล
ของอัตราดอกเบี้ยของเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรั บขึ้ นลงตามอัตราตลาด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
2564
สกุลเงิน
บาท

เพิม่ ขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+1
-1

2563
ผลกระทบต่อ
กาไรก่อนภาษี
(พันบาท)
(36)
36

เพิม่ ขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
+1
-1

ผลกระทบต่อ
ขาดทุนก่อนภาษี
(พันบาท)
(24)
24

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทาขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจานวนเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นและ
ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของ
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินไม่ได้มีอตั ราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกิ ดขึ้ นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ ตอ้ งชาระตลอด 12 เดื อนเต็ม ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ ไม่ใช่ การ
คาดการณ์หรื อพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีการติดตามความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงิ นเบิกเกิ นบัญชี เงิ นกูย้ ืมจาก
ธนาคารและสัญญาเช่า ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินประมาณร้อยละ 48 ที่จะ
ครบกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชี ท้ งั หมดของหนี้ สินดังกล่าวที่แสดงอยูใ่ น
งบการเงิน (2563: ร้อยละ 55) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ร้อยละ 51 2563: ร้อยละ 56) กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินการ
กระจุ ก ตัวของความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ การกู้ยื มเงิ นเพื่ อน าไปช าระหนี้ สิ นเดิ ม และได้ข ้อสรุ ปว่า
ความเสี่ ย งดัง กล่ า วอยู่ใ นระดับ ต่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามสามารถในการเข้า ถึ ง แหล่ ง ของเงิ น ทุ น ที่
หลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังสามารถตกลงกับผูใ้ ห้กูร้ ายเดิมเพื่อขยายระยะเวลาของหนี้ สินที่จะ
ครบกาหนดภายใน 12 เดือนออกไปได้อีก
รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์และเครื่ องมือทางการ
เงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแส
เงินสดตามสัญญาที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
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(หน่วย: พันบาท)

รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

ไม่เกิน
1 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี

1,726,185
695,128
22,960
1,643,735
4,088,008

37,685
7,247
2,562,843
2,607,775

176,523
176,523

1,726,185
695,128
60,645
7,247
4,383,101
6,872,306

-

498
498

-

498
498

ตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์: จ่ายชาระสุทธิ
รวมตราสารอนุพนั ธ์

รวม

(หน่วย: พันบาท)

รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์: จ่ายชาระสุทธิ
รวมตราสารอนุพนั ธ์
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ไม่เกิน
1 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี

3,243,975
553,736
40,564
23,385
556,950
4,418,610

54,783
16,015
2,087,315
2,158,113

215,625
215,625

3,243,975
553,736
40,564
78,168
16,015
2,859,890
6,792,348

251
251

1,166
1,166

-

1,417
1,417

รวม

(หน่วย: พันบาท)

รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์

ไม่เกิน
1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี

1,481,017
436,553
12,282
1,596,796
3,526,648

19,467
2,406,037
2,425,504

-

รวม

1,481,017
436,553
31,749
4,002,833
5,952,152

(หน่วย: พันบาท)

รายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมรายการทีไ่ ม่ ใช่ ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์: จ่ายชาระสุทธิ
รวมตราสารอนุพนั ธ์

ไม่เกิน
1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี

2,885,743
443,947
13,512
502,620
3,845,822

25,858
1,903,418
1,929,276

120,002
120,002

2,885,743
443,947
39,370
2,526,040
5,895,100

251
251

-

-

251
251

รวม

35.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ น
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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35.4 การกระทบยอดรายการสิ นทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ ายุติธรรมเป็ นประจาและมีลาดับชั้ นของมูลค่ า
ยุติธรรมเป็ นระดับ 3 แสดงได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ที่
ชีวภาพส่ วนที่
ไม่ใช่บริ ษทั
สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
จดทะเบียน ตราสารอนุพนั ธ์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
144,375
9,996
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อ/การเลี้ยง
43,543
ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว
(49,614)
2,281
กาไรสุ ทธิ ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
140,585
9,996
เพิม่ ขึ้นจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 12)
85,500
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อ/การเลี้ยง
124,783
ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว
(138,578)
(4,996)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่รับรู ้ในกาไรหรื อ
(12,874)
(14,491)
14,491
ขาดทุน
113,916
76,009
14,491
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ที่
ชีวภาพส่ วนที่
ไม่ใช่บริ ษทั
สิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน
จดทะเบียน ตราสารอนุพนั ธ์
85,878
5,000
46,025
(34,499)
18,553
115,957
5,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อ/การเลี้ยง
ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว
กาไรสุ ทธิ ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 12)
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อ/การเลี้ยง
ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

64,412
(95,597)

85,500
-

-

(17,291)
67,481

(14,491)
76,009

14,491
14,491

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมสรุ ปได้ดงั นี้
สินทรัพย์
ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

เทคนิคการวัดมูลค่ า
คิดลดกระแสเงินสด

ข้ อมูลที่ไม่ สามารถสั งเกตได้ ที่
มีนัยสาคัญ
ต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก

