
รายงานประจำป� 2559
บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)

Annual Report 2016

ORGANIC
GROWTH



2 GFPT ANNUAL REPORT 2016



3GFPT ANNUAL REPORT 2016

จีเอฟพีที เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม 
การผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก

GFPT strives to be a leading chicken 
meat exporter with its fully vertical 
integrated chicken production

VISION
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พันธกิจ 7 ประการ ที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการผลิตอาหาร โดยมีการก�าหนดกลยุทธ์เพื่อการด�าเนินงานให้บรรลุ
ภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล

เชื่อมั่นด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจ
สูงสุด

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตรในระยะยาว

สร้างจิตส�านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กลยทุธ์: คดัสรรวตัถดุบิชัน้เยีย่มสูโ่รงงานแปรรปู ควบคมุ
การผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
คณุภาพตามมาตรฐานสากล เป็นทีย่อมรบัจากลกูค้าทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์: เตม็เป่ียมด้วยความเชือ่มัน่ ด้วยระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับ ทุกผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัยก่อนส่งถึงมือผู ้
บริโภค

กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อม
น�าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต 
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกหน่วยงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ สร้างความมั่นคง
ระยะยาวด้วยการให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต เพื่อยก
ระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์: ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าควบคู ่การ 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ ได ้คุณภาพมาตรฐานสากลบน
พื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม

กลยุทธ ์ : สร ้างความสัมพันธ ์ที่ดี  มีความเป ็นธรรม  
บนรากฐานของความไว้วางใจ เน้นการด�าเนินธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว

กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตส�านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดล้อม รกัษาดลุยภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 
อนัน�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื

คุณภาพอาหาร

ความปลอดภัยอาหาร 

นวัตกรรมอาหาร

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

ความพึงพอใจสูงสุด 

พันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

MISSIONS AND 
STRATEGIES
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

กำรประกอบธุรกิจ

โครงสร้ำงรำยได้

กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร

ปัจจัยควำมเสี่ยง
รำยกำรระหว่ำงกัน

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท

โครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้ำงองค์กร
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

กำรจัดกำร

งบกำรเงิน

คณะกรรมกำรบริษัท88
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คัดเลือกสายพันธุ์ คุณภาพดี   
มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

MOST  
EFFICIENT
BREED
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

FINANCIAL 
HIGHLIGHTS

2557 2558 2559

ผลการด�าเนินงานรวม

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 17,829 16,466 16,693

รายได้รวม (ล้านบาท) 18,075 16,701 17,023

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 2,493 2,003 2,502

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 1,901 1,317 1,960

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,780 1,195 1,644

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.42 0.95 1.31

ฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้านบาท) 4,468 4,809 4,915

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 13,737 14,976 16,160

หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท) 2,339 2,953 3,198

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 5,004 5,533 5,381

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 8,733 9,443 10,779

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.91 1.63 1.54

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 13.98 12.17 14.99

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.30 8.32 10.56

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.57 0.59 0.50

การด�าเนินงานของ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ยอดขายรวม

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

17,829

 16,466  16,693
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กำไรขั้นต�น

2,493
2,003
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2,502
กำไรสุทธิ
1,644

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

EBITDA

 3,097
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2,906
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อัตราส�วนสภาพคล�อง อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559

สินทรัพย�รวม

 16,160

หนี้สินรวม

5,381
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ระบบจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพ 
ก่อนปล่อยลงแหล่งน�้าธรรมชาติ

SUSTAINED 
RESOURCES
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

MESSAGE  
FROM CHAIRMAN

ประธานกรรมการบริษัท
นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม
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การขยายตวัของการบรโิภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ภายในประเทศ และการส่งออกผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ท่ีขยายตวัได้
ดีเช่นกัน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เกื้อหนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างน่าพอใจในปี 2559 นอกจากนั้นยังมี
ปัจจัยอื่นหลายประการที่ช่วยเสริมต่อความก้าวหน้าของธุรกิจ อาทิ การที่ญี่ปุ่นต้องการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ
เพือ่ทดแทนผลผลติในประเทศทีส่ญูเสยีจากการระบาดของไข้หวดันก และปัญหาภายในอตุสาหกรรมไก่เนือ้ของ
จีนซึ่งส่งผลให้ความได้เปรียบในการแข่งขันของจีนลดลง

ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้น่าดึงดูดใจและสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคในตลาดต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงด้านสุขอนามัยและ
สิง่แวดล้อมในกระบวนการผลติเพือ่ให้ผ่านการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานทีน่านาชาตยิอมรบั โดยทีผ่ลติภณัฑ์
ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ในทุกข้ันตอน ด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลจากโรงงาน
อาหารสัตว์เข้ากับการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย และผสานต่อกับการผลิตของโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล

นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยน�าอุดมการณ์การด�าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาเป็นแนวทางหลักในการด�าเนินการ โดยในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงานแต่ละแห่ง
ของบรษิทัฯ และกิจกรรมส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ของเยาวชนในด้านต่างๆ เป็นต้น นอกจากนัน้บรษัิทฯ ยงัได้จดั
ท�าโครงการรณรงค์สร้างจติส�านกึของพนกังานในการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ และให้ความส�าคญัต่อการ
อนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอีกด้วย  

ส่วนในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น นอกจากบริษัทฯ จะเข้าร่วมลงนามในโครงการ Collective 
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว บริษัทฯ ยัง
ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ ตลอดจนมีการ
วางแผนรณรงค์เรื่องปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ท้ายท่ีสุดนี้ ข้าพเจ้าในนามของประธานคณะกรรมการบริษัท GFPT ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ถือหุ้น
ทุกท่านและพนักงานทุกฝ่าย ที่ให้ความสนับสนุนและอุทิศทั้งก�าลังกาย ก�าลังความคิด ร่วมพัฒนากิจการ
ของบรษิทัฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ถ้าปราศจากความร่วมมอืร่วมใจจากท่านทัง้หลาย บรษิทัฯ ย่อมไม่อาจก้าวหน้า
อย่างต่อเนือ่งมาจนถึงระดบัทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบันนีไ้ด้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิง่ว่าท่านทัง้หลายจะร่วมมอืกนัช่วย
เสริมสร้างบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพเช่นนี้ตลอดไป

" PASSION TO DRIVE       
 SUSTAINABLE  
 BUSINESS "
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โรงเรือนระบบปิด 
ควบคุมอณุหภูมแิละความชืน้ 
ด้วยระบบการระเหยของไอน�า้

USE OF  
EVAPORATIVE  
SYSTEM
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ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�าระแล้ว

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

โฮมเพจ

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 

GFPT KT
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทย่อย

ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แขง็ เนือ้ไก่
แปรรปู และผลติภณัฑ์อาหารจากเน้ือไก่

ผลติและจ�าหน่ายอาหารสตัว์ และฟาร์มเล้ียงไก่
พ่อแม่พนัธุ ์เพือ่ผลติและจ�าหน่ายไข่เชือ้

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0107537001471

0 2473 8000

0 2473 8398

        1,400,000,000 บาท

        1,253,821,000 บาท

        1,253,821,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

www.gfpt.co.th

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0107537001463

0 2473 8000

0 2473 8398

400,000,000 บาท

400,000,000 บาท

40,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

www.ktfood.co.th

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด (มหาชน)

COMPANY INFORMATION

ข้อมูลบริษัทฯ 
บริษัทย่อย  

และบริษัทร่วม
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GP
บริษัทย่อย

ฟาร์มเลีย้งไก่ปู่ย่าพันธุ ์เพือ่ผลติและจ�าหน่าย
ลกูไก่พ่อแม่พนัธุเ์นือ้

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0105536132457

0 2473 8000

0 2473 8398

200,000,000 บาท

200,000,000 บาท

20,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จ�ากัด

FKT

ฟาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พันธุ ์เพือ่ผลติและจ�าหน่าย
ลกูไก่พนัธุเ์นือ้และลกูไก่พนัธุไ์ข่

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0105521016944

0 2473 8000

0 2473 8398

350,000,000 บาท

350,000,000 บาท

35,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ�ากัด

บริษัทย่อย

MKS

ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0105524028536

0 2473 8000

0 2473 8398

550,000,000 บาท

550,000,000 บาท

55,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จ�ากัด

บริษัทย่อย
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GFF

ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหาร
แปรรปู

312 ถนนพระรามที่ 2  
แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150

0105525001496

0 2473 8000

0 2473 8398

         40,000,000 บาท

         40,000,000 บาท 

             400,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

McKey

ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อาหาร
กึง่ส�าเรจ็รปูแช่แขง็

210 หมู ่1 ถนนเทพารกัษ์ ก.ม. 20.5 
ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง  

จังหวดัสมทุรปราการ 10570

0115536003282

0 2315 4763-4, 0 2315 4766-7

0 2315 4765

        100,000,000 บาท

        100,000,000 บาท

           1,000,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ากัด

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์

โทรสาร

ทุนจดทะเบียน

ทุนช�าระแล้ว

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

ชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 

ข้อมูลบริษัทฯ 
บริษัทย่อย  

และบริษัทร่วม
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GFN

77 หมู่ที่ 4 ต�าบลห้างสูง  
อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

20190

0105551130397

038 932 900

038 932 999

        3,014,000,000 บาท

        3,014,000,000 บาท

            30,140,000 หุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร  
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทร่วม

ที่ตั้ง
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์
0 2009 9000
0 2009 9991

HOME PAGE
www.set.or.th/tsd

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-ไม่ม-ี

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี

ที่ตั้ง
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์
0 2231 3980-7
 
โทรสาร
0 2231 3988
 
HOME PAGE
www.amc-mri.com

บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

ผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ไก่สดแช่แขง็ เนือ้ไก่
แปรรปู และผลติภณัฑ์อาหารจากเน้ือไก่
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

GROUP 
STRUCTURE

บจ. จ�เอฟพ�ที นิชิเร 
(ประเทศไทย) 

99.99%99.99%

98.10%98.10%

49.00%49.00%49.00%

49.00%49.00%49.00%

บร�ษัท จ�เอฟพ�ที จำกัด (มหาชน)

99.99%99.99%

99.99%99.99%

99.99%99.99%

บจ. ฟาร�มกรุงไทย

บจ. จ�พ� บร�ดดิ�ง

บจ. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร�ม 

บมจ. กรุงไทยอาหาร 

บจ. จ�เอฟ ฟ�ดส�

บร�ษัทย�อย

บร�ษัทร�วม

บจ. แมคคีย� ฟ��ด เซอร�ว�สเซส 
(ประเทศไทย)

 Nichirei Foods Inc.
(51%)

Keystone Foods Inc.
 (51%)

แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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EFFECTIVE 
TRACEABILITY  
SYSTEM
มั่นใจด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็น
นิตบุิคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เม่ือวนั
ที่ 25 พฤศจิกายน 2524 ประกอบธุรกิจการผลิต และ
จ�าหน่ายเนื้อไก่แปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

MAJOR 
DEVELOPMENT 

2524

History

2532

2537

2534

2528

2530 2533 2535

2541

2536

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
นาม “บริษัท เจเนอรัล ฟูดส์ 
โพลทรีย์ (ไทย) จ�ากัด

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
100 ล้านบาท เป็น 150 
ล้านบาท

เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท 
ป.เจริญพันธ์โพลทรีย์ 
จ�ากัด และเปลี่ยนชื่อ
อีกครั้งเป็น “บริษัท 
จีเอฟพีที จ�ากัด”

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด 
ได้แปรสภาพจาก 
“บริษัทจ�ากัด” เป็น  
“บริษัทมหาชนจ�ากัด” 

บริษัท กรุงไทยอาหาร
สัตว์ จ�ากัด ได้แปรสภาพ
จาก “บริษัทจ�ากัด” เป็น 
“บริษัทมหาชนจ�ากัด”

ลงทุน 99.99% ในบริษัทย่อยอีก 1 
แห่ง คือ บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ�ากัด

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 
ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 

ได้ซื้อหุ้น 65.00% ในบริษัทย่อย
อีกแห่งหนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทย
อาหารสัตว์ จ�ากัด

กลุ่มเครือ ป.เจริญพันธ์ 
ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นไว้
ทั้งหมด

เพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก 77.70 ล้านบาท
เป็น 100 ล้านบาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 
ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท

ลงทุน 99.99% ในบริษัท
ย่อยอีก 2 แห่ง คือ บริษัท 
ฟาร์มกรุงไทย จ�ากัด และ
บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
จ�ากัด

เริ่มเข้าจดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีทุน
จดทะเบียน 1,000 ล้าน
บาท ทุนเรียกช�าระแล้ว 
570 ล้านบาท

บริษัท กรุงไทยอาหาร
สัตว์ จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ท�าการเพิกถอนหุ้น
สามัญจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ลงทุน 49.00% ในบริษัท
แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด
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2555

2554 2556

2551

2545

25462543 2557

2559
2558ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท 

กรุงไทยอาหารสัตว์ 
จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม 
ท�าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 96.50% เป็น 
97.85%

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท 
กรุงไทยอาหารสัตว์ 
จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม  
ท�าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 97.86% เป็น 
97.87%

บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ 
จ�ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อ 
เป็น บริษัท กรุงไทยอาหาร 
จ�ากัด (มหาชน)

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท 
กรุงไทยอาหาร จ�ากัด 
(มหาชน) เพิ่ม ท�าให้มีสัดส่วน
ใหม่จาก 97.87% เป็น 
98.03%

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท 
กรุงไทยอาหาร จ�ากัด 
(มหาชน) เพิ่ม ท�าให้ 
มีสัดส่วนใหม่จาก 
98.03% เป็น 98.06%

ได้ท�าการเพิ่มทุนบริษัท  
จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดย
เพิ่มทุนในสัดส่วนเดิม 49.00% 
จ�านวนรวม 903.56 ล้านบาท

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท  
กรุงไทยอาหารสัตว์ จ�ากัด 
(มหาชน) เพิ่ม ท�าให้มีสัดส่วน
ใหม่จาก 97.85% เป็น 97.86%

ลงทุน 49.00% ใน
บริษัท จีเอฟพีที 
นิชิเร (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท 
กรุงไทยอาหารสัตว์ 
จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม
ท�าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 65.00% เป็น 
96.50%

แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้
จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 
10 บาท เป็นมูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท โดย 
ทุนจดทะเบียนคงเดิม
คือ 1,400 ล้านบาท

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
1,000 ล้านบาท เป็น 
1,400 ล้านบาท และ
เพิ่มทุนเรียกช�าระแล้ว  
จาก 626.91 ล้านบาท  
เป็น 1,253.82 ล้านบาท 
 
ลงทุน 99.99% ในบริษัท
ย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท 
จีพี บรีดดิ้ง จ�ากัด

เพิ่มทุนเรียกช�าระแล้ว
จาก 570 ล้านบาท  
เป็น 626.91 ล้านบาท

2553

ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท 
กรุงไทยอาหาร 
จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม 
ท�าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 98.06% เป็น 
98.10%



28 GFPT ANNUAL REPORT 2016

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT” 
หรือ “บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 โดยบริษัท GFPT 
ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537  ปัจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท และทุนเรียก
ช�าระแล้ว 1,253,821,000 บาท บริษัท GFPT เป็น
บริษัทแม่ของกลุ่ม ด�าเนินธุรกิจหลัก คือ การช�าแหละ
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลัก
ของบรษิทัฯ ได้แก่ ชิน้ส่วนไก่สดแช่แข็ง และผลติภัณฑ์
ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึงผลพลอยได้จากการช�าแหละ
ไก่ จ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 
และของลูกค้า โดยจัดจ�าหน่ายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ในปี 2559 บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตและ
แปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 122,000 ตันต่อปี และมีก�าลัง
การผลิตไก่ปรุงสุกที่ 32,000 ตันต่อปี มีโรงงานเพียง
แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท GFPT และบริษัทย่อย (“กลุ ่มบริษัท 
GFPT”) ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบ
วงจร โดยขอบเขตของการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทั 
GFPT ครอบคลมุตัง้แต่สายธุรกจิอาหารสตัว์ สายธรุกจิ
ฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่
พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจจ�าหน่าย
ลูกไก่ สายธุรกิจช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อไก่ และสายธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป

การด�าเนินธุรกิจของท้ังกลุ ่มบริษัท GFPT 
เป็นลักษณะต่อเนื่องครบวงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 
การลงทุน 98.10% ในบริษัท กรุงไทยอาหาร จ�ากัด 

BUSINESS 
OPERATIONS
การประกอบธุรกิจ

(มหาชน) (“บริษัท KT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 400 
ล้านบาท บริษัท KT ด�าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์
ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของบรษัิทฯ ผลิตภณัฑ์หลกั
ของบริษัท KT คืออาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้า 
บริษัท KT จ�าหน่ายอาหารสัตว์บกโดยเฉพาะอาหาร
ไก่ให้กับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท MKS บริษัท FKT 
และบริษัท GP ตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป ส�าหรับ
อาหารสัตว์น�้า บริษัท KT จ�าหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์
น�้าทั่วไป ในปี 2559 บริษัท KT มีก�าลังการผลิตรวม
ทั้งสิ้น 1 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์บก 1 โรง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้า 2 โรง ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีก�าลังการผลิตรวม 
599,000 ตันต่อปี และเป็นโรงงานผลิตอาหารไก่
เนื้อ 1 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีก�าลังการผลิตรวม 
512,000 ตันต่อปี นอกจากนีย้งัมฟีาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่
พันธุ์ ผลิตไข่เชื้อเพื่อจ�าหน่ายให้กับบริษัท FKT ในปี 
2559 มีก�าลังการผลิตรวมเท่ากับ 21 ล้านฟองต่อปี 
โดยมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 3 ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 
ส�าหรับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัด
แย้งกับทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ในบริษัท จีพี บรีดดิ้ง 
จ�ากัด (“บริษัท GP”) โดยมีทุนจดทะเบียน 200 
ล้านบาท บริษัท GP ด�าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่า
พันธุ์ ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อเพื่อจ�าหน่ายให้กับ
บรษัิท FKT บรษัิท KT รวมถึงลกูค้าทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ปี 2559 บริษัท GP มีก�าลังการผลิต
ลกูไก่พ่อแม่พนัธุเ์ท่ากบั 2.49 ล้านตวัต่อปี โดยมฟีาร์ม
เลี้ยงไก่ 1 ฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี



29GFPT ANNUAL REPORT 2016



30 GFPT ANNUAL REPORT 2016

บรษิทัฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบรษิทั ฟาร์มกรงุไทย 
จ�ากัด (“บริษัท FKT”) โดยมีทุนจดทะเบียน 350 
ล้านบาท บริษัท FKT ด�าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อ
แม่พันธุ์ โดยซื้อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อจากบริษัท GP 
เพื่อน�ามาเลี้ยงและผลิตลูกไก่พันธุ์เนื้อจ�าหน่ายให้กับ
บริษัท MKS ทั้งหมด ส่วนลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่ บริษัท 
FKT ได้น�าเข้ามาจากต่างประเทศ เพือ่น�ามาเลีย้งและ
ผลติลกูไก่พนัธุไ์ข่ จ�าหน่ายให้กบั บรษิทั KT และผูเ้ลีย้ง
อสิระท่ัวไปท่ีท�าฟาร์มเล้ียงไก่พนัธุไ์ข่ ในปี 2559 บรษิทั 
FKT มีก�าลงัการผลติส�าหรบัลกูไก่พนัธุเ์นือ้เท่ากบั 107 
ล้านตัวต่อปี ส่วนก�าลังการผลิตลูกไก่พันธุ์ไข่เท่ากับ 3 
ล้านตวัต่อปี โดยมฟีาร์มเลีย้งไก่พ่อแม่พนัธุเ์นือ้จ�านวน 
6 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ไข่จ�านวน 1 
ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 

บรษิทัฯ ได้ลงทนุ 99.99% ในบรษิทั เอม็.เค.เอส. 
ฟาร์ม จ�ากดั (“บรษิทั MKS”) โดยมทีนุจดทะเบยีน 550 
ล้านบาท บริษัท MKS ด�าเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
โดยรบัซือ้ลกูไก่เนือ้ทัง้หมดจากบรษิทั FKT น�ามาเลีย้ง
เองจนอายุครบ 41 ถึง 43 วัน แล้วจ�าหน่ายไก่เนื้อให้
กับบรษิทั GFPT และบรษิทั GFN (บรษิทัร่วมทนุ) ในปี 
2559 บริษัท MKS มีก�าลังการผลิตไก่เนื้อรวมเท่ากับ 
87 ล้านตัวต่อปี จากฟาร์มเลี้ยงไก่เน้ือทั้งหมด 13 
ฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯ ได้ลงทุน 99.99% ใน บริษัท จีเอฟ ฟูดส์  
จ�ากดั (“บรษิทั GFF”) โดยมทีนุจดทะเบยีน 40 ล้านบาท 
บริษัท GFF ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท GFF ได้แก่ 

ไส้กรอก ไก่ยอ และผลติภณัฑ์แปรรปูอืน่ๆ ซึง่จ�าหน่าย
ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “จีเอฟ ฟดูส์” โดยจ�าหน่าย
ผ่านศนูย์จ�าหน่าย ตลาดสด และตลาดพ่อค้าคนกลาง 
ในปี 2559 บริษัท GFF มีก�าลังการผลิตรวมเท่ากับ 
11,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่
จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด (“บริษัท McKey”) 
โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัท McKey 
ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารกึ่งส�าเร็จรูปแช่
แข็งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และมีการจ�าหน่าย
ให้ร้านแมคโดนัลด์ทั้งภายในประเทศไทยและต่าง
ประเทศ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีก�าลังผลิตรวม
เท่ากับ 25,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานอยู่ 1 แห่ง ตั้ง
อยูท่ีจั่งหวดัสมทุรปราการ ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ส่วนทีเ่หลอื
เป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับทางบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท จีเอฟพีที 
นิชิเร (ประเทศไทย) จ�ากัด (“บริษัท GFN”) โดยมีทุน
จดทะเบียน 3,014 ล้านบาท บริษัท GFN ด�าเนิน
ธุรกิจช�าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เพื่อ
จ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2559 
มีก�าลังการผลิตและแปรรูปเนื้อไก่สูงสุดที่ 67,000 
ตันต่อปี และมีก�าลังการผลิตไก่ปรุงสุกที่ 43,000 ตัน
ต่อปี มโีรงงานอยู ่1 แห่ง ตัง้อยูท่ีจ่งัหวัดชลบุร ีส�าหรบั
ผู้ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งกับ
ทางบริษัทฯ
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บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  โดย

1)  ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ส�าคัญจากการลงทุน ดังนี้

   บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม ปีที่เริ่มต้น -  
ปีที่สิ้นสุด  

บมจ. จีเอฟพีที สมุทรปราการ
1699(3)/2547 
1329(2)/2552
1051(3)/2553

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก่ 
ผลิตไก่ช�าแหละ

ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก่

2550 - 2558 
2554 - 2562
2554 - 2562

บมจ. กรุงไทยอาหาร ชลบุรี 1850(2)/2548 
1173(2)/2553

ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 
ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์

2552 - 2560 
2555 - 2563

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม ชลบุรี

1571(2)/2551
2085(2)/2551
1341(2)/2552
1470(2)/2552
1897(2)/2553
1898(2)/2553
2108(2)/2553
1674(2)/2554
2084(2)/2557
2106(2)/2553
1022(2)/2555
2107(2)/2553
2083(2)/2557
2085(2)/2557
2086(2)/2557
2576(2)/2557
2577(2)/2557
2578(2)/2557

เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ
เลี้ยงไก่เนื้อ

2553 - 2561
2553 - 2561
2554 - 2562
2554 - 2562
2554 - 2562
2557 - 2565
2557 - 2565
2557 - 2565
2558 - 2566
2559 - 2567
2559 - 2567

ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้
ยังไม่เริ่มมีรายได้

บจก. ฟาร์มกรุงไทย ชลบุรี 1187(2)/2553
1591(2)/2553

ผลิตลูกไก่
ผลิตลูกไก่

ยังไม่เริ่มมีรายได้
2556 - 2564

บจก. จีพี บรีดดิ้ง ชลบุรี 1233(2)/2557 ผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เนื้อ 2557 - 2565

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

สมุทรปราการ 2109(3)/อ/2553 ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อไก่ 2553 - 2559

บจก.จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย)

ชลบุรี
1977(2)/2552
1978(3)/2552
2258(3)/2555
2225(3)/2557

ไก่ช�าแหละและส่วนผสมอาหารสัตว์
อาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง 

เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
อาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

2553 - 2561
2553 - 2561
2556 - 2564
2558 - 2566

2)  ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า ดังนี้

   บริษัท / กิจการ จังหวัด บัตรส่งเสริมเลขที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม ปีที่เริ่มต้น -  
ปีที่สิ้นสุด  

บจก. แมคคีย์ ฟู้ด  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) สมุทรปราการ 1106/2541 ผลิตอาหารส�าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์

2541 - 2559
(ต่ออายุทุก 2 ปี)

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
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โครงสร้างรายได้ 

INCOME 
STRUCTURE

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ�านวน 16,693 ล้านบาท จากธุรกิจช�าแหละ
ไก่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ คิดเป็นร้อยละ 43.19 ธุรกิจอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 23.41 
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และจ�าหน่ายลูกไก่ คิดเป็นร้อยละ 28.03 และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูป คิดเป็นร้อยละ 5.37 ตามล�าดับ รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
28 เรื่องการเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

2557

2558

2559

ชำแหละไก�และแปรรูป ฟาร�มเลี้ยงสัตว�และจำหน�ายลูกไก�
อาหารสัตว�ผลิตภัณฑ�อาหารแปรรูป

5.08%

40.38%27.07%5.18%

 27.15% 40.36%27.41%

 27.37%

43.19%23.41%5.37%  28.03%

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวม

ชำแหละไก�และแปรรูป

ฟาร�มเลี้ยงสัตว�
และจำหน�ายลูกไก�

อาหารสัตว� ผลิตภัณฑ�
อาหารแปรรูป

2559

43.19%
28.03%

23.41% 5.37%

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที  
และบริษัทย่อย ปี 2559
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สายธุรกิจ ด�าเนินการโดย การถือหุ้น
(%)

 2557 2558 2559

รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

% รายได้ 
(ล้านบาท)

%

ช�าแหละไก่และแปรรูป GFPT 7,196.20 40.36 6,648.59 40.38 7,209.37 43.19 

อาหารสัตว์ KT 98.10 4,886.72 27.41 4,457.61 27.07 3,907.83 23.41 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ 
จ�าหน่ายลูกไก่

FKT, GP, MKS 99.99
4,840.26 27.15 4,507.21  27.37 4,679.54 28.03

KT 98.10

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป GFF 99.99 905.50 5.08 853.10 5.18 896.28 5.37 

รวม 17,828.68 100.00 16,466.51 100.00 16,693.02 100.00 

รายได้แต่ละสายธุรกิจของจีเอฟพีที และบริษัทย่อย
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MANAGEMENT 
DISCUSSION & 
ANALYSIS
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

บทวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานฉบับน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท GFPT”)  
และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และรวมถึงรายการท่ีส�าคัญท่ีมีผลต่องบการเงินท่ี
เกิดขึ้น ส�าหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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กลุ่มบริษัท GFPT เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเนื้อไก่แปรรูปแบบครบ
วงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่พันธุ์ การเลี้ยง
ไก่เนื้อ การแปรรูปเนื้อไก่ การผลิตเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า เพื่อ
จัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บรษิทั GFPT มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมแปรรปูไก่ โดยเน้น
มาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจน
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบห่วงโซ่อาหารตั้งแต่

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์จนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารให้
กับลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการรักษาความ
ได้เปรยีบในการแข่งขนัทางธรุกจิ โดยมุง่เน้นนโยบายการเลีย้งไก่ในฟาร์ม
ของกลุ่มบริษัทเองทั้งหมด และการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิด
จากการขายสนิค้า และซือ้วตัถดุบิในสกลุเงนิตราต่างประเทศโดยมกีารท�า
สญัญาซือ้-ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง
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ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจ

บริษัท GFPT มีผลการด�าเนินงานเป็นที่น่าพอใจในปี 2559 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มบริษัทเติบโต ได้แก่ 
ปรมิาณการส่งออกสนิค้าไก่แปรรปูเพิม่ขึน้ ราคาต้นทนุวตัถดุบิทีต่�า่ และส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2559 จ�านวน 16,693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227 ล้านบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.38 โดยรายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.43 ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.05 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลง

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2559 ลดลง 272 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.88 จากปี 2558 เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทในปี 
2559 มีจ�านวน 371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.20 จากปี 2558

กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ ในปี 2559 จ�านวน 1,644 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.31 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 
37.56 นับเป็นอีกปีที่กลุ่มบริษัทมีผลการด�าเนินงานที่น่าประทับใจ
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ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขายรวม 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2559 จ�านวน 16,693 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 227 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ของธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป
เพิ่มขึ้น 561 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2558 อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายอาหารสัตว์ ลดลง 550 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 12.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

โดยรายได้จากธุรกจิเนือ้ไก่แปรรปูคิดเป็นร้อยละ 43.19 ธรุกิจอาหาร
สัตว์ คิดเป็นร้อยละ 23.41 ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 28.03 
และธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 5.37

ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป

ธุรกจิเนือ้ไก่แปรรปูของกลุม่บรษิทัเตบิโตอย่างชัดเจนในปี 2559 โดย
รายได้จากธรุกจิเนือ้ไก่แปรรปู ประกอบด้วยรายได้จากการส่งออกเนือ้ไก่
แปรรปูและเนือ้ไก่สด ส่งออกทางอ้อมเนือ้ไก่ตดัแต่ง และการขายชิน้ส่วน
ไก่สดในประเทศ ในปี 2559 ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปมีรายได้คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 43.19 ของรายได้จากการขายรวม โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จาก
ธุรกิจเนื้อไก่แปรรูปจ�านวน 7,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 561 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 

กลุ ่มบริษัทมีปริมาณขายส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปจ�านวน 
28,300 ตนั เพิม่ขึน้ 6,200 ตนั หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 28.05 จากปี 2558 ส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ้นจากปริมาณส่งออกสินค้าไก่แปรรูปไปประเทศมาเลเซียและ
ประเทศญีปุ่น่ โดยเพิม่ข้ึนท้ังในส่วนของไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรปูปรงุสกุ

ธุรกิจอาหารสัตว์

รายได้จากธรุกจิอาหารสตัว์ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหาร
สัตว์บก อาหารสัตว์น�้า และอาหารกุ้ง ธุรกิจอาหารสัตว์มีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 23.41 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2559 กลุ่มบริษัท
มีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ จ�านวน 3,908 ล้านบาท ลดลง 550 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 

รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์ลดลงอย่างต่อเนือ่งจากภาวะการแข่งขนั
ที่สูงขึ้นของธุรกิจอาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์น�้าในประเทศ โดย
รายได้จากธุรกจิอาหารสตัว์ทีล่ดลงส่วนใหญ่มาจากปรมิาณขายอาหารกุง้ 
ลดลงร้อยละ 23.40 และปริมาณขายอาหารสัตว์บก ลดลงร้อยละ 8.96

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์

รายได้จากธรุกจิฟาร์มเลีย้งสตัว์ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย
ไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN (บริษัทร่วมทุน) และบริษัทมีรายได้จากการขาย
ลกูไก่ให้แก่ตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ ธรุกจิฟาร์มเลีย้งสตัว์มี
รายได้คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.03 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2559 
กลุม่บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิฟาร์มเลีย้งสตัว์ จ�านวน 4,680 ล้านบาท เพิม่
ขึ้น 173 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

ปริมาณขายไก่เนื้อให้กับบริษัท GFN เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
GFN เริม่ด�าเนนิธรุกจิในปี 2553 โดยปรมิาณขายไก่เนือ้ให้กบับรษิทั GFN 
ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

รายได้จากธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ มาจากการขายสินค้า 
ไส้กรอกไก่ และผลติภณัฑ์อาหารแปรรปูจากเนือ้ไก่ให้แก่ตลาดในประเทศ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.37 ของรายได้จากการขายรวม ในปี 2559 
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจ�านวน 896 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.06 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2558

ปริมาณขายอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ในประเทศ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อ
เนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทขยายโรงงานแปรรูปไส้กรอกไก่ เพื่อเพิ่มก�าลัง
การผลติ โดยปรมิาณขายอาหารแปรรปูจากเนือ้ไก่ในประเทศ ในปี 2559 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
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ต้นทุนขาย

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายรวมในปี 2559 จ�านวน 14,191 ล้านบาท 
ลดลง 272 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.88 จากปี 2558 เนื่องจากราคา
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง ได้แก่ ข้าวโพด และกากถั่ว
เหลือง ซึ่งลดลงร้อยละ 8.25 และ ร้อยละ 9.41 ตามล�าดับ ท�าให้กลุ่ม
บริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 85.01 ของราย
ได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 87.83 ในปี 2558 

ก�าไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีก�าไรขั้นต้นในปี 2559 จ�านวน 2,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
499 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.88 จากปี 2558 จาก
การที่กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มข้ึนต้นทุนขายรวมลดลง 
นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกของสินค้าไก่แปรรูปที่เพิ่มขึ้น เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท ในปี 2559 คิดเป็น 

ร้อยละ 14.99 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.17 ในปี 2558

รายได้อื่น

ในปี 2559 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจ�านวน 330 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.29 จากปี 2558 โดย
รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น
จากเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และรายได้จากการ
ขายไม้ยคูาลปิตสัของบรษิทัในเครอืเพิม่ขึน้ รายได้อืน่ของกลุม่บรษิทัในปี 
2559 คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 1.43 ในปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ�านวน 
1,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
6.17 จากปี 2558 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากค่า
ขนส่งออกและต้นทุนเบ็ดเตล็ดที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ของกลุ่มบริษัทในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.44 ของรายได้จากการขาย 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 7.11 ในปี 2558

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2559 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสียของกลุ่มบริษัทมีจ�านวนรวม 371 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ�านวน 122 
ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 49.20 จากปี 2558 โดยกลุม่บรษิทัมส่ีวนแบ่ง
ก�าไรเพิม่ขึน้จาก บรษิทั จเีอฟพที ีนชิเิร (ประเทศไทย) จ�ากดั (GFN) มส่ีวน
แบ่งก�าไรจ�านวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 110.70 จากปี 2558 นอกจากนี้ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (McKey) มีส่วนแบ่งก�าไรจ�านวน 236 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.77 จากปี 2558
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ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงิน ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีต้นทุน
ทางการเงิน จ�านวน 98 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 25 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 20.47 เมือ่เทยีบกบัปี 2558 จากดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลงส�าหรบัส่วน
ทีเ่ป็นเงนิกูยื้มบคุคลทีเ่กีย่วข้องเนือ่งจากเงนิต้นลดลง ต้นทนุทางการเงนิ
ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.58 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.97 ในปี 
2558 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.59 
ของรายได้จากการขาย ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 0.75 ในปี 2558

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ�านวน 205 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จ�านวน 224 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 1,150.51 เปรยีบเทียบ
กับรายได้ภาษีเงินได้ ในปี 2558 จ�านวน 19 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2558

ก�าไรสุทธ ิ

ในปี 2559 กลุม่บรษิทัมกี�าไรสทุธ ิ1,644 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 1.31 
บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจ�านวน 449 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.56 จาก
ปี 2558 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานก�าไรสุทธิ จ�านวน 1,195 ล้านบาท โดย
มีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายรวมเพิ่มข้ึน ต้นทุนขายรวมลดลง 
และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่งเพิ่มขึ้น ก�าไรสุทธิ
ของกลุ่มบริษัทในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.85 ของรายได้จากการขาย 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.26 ในปี 2558

ก�าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี  
และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA)

ในปี 2559 กลุม่บรษิทัมกี�าไรก่อนหกัค่าเสือ่ม ดอกเบีย้ ภาษ ีและค่า
ตัดจ�าหน่าย จ�านวน 3,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 710 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 29.76 เมือ่เทยีบกบัปี 2558 จากการทีก่ลุม่บรษิทัมรีายได้จากการ
ขายรวมเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น ซ่ึงท�าให้ EBITDA 
Margin ในปี 2559 อยูท่ีร้่อยละ 18.55 เพิม่ขึน้จากปี 2558 ทีร้่อยละ 14.49 

หน่วย : ล้านบาท

2557 2558 2559

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (EBIT) 1,901 1,317 1,960

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 1,001 1,065 1,131

ค่าตัดจ�าหน่าย 4 5 6

ก�าไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย  
ภาษี และค่าตัดจ�าหน่าย  
(EBITDA)

2,906 2,387 3,097

EBITDA Margin (%) 16.31 14.49 18.55

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้นที่ร ้อยละ 
16.26 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จากประสิทธิภาพในการท�าก�าไรที่เพิ่มขึ้น  
ในขณะทีป่ระสทิธิภาพในการใช้สนิทรพัย์ให้เกดิรายได้ลดลงเลก็น้อย และ
มีความเสี่ยงลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ดังนี้

DuPont Analysis 2557 2558 2559

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%) 22.09 13.15 16.26

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 12 (%) 10.67 8.00 11.74

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 1.35 1.16 1.09

ตัวคูณความเส่ียง (Equity Multiplier)  
(เท่า) (1+DE)

1.66 1.58 1.54
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ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 16,160 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 4,915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
30.41 ของสินทรัพย์รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,431 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.98 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,449 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของสินทรัพย์รวม ไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์ 528 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.27 ของสินทรัพย์รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 837 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น 1,184 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.91 จากสิ้นปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) เนื่องจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น 678 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 
323 ล้านบาท ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 10.56 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.32 ในปี 2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 
34 ล้านบาท คงที่จากปี 2558 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับที่
เหมาะสม ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.67 ของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
รวม ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 21 วัน ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 
20 วัน ในปี 2558 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ในปี 2559 เท่ากับ 
17.27 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก 17.65 เท่า ในปี 2558

สินค้าคงเหลือ 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือรวม 3,653 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
480 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.12 จากปี 2558 จากวัตถุดิบที่
เพิ่มขึ้น อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2559 เท่ากับ 70.56 เท่า 
เพ่ิมขึน้จากปี 2558 ที ่66.93 เท่า  กลุม่บรษิทัมีค่าเผือ่มลูค่าสินค้าคงเหลอื
ไม่เคลื่อนไหว จ�านวน 3 ล้านบาท และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
สิ้นปี จ�านวน 8 ล้านบาท ซึ่งรวมคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.30 ของสินค้า
คงเหลือรวม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสินค้าคงเหลือ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�านวน 5,381 
ล้านบาท ประกอบด้วย หนีสิ้นหมุนเวียน 3,198 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อย
ละ 59.44 ของหนีส้นิรวม เงนิกูย้มืระยะยาวจ�านวน 1,667 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นร้อยละ 30.97 ของหนี้สินรวม ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ�านวน 366 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.80 ของหนีส้นิรวม รายได้ค่า
เช่ารับล่วงหน้าจากบริษัทร่วมมีจ�านวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.85 ของหนีสิ้นรวมและหนีส้นิไม่หมนุเวียนอืน่จ�านวน 51 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของหนี้สินรวม   

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 152 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 2.74 จากสิ้นปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) จากการ
ทีก่ลุม่บรษิทัมกีารกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ลดลงจ�านวน 208 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เพิ่มขึ้น 144 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้นของ
กลุม่บรษัิท เป็นการกูย้มืในสกลุเงนิบาทเท่านัน้ ไม่มเีงนิกูย้มืสกลุเงนิตรา
ต่างประเทศ

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นรวมจ�านวน 
887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.96 จากปี 
2558 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า ในปี 2559 เท่ากับ 22.54 เท่า 
ลดลงเล็กน้อยจาก 23.35 เท่า ในปี 2558 กลุม่บริษัทมรีะยะเวลาการช�าระ
หนี้เฉลี่ย ในปี 2559 ที่ 16 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 15 วัน ในปี 2558    

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
จ�านวน 3,806 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 339 ล้านบาท จาก
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 208 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 
10,779 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,336 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 14.15 จาก
สิน้ปี 2558 (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558) เนือ่งจากกลุม่บรษัิทมกี�าไรสะสม
เพิ่มขึ้นจ�านวน 1,330 ล้านบาท ท�าให้มูลค่าหุ้นทางบัญชีปี 2559 เท่ากับ 
8.60 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 7.53 บาทต่อหุ้น ในปี 2558
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สภาพคล่องและความเพียงพอ 
ของเงินทุน

กระแสเงินสด

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมการด�าเนินงานเป็นจ�านวน 2,089 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 325 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 จากลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน และมีระยะเวลาหมุนเวียน
เงินสด (Cash Cycle) ในปี 2559 อยู่ที่ 10 วัน คงที่จาก
ปี 2558 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 
จ�านวน 1,613 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 227 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรจ�านวน 1,145 ล้านบาท การลงทนุในไก่ปูย่่าพนัธุแ์ละ
ไก่พ่อแม่พันธุ์จ�านวน 584 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ�านวน 757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 702 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับ ปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล 
จ�านวน 313 ล้านบาท

ดังนั้น ณ วันสิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 311 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2558 จ�านวน 282 ล้านบาท

สภาพคล่องทางการเงิน

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินท่ี
เหมาะสม เพียงพอต่อการด�าเนินงาน และมีฐานะทางการ
เงินท่ีแข็งแกร่ง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1.54 เท่า 
ลดลงเล็กน้อยจาก 1.63 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.37 เท่า ลดลงจาก 
0.53 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 0.68 
เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.67 เท่า ในปี 2558
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ระยะเวลาครบก�าหนดหน้ีระยะสัน้ท่ีมีผลต่อสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน
รวม 3,198 ล้านบาท โดยเป็นเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ�านวน 
1,931 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�านวน 887 ล้านบาท 
หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่จ�านวน 172 ล้านบาท เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบัน
การเงินครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปีจ�านวน 208 ล้านบาท 

ส�าหรับหนี้สินระยะสั้นที่จะครบก�าหนดช�าระในหนึ่งปีทั้งท่ีเป็น
เจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ระยะสั้นและภาระดอกเบี้ยจ่ายนั้น กลุ่มบริษัท 
มีผลการด�าเนินงานที่ดี มีสภาพคล่องเพียงพอ สามารถจ่ายช�าระคืน
ได้จากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนจากการ
ด�าเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.54 เท่า 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ในระดับต�่าเพียง 0.35 : 1 
อีกทั้ง ยังคงมีแหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงินคงเหลือท่ียังไม่ได้ใช้ ทั้ง
ที่เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีจ�านวน 242 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้น 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท แพ็คกิ้งเครดิต และสัญญาซื้อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า จ�านวน 6,941 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

กลุ่มบริษัท มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 
0.50 : 1 ลดลงเล็กน้อยจาก 0.59 : 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 
3,806 ล้านบาท ลดลงจาก 4,145 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558) ดังนั้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ในระดับต�่า 0.35 : 1 ลดลง
เล็กน้อยจาก 0.44 : 1 ในปี 2558 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนว่าอยู่
ในระดับที่เหมาะสม

รายจ่ายลงทุนและแหล่งเงินทุน 

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจ�านวน 
1,613 ล้านบาท โดยมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรจ�านวน 1,145 ล้านบาท 
ลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์และไก่พ่อแม่พันธุ์จ�านวน 584 ล้านบาท

การลงทุนในปี 2560 เป็นการขยายฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ และโรงงาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ไส้กรอกไก่) โดยเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท 
มาจากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืม
ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว 

กลุ่มบริษัทมีแผนการขยายก�าลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจรอย่างต่อ
เนือ่ง โดยเน้นการขยายการผลติตัง้แต่ต้นน�า้ เพือ่เป็นรากฐานส�าหรับการ
ขยายธรุกจิในอนาคต โดยมกีารตัง้งบลงทนุไว้ประมาณปีละ 800 – 1,000 
ล้านบาท ซึง่ใกล้เคยีงกบังบลงทนุในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม การ
ลงทนุดังกล่าวอาจมกีารปรบัเปลีย่นได้ตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

หน่วย : ล้านบาท

ภาระข้อผูกพัน รวม
ระยะเวลาการช�าระ

น้อยกว่า  1 ปี 1 - 3 ปี 3 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ภาระผูกพันด้านหนี้สินระยะยาว 1,875 208 67 - 1,600

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน - - - - -

ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�าเนินงาน 55 24 19 5 7

ภาระผูกพันด้านการซื้อ 100 60 40 - -

ภาระผูกพันด้านหนี้สินอื่นๆ 826 826 - - -

รวม 2,856 1,118 126 5 1,607

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน



43GFPT ANNUAL REPORT 2016

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต

ปัจจยัความเสีย่งภายในองค์กร ได้แก่ ความเสีย่งด้านสภาพคล่องทางการเงนิ ความเสีย่งด้านการตลาดและ
การขาย ความเส่ียงด้านทรพัยากรบคุคล ความเสีย่งจากความเช่ือมัน่ของผูบ้รโิภคเรือ่งความปลอดภยัของอาหาร 
ความเสีย่งจากบรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ความเสีย่งด้านการทจุรติ คอร์รปัชนั และปัจจยัความเสีย่งภายนอกองค์กร 
ได้แก่ ความเสีย่งจากการเกิดโรคระบาดในสตัว์ ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวัตถดุบิท่ีใช้ในการผลิตอาหาร
สตัว์ ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ล้วนเป็นปัจจยัความเสีย่งทีเ่ป็นอปุสรรคในการบรหิารจัดการของกลุม่บรษิทัให้มกีารด�าเนนิงานและผล
ประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะ
สมและยอมรับได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง (รายงานประจ�าปี 2560 หน้า 60)
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สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559

2557 2558 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 270 1.97 593 3.96 311 1.92

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 905 6.59 1,027 6.85 933 5.77

สินค้าคงเหลือ 3,274 23.83 3,173 21.19 3,653 22.61

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 19 0.14 16 0.11 18 0.11

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,468 32.53 4,809 32.11 4,915 30.41

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,912 13.92 2,126 14.20 2,449 15.15

ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 71 0.52 99 0.66 121 0.75

ไก่พ่อแม่พันธุ์ 407 2.96 387 2.58 407 2.52

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 369 2.68 347 2.32 360 2.23

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,146 44.74 6,753 45.09 7,431 45.98

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 299 2.18 358 2.39 373 2.31

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 65 0.47 97 0.65 104 0.65

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 9,269 67.47 10,167 67.89 11,245 69.59

รวมสินทรัพย์ 13,737 100.00 14,976 100.00 16,160 100.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,177 8.57 1,787 11.93 1,931 11.95

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 895 6.52 814 5.43 887 5.49

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงก�าหนดรับรู้ในหนึ่งปี 8 0.06 8 0.05 8 0.05

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 230 1.67 283 1.89 208 1.29

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 29 0.21 61 0.41 164 1.01

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,339 17.03 2,953 19.71 3,198 19.79

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,167 15.77 2,075 13.85 1,667 10.31

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 315 2.29 339 2.26 366 2.26

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 115 0.84 107 0.72 99 0.62

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 68 0.50 59 0.40 51 0.32

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,665 19.40 2,580 17.23 2,183 13.51

รวมหนี้สิน 5,004 36.43 5,533 36.94 5,381 33.30

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,733 63.57 9,443 63.06 10,779 66.70

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,737 100.00 14,976 100.00 16,160 100.00
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559

งบกระแสเงินสดของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559

2557 2558 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย 17,829 98.63 16,466 98.59 16,693 98.06

รายได้อื่น 246 1.37 235 1.41 330 1.94

รวมรายได้ 18,075 100.00 16,701 100.00 17,023 100.00

ต้นทุนขาย (15,336) (84.84) (14,463) (86.60) (14,191) (83.37)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,163) (6.44) (1,170) (7.01) (1,243) (7.30)

รวมค่าใช้จ่าย (16,499) (91.28) (15,633) (93.61) (15,434) (90.67)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 325 1.80 249 1.49 371 2.18

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,901 10.52 1,317 7.88 1,960 11.51

ต้นทุนทางการเงิน (145) (0.80) (123) (0.74) (98) (0.57)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 42 0.23 19 0.12 (205) (1.21)

ก�าไรหลังภาษีเงินได้ 1,798 9.95 1,213 7.26 1,657 9.73

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (18) (0.10) (18) (0.11) (13) (0.07)

ก�าไรสุทธิ 1,780 9.85 1,195 7.15 1,644 9.66

2557 2558 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,513 1,764 2,089

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,340) (1,386) (1,613)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,214) (55) (757)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (41) 323 (281)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 311 270 592

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 270 593 311
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญส�าหรับงบการเงินรวม 
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

2557 2558 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1 (เท่า) 1.91 1.63 1.54

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2 (เท่า) 0.46 0.53 0.37

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 3 (เท่า) 0.68 0.67 0.68

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 4 (เท่า) 18.21 17.65 17.27

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 5 (วัน) 20 20 21

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 6 (เท่า) 75.83 66.93 70.56

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 7 (วัน) 5 5 5

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 8 (เท่า) 22.04 23.35 22.54

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย 9 (วัน) 16 15 16

Cash Cycle 10 (วัน) 9 10 10

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น 11 (%) 13.98 12.17 14.99

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 12 (%) 10.67 8.00 11.74

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร 13 (%) 132.17 133.95 106.56

อัตราก�าไรสุทธิ 14 (%) 9.85 7.16 9.66

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15 (%) 22.09 13.15 16.26

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 16 (%) 13.30 8.32 10.56

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 17 (%) 31.52 23.25 25.92

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 18 (เท่า) 1.35 1.16 1.09

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19 (เท่า) 0.57 0.59 0.50

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20 (เท่า) 0.41 0.44 0.35

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย 21 (เท่า) 15.52 11.61 16.42

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน 22 (เท่า) 0.20 0.12 0.14

อัตราการจ่ายเงินปันผล 23 (%) 65.62 N/A* 73.38**

* บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ�านวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ  
จึงไม่สามารถค�านวณอัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558 

** คณะกรรมการบริษัท เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 จ�านวน 0.30 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560
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หมายเหตุ: 

1) อัตราส่วนสภาพคล่อง  =  สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  =  (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้าสุทธิ) / หนี้สินหมุนเวียน

3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  =  กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย

4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  =  ขายสุทธิ / ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า (เฉลี่ย)

5) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  =  360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  =  ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

7) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  =  360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า  =  ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า (เฉลี่ย)

9) ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย  =  360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

10) Cash Cycle  =  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย

11) อัตราก�าไรขั้นต้น  =  (ก�าไรขั้นต้น / ขายสุทธิ) x 100

12) อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน  =  (ก�าไรจากการด�าเนินงาน / ขายสุทธิ) x 100

13) อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร  =  (กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / ก�าไรจากการด�าเนินงาน) x 100

14) อัตราก�าไรสุทธิ  = (ก�าไรสุทธิ / รายได้รวม) x 100

15) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  =  (ก�าไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)) x 100

16) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  =  (ก�าไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)) x 100

17) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  =  ((ก�าไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)) x 100 

18) อัตราการหมุนของสินทรัพย์  =  รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

19) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  =  หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น

20) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  =  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / ส่วนของผู้ถือหุ้น

21) อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย  =  (กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน + ภาษี) /  
ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงานและลงทุน

22) อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน  =  กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน /  
(การจ่ายช�าระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)

23) อัตราการจ่ายเงินปันผล  =  (เงินปันผล / ก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) x 100
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TO BE A LEADING FOOD 
BUSINESS FOCUSING ON 

QUALITY & FOOD SAFETY
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มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  
โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  

ตั้งแต่อาหารสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภค

TO BE A LEADING FOOD 
BUSINESS FOCUSING ON 

QUALITY & FOOD SAFETY
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1      USDA Publications ; https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf 

สรุปภาวะธุรกิจการผลิตไก่เนื้อปี 2559  
และแนวโน้มปี 2560

สถานการณ์ในปี 2559

ภาวะการผลิต

ในปี 2559 ประเทศผู้น�าในการผลิตไก่เนื้อส่วนใหญ่สามารถขยาย
การผลิตเพ่ิมขึ้นโดยเป็นผลเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
และความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่เพิ่มข้ึนทดแทนเนื้อสัตว์
ประเภทอื่นเนื่องจากเนื้อไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีราคาถูกและมีไขมันต�่า
กว่าโดยเปรียบเทียบ นอกจากนั้นความต้องการบริโภคที่ยังขยายตัวได้ดี
ในประเทศอินเดียและกลุ่มสหภาพยุโรปก็เป็นปัจจัยผลักดันให้การผลิต
เพิ่มขึ้นมากในกลุ่มประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัญหาการระบาดของ
ไข้หวัดนกที่ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในบางประเทศและการผลิตที่ลดลง
ค่อนข้างมากในประเทศจนีเนือ่งมาจากการจ�ากัดการน�าเข้าไก่พนัธ์ุกท็�าให้
การผลิตโดยรวมยังเพิ่มได้ไม่มากนัก 

ในปี 2559 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อรวมของโลกมีประมาณ 89.551 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.96 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็น
ประเทศผู้ผลิตไก่เนื้อรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามมาด้วย บราซิล จีนและ
สหภาพยุโรป ตามล�าดับ 

สหรฐัอเมรกิาผลติไก่เนือ้ในปี 2559 ได้ประมาณ 18.281 ล้านตนั เพิม่
ขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 1.74 ในขณะที่บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่อันดับ 2 มีปริมาณผลผลิตไก่เนื้อราว 13.611 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 ร้อยละ 3.49 ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับ
รองลงมาผลิตไก่เนื้อได้ประมาณ 12.701 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ถึง
ร้อยละ 5.22  ในขณะที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่
อันดับ 4 นั้น ผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.41 คือผลิตได้ประมาณ 
11.071 ล้านตัน

ปริมาณการผลิตไก่เนื้อของไทยในปี 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 
2558 โดยคาดว่าปรมิาณการเลีย้งไก่เนือ้จะมปีระมาณ 1,397.472 ล้านตวั 
คดิเป็นปรมิาณผลผลติ 1.922 ล้านตนั เพิม่ขึน้จากปี 2558 ราวร้อยละ 4.372 
ปรมิาณผลติทีเ่พิม่ขึน้นีส่้วนหนึง่เป็นเพือ่ตอบสนองความต้องการบรโิภค
ที่เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับ
การทีป่ระเทศไทยปลอดจากการระบาดไข้หวดันกท�าให้ตลาดส่งออกขยาย
ตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง

BUSINESS 
OUTLOOK

2      รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำาคัญและแนวโน้ม ปี 2560, สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ; 
       http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf 
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ภาวะการตลาด

ตลาดในประเทศ

แม ้ว ่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปี 2559 จะไม่สูงมากนัก ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็นจากผลของการที่ราคาสินค้าเกษตรซึ่ง
เป็นรายได้ของคนส่วนใหญ่ตกต�่า แต่ปริมาณ
ความต้องการบรโิภคผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ในประเทศ
ก็ยังสามารถปรับสูงขึ้นได้ โดยในปี 2559 มี
ปริมาณความต้องการบริโภคประมาณ 1.262 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2.422 

ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์
ไก่เนื้อในประเทศที่ยังเพิ่มข้ึนได้นี้ ส่วนหนึ่งมี
สาเหตุเนื่องมาจากการท่ีราคาเนื้อไก่ไม่สูงมาก
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โดย
เฉพาะเนือ้สกุร นอกจากนัน้ความใส่ใจในสขุภาพ
ของผู้บริโภคจ�านวนมากท�าให้มีแนวโน้มว่าจะ
เลอืกสรรบรโิภคอาหารประเภทเนือ้สตัว์ทีมี่ไขมนั
ต�า่เช่นเนือ้ไก่มากขึน้ ประกอบกบัการแข่งขนัและ
การเตบิโตของธรุกจิฟาสต์ฟูด้ซึง่ส่วนหนึง่ต้องใช้
ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเป็นวัตถุดิบ ก็มีส่วนช่วยท�าให้
ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ
ภายในประเทศ เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ

2      รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำาคัญและแนวโน้ม ปี 2560, สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ; 
       http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf 
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เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.983 การส่งออกท่ี
เติบโตได้ดีในตลาดหลักทั้ง 2 นี้นอกจากจะเป็นผล
มาจากการท่ีสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังญี่ปุ่น
และสหภาพยุโรปได้แล้วยังเป็นเพราะการเกิดไข้
หวัดนกระบาดในหลายประเทศท�าให้ผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศไทยซึ่งปลอดจากเชื้อโรคดังกล่าวได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี

นอกจากตลาดหลักทั้ง 2 แล้ว การส่งออกไป
ยังตลาดอื่นๆ นั้นมีปริมาณการส่งออกในปี 2559 
ประมาณ 76,3273 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.383 เมื่อ
เทยีบกบัปีทีผ่่านมา คดิเป็นสดัส่วนการส่งออกร้อยละ 
10.273 ลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 11.053 ทั้งนี้ 
เนือ่งจากตลาดส่งออกหลกัคอืญ่ีปุ่นและสหภาพยโุรป
ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกรวมถึงร้อยละ 89.73 นั้นมี
ความน่าดึงดูดใจมากกว่า

ตลาดอื่นๆ

2558 2559 2560(F)

2558 2559 2560(F)

สหภาพยุโรป

41.16% 39.24% 38.16%

47.78% 50.49% 51.31%

ญี่ปุ�น

10.53%11.05% 10.27%

2558 2559 2560(F)

สหภาพยุโรป

อียิปต�

กานา
ฟ�ลิปป�นส�

เนปาล

ศร�ลังกา

ซาอุดิอาราเบีย
คูเวต

กาตาร�
บาห�เรน

โอมาน

ลาว

บรูไน

แคนาดา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส�

สิงคโปร�

แอฟร�กาใต�

ญี่ปุ�น
ฮ�องกง

มาเลเซีย

เว�ยดนาม

เกาหลี

รัสเซีย

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�เนื้อไก�ปรุงสุก

ตลาดส�งออกผลิตภัณฑ�เนื้อไก�สดแช�แข็ง

พม�า

สว�ตเซอร�แลนด�

กัมพ�ชา

การส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทยในตลาดต่างประเทศ

สหภาพยุโรป 291,513 ตัน ตลาดอื่นๆ 76,327 ตันญี่ปุ�น 375,129 ตัน
+4% +15% +1%

การส่งออก

การส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยในปี 2559 
มีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 742,9693 ตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ร้อยละ 9.093 และคิดเป็นมูลค่าการ
ส่งออกรวมราว 95,8753 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 
2558 ราวร้อยละ 7.833 อัตราการเพิ่มนี้ลดลงเมื่อ
เทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ 17.5 ในปี 2558 เนื่องจาก
ในปีดังกล่าวอัตราเพิ่มสูงมากจากอานิสงส์ของการ
ที่สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักได้
ยกเลิกการห้ามน�าเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย

ในด้านของตลาดส่งออกนั้น ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่ง
ออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อที่ส�าคัญท่ีสุด โดยในปี 2559 
ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อไปยังญ่ีปุ ่น
ประมาณ 375,1293 ตนั ซึง่เพิม่ขึน้ถงึประมาณร้อยละ 
15.273 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และสัดส่วนการส่ง
ออกไปยังญี่ปุ่นก็สูงขึ้นจากร้อยละ 47.783 ในปี 2558 
มาเป็นร้อยละ 50.493 ในปี 2559 อีกด้วย ส่วนตลาด
สหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดอันดับ 2 ของไทยนั้นการ
ส่งออกในปี 2559 มีปริมาณราว 291,5133 ตัน ซึ่ง

3      สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย http://www.thaipoultry.org/STATISTIC/tabid/248/Default.aspx 
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มูลค�า : ล�านบาท
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มูลค�าไก�แปรรูป
มูลค�าไก�สดแช�แข็ง
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ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2559* เป็นค่าประมาณการ, ปี 2560** เป็นค่าพยากรณ์

เปรียบเทียบเป็นเชิงกราฟ (มูลค่าส่งออก)
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แนวโน้มปี 2560

ภาวะการผลิต

ปรมิาณการผลติไก่เนือ้ของไทยในปี 2560 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากปี 2559 โดยคาดว่าปรมิาณ
การเลี้ยงไก่เนื้อจะมีประมาณ 1,414.532 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณผลผลิต 2.002 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ราวร้อยละ 1.222 เนื่องจากการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะเติบโตดีขึ้น 
การเตบิโตทางเศรษฐกิจท�าให้การบรโิภคภายในขยายตวัได้ด ีนอกจากนัน้ศักยภาพการแข่งขนัทีส่งู
ในตลาดต่างประเทศ ก็น่าจะท�าให้สามารถส่งออกได้ดีขึ้นด้วย ระดับอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ
ทั้งจากภายในและต่างประเทศเช่นนี้ ท�าให้ปริมาณผลิตขยายตัวขึ้นเพื่อตอบสนอง  

อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคและความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อ
การผลิตและท�าให้ผลผลิตลดลงต�่ากว่าที่คาดหมายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการแข่งขันและ
กีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้นการคาดหมายว่าราคาน�้ามันซึ่งเป็นปัจจัยการ
ผลิตส�าคัญท้ังในการผลิตและการขนส่งมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ราคาวตัถดุบิอาหารสตัว์ได้ ซึง่จะท�าให้ต้นทนุการเลีย้งไก่เนือ้สงูขึน้ตามไปด้วย

ภาวะการตลาด

ภาวะการเมืองท่ีคาดหมายว่าจะมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้และการคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกจิ
ของประเทศไทยในปี 2560 จะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าปี 2559  ซึ่งแม้จะยังไม่สูงมากนักแต่ก็น่า
จะท�าให้ตลาดของผลติภณัฑ์ไก่เนือ้ภายในประเทศสามารถเตบิโตขึน้ได้พอสมควร ทัง้นีเ้พราะโดย
ปกตแิล้วผลติภณัฑ์ไก่เนือ้จะเป็นทางเลือกหนึง่ทีดี่ทีส่ดุส�าหรบัผูบ้รโิภคทีต้่องการอาหารทีม่คีณุค่า
และราคาเหมาะสมกับค่าครองชีพ นอกจากนั้นการขยายตัวของการท่องเที่ยวซึ่งได้มีการส่งเสริม
อย่างจริงและต่อเนื่องก็ท�าให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อแปรรูปประเภทต่างๆ มากขึ้น
ด้วย ท้ังนี้คาดว่าการบริโภคภายในประเทศในปี 2560 จะมีปริมาณราว 1.294 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน
จากปี 2558 ประมาณร้อยละ 2.842   

ส่วนในด้านตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในปี 2560 นั้น มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อ
เนื่อง โดยคาดหมายว่าปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 จาก 742,969 ตัน ในปี 2559  เป็น
ประมาณ 760,000 ตนั ในปี 2560 ปัจจัยเกือ้หนนุให้การส่งออกยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัได้ต่อไปก็
คอื ภาวะเศรษฐกิจโลกทีย่งัอยู่ในช่วงคาดหมายว่ายงัเตบิโตได้ดี นอกจากนัน้การท่ีผลติภณัฑ์ไก่เนือ้
จากประเทศไทยปลอดจากเชือ้ไข้หวัดนกทีย่งัระบาดอยู่เป็นครัง้คราวในหลายประเทศกเ็ป็นปัจจยั
เสริมที่ส�าคัญ เพราะการได้รับความเชื่อถือในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารนี้ท�าให้ประเทศไทย
สามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังตลาดต่างๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

2      รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำาคัญและแนวโน้ม ปี 2560, สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ; 
       http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf 
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ปริมาณการผลิตและการบริโภคเนื้อไก่ภายในประเทศไทย

ที่มา:  รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำาคัญและแนวโน้ม ปี 2560, สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร; http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf 
หมายเหตุ: ปี 2559* เป็นค่าประมาณการ, ปี 2560** เป็นค่าพยากรณ์

ปี ผลผลิต  
(ล้านตัว)

ผลผลิต  
 (ตัน)

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ)

บริโภค  
(ตัน)

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ)

2555 1,055.13 1,446,352 6.12% 908,251 1.35%

2556 1,103.32 1,512,418 4.57% 1,008,012 10.98%

2557 1,209.52 1,657,994 9.63% 1,112,435 10.36%

2558 1,338.94 1,847,742 11.44% 1,225,968 10.21%

2559* 1,397.47 1,915,623 3.67% 1,255,623 2.42%

2560** 1,414.53 2,001,282 4.47% 1,291,282 2.84%

ที่มา: สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและการพยากรณ์
หมายเหตุ: ปี 2559* เป็นค่าประมาณการ, ปี 2560** เป็นค่าพยากรณ์

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อของไทย
ปริมาณ: ตัน  มูลค่า: ล้านบาท

ปี
ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป รวม

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

2545 336,837 24,589 127,406 16,244 464,243 40,833

2546 388,913 28,105 157,074 19,763 545,987 47,868

2547 26,137 1,725 191,739 22,408 217,876 24,133

2548 96 6 276,438 31,929 276,534 31,935

2549 2,662 97 294,295 35,742 296,957 35,839

2550 11,052 522 322,471 36,791 333,523 37,313

2551 14,367 862 387,127 54,567 401,494 55,429

2552 18,260 1,242 378,809 51,492 397,069 52,734

2553 17,054 1,147 418,005 53,805 435,059 54,952

2554 27,258 1,881 435,267 60,290 462,525 62,171

2555 89,411 6,491 462,951 64,394 552,362 70,885

2556 89,092 7,776 436,590 63,168 525,682 70,944

2557 154,759 15,653 424,707 63,324 579,466 78,977

2558 215,045 19,655 466,028 69,259 681,073 88,914

2559* 240,123 21,341 502,846 74,534 742,969 95,875

2560** 255,000 22,592 505,000 75,315 760,000 97,907
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อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์ ไก่เนื้อในปี 2560 จะขยายตัวได้จริงเพียงใดนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลทั้งทาง
บวกและทางลบต่อการขยายตัวนี้ ได้แก่ 

ปัจจัยทางลบ 
• การที่ยังคงตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ 

เป็นครั้งคราว แม้จะยังไม่เกิดปัญหานี้ในประเทศไทยก็ตาม แต่
ก็เป็นความเสี่ยงที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเฝ้าระวัง
อย่างเข้มงวด

• การเจรจาเพื่อให้สหภาพยุโรปเพิ่มโควตาน�าเข้าไก่ปรุงสุกจาก
ประเทศไทยยงัไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงได้ท�าให้แนวโน้มการส่งออก
ไก่ปรงุสกุไปยงัสหภาพยโุรปยากทีจ่ะเพิม่ขึน้ได้อกี เนือ่งจากสหภาพ
ยุโรปก�าหนดโควตาน�าเข้าไก่ปรุงสุกไว้ตายตัว และการน�าเข้านอก
โควตาต้องเสียภาษีในอัตราสูงมาก

• การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปโดยเฉพาะการออกจาก
สหภาพยุโรปของอังกฤษ อาจส่งผลทางลบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักของไก่เนื้อของไทยได้

• ต้นทุนค่าจ้างที่ค่อนข้างสูงจากผลของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
ท�าให้ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเพิ่มสูงข้ึนและลดความได้
เปรียบในการส่งออกลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งท่ีอัตราค่าจ้าง
ไม่เปลี่ยนแปลง

• ภาวะโลกร้อนทีท่�าให้มโีอกาสจะเกดิภยัแล้งข้ึนในภมูภิาคต่างๆ ของ
โลก โดยเฉพาะประเทศผูผ้ลิตวตัถดุบิอาหารสตัว์ส�าคญั อาจส่งผลให้
ผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงท�าให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และ
ต้นทุนอาหารสัตว์ต้องปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่
เนื้อต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ปัจจัยทางบวก 

• ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก 
ท�าให้ประเทศท่ีเคยห้ามน�าเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยยกเลิก
มาตรการดังกล่าว ซึ่งช่วยให้โอกาสขยายตลาดส่งออกสดใสขึ้นโดย
เฉพาะตลาดในกลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักที่
ส�าคญั นอกจากนัน้การท่ีเกาหลใีต้ได้พิจารณายกเลกิการห้ามน�าเข้า
ไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยในปลายปี 2559 ก็มีส่วนช่วยให้การส่ง
ออกขยายตัวได้ดียิ่งขึ้นด้วย

• ระบบการผลิตเพื่อส่งออกของไทยท่ีมีมาตรฐานสูง และความ
สามารถของผูส่้งออกไทยในการพฒันาผลติภัณฑ์แปรรปูจากเนือ้ไก่ 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภคในต่างประเทศ นอกจาก
จะท�าให้ผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อจากประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งใน
ตลาดญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส�าคัญและมีอ�านาจซื้อ
สูงแล้ว ยังท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะขยายการส่งออกไป
ยังตลาดอื่นๆ เช่นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน แอฟริกาใต้ 
เกาหลีใต้ และรัสเซียได้ดีอีกด้วย

• ความกดดันในการแข่งขันกับจีนผ่อนคลายลงมาก เนื่องจากจีนยัง
ไม่สามารถควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ประกอบกับการท่ีผู ้ผลิตในประเทศจีนหันมาเน้นการผลิตเพื่อ
ตลาดในประเทศมากขึ้นท�าให้การผลิตเพื่อส่งออกมีสัดส่วนลดลง 
นอกจากนั้นการที่ค่าเงินของบราซิลมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นก็ท�าให้
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบราซิลลดลงไปด้วยโดยเฉพาะใน
ตลาดญี่ปุ่น

• นโยบายด้านการน�าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ของรัฐบาลที่ค่อนข้าง
ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงมากนักช่วยให้ผู้ท�าธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ครบวงจรสามารถคาดการณ์และวางแผน
เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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INNOVATIVE  
PRODUCTION
ก้าวล้�าด้วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
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ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ท้ังภายในและต่างประเทศได้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยง จึงเป็น
สิ่งท่ีมีความส�าคัญท่ีจะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถ
อยู่รอดได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยความเสี่ยง
ต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมท้ังได้ท�าการประเมินผลกระทบที่
อาจจะเกดิขึน้ต่อบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมี
ความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมกีลไกการบรหิารงานท่ีมปีระสทิธภิาพในการ
ควบคมุมาตรฐานและคณุภาพ อกีทัง้เตรยีมการรบัมอืกบัความเสีย่งต่างๆ 
เป็นการล่วงหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถ
ด�ารงอยู่ได้ตลอดไป

ปัจจัยความเสี่ยง

RISK 
FACTORS 
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ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�าเนินตามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงของ COSO ERM Framework โดยบริษัทฯ ได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
ได้ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) 
มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตน แต่อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยความเสี่ยงเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงิน ท�าให้ไม่เป็นไป
ตามทีค่าดการณ์ และ/หรือ อาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ และอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งไม่
อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะน้ีว่าไม่มี
ผลกระทบในสาระส�าคญัต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษัิทฯ โดยปัจจยัความ
เสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรงที่บริษัทฯ ทราบและพิจารณาว่า
หากเกดิขึน้อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ซึง่มคีวามเสีย่ง 2 ส่วน ได้แก่ ความ
เสี่ยงจากปัจจัยภายในองค์กร และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร 
ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงจากภายในองค์กร เป็นความเสี่ยงที่คณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการของบรษิทัฯ จะพยายามท�าให้ลดน้อยลงหรอืหมดไปให้ได้
มากทีส่ดุ ส่วนปัจจัยความเสีย่งจากปัจจัยภายนอกองค์กร เป็นความเสีย่ง
ทีค่ณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษทัฯ ต้องพยายามก�าหนดนโยบาย
ในการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ ให้ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากท่ีสดุ 
ดังจะได้กล่าวถึงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
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1.  ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร

1.1  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

ธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง หากเกิดเหตุการณ์
ที่เหนือความคาดหมายอย่างรุนแรง อาจท�าให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เรื่องการรักษาสภาพ
คล่อง โดยมุง่เน้นการลงทนุพฒันาโครงการทีม่คีวามเสีย่งในระดบัยอมรบั
ได้ โดยมคีวามเป็นไปได้ของโครงการอยูใ่นระดับสงู นอกจากนีก้ารเตรยีม
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนไว้ ก็เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการไว้ด้วย
แล้วเช่นกัน อันจะน�ามาซ่ึงความเชื่อม่ันในการด�าเนินธุรกิจให้มีสภาพ
คล่องอย่างเพยีงพอ เม่ือเกิดเหตกุารณ์เหนอืความคาดหมายอย่างรนุแรง

1.2  ความเสี่ยงด้านการตลาด

การตลาด ถอืเป็นหวัใจในการด�าเนนิธรุกิจให้ประสบความส�าเรจ็ ดงั
นั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ยอมรับของผู้
บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ เน้นการสร้างทีมการบริหารจัดการเพื่อบริการลูกค้าตั้งแต่
ก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลงัการขายอย่างเป็นระบบ อันจะน�า
มาซ่ึงความเช่ือมัน่ของผูบ้รโิภค นอกจากนีก้ารเปิดช่องทางการตลาดและ
การขายใหม่ๆ ก็เป็นส่วนที่บริษัทฯ สามารถน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์
ได้ เช่น การตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (E – Marketing), Social media ฯลฯ

1.3   ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

การสรรหาคนดี คนเก่ง นั้นยาก แต่การรักษาคนดี คนเก่ง นั้นยาก
กว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่
ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ทั้งโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความ
สามารถ ถือเป็นแนวคิดหลักที่จะท�าให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง 
และมุง่ม่ันทีจ่ะน�าองค์ความรูม้าพฒันาองค์กรให้เจรญิเติบโตอย่างมัน่คง
และยั่งยืน เป็นการปลูกจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) รวมทัง้จติวญิญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneurial 
spirit)
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1.4  ความเสี่ยงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความส�าคัญในเรื่องความสด สะอาด ปลอดภัย ของสินค้าเนื้อไก่และสินค้าปรุงสุก
มากขึ้น ดังนั้นการด�าเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ หากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพ และ
ความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ ลดลง จากความเสี่ยงที่มีสินค้าเน่าเสีย หรือมีสารปนเปื้อน  ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต และทั้งที่เกิดจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการแปรรูป ระบบการจัดการขนส่ง 
หรอืระบบการจดัเก็บสนิค้า จนถงึผูบ้รโิภค ดงันัน้ บรษิทัฯ จ�าเป็นอย่างยิง่ต้องจัดให้มกีระบวนการท�างานทีม่ัน่ใจ
ได้ว่าผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ จะได้บริโภคสินค้าที่มีความสด สะอาด และปลอดภัย

การบริหารความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 
บรษิทัฯ ได้น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ เพือ่ให้ระบบการผลติได้มาตรฐานสากล พร้อมทัง้
สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ทัง้ระบบ ในกรณทีีต่รวจพบสิง่ผดิปกติในระหว่างการด�าเนนิการ ดังน้ันจึงสามารถ
รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตได้ทุกขั้นตอน อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
ที่น�ามาใช้ในการผลิต การตรวจรับวัตถุดิบ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง ตลอดจนการ
จัดเก็บสินค้าก่อนถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดการให้มีการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรยีน หรอืการเรยีกคืนสนิค้า (Product Recall) ในกรณทีีจ่�าเป็นอย่างรวดเรว็ เพือ่ความปลอดภัยของผูบ้ริโภค  
อีกท้ังตอบสนองผู้บริโภคและลูกค้าให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ 
ได้รับรางวัลในการประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001 ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่อง
ยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด 
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1.5  ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม ถือหุ้นใน
บริษัทจ�านวน 692,334,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.22 ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�าให้กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม
สามารถควบคมุมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการ
แต่งต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดให้
ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึง
ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้
รายใหญ่เสนอได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ค�าชี้แจงกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ เก่ียวกับเงื่อนไข  
หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้มาซึ่งผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใสและ
ยุติธรรมโดยที่ผู้มีอ�านาจบริหารจัดการธุรกิจนั้นๆ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และผลการกระท�าของตนต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทุก
ราย รวมถึงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนประชาชน

1.6  ความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชัน

การทจุรติ คอร์รปัชนั นบัเป็นปัญหาและอปุสรรคทีส่�าคญัอย่างหนึง่
ในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบริษัทฯ รวม
ถึงการพัฒนาในระดับประเทศ การทุจริต คอร์รัปชันก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดมาตรการป้องกัน และระบบควบคุมภายในที่ดี

อย่างเพยีงพอแล้ว แต่ปัญหาการทจุรติ คอร์รปัชนันัน้ยงัคงมโีอกาสเกดิขึน้
ได้ทุกเมื่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร ในเรือ่งความซือ่สตัย์สจุรติควบคูก่บัแนวทางการบรหิารด้วยความ
ระมัดระวัง พัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุของการทุจริตภายใน
บริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อเข้าถึงแนวทางการป้องกัน วิธีการตรวจสอบ และ
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งจะช่วยหยุดปัญหาการสูญ
เสียทรัพยากรของบริษัทฯ โดยไม่เกิดประโยชน์ หรือการรั่วไหลของผล
ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงควรได้รับ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน สามารถ
ควบคุมได้ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการ
ท�างาน การแบ่งแยกหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ซับ
ซ้อนจนท�าให้เกิดปัญหารอยต่อการท�างาน มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ในเรื่องจิตส�านึกการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม  
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความกล้าแสดงออกใน
การปฏิเสธเรื่องทุจริต คอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อ
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ช่องทางศูนย์รับ
เรือ่งร้องเรยีน รวมถงึมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผู้ร้องเรยีน 
มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เพื่อเป็นการส่งสัญญาณการ
เฝ้าระวังปัญหาทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง มีกระบวนการ
สืบสวน สอบสวนที่โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีความยุติธรรม มีการก�าหนด
บทลงโทษทีชั่ดเจน และเข้มงวดต่อคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ทุกระดับที่กระท�าการทุจริต คอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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2.  ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกองค์กร

2.1  ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในสัตว์

การเกดิโรคระบาดในสตัว์ย่อมส่งผลต่อความเชือ่ม่ันในการบรโิภค ถงึ
แม้ว่าโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสัตว์ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถติดต่อถึง
คนได้ แต่กส็ร้างความตืน่ตระหนกและความเชือ่มัน่ในความปลอดภัยของ
การบรโิภคเนือ้สตัว์ ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนนิงานของบริษทัฯ 
โดยเฉพาะโรคไข้หวดันกท่ีระบาดในฟาร์มเลีย้งไก่ ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระ
ทบโดยตรงต่อผลผลติของบรษิทัฯ แต่กส่็งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของ
ผู้บรโิภคอย่างมนียัส�าคญัทีจ่ะหลีกเลีย่งการบรโิภคเนือ้ไก่ได้ และหากโรค
ระบาดมีความรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการค้าขายการส่งออก
ระหว่างประเทศท่ีถูกจ�ากัดสิทธิ ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด�าเนินงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ ได้มกีารตดิตาม ดแูล และเฝ้าระวงัการเกดิโรคระบาดในสตัว์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารความเสี่ยงโดยการปรับปรุง
เทคโนโลยรีะบบการเลีย้งไก่ทีทั่นสมยั โดยจดัสร้างโรงเรือนระบบปิดปรบั
อากาศ (Evaporative Cooling System) เพือ่ป้องกันเช้ือโรคท่ีปะปนอยู่ใน
อากาศเข้ามาภายในเล้าไก่ มีการใช้นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลี้ยงสัตว์ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ตามมาตรฐานสากล การบริหาร
การจัดการ ระบบสุขาภิบาล และการด�าเนินการปรับปรุงมาตรฐานสุข
อนามัยของฟาร์ม อีกท้ังมีมาตรการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดใน
ฟาร์มเลีย้งไก่ ซึง่บรษิทัฯ ได้รับการรบัรองจากกรมปศสัุตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในเรือ่งของการปฏบิตัทิางการเกษตรทีดี่ส�าหรบัฟาร์มไก่พนัธุ์ 
สถานทีฟั่กไข่สตัว์ปีก และฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้  นอกจากนีย้งัได้มกีารพฒันา
บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรค
ให้ทนัสมยัตลอดเวลา รวมทัง้มกีารประเมนิหาปัจจัยเส่ียงของการเกดิโรค
ระบาด ตลอดจนการจัดท�าการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย

แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวลงได้จากมาตรฐาน
การผลิต แต่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม ซึ่งเป็นผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมในภาพรวม และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงความสามารถใน
การก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ส�าหรับสถานการณ์การเกิด
โรคระบาดไข้หวัดนกที่ผ่านมานั้น ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งออกไก่สด
แช่แข็งและไก่แปรรปูได้ แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ดงักล่าวได้กลบัสูส่ภาวะ
ปกติ สามารถส่งออก ไก่สดแช่แข็งได้ รวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่อนุญาตให้
น�าเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทย ทั้งไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป 
แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

 2.2 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิที่ใช้ในการ

ผลิตอาหารสัตว์

ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติอาหารสตัว์ซึง่เป็นต้น
ทุนหลักของการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด กาก
ถั่วเหลือง ปลาป่น ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการใช้และ
ปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงและฤดูกาล ประกอบกับถูกก�าหนดโดย
อุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและในประเทศไทย โดยปัจจัยที่มีผลต่อ
อุปสงค์ของวัตถุดิบเหล่านี้ นอกจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตอาหาร
สัตว์แล้ว ยังรวมถึงความต้องการน�าวัตถุดิบบางประเภทไปใช้ในการผลิต
พลังงานทดแทน ตลอดจนการเก็งก�าไรในตลาดซ้ือขายสินค้าโภคภัณฑ์
ล่วงหน้า ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลต่อความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ ในด้านอุปทานของวัตถุดิบเหล่านี้ มีความผันแปรไปตามสภาวะ
อากาศที่แปรปรวน หรือภัยธรรมชาติที่อาจท�าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือความควบคุมและคาดหมายของบริษัทฯ 
ท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ราคาของวัตถุดิบอาจมีความผันผวน ซึ่ง
หากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นจากที่บริษัทฯ ประมาณการไว้ ก็ย่อมจะส่ง
ผลกระทบท�าให้บรษิทัฯ มต้ีนทนุการผลติท้ังอาหารสตัว์และเนือ้ไก่ทีส่งูขึน้
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การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ มหีน่วยงานกลางท่ีมีความช�านาญในการจัดซ้ือวัตถดุบิเหล่า
นี้โดยเฉพาะ เพื่อท�าการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสรรหาวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในการผลิต นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดสร้างสถาน
ที่จัดเก็บวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน และมีขนาดใหญ่เพียงพอในการจัดเก็บ
วัตถุดิบเป็นระยะเวลานาน ในกรณีที่มีการคาดการณ์ว่าราคาวัตถุดิบมี
แนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีหน่วยงานวิจัยใน
การจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพเท่าเทียมมาใช้ในการผลิต รวมถึงมี
การใช้อนพุนัธ์ทางการเงินในการบรหิารความเสีย่งจากความผันผวนของ
ราคาวตัถดุบิท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ ส�าหรบัราคาอาหารสตัว์นัน้ บริษทัฯ 
สามารถปรบัเปลีย่นราคาขายอาหารสตัว์ ให้สอดคล้องกับต้นทนุวตัถดิุบ
อาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้ โดยการขออนุมัติการปรับขึ้นราคาจากกรมการ
ค้าภายใน ทั้งนี้อาหารสัตว์เป็นสินค้าท่ีหน่วยงานของรัฐควบคุมราคา
จ�าหน่าย ท�าให้การขอปรับราคาขายในบางคราวไม่เป็นสัดส่วนเดียวกัน
กับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ

2.3  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ธรุกจิทีส่ร้างรายได้ให้แก่บรษิทัฯ คอื ธรุกิจการเลีย้งสตัว์ โดยมสีนิค้า
หลัก ได้แก่ ลูกไก่มีชีวิตและผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ โดยราคาของสินค้าเหล่านี้ 
ถูกก�าหนดโดยอุปสงค์และอปุทานของตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ประกอบด้วยก�าลังซื้อ ความเชื่อมั่น รวมถึง
ความต้องการตามฤดูกาล ซึ่งหากปริมาณผลผลิตมีมากเกินกว่าอุปสงค์
ของสินค้า ย่อมส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต�่ากว่าราคาคาดการณ ์
ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาลูกไก่มีชีวิต
และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ด้วยการเพ่ิมประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ให้มีความ
หลากหลาย และเพ่ิมมลูค่าในตวัสนิค้าให้สอดคล้องตรงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามส�าหรับราคาลูกไก่มีชีวิต เนื้อไก่ และช้ิน
ส่วนไก่ กอ็าจจะอยูเ่หนอืความคาดหมายและการควบคมุของบรษัิทฯ ได้