ตราสารทุนของ
ปรับปรุ งมูลค่าหุ ้นตามบัญชี รายการที่มีผลกระทบสาคัญ
บริ ษทั ที่ไม่ใช่
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์และ
บริ ษทั จดทะเบียน
หนี้ สิน
สิ นทรัพย์ตราสาร คิดลดกระแสเงินสด
ต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ย
อนุพนั ธ์ - สิ ทธิ
ถ่วงน้ าหนัก
ในการจาหน่าย
ตราสารทุนของ
บริ ษทั ที่ไม่ใช่
บริ ษทั จดทะเบียน
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อัตราที่ใช้
5.8%
(2563: 4.10%)

-

5.8%

ความอ่อนไหวที่มีต่อการ
เปลีย่ นแปลงในข้ อมูล
ต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
1% (2563: 1%) จะทาให้
มูลค่ายุติธรรมลดลง (เพิ่มขึ้น)
เป็ นจานวน 0.5 ล้านบาท
(2563: 0.08 - 0.64 ล้านบาท)
-

ต้นทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 1% จะทาให้มูลค่า
ยุติธรรมลดลง (เพิ่มขึ้น)
เป็ นจานวน 0.3 ล้านบาท

36. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการบริ หารจัดการทุ น ที่ ส าคัญของกลุ่ ม บริ ษ ทั คื อการจัดให้มี ซ่ ึ ง โครงสร้ า งทุ น ที่
เหมาะสมเพื่ อ สนับ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั และเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า การถื อ หุ ้ นให้ก ับ
ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุ นเท่ากับ 1.68:1 (2563:
1.70:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.47:1 (2563: 1.35:1)
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย
 วก ับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร ผูม
้ อ
ี ํานาจควบคุม ผูท
้ ไี ด้ร ับมอบหมาย
ให้ร ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบ ัญชีและการเงิน ผูท
้ ไี ด้ร ับมอบหมายให้ร ับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบ ัญชี และเลขานุการบริษ ัท
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
ตําแหน่งในบริษัทฯ

ประธานกรรมการ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหาร
กรรมการบริหาร

อายุ
สัญชาติ

69 ปี
ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Beijing Institution of Economic Management
เมืองปั กกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
629,603 หุ ้น หรือ 0.07% ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564

ประวัตก
ิ ารอบรมอืน
 ๆ
การถือหลักทรัพย์ทอ
ี อกโดย
บมจ.บางกอกแร ้นช์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
คณะผู ้บริหาร
การดํารงตําแหน่งในกิจการที
เป็ นบริษัทจดทะเบียน

คูส
่ มรสของนางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการที
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปั จจุบน
ั กรรมการ, บจก. วินไทย ฟู้ ด
2560 - ปั จจุบน
ั กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน
กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ ด (ฮ่องกง)
กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ ด (กัมพูชา)
 แนล เทรดดิง]
กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชัน
2559 - ปั จจุบน
ั กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนท์ (ฮ่องกง)
กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิล
]
2557 - ปั จจุบน
ั กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร
กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร
2551 - ปั จจุบน
ั กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ ดส์
กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ ดส์ (ฮ่องกง)
กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ ดส์ (สิงคโปร์)

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน

ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ
การเข ้าร่วมประชุมในปี 2564

- ไม่ม ี -

วันทีเ ข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

15 กรกฎาคม 2556

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง]
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 / 13 ครัง]
- การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 1 / 1 ครัง]

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
นายเคิรด
์ จอง ทอมาเซ่น
ตําแหน่งในบริษัทฯ

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู ้จัดการภาคพืน
% ยุโรป
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ
ประวัตก
ิ ารอบรมอืน
1 ๆ

52 ปี
เนเธอร์แลนด์
- ไม่ม ี –

การถือหลักทรัพย์ทอ
ี1 อกโดย
บมจ.บางกอกแร ้นช์

1,612 หุ ้น หรือ 0.0001%
ข ้อมูล ณ วันที1 30 ธันวาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
คณะผู ้บริหาร

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการที1
เป็ นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการที1
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2541 - ปั จจุบน
ั : ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
1 ริหาร Duck-To Holding BV, Tomassen
Duck-To BV, Duck-To Farm BV (เนเธอร์แลนด์)
2561 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ Voorsterwoud B.V. (เนเธอร์แลนด์)
2561 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ Veluwse Chaletbouw B.V. (เนเธอร์แลนด์)
2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ Flying Duck Man B.V. (เนเธอร์แลนด์)
2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ Weng Fat Poultry Sh.P.K. (คอซอวอ)
2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ Lucky Duck International Food.
(เนเธอร์แลนด์)
2558 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ ToPan Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์)
2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ Holland Dairy. (Ethopia)
2556 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ LISUDA, Vastgoed B.V. Ermelo
2550 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ บริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จํากัด
2550 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ Anatis Foods (Hong Kong) Limited
2550 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ Anatis Foods (Singapore) Pte Ltd.
2547 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ Fly Eagle Holdings Limited. (Hong Kong)
2546 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ GJ. Tomassen Holding BV (เนเธอร์แลนด์)
2541 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ Duck-To Holding B.V. Ermelo, (เนเธอร์แลนด์)
2541 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ Tomassen Duck-To B.V., Duck-To Farm B.V.
Tomassen Transport B.V.
2529 - 2541:
ประธานเจ ้าหน ้าทีป
1 ฏิบต
ั ก
ิ าร,
Tomassen Poeliersbedrijf BV

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
1 ที1
อาจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ

- ไม่ม ี -

การเข ้าร่วมประชุมในปี 2564

-

วันทีเ1 ข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

15 กรกฎาคม 2556

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง%
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 / 13 ครัง%
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง%
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 0 / 1 ครัง% (เนือ
1 งจากสถานการ์ณโควิด-19)

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
ตําแหน่งในบริษัทฯ

รองประธานกรรมการ รองประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหาร
 ง กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการสิง แวดล ้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ
อย่างยังยืน

อายุ
สัญชาติ

67 ปี
ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน
Beijing Institution of Economic Management เมืองปั กกิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ประวัตก
ิ ารอบรมอืน
 ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ทอ
ี อกโดย
บมจ.บางกอกแร ้นช์

4,581,798 หุ ้น หรือ 0.50% ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
คณะผู ้บริหาร

คูส
่ มรสของนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

การดํารงตําแหน่งในกิจการที
เป็ นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการที
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ, บจก. วินไทย ฟู้ ด จํากัด
2560 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน
กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ ด (ฮ่องกง)
กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ ด (กัมพูชา)
 แนลเทรดดิง_
กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชัน
กรรมการ, หอการค ้าเม็กซิกน
ั – ไทย
2559 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนท์ (ฮ่องกง)
กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิล
_
2557 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร จํากัด
กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร จํากัด
2551 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ ดส์
กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ ดส์ (ฮ่องกง)
กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ ดส์ (สิงคโปร์)

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
 ที
อาจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ

- ไม่ม ี -

การเข ้าร่วมประชุมในปี 2564

-

วันทีเ ข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

15 กรกฎาคม 2556

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง_
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 / 13 ครัง_
การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครัง_
 ง 7 / 7 ครัง_
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 1 / 1 ครัง_

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน
ตําแหน่งในบริษัท

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
สัญชาติ

57 ปี
เนเธอร์แลนด์

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ HEAO Finance
and Economic Management
(Windesheim Zwolle)

ประวัตก
ิ ารอบรมอืน
D ๆ

- ไม่ม ี -

การถือหลักทรัพย์ทอ
ีD อกโดย
บมจ.บางกอกแร ้นช์

1,400,000 หุ ้น หรือ 0.15%
ข ้อมูล ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
คณะผู ้บริหาร

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีเD ป็ น
บริษัทจดทะเบียน

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไD ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

2548 - ปั จจุบน
ั หัวหน ้าคณะผู ้บริหารด ้านการเงิน, Duck-To Holding BV,
Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV
(Netherlands)
2556 - ปั จจุบน
ั Director, Anatis Foods Limited (Thailand)
2556 - ปั จจุบน
ั Director, Lucky Duck International Food BV
(Netherlands)
2556 - ปั จจุบน
ั 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

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
D ทีD
อาจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ

- ไม่ม ี -

การเข ้าร่วมประชุมในปี 2564

-

วันทีเD ข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

15 กรกฎาคม 2556

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครังl
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 13 ครังl
การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครังl
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 0 / 1 ครังl
(เนือ
D งจากสถาณการณ์ COVID-19)

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
ตําแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการ

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงิน Suffolk University
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัตก
ิ ารอบรมอืน
> ๆ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57
ผู ้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
Advanced Management Program - Harvard Business School

การถือหลักทรัพย์ทอ
ี> อกโดย
บมจ.บางกอกแร ้นช์

350,000 หุ ้น หรือ 0.04% ข ้อมูล ณ วันที> 30 ธันวาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
คณะผู ้บริหาร

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีเ> ป็ น
บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บริษัท บีบแ
ี อล (เคแมน) จํากัด

2556 - ปั จจุบน
ั

กรรมการ บมจ. บางกอกแร ้นช์
Executive Vice President,
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งในกิจการที>
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
> ที>
อาจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ

- ไม่ม ี -

การเข ้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครังf
- การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 1 / 1 ครังf

วันทีเ> ข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

15 กรกฎาคม 2556

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
นายคุณากร เมฆใจดี
ตําแหน่งในบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการสิงแวดล ้อม สังคม และการกํากับดูแล
กิจการอย่างยังยืน

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
Delta State University, U.S.A.
ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

ประวัตก
ิ ารอบรมอืนๆ

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)

การถือหลักทรัพย์ทออกโดย
ี
บมจ.บางกอกแร ้นช์

0 หุ ้น ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะ
ผู ้บริหาร

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริษัท
จดทะเบียน

2564 - ปั จจุบน
ั

กรรมการตรวจสอบ, และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. สุรพลฟู้ ดส์

2559 - ปั จจุบน
ั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
บมจ. ไอร่า แฟคตอริง

2547 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ, บมจ. ไอร่า แฟคตอริง

2554 - 2559

กรรมการ, บมจ. ไอร่า แฟคตอริง

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

2545 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ, บจก. เจ ้าคุณเกษตรพืชผลอุตสาหกรรม
2534 - ธันวาคม 2562 กรรมการ, บริษัท ธนสถาปนา จํากัด
2561 - ตุลาคม 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บจก. ไฮโดรควิพ
2561 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ,
บจก. อีสเทิรน
์ เอเนอร์จ ี` พลัส
2545 - มกราคม 2562 กรรมการ,
บจก.ทีปรึกษาธุรกิจ บี วี พี
2544 - ปั จจุบน
ั
กรรมการตรวจสอบ, หอการค ้าไทย
และสภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทํา
ให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