2.4  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง

ในช่วงที่ผ่านมา ราคาน�้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก 
ซึ่งยากท่ีจะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะความผันผวนของราคาน�้ามัน
ในตลาดโลก จากความผันผวนดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต และ
ต้นทุนการขนส่งเกิดความผันแปรก่อให้เกิดผลกระทบท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ามันเชื้อ
เพลิงด้วยระบบโลจิสติกส์ โดยบริษัทย่อยมีโรงงานอาหารสัตว์ 1 แห่ง 
ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนการขนส่งของกลุ่มบริษัท ลดลง 
เนือ่งจากกลุม่บรษัิทฯ สามารถลดระยะทางการขนส่งอาหารไก่จากโรงงาน
อาหารสัตว์จากเดิมที่ อ.บางปลากด จ.สมุทรปราการ ไปยังฟาร์มเลี้ยงไก่
ของกลุ่มบริษัทที่จังหวัดชลบุรีได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถลดต้นทุน
การผลิตและการขนส่งได้เป็นอย่างมาก

2.5  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

รูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงมีความส�าคัญ โดยต้องเร่งศึกษา
และท�าความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer  Behavior) ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตอบสนองความต้องการ 
(Need) และสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุด

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อน�าผล
การศึกษามาปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลาก
หลายและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงวางแผนด้านการ
ตลาด เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานั้น 
บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการ อีกทั้งสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี
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2.6  ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ธรุกจิมกีารแข่งขนักันมากข้ึน เพราะมีผู้ประกอบการในตลาดมากราย  
แต่ละรายก็เน้นท่ีจะเพิ่มยอดขายและท�าก�าไรให้สูงขึ้น ประกอบกับการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ย่อมส่งผลให้
มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายทรัพยากร เงินทุน แรงงาน รวมถึงการ
ค้าขายระหว่างประเทศทีจ่ะมีขนาดใหญ่ขึน้ ซึง่ส่งผลให้เกดิการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ มีการน�าสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต�่ากว่าเข้ามาขายใน
ประเทศ อีกทัง้การเคลือ่นย้ายฐานการผลติไปสูป่ระเทศทีม่ค่ีาแรงถูก อนั
จะกระทบต่อรายได้และการด�าเนินการของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ ได้เตรยีมความพร้อมในการแข่งขันด้านราคา คณุภาพ และ
สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้
สามารถผลิตสินค้าได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด มีหน่วยงานที่ศึกษาและติดตามความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจาก
ประเทศสมาชกิ เพ่ือให้ได้วัตถุดิบท่ีมีราคาถูกและมีคณุภาพ มีการกระจาย 
สนิค้าและเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่าย พร้อมท้ังพฒันารปูแบบการจดัส่ง
ให้มีประสทิธภิาพ เพือ่ลดความเส่ียงด้านการบรหิารเวลาและลดความเสยี
หายในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

2.7 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ

บริษัทฯ มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการ
ส่งออกและการน�าเข้า ดังนั้นบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในด้านของการ
ส่งออก หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อแปลง
เป็นสกุลเงินบาท และในด้านการน�าเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร
สัตว์ หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น 
เช่นกัน ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีการน�าเข้าเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์
บางส่วนจากต่างประเทศ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
ใช้เครื่องมือทางการเงิน โดยมีนโยบายท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้าไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่งส�าหรับรายการค้าที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงด้านความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และยังท�าให้บริษัทฯ ทราบถึง
ต้นทุนการผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก�าหนดราคาขายมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่ง ว่าบริษัทฯ จะได้รับผล
ก�าไรตามแผนที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การท�าสัญญาดังกล่าว
ไม่ได้ประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้ใน
อัตราที่ดีกว่าตลาด เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ 
คาดการณ์ได้อย่างแม่นย�าขณะที่ท�าสัญญา
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2.8  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแส
เงินของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้วยการมีหน่วยงานที่คอยติดตามการ
เคลือ่นไหวของทิศทางของอตัราดอกเบีย้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้บรษัิทฯ 
มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ด้วยการ
ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่
เหมาะสมตามภาวะการตลาด ณ ขณะนั้น

2.9  ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

การกดีกนัทางการค้าระหว่างประเทศ  บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิธรุกจิส่ง
ออกไปยงัหลายประเทศ ปัจจบุนัแม้การกดีกนัทางการค้าระหว่างประเทศ
โดยใช้ระบบก�าแพงภาษีศุลกากรได้ลดบทบาทลงตามนโยบายการค้าเสรี
โลก แต่ประเทศผู้น�าเข้าได้มีการกีดกันทางการค้าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่
ภาษีเกิดขึ้น เช่น การก�าหนดโควตา การเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย 
รวมทั้งการก�าหนดมาตรฐานการน�าเข้าให้สูงข้ึน การท่ีจะเปิดตลาดใหม่
หรือขยายตลาดไปยังประเทศอื่น อาจไม่สามารถกระท�าได้ง่าย หรือ
อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากแต่ละประเทศ  มีนโยบายปกป้อง
อุตสาหกรรมการปศุสัตว์ของแต่ละประเทศไว้ การเปลี่ยนแปลงปัจจัย 
ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ยอดขายและความสามารถ
ในการท�าก�าไรในอนาคตของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมอย่าง
มีนัยส�าคัญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการส่งออกโดยรวม

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องในเรื่องของกฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลและข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ อันจะ
ได้น�ามาศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ
ระเบียบต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกีดกันทางการค้า เป็นความเสี่ยงที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกดิขึน้เมือ่ใด ซึง่การบริหารความเสีย่งเพือ่
ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อการด�าเนินงานอาจจะไม่สามารถด�าเนินการได้
อย่างครอบคลุม

2.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์
ภาวะโลกร้อนที่ผิดปกติในปัจจุบัน อันน�าไปสู่ภัยพิบัติต่างๆ ท้ังในรูป
แบบภัยแล้ง น�้าท่วม พายุ ฯลฯ เหล่านี้ หากเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ส่ง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ถอืเป็นความเสีย่งทีไ่ม่สามารถจัดการควบคมุ หรอืประเมนิรปูแบบ 
และระดับความรุนแรงได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น การด�าเนินการเตรียมการ
รับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกนี้ จึงเป็นการช่วยบรรเทา 
และลดระดับความรุนแรงจากผลกระทบที่บริษัทฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การบริหารความเสี่ยง

บรษิทัฯ ได้มกีารจัดเตรยีมแผนส�ารองในการด�าเนนิธรุกจิยามฉกุเฉนิ
ในกรณีต่างๆ ตามแผนแม่บทการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ก�าหนดผู้ด�าเนินการและผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ด�าเนินการติดตามข้อมูล
และสถานการณ์สภาพภูมิอากาศตามฤดูกาลต่างๆ รายงานต่อคณะผู้
บริหารอย่างสม�่าเสมอ เพื่อพิจารณาเตรียมการรับมือ และการปรับปรุง
พัฒนาแผนส�ารองอย่างต่อเนื่อง
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GOOD ANIMAL 
WELFARE
ปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
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รายการระหว่างกัน

CONNECTED  
TRANSACTIONS

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้มีการตกลงเข้าท�ารายการระหว่างกัน โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป
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มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยให้
ฝ่ายจัดการมีอ�านาจเข้าท�ารายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป 
ฝ่ายจัดการสามารถท�าธุรกรรมดังกล่าว ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าท่ี
ปราศจากอทิธิพลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่
มคีวามเกีย่วข้อง โดยใช้ราคาทีย่ติุธรรม เหมาะสม เสมอืนการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก  

ความสมเหตุสมผลของรายการ

โดยขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะยึด 
แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการท�ารายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการก�าหนด
อ�านาจของผู ้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่ก�าหนด นอกจากนั้น คณะ
กรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทาน การท�ารายการระหว่าง
กันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เก่ียวข้อง และบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นส�าคัญ ซึ่ง
มีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ในปี 2559 นั้น เป็นรายการ
ที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่าย
จัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนท�ารายการ ทั้งนี้ ส�าหรับปีสิ้น
สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
รายการระหว่างกนั โดยผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่
สอบทานแล้วและมคีวามเหน็ว่ารายการระหว่างกนั เป็นไปในทางการค้า
ปกติ และมีเงื่อนไขต่างๆ ปกติของธุรกิจ

การท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�าเนิน
การทางธุรกิจตามปกติ โดยจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นในเร่ือง
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครดั และค�านงึถึงความสมเหตุสมผล ความ
เหมาะสม ในเงือ่นไขทางการค้า เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย
ได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การท�ารายการระหว่างกันท่ี
เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติท่ี
ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง /
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส�าหรับปีสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2559
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

31 ธันวาคม 2558
(ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�าเป็น 
ของการท�ารายการ /  

เงื่อนไขการก�าหนดราคา
งบการเงิน

เฉพาะ
งบการเงิน

รวม
งบการเงิน

เฉพาะ
งบการเงิน

รวม

1. บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ�ากัด 
/ มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ขาย
2. ซื้อ
3. รายได้ค่าเช่า
4. รายได้อื่น
5. ค่าเช่า
6. ค่าใช้จ่าย

-
-
-

0.42
7.97
2.47

569.77
732.71
0.45
36.42
17.87
75.73

-
-
-

0.33
7.46
2.68

636.25
795.53

-
16.00
16.40
75.94

เป็นบริษัททีใ่ห้บรกิารเช่า
ส�านกังาน / ก�าหนดราคา
โดยผูป้ระเมนิอสิระ 
เป็นบริษัททีข่ายไก่เน้ือ / 
ก�าหนดราคาตามสญัญา 
โดยองิราคาตลาด 

2. บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ากัด /  
มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า 1.09 2.59 1.07 2.57
เป็นบริษัททีใ่ห้บรกิารเช่า
ฟาร์ม / ก�าหนดราคาตาม
สญัญาทีต่กลง

3. บริษัท ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม จ�ากัด 
/ มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ค่าเช่า
2. ค่าใช้จ่าย

-
-

0.48
5.06

-
-

0.48
-

เป็นบริษัททีใ่ห้บรกิารเช่า
ทีดิ่น เพือ่ท�าฟาร์มเลีย้งไก่ / 
ก�าหนดราคาตามสญัญาท่ี
ตกลง

4. บริษัท กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
จ�ากัด/ มีผู้บริหารร่วมกัน

1. ซื้อ
2. รายได้อื่น

-
-

1,437.81
-

-
-

1,608.26
0.02

เป็นบริษัททีมี่ความช�านาญ
ด้านการจัดหาวตัถุดิบ
ข้าวโพดในการผลติอาหาร
สตัว์ / ก�าหนดราคาตาม
ราคาตลาด

5. บริษัท เอ็ม.เค.เอส. คอนโดทาวน์ 
จ�ากัด/ มีผู้บริหารร่วมกัน

1. รายได้อื่น
2. ค่าเช่า
3. ค่าใช้จ่าย

3.13
0.36
0.03

3.13
0.36
0.03

2.45
0.35

-

2.45
0.35

-

เป็นบริษัททีใ่ห้บรกิารเช่า
ทีพ่กั / ก�าหนดราคาตาม
ราคาตลาด

6. Nichirei Foods Inc. /  
บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัทร่วม

1. ขาย
2. รายได้อื่น

1,082.60
0.65

1,082.60
0.65

600.11
0.15

600.11
0.15

เป็นบริษัททีซ้ื่อสนิค้าเนือ้ไก่
แปรรปู / ก�าหนดราคาตาม
ราคาตลาด

7. KEYSTONE FOODS(AP) LTD. /  
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม 
โดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกับบริษัทร่วม

1. ขาย 866.57 866.57 946.66 946.66
เป็นบริษัททีซ้ื่อสนิค้าเนือ้ไก่
แปรรปู / ก�าหนดราคาตาม
ราคาตลาด

8. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ากัด  (มหาชน) /  
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมโดยเป็น 
ผู้ถือหุ้นของ บจก.สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์

1. ขาย 1.25 1.25 3.40 3.40
เป็นบริษัททีซ้ื่อสนิค้าเนือ้ไก่ /
ก�าหนดราคาตามราคาตลาด

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน /  
กรรมการและผู้ถือหุ้น  
และบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้อง 
กับกรรมการและผู้ถือหุ้น

1. ดอกเบี้ยจ่าย 32.26 89.18 35.90 99.62

ตามรายงานประชุมวสิามญั
ครัง้ท่ี 1/2556 เมือ่วนัท่ี 
12 ธันวาคม 2556 มีมติ
อนมุติัให้บรษัิทฯ และบริษทั
ย่อย รบัความช่วยเหลอื
ทางด้านการเงนิจากบคุคล
ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เสริมสภาพ
คล่องให้กับบรษิทัฯ วงเงินกู้
ยมืไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
อตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 
5.50 ต่อปี ครบก�าหนดช�าระ 
มกราคม 2567 

รายการระหว่างกันในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการท�ารายการระหว่างกัน ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

ข้อ 5 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้
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เน้นใช้เทคโนโลยีและทักษะของบุคลากร

COMBINED 
TECHNOLOGY 
AND SKILL
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10%
1%

13%

55%21%
กลุ�มตระกูล
ศิร�มงคลเกษม

นักลงทุนรายย�อย
ต�างประเทศนักลงทุน

สถาบันภายในประเทศ

นักลงทุน
สถาบันต�างประเทศ

นักลงทุนไทย
รายย�อย

หมายเหตุ:  (1)  กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม มีจ�านวน 27 ราย (เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการก�าหนดลักษณะความสัมพันธ์ 
หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247) 

ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
1,400,000,000 บาท เรียกช�าระแล้ว 1,253,821,000 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,253,821,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น

SHAREHOLDING 
STRUCTURE

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน 
การถือหุ้น

1 กลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม (1) 692,334,340 55.22%

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 71,378,071 5.69%

3 NICHIREI FOODS INC. 56,716,050 4.52%

4 น.ส. วรรณงาม กิจธนามงคลชัย 40,000,000 3.19%

5 นายก้องภพ ลิมทรง 25,065,200 2.00%

6 นางเพียงใจ ชยาวิวัฒน์กุล 20,400,000 1.63%

7 CHASE NOMINEES LIMITED 13,726,624 1.09%

8 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ 12,456,300 0.99%

9 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 11,323,697 0.90%

10 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 10,683,939 0.85%

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 954,084,221 76.09%

กราฟแสดงโครงสร้างการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2559
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงาน ณ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1 นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 33,000,000 2.63%

2 นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42%

3 นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 4,134,080 0.33%

รวม 67,483,580 5.38%

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

1 นายประสิทธิ์     ศิริมงคลเกษม 33,000,000 2.63%

2 นายวิรัช            ศิริมงคลเกษม 30,349,500 2.42%

3 นพ.อนันต์          ศิริมงคลเกษม 4,134,080 0.33%

4 นางสมสิริ          อิงโพธิ์ชัย 2,500,000 0.20%

5 น.ส.วรรณี          ศิริมงคลเกษม 10,100,000 0.81%

6 นายสุจิน          ศิริมงคลเกษม 59,701,080 4.76%

7 นางปรานี         ภาคสุข 1,191,930 0.10%

8 น.ส.นิสา          ศิริมงคลเกษม 46,012,100 3.67%

9 นายขจร          ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

10 น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

11 นายเจษฎา       ศิริมงคลเกษม 37,457,000 2.99%

12 นายกิตติชัย      ศิริมงคลเกษม 37,400,000 2.98%

13 น.ส.วิวรรยา      ศิริมงคลเกษม 36,039,000 2.87%

14 น.ส.ปภิญญา    ศิริมงคลเกษม 35,350,000 2.82%

15 น.ส.วริสรา        ศิริมงคลเกษม 36,375,300 2.90%

16 นายวงศกร       ศิริมงคลเกษม 60,000,000 4.79%

17 นางชลลดา ศิริมงคลเกษม 65,000,000 5.18%

18 นายพิษณุ              ศิริมงคลเกษม 68,200,000 5.44%

19 นายจรงกิจ        ศิริมงคลเกษม 12,278,410 0.98%

20 นายจรงกร        ศิริมงคลเกษม 12,280,910 0.98%

21 น.ส.อลีนา         ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40%

22 นายอชิระ         ศิริมงคลเกษม 5,000,000 0.40%

23 น.ส.จุฑามาส    อิงโพธิ์ชัย 5,000,000 0.40%

24 นายพงศธร        อิงโพธิ์ชัย 4,959,830 0.40%

25 นายวิน              ภาคสุข 5,105,000 0.41%

26 นายวรภัทร        ภาคสุข 5,100,000 0.41%

27 บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ากัด * 200 0.00%

รวมกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษม 692,334,340 55.22%

หมายเหตุ : * บริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส จ�ากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลศิริมงคลเกษมทั้งหมด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

DIVIDEND 
PAYMENT POLICY

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ หลังหักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้ก�าหนด
ไว้ นอกจากนี ้การจ่ายเงนิปันผลจะข้ึนอยูกั่บกระแสเงนิสด สภาพคล่อง และแผนการลงทนุในอนาคตของบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม”

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั

 2554(1) 2555(1) 2556 2557 2558

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น - งบเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น) 0.38 (0.31) 0.43 0.61 (0.17)

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.33 - 0.35 0.40 0.25

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ - งบเฉพาะกิจการ (%) 85.89% - 82.14% 65.63% N/A(2)

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังหักภาษีเงินได้ และ
เงินส�ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติ และขึ้น
อยู่กับแผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของแต่ละบริษัท โดยไม่ได้มีการ
ก�าหนดอัตราขั้นต�่าแต่อย่างใด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)  
มีรายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม จ�านวน 49.00 ล้านบาท

(1) ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิงบเฉพาะกิจการปี 2554 และ ปี 2555 มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้มาตรฐานบัญชี  

ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาปฏิบัติเป็นครั้งแรกในงวดบัญชีปี 2556

(2)  บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ�านวน 0.25 บาทต่อหุ้น แต่เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ  

จึงไม่สามารถค�านวณอัตราจ่ายเงินปันผลในปี 2558

หมายเหตุ:
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มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ

FOOD 
INSPIRATION
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ORGANIZATION 
CHART
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สายงานการเง�น

สายงานจัดซื้อไก�เนื้อ

คณะกรรมการบร�ษัท

ฝ�ายผลิตไก�ชำแหละ

ฝ�ายแปรรูป

ฝ�ายผลิตภัณฑ�อาหาร

ฝ�ายวางแผน

ฝ�ายคลังสินค�า

ฝ�ายพัสดุ

ฝ�ายประกันคุณภาพ

ฝ�ายซ�อมบำรุง

ฝ�ายไฟฟ�า-เคร�่องเย็น

ฝ�ายก�อสร�าง

ฝ�ายพัฒนาคุณภาพ

ฝ�ายว�จัยและเพ��มประสิทธิภาพ

ฝ�ายระบบน้ำดี - น้ำเสีย

ฝ�ายว�จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�อาหาร

สายงานการผลิตและตลาด

ฝ�ายโรงงาน ฝ�ายขายต�างประเทศ

(รองกรรมการผู�จัดการสายงานการผลิตและตลาด)
5

(ผู�อำนวยการฝ�ายโรงงาน)8

3
(รองกรรมการผู�จัดการอาวุโสสายงานการเง�น)

4(รองกรรมการผู�จัดการสายงานจัดซื้อไก�เนื้อ)

สายงานบร�หาร
2

(รองกรรมการผู�จัดการอาวุโสสายงานบร�หาร)

9
(ผู�อำนวยการฝ�ายขายต�างประเทศ)

ฝ�ายขายภายในประเทศ
2(รักษาการผู�อำนวยการฝ�ายขายภายในประเทศ)

สายงานนักลงทุนสัมพันธ�

6

(รองกรรมการผู�จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ�)

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�

ฝ�ายการเง�น

ฝ�ายจัดซื้อไก�เนื้อ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พ�จารณาค�าตอบแทน 

ฝ�ายตรวจสอบภายในคณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�จัดการ1

รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส 2

10(ผู�อำนวยการฝ�ายตรวจสอบภายใน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานพัฒนาธุรกิจ

7

(รองกรรมการผู�จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ)

ฝ�ายบัญชี (ผู�จัดการอาวุโสฝ�ายบัญชี)

ฝ�ายธุรการ

ฝ�ายสารสนเทศ

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

ฝ�ายห�องปฏิบัติการ

ฝ�ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

ฝ�ายจัดซื้อทั่วไป

ฝ�ายจัดซื้อระวางสินค�า

ฝ�ายพัฒนาระบบงาน ERP

11

* รายนามผู้บริหารปรากฏดังรายละเอียดตารางผู้บริหาร หน้า 86
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การจัดการ

MANAGEMENT

1.   คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นายประสิทธิ์   ศิริมงคลเกษม (1) ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายวิรัช        ศิริมงคลเกษม (1)
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

3. นพ.อนันต์     ศิริมงคลเกษม (1)

กรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหาร

4. นพ.สาธิต      กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

5. นายปารเมศ   เหตระกูล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายธนาธิป    พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. นางสมสิริ      อิงโพธิ์ชัย
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

8. น.ส.วรรณี       ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายสุจิน       ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

ในปี 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 1)  คณะกรรมการบริษัท 2)  คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ คือ  
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และคณะกรรมการบริหาร 3)  ผู้บริหาร

หมายเหตุ: น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1)  เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท โดยก�าหนดให้กรรมการผู้มีอ�านาจ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน  

และประทับตราส�าคัญของบริษัท 
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2.   คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายปารเมศ เหตระกูล (1) กรรมการตรวจสอบ

3. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค (2) กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายฉัตรชัย  รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)  เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
(2)  เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)  
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นพ.สาธิต        กรเณศ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายปารเมศ    เหตระกูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายธนาธิป     พิเชษฐวณิชย์โชค กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นพ.อนันต์      ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายสุจิน        ศิริมงคลเกษม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายฉัตรชัย  รัตนาวะไล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1.  นพ.สาธิต         กรเณศ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2.  นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

3.  นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4.  น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

5.  นายฐิติ วรรณเชษฐ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

6.  นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

7.  นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ * กรรมการก�ากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ: * นายนพรัตน์ ศรีจันทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นายปารเมศ            เหตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นพ.อนันต์      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. น.ส.วรรณี      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายสุจิน        ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1. นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร

3. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหาร

4. นางปรานี ภาคสุข กรรมการบริหาร

5. นายเจษฎา     ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร

6. นายสุจิน        ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร

7. นายวงศกร ศิริมงคลเกษม กรรมการบริหาร
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3.   ผู้บริหาร
ในปี 2559 ผู้บริหาร* ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีจ�านวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – ชื่อสกุล ต�าแหน่ง

1.  นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กรรมการผู้จัดการ

2.  นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส**
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร 
และรักษาการต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายขายภายในประเทศ

3.  นางปรานี ภาคสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน

4.  นายสุจิน ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อไก่เนื้อ

5.  นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและตลาด

6.  น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

7.  น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
และเลขานุการบริษัท

8.  นายฐิติ วรรณเชษฐ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงาน

9.  นายอาทร เอื้อพอพล ผู้อ�านวยการฝ่ายขายต่างประเทศ

10. นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

11. น.ส.รัชนีกร ปวิตรปก ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ:    *  นิยามผู้บริหารของบริษัท ก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพิ่มด้วยหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

     ** ต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งรับผิดชอบงานสายงานทางการเงิน และสายงานบริหาร-ฝ่ายบัญชี 

        จึงถือเป็นผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)
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รายนามกรรมการและผู้บริหาร

จ�านวนหุ้น

ณ 30 ธ.ค. 2558 ณ 30 ธ.ค. 2559
เพิ่มขึ้น / 
 ลดลง %การถือหุ้น

ทางตรง ทางอ้อม ทางตรง ทางอ้อม

1. นายประสิทธิ์            ศิริมงคลเกษม 33,000,000 - 33,000,000 - - 2.63%

2. นายวิรชั                    ศิริมงคลเกษม 30,349,500 - 30,349,500 - - 2.42%

3. นพ.อนันต ์                ศิริมงคลเกษม 4,134,080 - 4,134,080 - - 0.33%

4. นพ.สาธิต                 กรเณศ - - - - - 0.00%

5. นายปารเมศ            เหตระกูล 50,000 - 50,000 - - 0.004%

6. นายธนาธิป             พิเชษฐวณิชย์โชค - - - - - 0.00%

7. นางสมสิริ                อิงโพธิ์ชัย 2,500,000 - 2,500,000 - - 0.20%

8. น.ส.วรรณี               ศิริมงคลเกษม 10,100,000 - 10,100,000 - - 0.81%

9. นายสุจิน                 ศิริมงคลเกษม 59,501,080 5,000,000 59,701,080 5,000,000 +200,000 5.16%

10. นางปรานี             ภาคสุข 1,191,930 - 1,191,930 - - 0.10%

11. นายกิตติชัย         ศิริมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98%

12. น.ส.วิภาวดี ศิริมงคลเกษม 37,400,000 - 37,400,000 - - 2.98%

13. น.ส.จุฑามาส        อิงโพธิ์ชัย 5,000,000 - 5,000,000 - - 0.40%

14. นายฐิติ                วรรณเชษฐ์ - - - - - 0.00%

15. นายอาทร            เอื้อพอพล 1,000 - 1,000 - - 0.0001%

16. นายธีระศักดิ์      เปี่ยมสุภัคพงศ์ 1,000 - 1,000 - - 0.0001%

17. น.ส.รัชนีกร   ปวิตรปก - - - - - 0.00%

รวม 220,628,590 5,000,000 220,828,590 5,000,000 +200,000 18.01%

หมายเหตุ: การถือหุ้นทางอ้อม โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
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นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีท่ีเริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2559

ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)

อายุ : 76  ปี

• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบุคคลอื่น
1. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย 
2. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
3. ประธานกรรมการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง 
4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 
5. ประธานกรรมการ บจก. พี.เว็ต. 
6. ประธานกรรมการ บจก. พานาแลบ 
7. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 
8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 
9. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
10. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
11. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 
12. ประธานกรรมการ บจก. จุลฉัตร

33,000,000 หุน้ หรือ 2.63%

พีช่าย นายวิรชั ศริมิงคลเกษม
พีช่าย นพ.อนนัต์ ศริมิงคลเกษม
พีช่าย นางสมสริ ิ องิโพธิช์ยั
พีช่าย น.ส.วรรณ ี ศริมิงคลเกษม
อา นายสจิุน ศริมิงคลเกษม

27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (25 ปี)

- ไม่ม ี-

( ณ 30 ธ.ค. 2559)

ประธาณคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
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การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีท่ีเริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2559

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 67  ปี

• มัธยมปลาย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงไทยอาหาร 

นิติบุคคลอื่น
1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย 
2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 
3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 
4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บรีดดิ้ง 
5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 
6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 
7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 
8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 
11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จุลฉัตร
12. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

30,349,500 หุน้ หรอื 2.42%

น้องชาย นายประสทิธ์ิ  ศริมิงคลเกษม

- ไม่มี -

( ณ 30 ธ.ค. 2559 )

27 มกราคม 2535 – ปัจจุบนั (25 ปี)

นพ.อนันต์  ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร 

อายุ : 65  ปี

• แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรจักษุแพทย์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร  

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. จีพี บรีดดิ้ง 
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. ฟาร์มกรุงไทย 
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  

บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 
6. กรรมการ บจก. พี.เว็ต. 
7. กรรมการ บจก. พานาแลบ 
8. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
9. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
10. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 
11. กรรมการ บจก. เวชผาติ์
12. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส 
13. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
14. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

4,134,080 หุน้ หรอื 0.33%

น้องชาย นายประสทิธ์ิ  ศริมิงคลเกษม

- ไม่ม ี-

( ณ 30 ธ.ค. 2559 )

27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (25 ปี)

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีท่ีเริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2559

CGC RMCNRCECBOD BODEC
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นายปารเมศ เหตระกูล

กรรมการอิสระ

อายุ : 53 ปี

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  
University of Hartford, Connecticut, USA