- ไม่ม ี -

การเข ้าร่วมประชุมในปี 2564

-

วันทีเข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

10 มิถน
ุ ายน 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครัง`
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครัง`
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง 7 / 7
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 1 / 1 ครัง`

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ภ ัทรานว ัช
ตําแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสิง แวดล ้อม สังคม และการกํากับดูแล
กิจการอย่างยังยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
 ง
กรรมการบริหารความเสีย

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management,
Asian Institute of Technology (AIT)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตก
ิ ารอบรมอืน
 ๆ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ทอ
ี อกโดย
บมจ.บางกอกแร ้นช์

200,000 หุ ้น หรือ 0.02% ข ้อมูล ณ วันที 30 ธันวาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
คณะผู ้บริหาร

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการที
เป็ นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการที
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปั จจุบน
ั

Advisor on Environmental & Sustainable
Development, The Karen National Union (KNU),
Mergui, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
2557 - ปั จจุบน
ั
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ในคณะกรรมการผู ้ชํานาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิง แวดล ้อม (EIA)
ด ้านพัฒนาปิ โตรเลียม
2556 - ปั จจุบน
ั
อาจารย์พเิ ศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ แวดล ้อม และหลักสูตร Doctor of
Philosophy in Environmental Technology
(International Programme ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตราชเทวี และหลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน

ทีอ
 าจทําให ้เกิดความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ

- ไม่ม ี -

การเข ้าร่วมประชุมในปี 2564

-

วันทีเ ข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

2 พฤษภาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครังi
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครังi
การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครังi
 ง 6 / 7 ครังi
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 1 / 1 ครังi

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
ั ศรี
นางพรพรรณ บุญชย
ตําแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
! ง และ
กรรมการบริหารความเสีย
กรรมการสิง! แวดล ้อม สังคม และการกํากับดูแล
กิจการอย่างยั!งยืน

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
คณะนิตศ
ิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาบัญชีต ้นทุน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตก
ิ ารอบรมอืน
! ๆ

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2011

การถือหลักทรัพย์ทอ
ี! อกโดย
บมจ.บางกอกแร ้นช์

0 หุ ้น ข ้อมูล ณ วันที! 30 ธันวาคม 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะ
ผู ้บริหาร

- ไม่ม ี -

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีเ! ป็ น
บริษัทจดทะเบียน

2552 - 2558 ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน,

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีไ! ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปั จจุบน
ั ทีป
! รึกษาด ้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์, บริษัท บีเฮ ้าส์ จํากัด
2558 - 2560 ทีป
! รึกษาด ้านการบัญชี
พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์,
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จํากัด

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
! ที!
อาจทําให ้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ

- ไม่ม ี -

การเข ้าร่วมประชุมในปี 2564

-

วันทีเ! ข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

10 มิถน
ุ ายน 2563

บริษัท นํU าตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครังU
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครังU
การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครังU
! ง 7 / 7 ครังU
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 1 / 1 ครังU

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
ผูบ
้ ริหาร
นายพน สุเชาว์วณิช
 ง ผู ้ช่วยประธานเจ ้าหน ้าทีบ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย
 ริหาร
Senior Business Development
ประว ัติการทํางาน:
2563 - ปั จจุบน
ั
2556 - ปั จจุบน
ั
2552 - 2554
2550 - 2552
วุฒก
ิ ารศึกษา:
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ผู ้ช่วยประธานเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหาร
Senior Business Development
ผู ้จัดการฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร
Associate Consultant South East Asia

บมจ. บางกอกแร ้นช์
บมจ. บางกอกแร ้นช์
บจก. ฟู้ ด อะคิเทค (ไทยแลนด์)
Hewitt Associates LLC

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

ั ันธ์ทางครอบคร ัวก ับคณะผูบ
ความสมพ
้ ริหาร:

บุตร นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช และนางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

ั ' วหาวิศาล
นายวีระศกดิ
 ง
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย
ผู ้อํานวยการบัญชี ผู ้ทีไ ด ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท
ประว ัติการทํางาน:
2559 - ปั จจุบน
ั

Group Accounting Director
(ผู ้อํานวยการบัญชี)

บมจ. บางกอกแร ้นช์

2549 - ปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษั ทภิบาล
ผู ้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่อาวุโส
Head of Finance Support

บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์

2549 - 2559
2547 - 2548
2544 - 2547
วุฒก
ิ ารศึกษา:
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

บมจ. อาร์ ซี แอล
ั ซีเอที ไวร์เลส มัลติมเี ดีย
บมจ. ฮัทชิสน
 บจก.ทรูมฟ
บมจ. ทีเอ ออเรนจ์ (ปั จจุบน
ั ชือ
ู )

บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจ สาขาบริหารทัว ไป
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินย
ิ ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ั ันธ์ทางครอบคร ัวก ับคณะผูบ
ความสมพ
้ ริหาร:

- ไม่ม ี –

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
นายวุฒน
ิ ัย อุลต
ิ
หัวหน ้าเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหารฝ่ ายสารสนเทศ (CIO)
ประว ัติการทํางาน:
2562 - ปั จจุบน
ั
2548 - ปั จจุบน
ั

Group Chief Information Officer
หัวหน ้าเจ ้าหน ้าทีบ
 ริหารฝ่ ายสารสนเทศ

บมจ. บางกอกแร ้นช์
บมจ. บางกอกแร ้นช์

2560 - ปั จจุบน
ั

คณะกรรมการบริหาร

Junior MBA Program,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559 - ปั จจุบน
ั
2563 - ปั จจุบน
ั

คณะกรรมการบริหาร
อุปนายก

MBA Chula Alumni Association,
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 - 2547
2535 - 2543

ผู ้จัดการฝ่ าย MIS
ผู ้จัดการฝ่ าย MIS

Nakamichi Malaysia Sdn. Bhd.
 แนล
บมจ.เคพโทรนิค อินเตอร์เนชัน
(ประเทศไทย)

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Computer Information System

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วุฒก
ิ ารศึกษา:
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ั ันธ์ทางครอบคร ัวก ับคณะผูบ
ความสมพ
้ ริหาร:

- ไม่ม ี -

นาย ธีรว ัจน์ กิตภ
ิ ูรวิ ัฒน์
ผู ้อํานวยการฝ่ ายธุรกิจพ่อแม่พันธุแ
์ ละโรงฟั กไข่
ประว ัติการทํางาน:
2528 - ปั จจุบน
ั
วุฒก
ิ ารศึกษา:
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ผู ้อํานวยการฝ่ ายธุรกิจพ่อแม่พันธุแ
์ ละโรงฟั กไข่ บมจ. บางกอกแร ้นช์
บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์การเกษตร

ั ันธ์ทางครอบคร ัวก ับคณะผูบ
ความสมพ
้ ริหาร:

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ไม่ม ี -

รายละเอียดผูท
้ ไี+ ด้ร ับมอบหมายให้ร ับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบ ัญชี
นางสาววิไล เดชานุว ัฒนา
ผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายบัญชี
ประว ัติการทํางาน:
2561 - ปั จจุบน
ั
2550 - 2561
วุฒก
ิ ารศึกษา:
ปริญญาตรี

ผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายบัญชี
ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี

บมจ. บางกอกแร ้นช์
บมจ. บางกอกแร ้นช์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ั ันธ์ทางครอบคร ัวระหว่างกรรมการและผูบ
ความสมพ
้ ริหาร :

- ไม่ม ี -

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกีย
่ วก ับกรรมการของบริษท
ั ย่อย

บริษ ัท

ล ักษณะธุรกิจ

อ ัตราร้อยละของ
การถือหุน
้ ทางตรง

่ กรรมการ
รายชือ

ธุรกิจลงทุน

99.99

1.
2.
3.
4.

บริษัท บีอาร์ การเกษตร จากัด

ธุรกิจเลีย
้ งเป็ ด

99.99

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

บริษัท บีเอ็ม การเกษตร จากัด

ธุรกิจเลีย
้ ง
เป็ ดเนือ
้

48.00

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

BR Investment (Hong Kong)
Company Limited

ธุรกิจลงทุน

100.00

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
3. นายพน
สุเชาว์วณิช

บริษัท คราวน์ อีเกิล
้ จากัด

ธุรกิจอาหาร

99.99

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

ธุรกิจผลิตอาหาร

99.99

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

ธุรกิจแปรรูป
เนือ
้ สัตว์

99.99

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

บริษัท อนาทิส ฟู๊ดส์ จากัด

บริษัท เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน จากัด
บริษัท วินไทย ฟู้ ด จากัด

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช
นายเจอร์ราด มาร์ตน
ิ อัลเบิรท์เซน
นายเคิรด
์ จอง ทอมาเซ่น

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกีย
่ วก ับห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ห ัวข้อ

รายละเอียด

ผูต
้ รวจสอบภายใน
(ว่าจ้างทีป
่ รึกษาจากภายนอก
ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)

บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
้ 15 ถนนสาทรใต ้
ทีอ
่ ยู่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตท
ี้ าวเวอร์ ชัน
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 02-844-1000 , 02-844-1282
โทรสาร: 02-286-0600
เว็บไซต์: www.pwc.com/th

ห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางวารุณี ปรีดานนท์

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา

-

-

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินย
ิ ม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรด ้านการตรวจสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Illinois University

วุฒบ
ิ ัตร/ประกาศนียบ ัตร

-

Certified Public Accountant (CPA)
Certified Internal Auditor (CIA)
Certified Fraud Examiner (CFE)

ประสบการณ์การทางาน

่ ง
หุ ้นส่วนด ้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารความเสีย
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บริษัท ไพร ้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

การฝึ กอบรมทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ

ได ้รับการฝึ กอบรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการกากับดูแลกิจการ
่ ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสีย

-

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
ิ ทีใ ชใ้ นการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกีย
เอกสารแนบ 4 ทร ัพย์สน
 วก ับรายการประเมินราคา
ิ
ทร ัพย์สน
4.1

สินทร ัพย์ถาวรหล ักทีใ ชใ้ นการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักทีก
 ลุม
่ บริษัทใช ้ในการประกอบกิจการในแต่ละประเภทธุรกิจอยูใ่ นรูปแบบของสินทรัพย์ถาวรที
ทางกลุม
่ บริษัทเป็ นเจ ้าของกรรมสิทธิใ' นสินทรัพย์เป็ นส่วนใหญ่ โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ถาวรหลัก
 มราคาสะสม ตามทีป
ทีใ ช ้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสือ
 รากฎในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี9
ประเภทสินทร ัพย์ถาวร
ทีด
 น
ิ
ส่วนปรับปรุงทีด
 น
ิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครือ
 งจักร