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูงทางด้านการเงินและการลงทุน CFA,  

the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
-ไม่มี-

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ดีเอ็นบรอดคาสท์
2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
3. กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน
4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น

- ไม่ม ี-

50,000 หุน้ หรอื 0.004%

- ไม่ม ี-

1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจบุนั (12 ปี)

( ณ 30 ธ.ค. 2559 )

นพ.สาธิต กรเณศ

กรรมการอิสระ

อายุ : 64 ปี

• วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก  
มหาวิทยาลัยมหิดล

• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
-ไม่มี-

นิติบุคคลอื่น
1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท

CG Forum คร้ังท่ี 3/2016 หัวข้อ 
“ทุจริตในองค์กร ภัยมืดท่ีป้องกันและ
ควบคุมได้” จัดโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

25 มิถุนายน 2541 – ปัจจบุนั (19 ปี)

( ณ 30 ธ.ค. 2559 )

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีท่ีเริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ปีท่ีเริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2559

อบรมสัมมนา ปี 2559

RMC NRCACCGCNRCACBOD BOD
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นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการอิสระ

• ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania
• ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
-ไม่มี-

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

( ณ 30 ธ.ค. 2559 )

1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจบุนั (9 ปี)

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีท่ีเริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ปีท่ีเริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2559

อบรมสัมมนา ปี 2559

อายุ :  52  ปี

นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย

กรรมการบริษัท

อายุ :  69  ปี

• ประถมศึกษา
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด
1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน  

บมจ. กรุงไทยอาหาร

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย
2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
4. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส
6. กรรมการ บจก. พี.เว็ต.
7. กรรมการ บจก. พานาแลบ
8. กรรมการ บจก. มินิแม็กส์ เวนเจอร์

2,500,000 หุน้ หรือ 0.20%
( ณ 30 ธ.ค. 2559 )

น้องสาว นายประสทิธ์ิ ศิรมิงคลเกษม

- ไม่ม ี-

27 มกราคม 2535 – ปัจจบุนั (25 ปี)

RMC ECBODNRCAC NRCBOD
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น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม

อายุ :  59  ปี

• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายน�าเข้าสินค้าและจัดซื้อเคมีภัณฑ์  
 บมจ. กรุงไทยอาหาร

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. พ.ีเวต็. 
2. กรรมการ บจก. พานาแลบ
3. กรรมการ บจก. มนิแิมก็ส์ เวนเจอร์

10,100,000 หุน้ หรือ 0.81% 

น้องสาว นายประสทิธิ ์ศริมิงคลเกษม

( ณ 30 ธ.ค. 2559 )

18 เมษายน 2546 – ปัจจบุนั (14 ปี)

- ไม่มี -

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซ้ือไก่เน้ือ

อายุ :  46  ปี

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University
• หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 33/2003

บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด  
 บมจ. กรุงไทยอาหาร

นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรงุไทย 
2. กรรมการ บจก. เอม็.เค.เอส. ฟาร์ม 
3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟดูส์ 
4. กรรมการ บจก. จีพ ีบรดีด้ิง
5. กรรมการ บจก. ป.เจรญิพันธ์อาหารสตัว์
6. กรรมการ บจก. พ.ีเวต็. 
7. กรรมการ บจก. พานาแลบ 
8. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจรญิพนัธ์ อมิเอ็กซ์ 
9. กรรมการ บจก. ป.เจรญิพันธ์ จี.พ.ีฟาร์ม 
10. กรรมการ บจก. กรงุไทยเพาะเลีย้งสตัว์น�า้
11. กรรมการ บจก. ป.เจรญิพันธ์โปรด๊ิวส
12. กรรมการ บจก. เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 
13. กรรมการ บจก. จุลฉัตร

64,701,080 หุน้ หรือ 5.16%

หลานชาย นายประสทิธ์ิ ศริมิงคลเกษม

( ณ 30 ธ.ค. 2559 )

18 เมษายน 2546 – ปัจจุบนั (14 ปี)

- ไม่ม ี-

ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอ่ืนในปัจจุบัน ประสบการณ์การท�างาน / ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ปีท่ีเริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ปีท่ีเริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อบรมสัมมนา ปี 2559

อบรมสัมมนา ปี 2559

การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ การศึกษา / การอบรมหลักสูตรกรรมการ

กรรมการบริษัท

RMCBOD RMC ECBOD NRC CGC
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ยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหาร 

FOOD SAFETY 
ASSURANCE
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GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

1     หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2     หลักการก�ากับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004

การก�ากับดูแลกิจการ 

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมี
คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
กลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพสทิธคิวามเท่าเทียมกันของผูถ้อืหุน้ 
และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ภาย
ใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย1 และข้อก�าหนดของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา2 (OECD) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ และก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจเกิดจากการ
ด�าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 

คณะกรรมการก�าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม�่าเสมอ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
และแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศ ทั้งภายใน (Intranet) และได้แสดง
ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gfpt.co.th ภายใต้
หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการ

จากความมุง่มัน่ในการถอืปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ี
ดีของทุกคนในองค์กร ท�าให้ในปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิทัไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน ก.ล.ต. 
เลือ่นระดบัผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ จากระดับ 
“ดีมาก” ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2558 ให้อยู่ใน
ระดับ “ดีเลิศ” ได้รับสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 
เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 5 ดวง พร้อมด้วยรางวัล Top Quartile ส�าหรับบริษัท
ที่เป็น 25% แรกของบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มบริษัทจด
ทะเบยีนทีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาทขึน้
ไป  ถือเป็นพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ในปี 2559

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1 นโยบายการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือ
หุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตน
ถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
เสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหน้า สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก�าหนดจ�านวนเงิน

ค่าสอบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในปัจจยัพืน้ฐาน
ของบรษิทัฯ อนัได้แก่ การแก้ไขข้อบงัคบับรษัิทฯ และหนังสอืบรคิณห์สนธิ 
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการก�าหนดให้มีแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการดแูลผู้ถือหุน้มากกว่า
สิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย โดยการให้สิทธิในการได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่มีนัยส�าคัญของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ ทันกาล และเพียงพอ 
เช่น ผลประกอบการ ค�าวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ผลการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ถอื จดหมายข่าวถึงผูถ้อืหุน้ เป็นต้น ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่เป็นช่องทางทีส่ามารถเข้าถงึได้โดย
ง่ายและสะดวก

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด 
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
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1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มกีารจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปีละ 1 ครัง้ ภายใน
เวลาไม่เกนิ 4 เดอืน นับแต่วันสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิทัฯ และหากมคีวาม
จ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ
เงือ่นไข กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีใช้บงัคบัจะต้องได้รบัอนมัุตจิากผู้ถอืหุน้  
บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดให้
ภายในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนการ
ลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนส�าหรับผู้ถือหุ้นในแต่ละ
ประเภท รวมถึงก�าหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ 
ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ ภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วัน ก่อนวันประชุมฯ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ 
และจะไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศ
ของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดัควบคู่ไปกับแนว
ปฏบิตัท่ีิดตีาม AGM Checklist ของ ก.ล.ต. อกีทัง้ยงัค�านงึถึงสทิธขิองผูถ้อืหุน้  
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

1.2.1 การด�าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่ง
ตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวาระ
การประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม
หลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด และได้เปิดเผยให้ผูถ้อืหุน้
ทราบอย่างท่ัวถงึ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2) บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ถึงก�าหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น วันก�าหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม และรับ
เงนิปันผล วันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงนิปันผล
ให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบทันที ภายในวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยมีราย
ละเอียดครบถ้วน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน / เวลา / สถานที่ 
ประชุม ระเบียบวาระการประชุมแยกเป็นแต่ละวาระพร้อมระบุถึง
ค�าชี้แจง เหตุผลประกอบความเห็นคณะกรรมการ และประเด็นท่ี
ใช้ในการพจิารณา พร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะทุกแบบตามทีก่ระทรวง
พาณิชย์ก�าหนด กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมถึง
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม 

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
การประชุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับท่ีได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเวลา 
21 วันก่อนวันประชุม ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
อีกทั้งให้มีการลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
รายวัน ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน  
ล่วงหน้า 8 วันก่อนการประชุม 

1.2.2 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ ก�าหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดย
จัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
หลากหลายรูปแบบ ท�าให้การเดินทางเป็นไปได้สะดวก 

2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และจัดระบบการตรวจสอบเอกสาร
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

3) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง 
สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ 
กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. หรือ ค. 
(ส�าหรับ Custodian)  ตามรูปแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก�าหนด
ไว้ หรือตามที่เว็บไซต์บริษัทฯ เผยแพร่ไว้ รูปแบบใดก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. จึงได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
รวมทั้งได้ระบุเกี่ยวกับเอกสาร / หลักฐาน ค�าแนะน�าขั้นตอนการ
มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้อย่างชัดเจน และผู้ถือหุ้นยังสามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ได้อีกด้วย 

4) บริษัทฯ จัดให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์ 
และบาร์โค้ด) และบัตรลงคะแนน (ทุกวาระ) ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล 
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล  

5) บริษัทฯ ก�าหนดให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหาร
ระดับสูงสุดฝ่ายการเงิน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อตอบค�าถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

6) บริษัทฯ ก�าหนดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งเป็นอาสา
สมคัรจากทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ (บคุคลทีเ่ป็นอสิระ) ท�าหน้าทีผู่แ้ทนของ
ที่ประชุมเพื่อเป็นสักขีพยาน ในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น 

7) บรษัิทฯ จดัให้มกีารลงมตเิป็นแต่ละรายการ เช่น ในวาระของการแต่ง
ต้ังกรรมการ ผูถื้อหุน้สามารถลงมติเลอืกต้ังกรรมการเป็นรายบคุคล

8) บรษิทัฯ แจ้งหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการด�าเนนิการประชมุผู้ถอืหุน้ ขัน้ตอน
การออกเสียงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน โดยให้สทิธิ
แก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ให้ผู้
ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม

9) ประธานในท่ีประชุมมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตั้งค�าถามต่อท่ี
ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ ได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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10) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างชัดเจนและโปร่งใส

11) บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส�าคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

1.2.3 การด�าเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

2) บริษัทฯ จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระส�าคัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อน�าส่งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

3) บริษัทฯ เผยแพร่การบันทึกภาพพร้อมเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ แยกเป็นแต่ละวาระ เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559

บรษัิทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบยีบวาระและช่ือบคุคลล่วงหน้า เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการและเสนอ
ค�าถามเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2558 และเมื่อครบก�าหนดเวลา
ดงักล่าว พบว่า ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอระเบียบวาระ หรอืเสนอชือ่บุคคล หรอืส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชมุ 

ในวนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2559 บรษิทัฯ ได้เผยแพร่มตคิณะกรรมการบรษัิท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ในวันท่ี 8 
เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 
และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน  2559



100 GFPT ANNUAL REPORT 2016

บรษิทัฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2559 
และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัท่ี 
1 มีนาคม 2559 นับเป็น 38 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มอบหมาย
ให้บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีน
หลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 นับเป็น 21 วันก่อนวันประชุม 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 
เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนน
พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โดยมีผู้ถือ
หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจ�านวน 441 ราย นับ
เป็นจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 864,629,957 หุ้น คิดเป็น 68.96% ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ซึ่งภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้มี
การเผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระภายในวัน
ทีป่ระชมุ อกีทัง้ บรษิทัฯ มกีารเผยแพร่รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ�าปี 2559 พร้อมภาพและเสียงที่บันทึกการประชุม ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันท่ี 
22 เมษายน 2559

จากการด�าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจ�าปี 2559 ดัง
กล่าว บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
(AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 
100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 5 อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่

ปี 2555 เป็นต้นมา ท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Investors’ 
Choice Award ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2559 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้
รับคะแนนคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) เต็ม 100% เป็น
เวลา 5 ปี ต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม ทัง้รายใหญ่และรายย่อย และไม่มผีูถ้อืหุน้ 
ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

2.1  มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไม่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อป้องกันการกระท�าอันไม่เป็นธรรม
เกีย่วกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์จากบคุคลซ่ึงรูห้รอืครอบครองข้อมลูภายใน 
โดยได้ก�าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และข้อปฏิบัติในการ
เก็บรักษาข้อมูล และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานเมื่อแรก
เข้าท�างาน โดยสรุปสาระส�าคัญ ดังนี้
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3  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดย
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษา
ด้านอื่นๆ และผู้ประเมินทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือที่ได้รับครอบครอง หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทย่อย หรือ
บริษัทในเครือ ตลอดจนบุพการี พี่ น้อง บุตร ญาติสนิท และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย เป็นต้น

นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน บคุคลทีอ่ยูใ่นฐานะทีส่ามารถ
รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ3 อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ และบุคคลตามมาตรา 243 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามใกล้ชดิของบคุคล
ตามมาตรา 243 ห้ามด�าเนินการเปิดเผย เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์จาก
การที่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือ
การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้เปิด
เผยต่อสาธารณชนหรอืตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือการเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการกระท�าผิด
ตามมาตรา 240 และมาตรา 242 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่
ส�าคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลความลับเก่ียวกับบริษัทฯ และผู้
มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้อย่างเข้มงวดที่สุดและอยู่ในวง
จ�ากดั โดยไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกีย่วข้องทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 
หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ แม้จะ
เกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการท�างานกับบริษัทฯ แล้วก็ตาม 
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญถูกเปิดเผย กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ 

• บุคคลภายนอกซ่ึงมีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้
ข้อมูลภายในที่ส�าคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษา
ความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล
เหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและข้อมูลภายใน
ท�านองเดียวกับบุคลากรของบริษัทฯ

• การเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญทางธุรกิจต้องเป็นไปโดยบุคลากร
ของบริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจหน้าที่ เมื่อได้รับค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลที่
ส�าคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ควร
แนะน�าให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลท่ีอยู่ในฐานะที่สามารถรู้
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นผู้ทีม่คีวามใกล้ชดิของ
บุคคลตามมาตรา 243 ห้ามน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ งบการเงิน 
หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยัง
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันน�ามาซึ่งผลประโยชน์
ของตนเองและผู้อื่น

• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่อยู่ในฐานะที่สามารถรู้
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ
บุคคลตามมาตรา 243 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2559 (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 244 พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้
ชิดของบุคคลตามมาตรา 243 ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�าคัญ ห้าม
ท�าการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และภายใน 24 ช่ัวโมงหลงัจากการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (Blackout Period) 

• หากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ที่ส�าคัญ คนใดกระท�าผิดวินัย หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทาง
ที่จะท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย จะได้
รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

• บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามค�านิยามของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจ�านวนหลัก
ทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง (คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่
กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่
ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส�านักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการ
บริษัทรับทราบเพื่อจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�านวน
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�าเสนอ
ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป และให้มี
การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจ�าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)  

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการใช้
ข้อมลูภายใน หรอืมกีารซ้ือขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายในแต่อย่างใด 

อกีทัง้ กรรมการและผูบ้รหิารได้มกีารปฏบิติัตามข้อพงึปฏบิตัภิายใน
คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ ในการแจ้งข้อมลูเกีย่วกบัการจะซือ้จะขายหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย อย่างน้อย 1 วัน และภายหลัง
การซือ้ขาย หรอืด�าเนนิการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ ได้มกีาร
ปฏบิตัติามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
มีมติอนุมัติปรับปรุงมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และอนุมัติให้
ก�าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในข้ึนใหม่ตามท่ีคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการได้พจิารณาน�าเสนอเพือ่รองรบักับพระราชบัญญตัหิลกั
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 59, 240, 
241, 242, 243 และ 244 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 
เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อไป
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2.2 การก�ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิซึง่อาจเกดิสถานการณ์ท่ีมผีลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุ
ระดับ ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ดังนั้น 
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด
แนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

2.2.1 การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า 
คู่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใด อันเนื่องจากการท�างานในนามบริษัทฯ

2.2.2 การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของก�านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า
ของบรษัิทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพือ่ให้ได้มาซึง่ธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลีย้งรบัรองทางธุรกจิตาม
ประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้ ได้ถูกน�าไป
ใช้เป็นพื้นฐานการก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏภายใน
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2.2.3 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัทฯ 

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีอ�านาจจัดการในกิจการที่แข่งขัน
กับธุรกิจของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ยกเว้นการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาก�าไร ทั้งนี้ การด�ารงต�าแหน่ง
ดังกล่าว จะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
ต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
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2.2.4 การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การท�าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาท�างานของบริษัทฯ และ
ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน 
ดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม

2.2.5 การท�าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การท�าธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว  
ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริษัทฯ ก่อนเข้าท�ารายการ อีกท้ังห้ามกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท�ารายการหรือ
กระท�าการใดๆ ในนามบริษัทฯ ผู้ท�ารายการในนามบริษัทฯ มีหน้าที ่
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานหรือไม่ ก่อนท�ารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์เร่ือง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัท 
จดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั” ภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2.2.6 การท�ารายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้าท�า
รายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณา และอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามล�าดับ โดยการ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธี
การ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยถือเสมือน
หนึ่งเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Fair and Arm's Length 
Basis) มกีารก�าหนดราคาตามการด�าเนนิธุรกิจปกต ิและค�านงึถงึประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
รายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้มีการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) 

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีเหตุการณ์ที่กรรมการ ผู้บริหาร 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประพฤติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่าง
กันแต่อย่างใด

2.3  การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ4 มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายการมีส่วนได้เสีย รายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการที่เก่ียวกับการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน�า
เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุก
ครั้งก่อนท�ารายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณา 
หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติในวาระท่ีเก่ียวกับการมีส่วนได้เสีย
ของตน ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งส�าเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันท�าการ  นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

4   รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
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ผู้ถอืหุน้ : บรษิทัฯ มุ่งม่ันในการสร้างความเตบิโตและผลตอบแทนทีด่ใีห้ผู้ถอืหุน้อย่างต่อเนือ่ง โดยค�านงึถงึสภาวะ
ความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต เพือ่ให้เกดิการเพิม่มลูค่าให้แก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว

พนักงาน  :  บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม เพือ่ให้พนกังานได้รบัผลตอบแทนและสวสัดกิาร
ทีเ่หมาะสมและยตุธิรรม มกีารพฒันาศกัยภาพอย่างสม�า่เสมอ มคีณุภาพชีวติทีดี่ มกีารดูแลสขุอนามยัและความ
ปลอดภัยในการท�างาน และเคารพในสทิธิส่วนบคุคลของพนกังานทกุคน

ลกูค้า : บริษัทฯ มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษา
สัมพนัธภาพท่ียัง่ยนื รวมท้ังยงัจัดให้มรีะบบการควบคมุดแูลการปฏบิตัติามข้อตกลงท่ีได้ให้ไว้กับลกูค้าอย่างเคร่งครดั 
และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คูค้่า : บรษิทัฯ มุ่งม่ันในการปฏบิตัต่ิอคู่ค้าอย่างยตุธิรรมและเสมอภาค เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถอืซึง่กนัและกัน และ
จดัให้มรีะบบการควบคมุดแูลมใิห้มกีารน�าข้อมลูของคูค้่าไปเปิดเผยหรอืน�าไปใช้เพือ่ด�าเนนิธุรกิจโดยวธีิทีผ่ดิกฎหมาย 
รวมถึงการคดัเลอืกคูค้่าท่ีมีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยพจิารณาจากการวางกลยทุธ์ทางธุรกจิของคูค้่าทีส่อดคล้องกบั
กลยทุธ์ทางธรุกิจของบริษทัฯ

เจ้าหน้ี : บรษิทัฯ มุ่งม่ันในการปฏบิตัติามเงือ่นไข ข้อก�าหนดของสญัญา และพนัธะทางการเงนิอย่างเคร่งครดั ทัง้ใน
เรือ่งการช�าระคนืหนี ้เงนิกู้ยมื ดอกเบ้ีย โดยเฉพาะเร่ืองเงือ่นไขค�า้ประกนัต่างๆ รวมถงึกรณทีีเ่กดิการผดินดัช�าระหนี้

คูแ่ข่ง : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสร ีไม่กระท�าผดิกฎหมายหรอืขดัต่อจรยิธรรมธรุกจิ และจะไม่กล่าวหาคูค้่าในทางเสือ่มเสยีโดยไม่มข้ีอมลูจรงิ

ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม : บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการด�าเนนิธุรกิจทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม เป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม ควบคูก่บัการเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื โดยส่งเสรมิให้คนในองค์กรตระหนกัถงึการดแูลพฒันา 
สร้างจติส�านกึ และรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถงึการร่วมกจิกรรม และการเปิดรบัฟังความคิด
เหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสงัคมในทกุๆ ส่วน เพือ่ให้เกดิแนวทางร่วมกนัในการด�าเนนิธุรกจิทีย่ัง่ยืน
เคยีงคูไ่ปกับการพฒันาชุมชนสงัคม และสิง่แวดล้อม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1  นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความส�าคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ รวมถึง
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยได้มีการก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ดังนี้

ทัง้นี ้ข้อมลูการด�าเนนิการ การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี เรือ่งการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ของบรษิทัฯ ในปี 
2559 ที่ผ่านมา ปรากฏดังรายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.gfpt.co.th) หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการ
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3.2  ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จากผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ   
ทางอีเมล์   : independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร   : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อกรรมการบริษัท 
ทางอีเมล์   : bod@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : กรรมการบริษัท
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
ทางอีเมล์   : cg@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการ หรือช่องทางอื่นใด ท่ีได้รับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ จากผู้มส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะท�าการพจิารณาเบ้ืองต้น
ว่า เรือ่งทีไ่ด้รับร้องเรยีนเข้าข่ายประเภทใด หากเรือ่งทีร้่องเรยีนเก่ียวข้อง
กับหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วย
งานท่ีรบัเรือ่งร้องเรยีน จะด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูเพือ่น�าเสนอต่อคณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการพิจารณาด�าเนินการ รวบรวมหลักฐาน สืบค้น
ข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือหากข้อร้องเรียนดัง
กล่าวเข้าข่ายการกระท�าผิดทุจริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) 
หน่วยงานที่รับเรื่องจะด�าเนินการประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจ
สอบภายในร่วมด�าเนินการ และน�าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาต่อไป 

ส�าหรบัข้อร้องเรยีน และ/หรอืการแจ้งเบาะแสของพนกังาน บรษัิทฯ 
มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องท่ีพนักงานร้องเรียน โดยพิจารณา
ว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท�าผิด

หรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�าหนดบทลงโทษ
ส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง โดยเพื่อ
เป็นการสร้างความเช่ือมั่นในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของ
ผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลาก
หลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบ Online 
Intranet ของบรษัิทฯ หรอืแจ้งโดยตรงผ่านทางอเีมล์ หรอืส่งเป็นจดหมาย
ผ่านไปรษณย์ี ไปยังหน่วยงานท่ีบรษัิทฯ ก�าหนดความรบัผิดชอบ ท้ังฝ่าย
ทรพัยากรบคุคล และ/หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่มรีายละเอยีดก�าหนด
ภายในคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิของบรษัิทฯ ซึง่พนกังานทกุคนมหีน้าทีต้่องรบั
ทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเข้าเป็นพนักงานใหม่แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และ
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้ที่แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่า บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ/หรือ
ผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
รวมถึงเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่อง
และการสอบสวน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น 

ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระท�า
ผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระท�าผิด
จริยธรรม หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่อง
มาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากการก�ากับดูแลกิจการที่ผิดพลาด
ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน 
สิทธิของผู้บริโภค และการด�าเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงิน5 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วย
งานอื่นของรัฐ 

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่มีประวัติการส่ง
รายงานตามมาตรา 56 ทั้ง แบบ 56-1 และแบบ 56-2 และรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้า

4.2  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยเผยแพร่ข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) รายงานประจ�าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gfpt.co.th) ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง “Subscribe to 
our news” ภายในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทัว่ไปสามารถรับข้อมลูข่าวสารท่ีบริษทัฯ 
มีการอัพเดทอย่างสม�่าเสมอ

4.3  นโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ข้อมูลข่าวสาร สื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม ไม่
บิดเบือนความจริง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

4.4  หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ท�าหน้าที่รับ
ผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
ประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประชุมแถลงข้อมูลผลการด�าเนินงานในแต่ละ
ไตรมาส การประชุมร่วมนักวเิคราะห์ การประชมุทางโทรศพัท์ การท�าโรดโชว์ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
อกีทัง้ บรษิทัฯ ได้จดัท�าค�าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
เป็นรายไตรมาส และวารสารนกัลงทนุ เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์บรษิทัฯ 
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจผลประกอบการได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ 
ต้องอยูบ่นพืน้ฐานข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ ถกูต้อง และปฏบิติัด้วยความระมดัระวงั ผูท้ีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้องหรอืได้รบัมอบ
หมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิง
บริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ที ่โทรศพัท์ 0 2473 8000 หรอืที ่www.gfpt.co.th 
หรือที่อีเมล์ ir@gfpt.co.th

5     ข้อมูลขั้นต่�าของบริษัท ที่ระบุใน หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 หมวดที่ 4 ข้อ 2
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ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้รับการประเมิน
จากนักวเิคราะห์หลักทรพัย์ทีเ่ข้าร่วมประชมุนกัวเิคราะห์ โดยผลการประเมนิอยูใ่นระดบัด ีทัง้น้ี กจิกรรมนกัลงทนุ
สัมพันธ์ของบริษัทฯ ปี 2559 สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2559 จ�านวนครั้ง

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4

การเยี่ยมชมกิจการ (Plant / Company Visit) 1

การพบปะนักลงทุนต่างประเทศ (Roadshow) 1

การพบปะนักลงทุนในประเทศ (Local Roadshow) 7

การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (One on One Meeting) 41

และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 240, 241, 242, 243, 244 และ 
296 ซ่ึงประกาศใช้เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 ลว. 
15 ธ.ค. 59 ได้ขอให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ผูม้อี�านาจหน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศ 
และพนักงานผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด ท�าการศึกษา รับทราบและปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุง
ใหม่ดังกล่าวนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและนโยบายการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์

ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลในปัจจุบัน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�านวนอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน 

2) คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

3) คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.4/2552)

4) คณะกรรมการบรษิทัต้องมคีวามหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่
เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในธรุกจิ หรอือตุสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการอยู่ 
โดยไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

5) ประธานกรรมการบรษัิทต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน หรอืสมาชกิในคณะกรรมการชดุย่อย และไม่เป็น
บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

 ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีกรรมการจ�านวนทั้งหมด 9 ท่าน  
ประกอบด้วย

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�านวนคณะกรรมการบริษัท) 

• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�านวนคณะกรรมการบริษัท) 

• กรรมการอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�านวนคณะกรรมการบริษัท)
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5.1.2  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท

1) กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ที่ก�าหนดใน มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535; มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2551; ข้อก�าหนดของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การก�าหนดลักษณะขาดความ
น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ 

2) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจ
ในลักษณะการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ 
ด�าเนนิกจิการอยู ่อกีทัง้มปีระวตักิารท�างานด ีมคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ 
และจริยธรรมที่ดีงาม

3) กรรมการบรษัิท (รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการซึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ) ต้อง
ไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูสดุในบรษิทั
มหาชน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยเกิน 3 บริษัท

4) กรณีที่กรรมการบริษัทมีการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้
บริหารในบริษทัอืน่ท่ีมิใช่บรษิทัย่อย หรอื บรษิทัร่วม จะต้องรายงาน
ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งให้บริษัทฯ ทราบด้วย

5.1.3  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต้องมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีใน
อนาคต โดยก�าหนดให้เข้มข้นกว่าข้อก�าหนดของนิยามกรรมการอิสระ 
ของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. ก�าหนดร้อยละ 1) 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา 
ที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั หรอืนติิบุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งกบับรษิทัฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รบัการแต่ง
ตั้งเป็น กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่มคีวามสัมพันธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะ
ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 
กับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะ ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่