มูลค่าทางบ ัญชี
(ล้านบาท)
924.38
77.00
1,312.99
413.06

เครือ
 งมือ และอุปกรณ์
สินทรัพย์ถาวรอืน
 ๆ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง9 และก่อสร ้าง
รวมสินทร ัพย์ถาวร

57.66
49.75
1,755.25
4,590.09

หมายเหตุ: สินทรัพย์ถาวรอืน
 ๆ หมายถึง เครือ
 งตกแต่ง เครือ
 งใช ้สํานักงาน และยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร ้าง รวมถึง ส่วนปรับปรุงเครือ
 งจักรในโรงงานชําแหละและแปรรูปอาหาร
และ โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัทฯ และฟาร์มเลีย
9 งเป็ ดของบริษัท บีอาร์ การเกษตร จํากัด
และบริษัท บีเอ็ม การเกษตร จํากัด
4.1.1 สินทร ัพย์ถาวรหล ักของบริษ ัทฯ
ประเภทสินทร ัพย์ถาวร
ทีด
 น
ิ
ส่วนปรับปรุงทีด
 น
ิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครือ
 งจักร
เครือ
 งมือ และอุปกรณ์
สินทรัพย์ถาวรอืน
 ๆ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง9 และก่อสร ้าง
รวมสินทร ัพย์ถาวร

มูลค่าทางบ ัญชี
(ล้านบาท)
604.7
68.2
781.6
325.0
45.7
15.3
20.3
1,860.8

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
4.1.2 สินทร ัพย์ถาวรหล ักทีเ ป็นกรรมสิทธิข
7 องบริษ ัทฯ
ิ
ประเภท/ล ักษณะทร ัพย์สน

ล ักษณะกรรมสิทธิ7

มูลค่าทางบ ัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพ ัน

1. ทีด
 น
ิ และส่วนปร ับปรุงทีด
 น
ิ
1.1

? เป็ด
ทีด
 น
ิ และส่วนปร ับปรุงทีด
 น
ิ ทีส
 ําหร ับโรงงานผลิตเนือ

สํานักงานใหญ่ โรงเชือด โรงแปรรูป และโรง
ขน จํานวน 12 แปลง จ.สมุทรปราการ
รวมเนือ
9 ที 32-3-38 ไร่
โรงเชือด โรงแปรรูป และโรงขน
จํานวน 4 แปลง จ.สระแก ้ว
รวมเนือ
9 ที 225-0-268 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

446.7

ไม่ม ี

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

66.7

ไม่ม ี

513.19

รวม 258-0-06 ไร่
1.2

? งพ่อ-แม่พ ันธุ ์
ทีด
 น
ิ และส่วนปร ับปรุงทีด
 น
ิ สําหร ับฟาร์มเลีย

ฟาร์มนํ9 าร ้อน 2 จํานวน 3 แปลง จ.เพชรบูรณ์
รวมเนือ
9 ที 73-3-66 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

12.4

ไม่ม ี

ฟาร์มยางสาว จํานวน 6 แปลง จ.เพชรบูรณ์
รวมเนือ
9 ที 177-0-86.9 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

10.3

ไม่ม ี

ฟาร์มวังจันทร์ จํานวน 1 แปลง จ.ระยอง
รวมเนือ
9 ที 49-2-39 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

6.2

ไม่ม ี

ฟาร์มแกลง จํ านวน 3 แปลง จ.ระยอง
รวมเนือ
9 ที 89-2-21 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

11.8

ไม่ม ี

ฟาร์มพุขาม จํานวน 2 แปลง จ.เพชรบูรณ์
รวมเนือ
9 ที 163-0-69 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

11

ไม่ม ี

ฟาร์ม C4 จํานวน 3 แปลง จ.ชลบุร ี
รวมเนือ
9 ที 99-2-85 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

12.6

ไม่ม ี

รวม 653-0-66.9 ไร่
1.3

64.3

?
ทีด
 น
ิ และส่วนปร ับปรุงทีด
 น
ิ สําหร ับฟาร์มเป็ดเนือ

ฟาร์ม C1 จํานวน 3 แปลง จ.ชลบุร ี
รวมเนือ
9 ที 83-3-21 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

6

ไม่ม ี

ฟาร์ม C2 จํานวน 2 แปลง จ.ชลบุร ี
รวมเนือ
9 ที 65-0-79 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

9.3

ไม่ม ี

ฟาร์ม K1 จํานวน 13 แปลง จ.สระแก ้ว
รวมเนือ
9 ที 208-1-73 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

43.6

ไม่ม ี

ฟาร์ม K2 จํานวน 2 แปลง จ.สระแก ้ว
รวมเนือ
9 ที 57-02-53 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

14.4

ไม่ม ี

รวม 417-08-26 ไร่

73.3

ั
1.4 ทีด
 น
ิ และส่วนปร ับปรุงทีด
 น
ิ สําหร ับโรงอาหารสตว์
โรงอาหารสัตว์ จํานวน 4 แปลง จ.อ่างทองและ
จ.สิงห์บรุ ี รวมเนือ
9 ที 55-1-15 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