น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�า
รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 
ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ท่ีมตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่าตามวธิกีารค�านวณ มลูค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยนบัรวมผูท้ีเ่กีย่วข้องด้วย) ผูม้อี�านาจควบคมุ 
หรือหุ้นส่วน ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ สงักดัอยู ่ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้
รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นยั ในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการ 
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว 
กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ให้ตดัสนิใจ
ในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บริษัท
ย่อยล�าดบัเดยีวกนั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดย
ไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
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5.1.4  คุณสมบัติต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายให้ประธานคณะกรรมการมคีณุสมบติั ดังนี้ี้

1) เป็นผู้มีอาวุโส

2) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ

3) เป็นที่ยอมรับของกรรมการ

5.1.5  วาระการด�ารงต�าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งอยู่ใน
ต�าแหน่งนานที่สุดออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้า
ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ 

โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ผู้ที่ได้รับการเสนอพิจารณาแต่งตั้ง
จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 ราย 
จากจ�านวนคณะกรรมการสรรหาฯ 5 ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะ
เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าจ�านวนกรรมการที่ครบก�าหนดวาระ และคณะ
กรรมการบริษัทจะพิจารณาน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
แต่งตั้ง โดยบริษัทฯ มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ง
ตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
เรียงตามล�าดับ จะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจะแต่งตั้ง
เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับ
เลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากัน เกินจ�านวนกรรมการทีจ่ะ
พึงมี ให้ประธานทีป่ระชมุออกเสยีงได้เพ่ิมขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงช้ีขาด

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ต้อง
ห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ 
การแต่งตัง้ดงักล่าวต้องผ่านมตอินมุตัขิองคณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.1.6  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนี้

1) คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย 

2) ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ โดยมี
กรรมการผู้จัดการ เป็นหวัหน้าและผูน้�าคณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ใน
การบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด โดยครอบคลุม
เรื่องต่างๆ ดังนี้

• บริหารจัดการและควบคุมการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ

• พจิารณาแผนการลงทุนในธรุกจิต่างๆ น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

• มอี�านาจในการท�านติิกรรมผูกพนับรษัิทฯ ตามขอบเขตท่ีก�าหนด
ไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอ�านาจ
อนุมัติด�าเนินการ

• การด�าเนินการใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการและ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการ
ผู้จัดการน้ัน จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วง
ที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการ 
สามารถอนมุัติรายการทีต่นหรือบคุคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง มสี่วนได้เสีย 
หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอืน่ใดกบัทางบรษิทัฯ 
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้ โดย
การอนมุตัริายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1.7  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
           ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บรษัิทฯ ก�าหนดให้มกีารแยกต�าแหน่งระหว่างประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการออกจากกัน ดังนี้

1) ประธานกรรมการ

• เป็นผูน้�าของคณะกรรมการบรษิทัในการก�าหนดนโยบาย ทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงก�ากับดูแลการบริหารงาน
ของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

• เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ

• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

2) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทน�า
มาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ จงึเป็นบคุคลคนละ
คนกัน โดยทัง้สองต�าแหน่งต้องผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษัิท 
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
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5.2  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 

        คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการให้ครอบคลมุ

ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มี
ความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) รักษาผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดย
ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องท่ีส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ 
แผนธุรกิจ แผนการเงินและการระดมทุน ความเสี่ยง แผนงาน และ
งบประมาณ เป็นต้น และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็น
ประจ�าทุกปี

3) ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ รวมถงึ การระดมทนุ การ
บริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และก�ากับดูแล

4) ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามนโยบายและแผนที่
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) พิจารณาอนุมั ติหรือให ้ความเห็นชอบต ่อรายการท่ีมีสาระ
ส�าคัญ เช ่น การอนุมัติใช ้วงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 
การกู ้ยืม การค�้าประกัน โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัท
ย ่อย เป ็นต ้น โดยให้เป ็นไปตามกฎระเบียบข ้อบังคับของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมาย และข้อบังคับหรือ 
ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินก ่อนน�าส ่งตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย

7) จัดให้มีระบบบัญชี และการายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
ที่เชื่อถือได้

8) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ท้ัง
ด้านการด�าเนินงานและการรายงานทางการเงิน ที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่
ส�าคัญได้

9) ก�ากับดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลท่ี
ส�าคญั อย่างครบถ้วน ถกูต้อง และเพยีงพอ และจัดให้มช่ีองทางการ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 
อย่างเหมาะสม

10) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และก�าหนดแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่

11) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ

12) จัดให้มีแผนงานการสืบทอดงาน (Succession Plan) และแผน
งานการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน กรรมการและผู้บริหาร อย่าง
ต่อเนื่อง 

13) คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ 
ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

14) คณะกรรมการมีอ�านาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือ 
หลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะ
กรรมการได้ โดยในการมอบอ�านาจนัน้จะต้องอยูใ่นภายใต้ขอบเขต
แห่งอ�านาจของคณะกรรมการ และก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน
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5.3  คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบรษิทั ได้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพือ่
ช่วยศึกษากลั่นกรอง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องอาศัยความเป็นกลาง ในการ
วินิจฉัย อีกทั้งได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการในแต่ละชุด โดยก�าหนดให้สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะ
กรรมการชดุย่อยเป็นกรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการชดุย่อย
เป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�านวน 5 ชุด คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5) คณะกรรมการบริหาร

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 
ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ
การเงิน

3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

4) คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ 
จ�านวน 1 คน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการตรวจสอบท่ีพ้นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากบัระยะเวลา
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท 
เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทีเ่ข้าด�ารงต�าแหน่งแทน
นัน้จะอยูใ่นต�าแหนง่ได้เพียงเท่าวาระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมการซึง่
ตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูล  
และการสอบบัญชี

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2) พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ ในกรณทีีเ่กิดรายการท่ีเกีย่ว
โยงกนั หรือรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มคีวาม
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ และดูแลการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
และโปร่งใส 

3) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี
ของบริษัทฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และระบบบริหารความเสี่ยง

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

• ความเหน็เก่ียวกับรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการท�ารายการระหว่างกัน

• ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

• ความเหน็เกีย่วกบัรายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเป็นอิสระเพียง
พอ เพื่อท�าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการเสนอเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชีได้

5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของผู้สอบบัญชี

ด้านการตรวจสอบภายใน

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และ
ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอ เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

2) ก�ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ก�าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพ่ือ
ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ มคีวามรดักมุ เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ

3) ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท้ังในระดับ
นโยบายและระดับการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
กฎบตัร ความเป็นอสิระ รวมท้ังขอบเขตและแผนการตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

4) จัดให้มีการสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน 
โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality 
Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี

5) พจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และงบประมาณ
ที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ 

6) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมท�าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในได้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1) ให้ความเหน็เกีย่วกับนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท 

2) สอบทานการควบคมุ ตดิตาม และประเมินผลการบรหิารความเสีย่ง 
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนด 

3) พิจารณาผลการทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ
จัดการความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

ด้านอื่นๆ

1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ และ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตามกระบวนการรับแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blowing) จากช่องทางต่างๆ รวมถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
ด้วย 

4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็น
คราวๆ ไป

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
กรรมการบริษัท จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และอย่างน้อย 3 คน 
ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้ง
พนักงานของบริษัทฯ จ�านวน 1 คน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มวีาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการ
ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจ�าเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ

2) ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะ
กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู ้จัดการ ผู ้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มี
ต�าแหน่งว่างลง เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การ
สรรหา ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ของ
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น ระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู ้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ท�าเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีพในท�าเนียบ IOD  
(IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

5) ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

6) จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส�าหรับต�าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อน�าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7) ก�าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ�าทุกปี เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท

8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร เป็นประจ�าทกุ
ปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
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9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเองเป็นประจ�าทุกปี และรายงาน
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1) ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อืน่ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อย และผู้
บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน�าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติ แล้วแต่กรณี

2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ

3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผย
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดท�ารายงานการก�าหนดค่า
ตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.3.3  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ จ�านวน 7 คน ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน 

3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการสามารถแต่งตั้งพนักงานของ 
บริษัทฯ จ�านวน 1 คน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ ทีพ้่นต�าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) กรรมการก�ากับดูแลกิจการ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับระยะ
เวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการด�ารง
ต�าแหน่งในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบ
วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการว่างลง ให้คณะกรรมการ
บริษัท เลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้า
เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการ โดยกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ที่
เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

1) ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ก�ากับดูแล ให้ค�าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ให้มีความ 
เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

4) เสนอแนะข้อก�าหนดที่เก่ียวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการในการ
ด�าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ
แนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ

6) จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

1) จัดท�าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) ก�ากับดูแล ให้ค�าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ทบทวนและปรับปรุงคู ่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสม 
อย่างสม�่าเสมอ

4) เสนอแนะข้อก�าหนดทีเ่กีย่วกบัหลกัจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

5) รับเรื่องร้องเรียนการกระท�าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมท้ัง
ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ช้ีแจงข้อซักถามและตีความ ใน
กรณีที่มีข้อสงสัย

6) ดูแลการสร้างจิตส�านึกและการอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและ
ปฏิบัติ

7) รายงานเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อ
ทราบเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่
มีเรื่องส�าคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ รวมท้ังให้
ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสม

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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5.3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจ�านวน 1 ท่าน กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร 
จ�านวน 4 ท่าน (รวมกรรมการผู้จัดการ หรือ ประธานกรรมการ
บริหาร เข้าไว้ด้วย) 

3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง สามารถแต่งต้ังพนกังาของบรษิทัฯ 
จ�านวน 1 คน ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ อาจ
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการ
ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

3) กรณทีีต่�าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งว่างลง ให้คณะกรรมการ
บรษิทั เลอืกกรรมการทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามเข้าเป็น
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เข้า
ด�ารงต�าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) พิจารณาก�าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบ่ียงเบนของระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)  พร้อมจัดท�าคู่มือแนวทางการ
จัดการบริหารความเสี่ยง  

2) สื่อสารนโยบาย และแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยง แก่ทุก
หน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อมจดัให้มกีารประเมนิ
ความเสีย่ง (Risk Assessment) ประกอบตวัช้ีวดัด้านความเสีย่ง (Key 
Risk Indicators)  

3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และวิธีลดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบอย่างสม�่าเสมอ

5) ทบทวนและแก้ไขคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�าทุกปี

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5.3.5  คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

1) คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการบริหารที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) ก�าหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา

2) พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ 
เป็นอ�านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยตรง  

3) ด�าเนนิการตามแนวนโยบายท่ีได้รบัจากคณะกรรมการบรษิทั พร้อม
มีอ�านาจสั่งการ ถ่ายทอด วางแผน และด�าเนินกิจการของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

4) มีอ�านาจในการพิจารณาเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และมีอ�านาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น กระท�าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้

5) มีอ�านาจในการพิจารณาปรับแผนงาน / งบประมาณ ในการด�าเนิน 
กิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

6) มีอ�านาจในการพิจารณาก�าหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบหลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

7) มีอ�านาจในการติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก�าหนด

8) ให้ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษา แนวนโยบายต่อกรรมการผู้จัดการ และ
คณะท�างานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย

9) ด�าเนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม : อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง



118 GFPT ANNUAL REPORT 2016

5.4  การจัดประชุมคณะกรรมการ

5.4.1 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือน โดย
มีการก�าหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมของทุกปี 
และก�าหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายของทุกเดือน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
6 ครัง้ต่อปี) โดยหน่วยงานเลขานกุารบรษิทัได้จดัส่งก�าหนดการและวาระ
การประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การก�าหนดวนั
และเวลาประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
ความส�าคัญของวาระการประชุมที่จะต้องน�าเข้าพิจารณา

ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะส่งรายงานผลการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการทราบ
ในเดอืนทีไ่ม่ได้มกีารประชมุ เพือ่ให้คณะกรรมการสามารถก�ากบั ควบคมุ
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

5.4.2 การพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้
แน่ใจว่าเรือ่งทีส่�าคญัได้น�าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
คนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เข้าสูว่าระการประชมุ

5.4.3 เอกสารการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้
จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการตัดสิน
ใจในแต่ละวาระ และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ท�าการก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าและมี
เวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล

5.4.4 การด�าเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
ในแต่ละวาระของการด�าเนินการประชุม

5.4.5 การนับองค์ประชุม

การนับองค์ประชุม กรณีเริ่มด�าเนินการประชุม ให้ถือปฏิบัติตามข้อ
บงัคบับรษิทั ข้อ 27 การประชมุคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการเข้าร่วมการ
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม ส�าหรับการนับองค์ประชุม 
กรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ก�าหนดให้ต้องมีจ�านวนองค์
ประชุมขั้นต�่า ในขณะที่จะมีการลงมติของแต่ละวาระให้มีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการที่เข้าประชุม

5.4.6 การเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิให้มกีารเชญิฝ่ายจดัการระดับสงูเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการ เพือ่ให้รายละเอียดเพ่ิมเตมิในฐานะทีเ่กีย่วข้องกบั
ปัญหาโดยตรง และเพือ่มโีอกาสรูจั้กผูบ้รหิารระดบัสงูส�าหรบัใช้ประกอบ
การพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.4.7 การเข้าถึงสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้
จากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบรษิทั ผู้บรหิารอืน่ๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมาย
ไว้ ภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนด และในกรณีที่จ�าเป็นคณะกรรมการ
อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก 
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.4.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มี
โอกาสประชมุระหว่างกนัเองตามความจ�าเป็น เพือ่อภปิรายปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ
ควรแจ้งให้กรรมการผูจั้ดการทราบถงึผลการประชมุด้วย (ไม่น้อยกว่าปีละ 
3 ครัง้) ซึง่ในปีทีผ่่านมากรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารได้มกีารประชุมระหว่าง
กัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�านวน 4 ครั้ง
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ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
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9 ครั้ง 4 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 9 ครั้ง 1 ครั้ง

1. นายประสิทธิ์  ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 9/9 - - - - - 1/1

2. นายวิรัช      ศิริมงคลเกษม
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร 9/9 - - - - 9/9 1/1

3. นพ.อนันต์    ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเส่ียง

9/9 - 2/2 2/2 1/1 9/9 1/1

4. นพ.สาธิต     กรเณศ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

8/9 4/4 2/2 2/2 - - 1/1

5. นายปารเมศ   เหตระกูล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

8/9 4/4 2/2 - 1/1 - 1/1

6. นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน

7/9 3/4 2/2 - - - 1/1

7. นางสมสิริ     อิงโพธิ์ชัย
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการบริหาร

9/9 - - - 1/1 9/9 1/1

8. น.ส.วรรณี     ศิริมงคลเกษม
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเส่ียง 7/9 - - - 1/1 - 1/1

9. นายสุจิน      ศิริมงคลเกษม

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการบริหาร

8/9 - 2/2 2/2 1/1 9/9 1/1
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5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.5.1  ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทั ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัจิาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนกรรมการ 
ให้อยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอตุสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้ข้อมลูผลส�ารวจค่า
ตอบแทนกรรมการท่ีมีการจดัท�าขึน้ ประกอบการพจิารณาเพือ่ให้ข้อเสนอแนะค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเทยีบเคียงได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ�านวน 9 ท่าน เป็นจ�านวนเงินรวม 5,395,000 บาท ใน
รูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ 
กรรมการบางท่านยังได้รับค่าตอบแทนในฐานะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จ�านวน 650,000 บาท  

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

กรรมการและกรรมการอิสระ  
บมจ. จีเอฟพีที

กรรมการ 
บริษัทย่อย รวม

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 650,000 130,000 780,000

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000

นพ.สาธิต กรเณศ 650,000 - 650,000

นายปารเมศ เหตระกูล 585,000 - 585,000

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 585,000 - 585,000

นางสมสิริ อิงโพธ์ิชัย 585,000 130,000 715,000

น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม 585,000 - 585,000

นายสุจิน ศิริมงคลเกษม 585,000 130,000 715,000
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5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ผู้บริหารในแต่ละปี และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบในการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะ
สม ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ
ของต�าแหน่งงาน สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และเปรียบเทียบได้กับ
ระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและบริษัทช้ันน�าใน
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูผลส�ารวจค่าตอบแทนผูบ้รหิารท่ีมีการจัดท�าข้ึน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนอื่น ให้กับผู้บริหาร จ�านวน 10 ท่าน รวมทั้งสิ้น 
45,997,681 บาท (ไม่รวมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

5.6  การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัให้มกีารประเมนิ
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อย และประธานกรรมการบรหิาร 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการ
ประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�าปี

5.6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัให้มกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบประเมินรายคณะ และ
รายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย6 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของ
คณะกรรมการ เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบรษิทั และส่งเสรมิให้มกีารร่วมกนัพจิารณาผลงานและ
ปัญหา ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการ
ประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�าปี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
รายคณะ มีดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) การประชุมคณะกรรมการ

4) การท�าหน้าที่ของกรรมการ

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

7) ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการราย
บุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) การประชุมของคณะกรรมการ

3) บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน

บรษิทัฯ จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการ
บรษัิทจะจดัส่งแบบการประเมนิดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านด�าเนนิการ
ประเมนิทัง้รปูแบบรายคณะ และรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) และรวบรวม
เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และน�าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการ ทั้งนี้ส�าหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะน�ามาใช้ในการปรับปรุง
ประสทิธผิลของการท�างานของคณะกรรมการ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ในการก�ากับดูแลกิจการ

6   แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 1 และชุดที่ 4 )
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5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบรษิทั จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย7  ซึง่มหีวัข้อเกีย่วกบั โครงสร้างและคณุสมบตัขิองแต่ละ
คณะกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสม การประชุมคณะกรรมการชุด
ย่อย และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการ
ชดุย่อย ได้ให้ความส�าคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏบัิติตาม
ในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ขั้นตอน

บรษิทัฯ จดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุ
ย่อยแต่ละคณะเป็นประจ�าทุกปี เพือ่ประเมินถึงการด�าเนนิงานในปีทีผ่่าน
มา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินให้ประธานกรรมการ
บรหิารท�าการประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ และน�าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ

5.6.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการบริหาร เป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ใน
หัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้น�า การก�าหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 
การสืบทอดต�าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน การก�ากับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วน
ตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย8

ขั้นตอน

บริษทัฯ จดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานกรรมการ
บริหารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อประเมินถึงการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการอิสระ
ของบรษิทัฯ หรอื กรรมการที่ไม่เปน็ผูบ้รหิารทัง้หมด หรือ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�าการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และน�าผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ และก�าหนด
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

ส�าหรับการด�าเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบทั้งองค์
คณะ และแบบรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะ
กรรมการชุดย่อยทุกชุด และการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการบริหาร โดยผลการประเมินทุกรูปแบบข้างต้น ได้รับคะแนนการ

7     แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน, กุมภาพันธ์ 2558 ( เอกสารชุดที่ 3 )
8       แบบประเมินผลงานของ CEO ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน, 2554 
9     แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเมินที่มากกว่าร้อยละ 90 ทุกรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงความพอใจใน
ผลการปฏบิติังานในช่วงปีทีผ่่านมาในภาพรวม จึงได้มกีารรายงานสรปุผล 
ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

5.7  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.7.1  ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ทีม่กีารแต่ง
ตั้งกรรมการใหม่9 โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะน�า
ลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด�าเนนิธุรกิจของบริษทัฯ และได้มอบหมาย
ให้เลขานกุารบรษิทัเป็นผูแ้นะน�ากรรมการใหม่ให้ทราบถงึภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ 

นอกจากนีย้งัให้ฝ่ายจัดการเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าเกีย่วกับลกัษณะธรุกจิ
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.7.2  แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

1) คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
วางแผนการพฒันาและสบืทอดต�าแหน่งเพือ่เตรยีมความพร้อม เพือ่
ให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2) ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็นประจ�าถงึแผนสบืทอดต�าแหน่ง เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ 
มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงาน
บริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม

3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาผู้บริหาร
เป็นประจ�าทุกปี โดยส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก ให้มีการฝึก
อบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร 
เลขานุการบริษัท ตลอดจน ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ในเรื่องหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการ การปฏบิตัหิน้าที ่และการพฒันาความรูด้้านต่างๆ 
เพ่ือเสรมิสร้างประสทิธภิาพในการด�าเนินงานและพฒันาการปฏิบตัิ
งานอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนกรรมการ เลขานุการ 
และผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา CG Forum ครั้งที่ 
3/2016 หัวข้อ “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดท่ีป้องกันและควบคุมได้” จัด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการอบรมหลักสูตร Risk 
Management Program for Corporate Leader (RCL) และหลักสูตร 
How to Develop a Risk Management Plan จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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5.8  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท�า
หน้าที่ในการดูแลและควบคุมระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
โดยมีสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก�าหนด
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประชุมร่วมกบัคณะ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรายงานผลการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน การท�ารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทั้ง ข้อสรุป/ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนินการในด้านต่างๆ โดยรวมให้แก่คณะ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ 
ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้

1) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคมุภายในและการท�ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ

2) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติผ่าน
ความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.

3) สอบทานรายงานทางการเงิน 

4) ดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ

5) จัดท�าแผนการตรวจสอบภายในทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว

6) ควบคุมงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐาน 

7) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน

8) จัดท�าหรือสอบทานงบประมาณประจ�าปีของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

9) ฝึกอบรมพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 ของรายงาน 56-1 ประจ�าปี 2559
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5.9  เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งต้ัง น.ส.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  
ซึ่งได้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
และผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ 
(หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับเลขานุการบริษัท และหลักสูตรผู้ปฏิบัติ
งานเลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551  
โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบหลัก ดังนี้

1) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะ
กรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ

2) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะ
อนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู ้ถือหุ ้น ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อก�าหนดทางด้านกฎหมายและกฎ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ ้นและรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมติที่
ประชุม

4) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ต่างๆ ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนังสอืนดัประชมุและรายงานการประชมุคณะกรรมการ/
ผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดท�าโดยกรรมการและผู้
บรหิาร และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจ
สอบทราบภายใน 7 วนัท�าการ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ได้รบัรายงานนัน้

6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่
ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

7) จัดอบรมและให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ
บริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 

8) เป็นท่ีปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ 

9) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ 
ก�าหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุ : ข้อมูลของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1  ของ
รายงาน 56-1 ประจ�าปี 2559
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RESPONSIVE  
TO CUSTOMERS' 
SATISFACTIONS

ใส่ใจต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
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คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยงเป็น
อย่างย่ิง เพราะเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะสร้างความม่ันใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึนกับบริษัทฯ โดยรวม 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานและสามารถวัดผลได้ มีการจดัโครงสร้างองค์กร
ที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดแบ่งสายงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแล มีการจัดท�านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติ
งานแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ก�าหนด
ระเบียบวินัยของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่ดูแลระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะ
สม โดยมีการทบทวนงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง และผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ติดตามการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนการท�ารายการเก่ียวโยง เพื่อช่วยป้องกันทรัพย์สินไม่ให้
รัว่ไหล พจิารณาทบทวนประสทิธิภาพในการควบคมุการปฏบัิตงิานภายใน
ของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสายงาน
ตรวจสอบภายในทีมี่อสิระในการตรวจสอบ และประเมนิประสิทธภิาพการ
ด�าเนนิงาน ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน การจดัการบรหิาร
ความเสี่ยง โดยน�ากรอบแนวทางของ COSO-ERM (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise 
Risk Management) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้บริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงานมากที่สุด
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สาระส�าคัญของระบบควบคุมภายใน และการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ได้ก�าหนดไว้ มีดังนี้

1) บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดย
ฝ่ายบรหิารเป็นผูว้เิคราะห์ และประเมนิความเสีย่งให้แต่ละฝ่ายงาน
ทราบถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและการจัดการความเสี่ยงไว้อย่าง
ชดัเจน ทัง้นี ้เพือ่ให้ฝ่ายต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการประเมนิจุดเสีย่ง 
การระบุประเภทความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลด
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการ
บริหารทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า

2) บริษัทฯ ได้ก�าหนดภาระหน้าท่ีอ�านาจการด�าเนินการของผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ผู ้ติดตามควบคุม และการประเมินผลออก
จากกันเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกันอย่างเหมาะสม ท้ังยังท�าให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และป้องกันการกระท�าที่ไม่
สุจริต ก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละธุรกรรม โดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

3) บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ให้ข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ทันสมัย และมีข้อมูล
อย่างเพยีงพอต่อการตดัสินใจของผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรษิทั

4) บริษัทฯ ได้ติดตามผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี
ก�าหนดไว้เป็นประจ�าทุกไตรมาส ในกรณีท่ีผลการด�าเนินงานต่าง
จากเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้อย่างมีนัยส�าคัญ ทางผู้บริหารจะมอบ
หมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด�าเนนิการตรวจสอบหาสาเหตทุีท่�าให้
ผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย และจัดท�าข้อเสนอแนะ เพ่ือ
หาแนวทางแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กจิกรรมส�าคญัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงได้ด�าเนินการไปในระหว่างปี 2559 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�างวดบัญชี ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การ
เลือกใช้นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

2) สอบทานการเข้าท�ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันที่มีกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน
รอบปี 2559

3) สอบทานความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน และผลการ
ปฏบิตังิานการตรวจสอบภายใน ซึง่ส�านกัตรวจสอบภายในได้ด�าเนนิ
การไปในระหว่างปี รวมถงึการสอบทานความเพยีงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายใน

4) สอบทานการปฏิ บัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5) สอบทานการเข้าท�ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการ
ที่มีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2559 ว่าเหมาะสม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
ความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุนประกาศไว้

6) สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ก�าหนดไว้

7) สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวม
ทัง้ก�าหนดแนวทางของระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพือ่
ให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ

8) สอบทานความเป็นอสิระ ผลการปฏบัิตงิานการสอบบญัชแีละความ
เห็นของผู้สอบบัญชี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวม
ทั้งค่าสอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นต่อไป

9) ประชมุร่วมกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มผู้ีบรหิารของบรษัิทฯ เพือ่ให้ผูส้อบ
บัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์และข้อมลูเก่ียวกับบรษัิทฯ ได้อย่าง
อสิระ และสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัได้อย่างเตม็ที ่รวมทัง้
ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัทฯ

10) สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนว
ปฏบัิติและกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยมคีวามถีใ่นการสอบทานกฎบตัร
ปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) พิจารณาก�าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเบ่ียงเบนของระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัดท�ากฎบัตรการบริหาร
ความเสี่ยง

2) สื่อสารนโยบายและแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงและ
มาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร 
ในฐานะ Risk Owner พร้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment) ประกอบตวัชีว้ดัด้านความเสีย่ง (Key Risk Indicators)

3) ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทางป้องกันและวิธีลดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4) ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และระบบ
การจัดการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และแผนการปฏิบัติ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

5) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นประจ�าทุกปี 
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ส�าหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผล
ต่อการด�าเนินธุรกิจโดยตรงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1.    ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ ซึ่ง
อาจเกดิจากการก�าหนดแผนกลยทุธ์และการปฏบิตัติามแผนกลยทุธ์อย่าง
ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย 
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบัติตาม
แผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์ 
และนโยบายต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ
องค์กรอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ทีว่างไว้

2.   ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk) 

เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานทุกๆ ข้ันตอน โดยครอบคลมุ
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานที่ชัดเจน 
รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.   ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหา
ทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและ
ฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน 
ให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการ
ลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ และความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการเงินทั้ง
ในรูปของสกุลเงินท้องถิ่น และเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีการ
วางแผนทางการเงินส�าหรับรองรับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังใช้เครื่องมือทางการเงินในการ
ป้องกันความเสี่ยง เช่น (Forward Contract) และอื่นๆ

4.    ความเสีย่งด้านการปฏบัิตติามกฎระเบียบ  
       (Compliance Risk) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กิดจากการไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบยีบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะ
สม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมาย
ต่างๆ ที่ส�าคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการด�าเนินการให้
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.   ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)

เป็นความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภยัในชวีติของ
พนักงาน และทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษา
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซ่ึงอาจส่ง
ผลเสียหายต่อบริษัทฯ ได้

จากการสอบทานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ได้จัดให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการ
จัดการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ 
และได้จัดท�าข้ึนโดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั การเข้าท�ารายการท่ี
อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์มคีวามสมเหตุสมผล ส�าหรบัรายการ
ธุรกจิปกตหิรือสนบัสนนุธุรกจิปกติเป็นรายการทีม่เีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป 
เป็นไปตามหลกัการทีอ่นมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัส่วนธรุกรรมระหว่าง
กันท่ีมิใช่ธุรกิจปกติหรือท่ีสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้มีการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน ประกาศก�าหนดโดยมกีารเปิดเผย
ข้อมูลของรายการเหล่านี้ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
และงบการเงินประจ�าปี การปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ไม่พบว่ามีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็นสาระส�าคัญ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ทีไ่ด้รบัมอบหมายนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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ขอบเขตระบบการควบคุมภายใน  ดังนี้

• การควบคุมสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี 
โดยมโีครงสร้างองค์กรและสายงานท่ีชัดเจนเหมาะสมรวมทัง้ก�าหนด
เป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีช้ีวัดผลส�าเร็จ (Key Performance 
Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ก�าหนดให้มีคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัปลกูฝังให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยก�าหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวม
ทัง้ส่งเสรมิให้มกีารอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานเป็นประจ�าทกุปี เพือ่
ให้การปฏบิตังิานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุม่

• การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ก�ากับดูแลการด�าเนินการ บริษัทฯ มี
การประเมินความเสี่ยงในการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงให้เป็น
ไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ครอบคลุมความ
เสีย่งด้านกลยทุธ์ การด�าเนินงาน การเงิน การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
และความปลอดภัย ซึ่งจะรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเป็นประจ�า นอกจากนี้ มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจส่ง
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

• กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่ง
งานอย่างชดัเจน และมีคูม่อื/ข้ันตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบั
โครงสร้างของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมท้ังมีการ
สอบทานผลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั คูม่อื
อ�านาจด�าเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
เหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

•  ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยบริษัทฯ 
ได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการน�าข้อมูล
ที่ส�าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วน
ได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอภายในเวลาที่
เหมาะสม เพือ่ใช้ในการตดัสนิใจทางธรุกจิ รวมทัง้มกีารจดัให้มรีะบบ 
Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ในการเผยแพร่
นโยบาย กฎระเบียบค�าสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสาร
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

• การติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบรษัิทได้จัดให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุ
ทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ และการดแูลทรพัย์สนิ โดยมอบหมายให้หน่วย
งานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

• การตรวจสอบภายในของบริษัท

บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบ และวดัผลประสทิธภิาพการควบคมุภายใน
ของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้มกีารตรวจสอบเพือ่ให้เกดิความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน และป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต
คอร์รปัชัน มกีารยกตวัอย่างพร้อมค�าอธบิายกรณเีรือ่งท่ีมคีวามเสีย่ง
สูงที่อาจน�าไปสู่เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และก�าหนดมาตรการป้องกัน
ไว้ชัดเจน นอกจากนี้ในแต่ละหน่วยงาน จะมีท่ีปรึกษาด้านการ
ควบคุมของหน่วยงาน เพื่อท�าการตรวจประเมินภายในของหน่วย
งานเอง โดยผลการประเมินของหน่วยงาน จะมีการรายงานอย่าง
เป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงานนั้น เพื่อพิจารณาด�าเนิน
การปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป
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จากขอบเขตระบบการควบคุมภายในข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบ ได้มีการน�าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภาย
ในบริษัทฯ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในร่วมกับการสอบทานข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว มีความ
เห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเพียงพอ และ
เหมาะสมกบัการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้งมีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มี
อ�านาจ มีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน มีมาตรการการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่มีอาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
อย่างเพียงพอแล้วเนื่องจากมีการตรวจสอบและประเมินผลความเพียง
พอของระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ�าทุก
ปี ตามรปูแบบและข้อก�าหนดท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก�าหนดไว้ รวมถึงตามมาตรา ๑๒๓/๕ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ส�านักตรวจสอบภายในได้มีการ
สอบทานและประเมินผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษทัฯ 
เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ และในกรณีพบ
ข้อบกพร่องทีม่สีาระส�าคญัจะมกีารรายงานให้คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทราบและ
พิจารณาสั่งการแก้ไข

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2559 ได้ท�าการ
ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในรอบปี 
2559 ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ

ส�าหรับในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะ
ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ทีเ่ก่ียวข้องทุกครัง้ ท้ังนี ้เพือ่เป็นการป้องกันความเสีย่ง ในด้านการลงทุน
ต่างๆ ของบรษัิทฯ   อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงมกีารติดตามการด�าเนนิ
งานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ โดยในทุกระดับจะมี
การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า เพื่อให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งก�าหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจ�าทุกปี

ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริษัท ได ้มีการแต ่งตั้ ง นายธีระศักดิ์ 
เปี่ยมสุภัคพงศ์ ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน 
อีกทั้งเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายใน จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงาน
ของบรษัิทฯ เป็นอย่างด ีรวมถงึการผ่านขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลือกผูท่ี้มี
ความเหมาะสม ท�าหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอแนะ ข้อคิด
เห็นจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการจัดการความ
เสี่ยงของการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงยังมีความเห็นว่า จากการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ของผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะสามารถเจริญ
เติบโตอย่างน่าพอใจอันจะท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผล
ตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
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GFPT เริม่ต้นเปิดเผยการด�าเนินการด้านความย่ังยืนขององค์กร ผ่านรายงานความรบัผิดชอบต่อ
สังคม ซึง่บรรจไุว้เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ�าปี ตัง้แตปี่ 2556 จากนัน้ได้เริม่จดัท�ารายงานแหง่ความ
ย่ังยืน หรือ Sustainability Report ข้ึนเป็นครั้งแรกในปี 2558 ซ่ึงมีการจัดท�าท้ังภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ และแสดงบนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยอ้างอิงแนวทางการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักสากลของ Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4 หรือ G4 

ในปี 2559 น้ี บรษัิทฯ ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะพฒันากระบวนการจัดท�ารายงานตามแนวทางของ G4 ให้เป็นไป
อย่างถกูต้อง ครบถ้วนตามหลกัมาตรฐานสากลให้มากย่ิงข้ึน โดยมีขอบเขตการรายงานข้อมูลเป็นรายปี 
ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อน�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงาน
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) อย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยรายงานแห่งความย่ังยืน ปี 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี http://www.gfpt.co.th/cg_
substainability.php?lang=th
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การบริหารความยั่งยืน

SUSTAINABLE 
MANAGEMENT

จากผลการวเิคราะห์ประเด็นส�าคญัของผูม้ส่ีวนได้เสยี ประกอบกับแผนการบรหิารความเสีย่งธุรกิจผนวกกับพนัธกิจและกลยทุธ์ทีอ่งค์กรก�าหนดไว้ 
สามารถช่วยให้บรษิทัฯ เกิดการพัฒนา ปรบัปรุงแนวทางการบริหารจัดการธุรกจิของบรษัิทฯ ให้มกีารตระหนกัถงึความส�าคญัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ 
ทั้งกลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่ได้ตั้งไว้และน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อีกทั้ง ยังท�าให้บริษัทฯ เกิดความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบที่มี ด้วยคุณภาพที่หลากหลาย เป็นค�าตอบที่สร้างคุณค่าต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  “GFPT is the answer for quality”

Quality

ลูกค�า พนักงาน

ผู�ถือหุ�น

คู�ค�าธุรกิจชุมชนและสังคม

สิ�งแวดล�อม

เป�นผู�ผลิตสินค�าคุณภาพที่ลูกค�าให�การยอมรับและเชื่อมั่น
เป�นที่ทำงานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคง
และความไว�วางใจในอนาคต

เป�นหลักทรัพย�คุณภาพที่ผู�ถือหุ�นรับทราบถึง
ธรรมาภิบาล

เป�นผู�ประกอบธุรกิจคุณภาพที่คู�ค�าเชื่อถือในจร�ยธรรมเป�นผู�ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพ�่งพ�ง

เป�นธุรกิจคุณภาพที่มีการดำเนินงาน
ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม 

P

P

P

P

P

P

การส่งมอบคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์กร
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การผลิตสินค้า 

ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ คอื การผลติสนิค้าอาหารแปรรปูจากเน้ือไก่ ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงเช่ือว่าการส่งมอบสนิค้า
ท่ีดีมีคณุภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า ถอืเป็นหวัใจส�าคญัและเป็นพืน้ฐานในการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดระยะการด�าเนินงานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเนื้อไก่แปรรูปใน
หลายมิต ิท้ังการขยายฐานการผลติสูต้่นน�า้เพือ่เป็นผูผ้ลติเนือ้ไก่แปรรปูแบบครบวงจร การใช้เครือ่งจกัรทีท่นัสมยั
ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อไก่แปรรูป  การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อ
ให้ได้เนื้อไก่ที่มีค่าโภชนาการที่ดี การพัฒนาสูตรอาหารไก่และมีระบบการเลี้ยงไก่เนื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้
ต้นทุนการเลี้ยงไก่ท่ีต�่าลง การตรวจรับรองมาตรฐานการบริหารคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆขั้นตอน
การผลิต มีระบบตรวจสอบย้อนกลับต้ังแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ
ในมาตรฐานคุณภาพสินค้าเนื้อไก่ของบริษัทฯ ในทุกกระบวนการผลิต การพัฒนาของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น มุ่ง
เน้นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าเนื้อไก่แปรรูปปรุงสุกของบริษัทฯ มีคุณภาพดี มีความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพที่ลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อมั่น

ชำแหละและแปรรูป

อาห
ารส

ัตว�

ฟ
าร�มเลี้ยงไก�

ระบบควบคุม
คุณภาพ

ระบบควบคุม
คุณภาพ

การทดสอบคุณภาพทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพในแต่ละ
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การ
คัดเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์  
ฟาร์มเลี้ยงไก่ และกระบวน 
การผลิต

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในฐานะผู้น�าธุรกิจกลุ ่มอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูป สินค้าปศุสัตว์และเกษตรอย่างครบวงจร 
จเีอฟพที ีจึงให้ความส�าคญัในเรือ่งของการควบคมุคณุภาพความปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อาหาร บรษิทัฯ ตระหนกัดี
ว่า “คณุภาพและความปลอดภยัทางด้านอาหาร” เป็นพืน้ฐานส�าคญัยิง่ของการด�าเนนิธรุกจิ ตลอดจนความพร้อม
ของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ
ต้นทางไปจนถงึผลผลติปลายทาง และสือ่สารด้วยความรบัผดิชอบ เพือ่สร้างเสรมิความรูใ้นเรือ่งการบริโภคอย่าง
ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการที่ดี โดยยึดหลักในการด�าเนินงาน ดังนี้
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GMP
HACCP
ISO 9001
ISO 17025

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้
รับการรับรองมาตรฐาน
ส า ก ล ด ้ า น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ความปลอดภัยอาหาร

ISO 17025 : ข้อก�าหนด
ท่ัวไปว่าด้วยความสามารถ
ของห้องปฏบัิติการทดสอบ
และสอบเทียบ

ประกันคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จึงได้เชื่อมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบ
ครบวงจร ตัง้แต่ธรุกจิอาหารสตัว์ ฟาร์มเลีย้งไก่ ธรุกจิช�าแหละและแปรรปู
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เข้ากับระบบควบคุมคุณภาพแบบครบวงจรจาก
ฟาร์มสูผู่บ้รโิภค และให้มกีารทดสอบคณุภาพท้ังทางกายภาพและชีวภาพ
ในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบผู้ผลิต กระบวนการ
ผลิต การขนส่งและการจ�าหน่าย เพื่อให้เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เนื้อไก่ของบริษัทฯ มีความปลอดภัยทางอาหาร โดยจัดให้มีการด�าเนิน
งานในการควบคุมคุณภาพในแต่ละข้ันตอนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบ
ครบวงจรของบริษัทฯ ที่ส�าคัญ ดังนี้

โรงงานผลิตอาหารสัตว ์

โรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพความปลอดภัย 
บริษัทฯ จัดให้มี “ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์” ที่โรงงานอาหารสัตว์
ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่ง เพื่อท�าหน้าที่ทดสอบคุณภาพและรับรองวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต และผลติภณัฑ์อาหารสตัว์ เพือ่ควบคมุคณุภาพสนิค้าให้
ได้ตามมาตรฐาน ตรวจคุณค่าโภชนาการให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะ
สม ตรวจหาสารพิษหรือสารตกค้างต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพสัตว์ ให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการ
อาหารสัตว์ของบริษัทฯ มีความทันสมัย ถูกต้อง และมีความแม่นย�าและ
ได้ผ่านการรบัรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร ISO 17025 
(General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories) จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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ควบคุมด ้ วยระบบการ ให ้
อาหารและน�า้อัตโนมตั ิมีระบบ
การระบายอากาศและสามารถ
ป้องกันสัตว์พาหะน�าโรคต่างๆ

เทคโนโลยีโรงเรือนระบบปิดปรับ
อากาศ 

Environmental Enrichment ในการเลี้ยงไก่ คือ การเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ให้กับไก่ โดยการเสริม
สภาพแวดล้อมที่ดี เสริมอุปกรณ์เพื่อให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและสัญชาตญาณของสัตว์ 
เช่น จัดหากองฟางหรือหญ้าให้ไก่ได้เดิน นอน หรือจิกก้อนฟาง เพื่อสร้างกิจกรรมให้ไก่กระตุ้นความ
แข็งแรงของร่างกาย ลดความเครียด และความกลัวในไก่ได้

Pecking objectBale activity Perching activity

Environmental Enrichment

 ฟาร์มเลี้ยงไก ่

ฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้เป็นกระบวนการหลกัในการผลติไก่เนือ้แบบครบวงจร เนือ่งจากไก่เนือ้มชีีวติเป็นทรพัย์สนิ
ที่มีความส�าคัญอย่างมาก ไก่เนื้อของบริษัทฯ ได้รับอาหารที่ดีมีโภชนาการ มีน�้าอย่างเพียงพอ ได้รับการดูแล
ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม (Environmental Enrichment) และปลอดภัยจากโรค 
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดให้มี “ฝ่ายวิชาการสัตว์บก” เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์ วางมาตรการป้องกันโรค
ก�าหนดและควบคมุการใช้ยาวคัซนีและเคมภีณัฑ์ระหว่างการเลีย้งไก่เนือ้อย่างถกูต้องตามกฎหมายและมาตรฐาน
สากล โดยมีทีมสัตวแพทย์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการวางแผนการจัดการด้าน
สุขภาพสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ประจ�าปี 2554 “ระดบัเงิน” จากกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

• ประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556 “ระดับทอง” จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

• ประกาศเกยีรตคิณุ ห้องปฏบิตักิารร่วมมอืการทดสอบทางการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ�าปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

• โล่ประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและ
อาหารดีเด่น ประจ�าปี 2556 จากส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ซึ่งรางวัลแห่งความส�าเร็จทั้งหมดนี้ได้แสดงถึงการพัฒนาและการ
รักษามาตรฐาน ท�าให้เกิดการไว้วางใจจากลูกค้า และผู้บริโภคมาอย่าง
ต่อเนื่อง

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ 

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีความส�าคัญมากเนื่องจากเป็นปลายทางใน
การผลติเพ่ือส่งมอบให้แก่ลกูค้าและผูบ้รโิภค ดังน้ัน ความปลอดภยัอาหาร
และคุณภาพเนื้อไก่จึงได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน
การผลิตก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากการมีระบบ
ควบคุมคุณภาพด้วยมาตรฐานการผลิตอาหารสากล เช่น GMP HACCP 
ฯลฯ บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย “ห้องปฏิบัติ
การทางเคมี” เพื่อทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง คุณค่าทางโภชนาการ
และสารเคมีต่างๆ และ “ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา” เพื่อทดสอบ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและไม่ก่อโรค การตกค้างของยาปฏิชีวนะ เพื่อ
สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและผู้บริโภคถึงคุณภาพและความปลอดภัย 
โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 
2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรองความสามารถของห้อง
ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ  โดยได้รับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 
จากนั้นได้มีการขยายงาน และขยายขอบข่ายการรับรองเพิ่มขึ้นเรื่อยมา  
ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 ท่ีผ่านมา ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความสามารถรวมทั้งสิ้น 78 วิธีการทดสอบ 
ใน 20 ประเภทตัวอย่าง โดยเป็นการมุ่งเน้นในวิธีการทดสอบที่ให้ผลการ
ทดสอบที่รวดเร็ว เพื่อช่วยลดระยะเวลาท่ีต้องจัดเก็บสินค้า และยังได้มี
การพัฒนาวิธีการทดสอบข้ึนใหม่ท่ีลดการใช้สารเคมี เพื่อลดภาระการ
จัดการสารเคมี และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งผลการทดสอบที่
ถูกต้อง แม่นย�าเช่นเดิม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้รบัการขึน้ทะเบยีนห้องปฏิบตักิารทีมี่ความ
สามารถตามข้อก�าหนดคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025: 
2005 ของส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการท่ีรับการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท�าให้บริษัทฯ สามารถใช้ผลการทดสอบสินค้าที่ออกโดยห้อง
ปฏิบัติการเพื่อประกอบการขอ Health Certificate จากกรมปศุสัตว์ได้  
รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้รับประกาศเกียรติคุณ และรางวัลความ
ส�าเร็จต่างๆ อันได้แก่

รางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น 
จาก มกอช. และรางวัลความ
เป็นเลิศด้านคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
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มาตรฐานการบริหารคุณภาพ

ในแต่ละปี บริษัทฯได้มีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตเนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทั้งท่ี
เป็นการตรวจรับรองภายใน การตรวจรับรองโดยลูกค้า และการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจรับรองอิสระ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ ทั้งอาหารสัตว์ ไก่มีชีวิต สินค้าเนื้อไก่สด และสินค้าไก่
แปรรูปปรุงสุก จะเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหน่วยงานให้
กับการรับรองและกรมปศุสัตว์ ต่างๆ ดังนี้

• GMP (Good Manufacturing Practice) 

• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

• BRC Global Food Safety Standard : The British Retail Consortium 

• ISO 9001(Quality Management System) 

• ISO 14001 (Environmental Management System)  

• ISO 17025 (Competence of Testing and Calibration Laboratories)  

• Genesis GAP 

• HALAL (Food Permitted under the Islamic Law)  

• RSPO Supply Chain Certification Systems

ตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งที่มาก่อนถึงมือผู้บริโภค

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นกลไกที่ส�าคัญในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงเป็นเครื่องยืนยันขีดความสามารถของการด�าเนินธุรกิจ
ในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน (Traceability) ด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์เข้ากับการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยและผสานต่อกับ
การผลิตของโรงงานอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล ท�าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากผลิตภัณฑ์ไปยัง
กระบวนการผลิตจนถึงต้นทางแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ยงัได้น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเช่ือมโยงผลติภณัฑ์จากโรงงาน เข้ากบักระบวนการ
ขนส่งและกระจายสินค้าสู่ลูกค้า และผู้บริโภค จึงท�าให้สามารถติดตามสถานภาพผลิตภัณฑ์ ณ จุดใดๆ ในห่วง
โซ่อาหาร โดยหากพบว่ามีปัญหาใดๆ เกิดข้ึนกับลูกค้าและผู้บริโภค อันมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะท�าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์
มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

ตรวจสอบน้ำหนัก,
สารปนเป��อน

ตรวจสอบสุขภาพ
ไก�เนื้อ ไก�สด

ตรวจสอบอุณหภูมิ
ชิ�นส�วนไก�

ตรวจสอบสี
ผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป

ตรวจสอบโลหะ
บรรจ�ภัณฑ�

ตรวจสอบบรรจ�ภัณฑ�
บรรจ�กล�อง1 3 4 5 62

ประกันคุณภาพและความปลอดภัย

GMP
HACCP
BRC
ISO 9001
ISO 14001
ISO 17025
Genesis GAP
HALAL
RSPO

บริษัทฯ  ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ซึ่งเป็นการ

รับรองคุณภาพการผลิต
เนื้อไก่แปรรูปในทุกๆ ขั้น

ตอนการผลิตของบริษัทฯ

สามารถตรวจสอบย้อน
กลับได้จากแหล่งที่มา

วัตถุดิบ

อาหารไก�

ไก�เนื้อ

ผลิตภัณฑ�
ไก�สด

ผลิตภัณฑ�
เนื้อไก�แปรรูป
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หลักสวัสดิภาพสัตว์

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในเรือ่งสวสัดิภาพสตัว์ในการด�าเนนิธรุกจิมาอย่างต่อเนือ่ง ฟาร์มเลีย้งไก่ของบริษทัฯ
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับสัตว์ (Good Agriculture Practices : GAP) ตลอด
จนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ การขนส่งสัตว์ทางบกของส�านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บรษัิทฯ ยงัได้รบัการรบัรองระบบการจัดการสวัสดิภาพสตัว์ปีกส�าหรบัการผลติไก่เพือ่ส่งออกตามมาตรฐาน 
Genesis GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป และมาตรฐานคู่ค้าส�าหรับการผลิตเนื้อไก่เพื่อการส่งออก
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการทุกขั้นตอนโดยค�านึงถึงความสุขของไก่
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง เป็นต้นว่า ไก่ท่ีเลี้ยงจะต้องมีอิสระจากความหิวและกระหาย (มีระบบการเลี้ยงท่ีให้
อาหารและน�้าเพียงพอ) มีอิสระจากความอึดอัด (สภาพแวดล้อมโรงเรือนมีความเหมาะสม กว้างขวาง) มีอิสระ
จากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือเป็นโรค (มีระบบการป้องกันโรคที่ดี การจับไก่แต่ละครั้งเป็นไปอย่างนุ่มนวล) 
มีอิสระในการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ มีอิสระจากความกลัวและกังวล (ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ท�าให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนเข้าโรงเชือด)

จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม
ถึงกฎระเบียบและมาตรฐานสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่การเลือก
สถานท่ีการจดัการเลีย้งอาหารและการให้อาหาร การจดัการสขุภาพและการป้องกันโรค การจบัหรอืการเกบ็เกีย่ว
ผลผลติ การขนส่งสขุอนามยัฟาร์ม การจดบนัทกึข้อมลูและการฝึกอบรมพนกังานนัน้ บรษัิทฯ จึงมัน่ใจและรบัรอง
ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาจากฟาร์มที่มีคุณภาพถูก สุขอนามัย ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง ไม่มี
การใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ปราศจากความหิว
และกระหาย1 ปราศจากความกลัว 

และความทุกข�ทรมาน2 ปราศจากความเจ็บปวด 
บาดเจ็บ และโรคภัย3 ปราศจากความ

ไม�สะดวกสบาย4 มีอิสระที่จะแสดงออก
ตามพฤติกรรม
ของธรรมชาติ5

5 FREEDOMS

Good Agriculture 
Practices : GAP
Genesis GAP

บริษัทฯ  ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อ
ใช้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ
สุขอนามัยอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน อาทิเช่น

• อาหารไก่

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เพื่อท�าการวิจัยและ
พัฒนาสตูรอาหารสตัว์ มรีะบบการผลติอาหารสตัว์ทีท่นัสมยั ควบคมุด้วย
คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
และความปลอดภัยต่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ

• การเลี้ยงไก่เนื้อ

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีโรงเรือนปิดปรับอากาศ(Evaporative Cooling 
System) มรีะบบการให้อาหารและน�า้อตัโนมัต ิมีระบบการระบายอากาศ
และสามารถป้องกันสัตว์พาหะน�าโรคต่างๆ ตลอดจนน�าระบบกล้อง
วงจรปิดเข้ามาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของไก่เนื้อ

• บุคคลและยานพาหนะ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดส�าหรับการเข้าฟาร์ม
ของบุคลากรและยานพาหนะ ซึ่งอนุญาตให้เข้า-ออกได้เฉพาะบุคลากร
และยานพาหนะทีเ่กีย่วข้องกบัการเลีย้งไก่และพืน้ทีท่ีเ่ลีย้งไก่เท่านัน้ โดย
บุคลากรที่จะเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่จะต้องผ่านน�้ายาฆ่าเช้ือ อาบน�้าสระผม
และเปลี่ยนชุดที่ทางฟาร์มจัดเตรียมไว้ ส่วนยานพาหนะต้องผ่านการฆ่า
เชื้อเช่นเดียวกัน เพื่อมั่นใจได้ว่าจะไม่มีพาหะน�าโรค ฝุ่นละออง และสิ่ง
ปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปท�าอันตรายและก่อให้เกิดโรคกับสัตว์เลี้ยง
ภายในฟาร์ม

ระบบคอมพาร์ทเมนต์

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไข้หวัดนก บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์เรื่องระบบคอมพาร์ทเมนต์ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ดังนี้

• จัดให้มีมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosecurity Management) ตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ HACCP ส�าหรับโรคไข้หวัดนก

• มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นที่กันชนในรัศมี 1 
กิโลเมตรรอบฟาร์ม (Surveillance)

• มีการควบคุมโรคไข้หวัดนกในฟาร์ม และพื้นท่ีกันชนในรัศมี 1 
กิโลเมตรรอบฟาร์ม

• จัดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศ 
และลูกค้าต่างประเทศเฉลี่ย

ปริมาณข้อร้องเรียนจากลูกค้า (ฉบับ / ปริมาณการผลิต 1,000 ตัน)

94%

94%

ผลสำรวจความพอใจ
ของลูกค�า ป� 2559

91%

93%

255925582557

ข�อร�องเร�ยนเนื้อไก�สดแช�แข็งข�อร�องเร�ยนผลิตภัณฑ�เนื้อไก�แปรรูป

3.67%

2.71%

5.85%

7.03%

3.85%

1.26%

255925582557

ปร�มาณข�อร�องเร�ยนจากลูกค��า
(ฉบับ/ปร�มาณการผล�ต 1,000ตัน)

จากความตัง้ใจ เอาใจใส่ทกุขัน้ตอนกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐาน
สากล ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการรับรู้รายได้และก�าไร
สะสมของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดปรากฏดังหัวข้อ 
ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ) ประกอบกับระดับความพึง
พอใจของลกูค้าทีอ่ยูใ่นระดบัสงูมาโดยตลอด รวมถงึปรมิาณข้อร้องเรยีน
จากลูกค้าที่ลดลงต่อหน่วยการผลิต (พันตัน) ดังนี้ 



144 GFPT ANNUAL REPORT 2016

นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียม
กันโดยไม่มีข้อยกเว้น และจัดสภาพการท�างานของ
พนักงานให้เหมาะสม ดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้
กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นธรรม
ต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พ่ึง
และเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงการส่งเสริม
กิจกรรมพนักงาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัฯ มีนโยบายและข้อปฏบิตัต่ิอพนกังานโดย
เท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ความเป็นธรรม
ต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่องของ การก�าหนดค่า
ตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน การฝึก
อบรม การพัฒนาฝีมือแรงงาน สุขภาพอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึง
การคุ้มครองแรงงาน และจัดให้มีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ 
ซ่ึงจะรบัผดิชอบในการจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน ดแูล 
ควบคุม ประเมินผล การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให ้
ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้
แรงงาน  (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้น
ฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา 
สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย 

ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครอง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราที่
กฎหมายก�าหนดเป็นต้น

นโยบาย Social Accountability 

บริษัทฯ ได้ยอมรับและไว้วางใจให้กลุ่มพันธมิตร
ด�าเนินธุรกิจต่อจากบริษัทฯ ในการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดในมาตรฐานสากล “เรือ่งจรยิธรรมของ
ผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�างานในระบบ 
Social Accountability” โดยมีการก�าหนดนโยบาย 
Social Accountability ไว้คือ “ปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมาย
และจริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงาน”

โดยก�าหนดแนวทางด�าเนนิการให้บรษิทัฯ ด�าเนนิ
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามหลักปฏิญญาสากลว่า
ด้วยหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดมาตรฐานสากล กฎหมายและจริยธรรมของ
ผู้ประกอบการต่อพนักงานในสถานที่ท�างาน ส่งเสริม
ให้มีการสร้างมาตรฐานในการท�างานที่ดี มีความ
ปลอดภัย มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
ตามทีเ่ป็นไปได้ และจัดให้มกีารอบรม การสือ่สาร การ
ตรวจติดตาม การทบทวนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
และประกาศตนว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานด้าน
แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) และได้
รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานว่าเป็นโรงงานท่ี
ได้มาตรฐานแรงงานไทย เป็นเครื่องยืนยันจากหน่วย
งานทางการภายนอก แสดงถึงการที่บริษัทฯ ปฏิบัติ
ต่อแรงงานและบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติ อีกทั้ง 
บรษัิทฯ ไม่ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัการละเมดิสทิธิ
มนษุยชน อนัเนือ่งมาจากการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 
ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอด
จนบริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่อง
แรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานทาส การใช้
แรงงานเด็ก สิทธิของผู้บริโภค และการด�าเนินธุรกิจ
การค้าแต่ประการใด