67.07

ไม่ม ี

โรงฟั ก จํานวน 1 แปลง จ.เพชรบูรณ์
รวมเนือ
9 ที 25-3-78.9 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

5.3

ไม่ม ี

โรงฟั ก จํานวน 2 แปลง จ.ระยอง
รวมเนือ
9 ที 38-1-69 ไร่

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

9.6

ไม่ม ี

1.5 ทีด
 น
ิ และส่วนปร ับปรุงทีด
 น
ิ สําหร ับโรงฟัก

รวม 64-1-47.9 ไร่

14.9

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
ิ
ประเภท/ล ักษณะทร ัพย์สน

ล ักษณะกรรมสิทธิ7

มูลค่าทางบ ัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพ ัน

2. อาคารและส่วนปร ับปรุง
? เป็ดและผลิตภ ัณฑ์พลอยได้อน
2.1 โรงงานผลิตเนือ
ื
โรงงานชําแหละเป็ ดและผลิตสินค ้าสําเร็จรูป

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

200.1

ไม่ม ี

โรงงานผลิตขนเป็ ด

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

4.6

ไม่ม ี

รวม

204.7

ั
2.2 โรงงานผลิตอาหารสตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

51.9

ไม่ม ี

โรงงานเลีย
9 งพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

122.1

ไม่ม ี

โรงงานเลีย
9 งเป็ ด

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

161.9

ไม่ม ี

? งเป็ด
2.3 โรงงานฟาร์มเลีย

รวม

284

2.4 โรงฟัก
โรงฟั กไข่เป็ ด

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

64.1

ไม่ม ี

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

302.6

ไม่ม ี

โรงงานเลีย
9 งพ่อแม่พันธุเ์ ป็ ด

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

13.9

ไม่ม ี

โรงงานเลีย
9 งเป็ ด

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

50

ไม่ม ี

โรงงานผลิตอาหารเป็ ด

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

35.8

ไม่ม ี

โรงงานชําแหละเป็ ด โรงงานผลิตสินค ้า
สําเร็จรูป และโรงผลิตขนเป็ ด

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

256.2

ไม่ม ี

โรงฟั กไข่เป็ ด

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

22.2

ไม่ม ี

2.5 อาคารสําน ักงาน
อาคารสํานักงาน
3. เครือ
 งจ ักร และอุปกรณ์

รวม

378.1

4. อืน
 ๆ
เฟอร์นเิ จอร์ ฮาร์ดแวร์ และ ยานพาหนะ

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

21.2

ไม่ม ี

งานระหว่างก่อสร ้าง

บริษัทฯ เป็ นเจ ้าของ

20.3

ไม่ม ี

รวม

41.5

4.1.3 สินทร ัพย์ถาวรหล ักของกลุม
่ บริษ ัท DTH

ประเภทสินทร ัพย์ถาวร
ทีด
 น
ิ
ส่วนปรับปรุงทีด
 น
ิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร*
เครือ
 งจักร
เครือ
 งมือ และอุปกรณ์
สินทรัพย์ถาวรอืน
 ๆ**
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร ้าง
รวมสินทร ัพย์ถาวร

มูลค่าทางบ ัญชี
(ล้านบาท)
263.91
429.11
67.15
32.98
793.15

หมายเหตุ: * อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในส่วนของโรงฟั ก และโรงงานชําแหละเป็ ดที DTH ลงทุนสร ้างเองจึง
เป็ นส่วนทีไ ม่ต ้องเสียค่าเช่าเพิม
 เติมให ้แก่ผู ้ให ้เช่า
** สินทรัพย์ถาวรอืน
 ๆ หมายถึง เครือ
 งตกแต่ง เครือ
 งใช ้สํานักงาน และยานพาหนะ

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบ ัติการกาก ับดูแลกิจการ ฉบ ับเต็ม และจรรยาบรรธุรกิจ ฉบ ับเต็ม
ทีบ
่ ริษ ัทได้จ ัดทา

บริษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษ ัท บางกอกแร้นช ์ จําก ัด (มหาชน)
คณ ะกรรมการตรวจสอบ บริษั ท บางกอกแร น
้ ช์ จํ า กั ด (มห าชน) ประกอบด ว้ ยกรรมการอิส ระ ซึ" ง เป็ น
" ต่อไปนี.
ผู ้ทรงคุณวุฒจิ ํานวน 3 ท่าน ดังรายชือ
1. นายคุณากร เมฆใจดี
2. นางพรพรรณ บุญชัยศรี
3. รศ.ดร.ภรณี ภัทรานวัช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

. จํานวน 8 ครัง. โดยรายละเอียดการเข ้าร่วมประชุมของ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได ้มีการประชุมทัง. สิน
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฎอยู่ในหัวข ้อ “โครงสร ้างการกํากับดูแลกิจการ” โดยได ้มีการหารือร่วมกับ
ฝ่ ายบริหาร ผู ้ตรวจสอบภายใน และผู ้สอบบัญชีในเรือ
" งทีเ" กีย
" วข ้อง สรุปสาระสําคัญในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ" ด ้ดังนี.
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงิน ประจํ า ปี 2564 ทั ง. ในส่ว นงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ ายบริหารและผู ้สอบบัญชีกอ
่ นนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึง" ผลจาก
การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่างบการเงิน ดังกล่าวได ้จั ด ทํ าขึน
. อย่างถูก ต ้องเป็ นไปตาม
หลักการบัญชีทรี" ับรองโดยทั"วไป และมีการเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างเพียงพอ
2 ง
2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบได ้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
" ง ผ่านการกํากับดูแลและการตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบภายใน และผ่านการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชี โดยได ้
เสีย
สนับสนุนและส่งเสริมความเป็ นอิสระในการทํางานของผู ้ตรวจสอบภายใน และผู ้สอบบัญชีอย่างเต็มที" และให ้นํ าผล
" งมาใช ้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ เพื"อลดโอกาสทีจ
การประเมินความเสีย
" ะทําให ้การดําเนินงานของบริษัทเกิด
ความเสียหาย และได ้ประชุมหารือกับผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชี เพือ
" พิจารณาประเด็นข ้อเสนอแนะทีส
" ําคัญ
เสนอให ฝ
้ ่ ายบริห ารและคณะกรรมการบริษั ท เพื" อ เพิ"ม ประสิท ธิภ าพในการดํ า เนิ น งานและการควบคุ ม ภายใน
ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัตงิ านตามระบบงานทีไ" ด ้มีการปรับปรุงและพั ฒนาแล ้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
" งของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย
3. รายงานทีเ2 กีย
2 วโยงหรือรายการทีอ
2 าจมีความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณารายการทีเ" กีย
" วโยงกันหรือรายการทีอ
" าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ โดย
ยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างเพียงพอ และประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ เป็ น
แนวทาง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการทีส
" มเหตุสมผล เป็ นปกติทางธุรกิจ และมีการ
เปิ ดเผยข ้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต ้องและครบถ ้วน ตามเงือ
" นไขทีต
" ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
4. การปฏิบ ต
ั ต
ิ ามกฎหมาย และกฎระเบีย บของสํ าน ก
ั งาน ก.ล.ต. และตลาดหล ก
ั ทร พ
ั ย์ฯ และกฎหมายที2
เกีย
2 วข้องก ับธุรกิจของบริษ ัทฯ
บริษัทฯ จัดให ้มีการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลีย
" นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ" กีย
" วข ้องกับ
บริษัท ฯ และดําเนินการให ้บริษั ทฯ ถือปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ นั น
. อย่างถูกต ้อง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได ้เฝ้ าติดตามจากการสอบทานงานต่างๆ เพือ
" ให ้มั"นใจว่าบริษัทฯ ได ้ถือปฏิบัตต
ิ ามข ้อกฎหมายต่าง ๆ ที"
เกี"ย วข ้อง ทั .ง พรบ.หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศข ้อกํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
สํานั กงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่ วยงานทีเ" กีย
" วข ้องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทัง. นี. คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าบริษัทฯ ได ้ถือปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย และกฎระเบียบทีบ
" ังคับใช ้กับ
บริษัทฯ แล ้ว
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5. ความเหมาะสมของผูส
้ อบบ ัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาคัด เลือกผู ้สอบบัญ ชีจ ากภายนอกของบริษั ทฯ รวมทั ง. ค่าตอบแทนการสอบ
บั ญ ชี โดยในปี ที"ผ่ า นมาคณะกรรมการตรวจสอบได ้พิ จ ารณาจากผลการปฏิบั ต ิง าน รวมทั .ง ความรู ้และความ
" วชาญของผู ้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ
เชีย
" ขออนุมัตท
ิ ป
ี" ระชุมผู ้ถือ
หุ ้นแต่งตัง. นางสาวสินีน ารถ จิระไชยเขือ
" นขัน ธ์ จากบริษั ท สํานั กงาน อีวาย จํ ากัด เป็ นผู ้สอบบัญ ชีของบริษั ทฯ
รวมทัง. เสนออนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนการสอบบัญชีสาํ หรับปี 2564
6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้ประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว เห็นว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได ้ปฏิบัตค
ิ รบถ ้วนตามกฎบัตรฯ และได ้รายงานผลการปฏิบัตงิ าน รวมทัง. นํ าเสนอข ้อเสนอแนะ แจ ้งให ้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง. ทีม
" ก
ี ารประชุม
สรุ ป โดยภาพรวมแล ้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า คณะกรรมการบริษั ท ตลอดจนผู บ
้ ริห ารของบริษั ทฯ มี
จริย ธรรม ความมุ่ ง มั" น ในการปฏิบั ต ิห น า้ ที" เ พื" อ ให บ
้ รรลุ เ ป้ าหมายของบริษั ทฯ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ อีก ทั .ง ได ใ้ ห ้
" ถือ ได ้
ความสําคัญ อย่างยิง" ต่อการดํ าเนิน งานภายใต ้ระบบการกํ ากับ ดูแ ลกิจ การทีม
" ีป ระสิท ธิผ ล โปร่ง ใสและเชือ
รวมทัง. มีระบบควบคุมภายในทีเ" หมาะสมเพีย งพอ อีก ทัง. มีรายงานทางการเงิน ทีเ" ป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีท ี"
รับรองทัว" ไป และกฎหมาย กฎระเบียบทีเ" กีย
" วข ้อง
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