2.  เป็นที่ท�างานคุณภาพที่พนักงานเห็นถึงความมั่นคง
และความไว้วางใจในอนาคต

จีเอฟพีทีไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน 
และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
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การจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จ�ากัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ในปี 2559 
บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด จ�านวน 5,144 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย

ชาย หญิง
42% 58%

ไทยต�างชาติ

49% 51%

รายเดือนรายวัน
22% 78%

ประเภท
การจ�างงาน

รายเดือนรายวัน
22% 78%

38% 62%5,144 คน
พนักงาน สัญชาติ

น�อยกว�า 20 ป�

41 - 50 ป�

20 - 30 ป�

มากกว�า 50 ป�

31 - 40 ป�

41% 59%

มากกว�า 10 ป�

น�อยกว�า 2 ป�

2 - 5 ป�

มากกว�า 5 -10 ป�
2%

18%

43%

6%

31%
18%

46%

11%
25%

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ 

สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุพนักงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามสัญชาติ

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ และประเภทการจ้างงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุการท�างาน

อตัราการคงอยูข่องพนักงานหลังการใช้สิทธ์ิลาคลอด

ในปี 2559 พนักงานหญิงจ�านวน 2,958 คน มีพนักงานหญิงใช้สิทธิ์
ลาคลอด 105 คน ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิ์กลับเข้าท�างานตามปกติจ�านวน 
85 คน คิดเป็น อัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธ์ิลาคลอด
ร้อยละ 81 ของพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด

การคงอยู�
ของพนักงานหลัง
ใช�สิทธ์ิลาคลอด

พนักงานลาออกหลังคลอด พนักงานคงอยู�หลังคลอด
19% 81%
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นโยบายการส่งเสริมผู้พิการ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คน
พกิารได้มโีอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้ และพึง่พาตนเองได้ และลดภาระของครอบครวัและสงัคมท่ีต้องให้การ
อุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการเป็นพลังส�าคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัว
และประเทศต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 มวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร ซ่ึงมบีทบญัญติัเพือ่
ก�าหนดมาตรการส�าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานท�าของคนพิการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 
33 และมาตรา 35 โดยมกีารรับผูพ้กิารเข้าท�างานในแผนกต่างๆ ร่วมกับการให้สมัปทานจัดสถานทีจ่�าหน่ายสนิค้า 
จ้างเหมาบริการล่ามภาษามือ และผู้ดูแลคนพิการ รวมจ�านวน 52 คน คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคน
พิการที่ 1 ต่อ 100 คน ตามที่กฎหมายก�าหนด

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (คน) 

2557 2558 2559

48 48

52

52 คน

การส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ (คน) ป� 2559

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงาน
ปฏบิตังิานได้อย่างปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถาน
ทีท่�างานทีด่ ีบรษัิทฯ มุง่เน้นการป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจ
เกดิขึน้ได้อย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสร้างให้
พนักงานมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการ
ให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงาน
มสีขุภาพอนามยัทีด่ ี(และไม่ท�าการใดทีเ่ป็นผลร้ายต่อ
สขุภาพ อนามยัแก่ลกูค้า) รวมถงึดแูลสถานทีท่�างานให้
ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

การป้องกันโรคร้ายแรง

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการในการป้องกันเกี่ยวกับ
โรคร้ายแรงต่างๆ โดยการให้ความรู้ การให้ค�าปรึกษา 
การฝึกอบรมจากบุคลากรเช่ียวชาญ พร้อมท้ังการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมให้แก่พนักงาน 
และชุมชน รวมถึงการด�าเนินแผนป้องกันโรคระบาด
โดยการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจ�าทุกปีอีก
ด้วย
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การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมจีติส�านกึด้านความปลอดภัย อกีทัง้การให้ความรูแ้ละการฝึกอบรมและ
ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่งจากการท�างาน เพือ่จัดท�าแผนป้องกนั
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้มีการค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ�้า และมีการรณรงค์ให้
ด�าเนินโครงการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

1)    โครงการ NEAR MISS
บรษิทัฯ ได้จดัท�าแผนป้องกันอบัุตเิหตจุากการปฏิบตังิาน เน้นการค้นหาสาเหตุป้องกนัมใิห้เกดิอบุติัเหตุซ�า้ 
และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการท�างาน

2)    โครงการกิจกรรม 5ส.
บรษัิทฯ ได้จัดให้พนกังานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบของส�านกังาน และ
บริเวณที่ปฏิบัติงาน

3)    โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ความรู้และ
เป็นการกระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เช่น นิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�างาน ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

4)    โครงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บริษทัฯ ได้จดัให้มกีารฝึกอบรมด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นการให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้อปุกรณ์ในการปฏบัิติ
งานและวิธีปฏิบัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

5)    โครงการวารสาร สานความรู้ความปลอดภัย
บริษัทฯ จัดให้มีการท�าวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐานความปลอดภัยท่ีควรรู้ วิธีการป้องกัน
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะจัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน มีการสื่อสารผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ 
และยังจัดท�าเป็นวารสารแจกให้กับพนักงานทั่วไป

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำาปี 2559

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินรังสีและสารเคมีรั่วไหล

อบรมผู้ปฏิบัติงานไฟฟ้าภายในอาคาร, อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางาน ระดับหัวหน้างาน ,อบรมขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
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อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ตามทีบ่รษิทัฯ มกีารรณรงค์เรือ่งความปลอดภยัในการท�างานมาโดย
ตลอด ท�าให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการ
หยุดงานจากการบาดเจ็บลดลงอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
ของพนักงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน และ
กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน อีกทั้งยังได้ก�าหนด
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดของเรื่อง
ที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง คือ

1)    ตู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ภายในโรงงาน

2)    หน้าเวบ็ไซต์ภายในของบรษิทัฯ  
ซึ่งข้อมูลการร้องเรียนจะส่งมายังฝ่ายบุคคลของบริษัทฯ โดยตรง
เพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

การด�าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับ
และแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและด�าเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการด�าเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้
ร้องเรยีนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมูลทีก่ระท�าโดย
เจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุ
ตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและ
ผูใ้ห้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจ�ากดัเฉพาะผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับ
ข้อมลูจากการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งร้องเรยีน มีหน้าทีเ่กบ็รักษา
ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล
ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

ไม่หยุดงาน หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน

หยุดงาน 
เกิน 3 วัน

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

2557 5 4 9 35 25 60 19 17 36

2558 2 2 4 46 26 72 14 8 22

2559 1 2 3 34 17 51 18 21 39

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (ครั้ง)

อัตราการหยุดงาน
จาการบาดเจ็บ ป� 2559

(ครั้ง)

หยุดงานไม�เกิน 3 วันไม�หยุดงาน หยุดงานเกิน 3 วัน

255925582557

9

60

36

22

39

72

51

4 3

93

105

59 46 62 36 53 40

98

93

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ป� 2559 (ครั้ง)

255925582557

ชาย

รวม

หญิง

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 
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การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความม่ันคงในสายอาชีพและมีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย
ก�าหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่
พนักงานขาย พนักงานสารสนเทศ รวมท้ังพนักงานท่ีปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือส�าหรับชุดฟอร์ม
พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานส�าหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่
เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาส�าหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ การค�านึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือเวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งส�าคัญ
ที่บริษัทฯ ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ที่ท�างานจ�านวน
รวม 3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก พร้อมด้วยความสะดวก 
ปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่างๆ 
อย่างครบครัน รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีมาตรฐานได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อ
รองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานด้วย

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาบคุลากร โดยสนบัสนนุให้พนกังานมกีารพัฒนาความรู ้ความสามารถ 
ศักยภาพ มทีศันคตท่ีิด ีมคีณุธรรมและจรยิธรรม และการท�างานเป็นทมี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา 
การดูงาน เพ่ือให้พนกังานได้รบัการพัฒนาอย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ บรษิทัฯ เน้นการเลือ่นต�าแหน่งจากภายใน 
และมีการประเมินผลการท�างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญส�าหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท�างานที่มี
ประสทิธภิาพ การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของพนกังานให้ชดัเจน การก�าหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและปรบัปรุง
โครงสร้างเงินเดือนให้ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการท�างานของพนักงาน 
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ภาวะผู้น�าพลังกลุ่ม หลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ เป็นต้น
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3.  เป็นหลักทรัพย์คุณภาพที่ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงธรรมาภิบาล และเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจคุณภาพที่คู่ค้าเชื่อถือในจริยธรรม

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียไว้ในคู ่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดย
ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี หลีกเลี่ยงการด�าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่ง
เสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกข้ัน
ตอน (Business Chain) (รายละเอียดอยู่ใน คู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ) 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่น
ว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี  การมีคณะกรรมการ
และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ�านาจ เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ การเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและ
มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี จะเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว 

2557* 2558* 2559

จ�านวนชั่วโมงในการอบรม 438,364 549,175 653,676

จ�านวนชั่วโมงในการอบรม

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)

ชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยต�อคนต�อป�

ป� 2559 (ชั่วโมง/คน/ป�)

255925582557

94

83

99

99 * *

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเน่ืองเพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรท้ังในระยะสัน้
และระยะยาว และเพือ่พฒันาความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากร ให้
มคีวามรูเ้ฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนคิ ความรูด้้านบรหิาร และความรูเ้พือ่
รองรบัธุรกจิใหม่ท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต นอกเหนอืจากน้ัน บรษิทัฯ ได้มกีาร
จดัอบรมให้ความรู้ทีเ่กีย่วข้องด้านการเคารพสทิธมินษุยชน อาท ิพระราช
บญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรบัปรงุใหม่) มาตรา 11/1 การ
เปลีย่นแผน นโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนกังาน ตลอดจนสนบัสนนุ
ให้มกีารสัมมนา ดงูาน เพือ่ให้พนกังานได้มีโอกาสแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีจ�านวนช่ัวโมงการอบรมพนักงานทั้งหมด 
653,676 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นช่ัวโมงการอบรมพนักงานเฉล่ียอยู่ที่ 99 
ชัว่โมงต่อคนต่อปี หลกัสตูรอบรมท่ีมีความหลากหลายครอบคลมุทกัษะที่
จ�าเป็น เช่น หลักสูตรการพัฒนาระดับผู้บริหาร (Executive Development 
Program), ผู้บริหารอาวุโส (Senior Executive Program), ความปลอดภัย
ในการท�างานระดบัเจ้าหน้าที,่ Defensive Driving, การบรหิารความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมเพือ่การพฒันาทียั่ง่ยืน และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ (CG), 
การบริหารความเสี่ยง, หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

บริษัทฯ ได้รับการประเมิน
จากโครงการ CGR ในปี 

2016 ระดับ “ดีเลิศ” 

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2557 และปี 2558 ตามระบบการ
จัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ีภายใต้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และข้อก�าหนดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนว
ปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ หรือกฎหมาย

ท�าให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ ตามโครงการ Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies (CGR) ระดบั “ดเีลศิ” ได้รบัสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลแห่งชาติ 
จ�านวน 5 ดวง ด้วยคะแนน 91% จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2559 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย, สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ด้วยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั Investors’ Choice 
Award ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2559 ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) 
เต็ม 100% เป็นเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง (2555 - 2559)

นโยบายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็น
สากล โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตน
ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น 
ช่วยเหลือ หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้กระท�าความผิด หรือกระท�า
การใดๆ ในลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล อาทิเช่น ส�านักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อม อย่างเท่าเทยีมกนั โดยก�าหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสรมิ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เกิดการปฏิบัติตามไว้ในคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ ดังนี้

การจัดการและการรักษาจริยธรรมธุรกิจ

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องรับทราบท�าความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่า
มีการฝ่าฝืนหรือกระท�าการใดๆ ท่ีขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ 
จะพิจารณาและด�าเนินการตามความเหมาะสม และในกรณีที่
การกระท�าดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการท�างานด้วย
แล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตาม
ควรแก่กรณี

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนามรับทราบ
จริยธรรมธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

• ผูบ้รหิารและผูบั้งคบับญัชา ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏิบตัติาม
จริยธรรมธุรกิจ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และส่งเสริมผู้ใต้
บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจที่ก�าหนด

• คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท มีหน้าที่ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการจะต้องจดัให้
มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปผลการประชุม
ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่
อาจขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็นหรือถูกกดดัน/บังคับให้
กระท�าใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้บังคับ
บัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
แล้วแต่กรณี

• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ ้มครองผู ้ที่
รายงานเป็นอย่างดี และผู้รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หากกระท�า
ด้วยเจตนาดี

รางวัล Investors’ Choice 
Award ครัง้ท่ี 3 ประจ�าปี 2559



152 GFPT ANNUAL REPORT 2016

นโยบายการปกป้องดแูลรกัษาทรพัย์สินของบรษัิทฯ

ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัว
ตน และไม่มตีวัตน เช่น สงัหารมิทรพัย์ อสงัหารมิทรพัย์ 
เทคโนโลยี สูตรการผลิต เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ 
ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ 
ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 

กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ไม่ให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สิน
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และไม่น�าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไป
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคน พงึหลกีเลีย่ง
การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีสาระส�าคัญและยังมิได้เปิดเผย
สู่สาธารณชน หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็น
ความลับของบริษัทฯ อย่างเด็ดขาด

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายให ้บุคลากรปฏิบั ติตาม
กฎหมายหรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 
ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการค้า และทรพัย์สนิทางปัญญา
ด้านอื่นที่กฎหมายก�าหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรม

ประกาศเจตนารมณ์ 
และย่ืนเอกสารขอการ
รั บ ร อ ง ส ถ า น ะ ก า ร
เป ็นสมาชิกโครงการ 
Col lect ive Act ion 
Coalition: CAC

คอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจ
สอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านั้น การส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบผลงาน
หรือข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ และยื่น
เอกสารขอการรบัรองสถานะการเป็นสมาชิกโครงการ 
Collective Action Coalition: CAC ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจรติ พร้อมได้มกีารจดัการบริหาร
ความเสี่ยง ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และก�าหนด
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประกาศใช้ โดยมี
ก�าหนดสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นตอน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนมีการวางแผน
พัฒนาการรณรงค์เรื่องการปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันไปยังองค์กรผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ในอนาคตตามล�าดับด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่ม
ด�าเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตฯ ของบริษัทฯ ก่อนด�าเนินการส่งเสริม
ให้คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายอื่นๆ 
ร่วมปฏิบัติตามโครงการ Collective Action Coalition 
: CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชันเป็นล�าดับต่อไป
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

“ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จีเอฟพีที 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริต
และการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ
เป็นผูร้บั ผู้ให้ หรอืผูเ้สนอให้สนิบน ท้ังท่ีเป็นตวัเงนิ และไม่เป็นตวัเงนิ 
โดยนโยบายการต่อต้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
จะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และการคอร์รัปชันนี้อย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางบริษัทฯ และข้อ
ก�าหนดของกฎหมาย”

โดยรายละเอียด ค�านิยาม ข้อพึงปฏิบัติ ช่องทางการแจ้ง และ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการคอร์รัปชัน ปรากฏบนเว็บไซต์
บริษัทฯ (www.gfpt.co.th) 

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ี
เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
แข่งขัน การท�าลายความน่าเชื่อถือ การผูกขาดทางการค้า เหตุการณ์
เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถูก
ลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการด�าเนินงานไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายหรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด

4.  เป็นผู้ประกอบการคุณภาพที่ชุมชนสามารถพึ่งพิง

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้านความรับผิด
ชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ภายใต้หลกัพืน้ฐานทาง
จริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพ
ของการด�าเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันน�า
ไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบรษิทั จดัให้มกีระบวนการจดัการและช่องทางในการรับแจ้ง
เบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียน ทุกรูปแบบ จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุก
กลุ่ม โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ติดต่อกรรมการอิสระ   
ทางอีเมล์   : independentdirectors@gfpt.co.th
โทรสาร   : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์ : กรรมการอิสระ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อกรรมการบริษัท 
ทางอีเมล์   : bod@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : กรรมการบริษัท
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ติดต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
ทางอีเมล์   : cg@gfpt.co.th
โทรสาร  : 0 2473 8398
ทางไปรษณีย์  : คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
    บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
    อาคารจีเอฟพีที ชั้น 18 
    312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด 
    เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โดยเมื่อ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
หรอืช่องทางอืน่ใด ทีไ่ด้รบัแจ้งเบาะแส หรอืรบัเรือ่งร้องเรยีนต่างๆ จากผูม้ส่ีวน
ได้เสีย บริษัทฯ จะท�าการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้าข่าย
ประเภทใด หากเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน จะด�าเนินการ
รวบรวมข้อมลูเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการพจิารณาด�าเนนิ
การ รวบรวมหลักฐาน สืบค้นข้อมูล และพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ต่อไป หรือ
หากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระท�าผิด ทุจริต (Fraud) หรือ คอร์รัปชัน 
(Corruption) หน่วยงานที่รับเรื่องจะด�าเนินการประสาน เสนอเรื่องให้หน่วย
งานตรวจสอบภายในร่วมด�าเนินการ และน�าเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาต่อไป
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การมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน ชุมชน และสังคม

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคม สรุปได้ดังนี้

1.  ส่งเสริมเยาวชน เพื่อสังคมที่ดี มีคุณภาพ

บริษัทฯ เชื่อว่า “เยาวชนที่ดี จะเป็นเสาหลักของสังคมที่ดีในวัน
หน้า” ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�าคัญของเด็กและเยาวชน 
นอกจากการสนับสนุนไข่ไก่และผลิตภัณฑ์สินค้าไก่ปรุงสุกของบริษัทฯ 
และการมอบทนุ พร้อมอปุกรณ์ทางการศกึษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนือ่ง 
ดังเช่น โครงการสนับสนุนไข่เพื่ออาหารกลางวัน ส�าหรับโรงเรียนบ้าน
หมื่นจิต จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
และประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่บุตรพนักงานกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่
พนักงานที่ดีอย่างยิ่งแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมท้ัง
ชุมชนโดยรอบและชุมชนท่ีห่างไกล โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้
ของเยาวชนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทางสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้
เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่างๆ รวมจ�านวน
ทั้งสิ้น 52 กิจกรรมดังเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนและโรงเรียน
ต่างๆ รวม 26 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนด้าน
ต่างๆ เช่น โครงการ " จาก GFPT สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปโรงเรียน" - รร.ละ
มูลรอดศิริ, กิจกรรม "เติมฝัน ปันรัก" - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สนับสนุนซ่อมบ�ารุงอาคารโรงเรียนบ้านไม้ขาว 
จ.ภเูกต็ สมทบทนุสร้างห้องสขุาให้กบันกัเรยีนและสร้างถนนคอนกรตีหน้า
อาคารเรียนใหม่ โรงเรียนวัดถ�้าตะโก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  เป็นต้น

2.  สร้างสังคมที่ดี หนึ่งในภารกิจที่ส�าคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในถ่ินชนบท 
และทุรกันดาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ และมีนโยบาย
ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบและชุมชนห่างไกล มี
ความเป็นอยูท่ีด่ ีมกีารอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม จงึมกีารด�าเนนิการต่างๆ ผ่าน
กิจกรรมที่บริษัทฯจัดท�าขึ้นเอง และ/หรือ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
การกศุลและองค์กรเอกชน รวมทัง้สิน้ 79 กจิกรรม  ดงัเช่น การจดักิจกรรม
วันรักษ์โลก (โยน EM Ball เพื่อเพิ่มออกซิเจนในคลองร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน
และในชุมชนบรเิวณใกล้เคยีงทีต้ั่งโรงงาน), ร่วมกิจกรรมปลกูป่า โครงการ
ลกูพระดาบส, สนบัสนนุโครงการอนรุกัษ์เต่าทะเลอย่างยัง่ยืน "ปล่อยเต่า
คืนถิ่น ถวายภูมินทร์ ราชินี " ร่วมกับ กอ.รมน.จ.สตูล, โครงการพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดย อย. สมุทรปราการ, กิจกรรม
บริจาคโลหิต เป็นต้น

3.   ท�านุบ�ารุงศาสนา และวัฒนธรรมไทย

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่ส�าคัญซึ่งมีอิทธิพล
ในการก�าหนดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของ
บุคคลในสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวม 
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงให้ความส�าคัญกับการมุ่งมั่นส่งเสริม
และท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา ตลอดจนสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา และ
วัฒนธรรมไทย และร่วมกิจกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล
และองค์กรเอกชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 79 กิจกรรม

เช่น กิจกรรมวันเด็ก, เลี้ยงอาหารเด็ก, กิจกรรมวันรักษ์โลก, การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน, การบริจาคผ้าห่มและเสื้อช่วยผู้ประสบภัยหนาวผ่านกองทัพไทย, 
กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมด้านทำานุบำารุงศาสนา
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5.  เป็นธุรกิจคุณภาพที่มีการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จ�านวนขยะถุงพลาสติกต่อปริมาณผลผลิตสินค้า (ใบ / ปริมาณผลผลิตสินค้า (กิโลกรัม))

จำนวนขยะถุงพลาสติกต�อ
ปร�มาณผลผลิตสินค�า 
ป� 2559 (ใบ/กิโลกรัม)

255925582557

1.34%

0.80%

0.98%

0.98%

ระบบมาตรฐานการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  

ISO 9001
Quality

ISO 14001
Environment

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมและป้องกันมลพิษ และปรับปรุง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้ “ลดการใช้ทรัพยากร 
ปกป้องสิง่แวดล้อม ปฏิบติัตามข้อผกูมัดบังคบั ร่วมสร้างจิตส�านึกรกัษ์สิง่แวดล้อม และรบัผิดชอบต่อสงัคม”

นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและ
สร้างจติส�านกึแก่พนกังาน รวมถึงผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย ในการบรหิารการใช้ทรพัยากรท่ีมอียู่ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการด�าเนิน
การตามนโยบายอย่างมีประสทิธิภาพ ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานต้องด�าเนินงานตามบทบาทหน้าทีแ่ละตาม
กฎหมายก�าหนด จากนโยบายสู่การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยบริษัทฯ 
ตรวจประเมินอิสระด้านการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐานสากล และสนับสนุนให้มีการสื่อสาร
ถึงการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและสู่
สาธารณชนภายนอก 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มุ ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะ
ถือเป็นต้นทุนและต้นทางที่ส�าคัญของกระบวนการผลิตแบบครบวงจร ขณะเดียวกันเพื่อร่วมบรรเทา
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของโลกด้วย ดงัเช่น โครงการลดปรมิาณ
ขยะจากถุงพลาสติก ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความระมัดระวัง ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการบรรจุสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่สิ้นเปลืองและปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้
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สัดส่วนการใช้น�้าจากแหล่ง
น�้าต่างๆ และปริมาณการ
ใช้น�้าประปาและน�้าบาดาล 

ประจ�าปี 2559

สัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าแยกตามระบบ 

ประจ�าปี 2559

1.768

ปร�มาณการใช�น้ำ 2559
(ล�านลูกบาศก�เมตร)

2557

1.804

1.801

1.768

2558 2559

ทรัพยากรน�้า

ทรพัยากรน�า้เป็นสิง่ส�าคญัในกระบวนการผลติเนือ้ไก่แปรรปู บริษทัฯ ได้มแีบบแผนการก�าหนดปรมิาณการ
ใช้น�้าอย่างเหมาะสมในทุกข้ันตอนการผลิต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น�้าเพื่อน�ามาวิเคราะห์และ
วางแผนควบคุมการใช้น�้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนา
วธิกีาร ระบบ หรือเทคโนโลยกีารผลติ เพือ่ลดปรมิาณการใช้น�า้ หรอืเพิม่ประสทิธภิาพการใช้น�า้ให้คุม้ค่ามากทีส่ดุ

โดยในการใช้น�้าเพื่อการผลิตและการอุปโภคของบริษัทฯ มีการใช้น�้าทั้งจากน�้าประปาและน�้าบาดาล โดย
บริษทัฯ ได้รบัใบอนญุาตใช้น�า้บาดาลจากส�านกัควบคมุกิจการน�า้บาดาล กรมทรพัยากรน�า้บาดาล จ�านวน 3 บ่อ 
เพ่ือประกอบธรุกจิอตุสาหกรรม ในปรมิาณรวมวนัละไม่เกนิ 3,360 ลกูบาศก์เมตร สามารถแสดงเป็นสดัส่วนการ
ใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ ประจ�าปี 2559 ดังนี้

พลังงาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเน่ือง
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตเพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนการควบคุมการใช้
พลังงานขณะเดียวกันยังได้ออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์และกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้
พลังงานน้อยที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รณรงค์และส่งเสริมการประหยัดพลังงานทางอ้อม อาทิ การใช้หลอด LED 19, 20W 
ทดแทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  36W ในสายการผลิต, การเปลี่ยนเครื่อง EVAPORATIVE CONDENSER ที่
ใช้ในงานระบบท�าความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ COMPRESSOR ลด
ลง การน�าระบบเปิด-ปิดไฟอตัโนมัตมิาใช้ภายในอาคารส�านกังาน การใช้ระบบประชมุทางไกลทางจอภาพ (หรอื 
VDO Conference) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย รวมถึงลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการเดินทางอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 61.48 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.84 จากปีก่อน โดย
ร้อยละ 71 ใช้ในการท�าความเย็น และร้อยละ 17 ใช้ในการกระบวนผลิต

ปริมาณการใช้น�้า (ล้านลูกบาศก์เมตร)

61.48

ปร�มาณการใช�พลังงานไฟฟ�า 
ป� 2559 (ล�านกิโลวัตต�/ป�)

57.80

58.65

61.48

2557* 2558* 2559

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ปี)

น้ำบาดาล

น้ำประปา

20%

80%

ทำความเย็น

ปรับอากาศ
สำนักงาน

แสงสว�าง

การผลิต

อื่นๆ
6%

5%

1%

71%

17%

หมายเหตุ : * มีการปรับปรุงตัวเลขปี 2557 และปี 2558 ตามระบบการจัดการฐานข้อมูลปัจจุบัน
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การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการด�าเนินงานด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์
สูงสุด โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนิน
งานบริษัทฯ ด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างต่อ
เนื่องให้เหมาะสมกับธุรกิจ ก�าหนดแผนเป้าหมายและมาตรการอนุรักษ์
พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง โดยถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันก�าหนดมาตรการ และให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผล
ต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน อีกทั้ง บริษัทฯ ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านฝึกอบรม และอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานด้านการจัดการพลังงาน และ
ให้มีการทบทวน  ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนด�าเนินงานด้าน
พลังงานเป็นประจ�าทุกปี

โดยในปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิโครงการลดความดนัสาร
ท�าความเย็น โดยการเปลี่ยน PVC Cooling Tower ที่เกิดตะกรันอุดตัน 
เนื่องจากการใช้งานมานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน
ของอุณหภูมิน�้ายาแอมโมเนียและเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของ 
compressor ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้จริง
ประมาณ 5% ต่อปี ของเครื่องจักรท่ีด�าเนินการเปลี่ยน PVC Cooling 
Tower ซึ่งเป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามแผนที่ก�าหนดไว้

การจัดการมลพิษและของเสีย

มลพิษทางอากาศ

บริษัทฯ มีระบบก�าจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานและ
มกีารตดิตามเฝ้าระวังผลการตรวจวดัค่าทีป่ล่อยออกสูภ่ายนอกให้เป็นไป
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยผูท้ีร่บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมจะ
ท�าการตรวจวัด ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2559 ผลการตรวจวัดปริมาณการ
ปล่อยสารเจือปนในอากาศทัง้ปรมิาณฝุน่ ไนโตรเจนออกไซด์ ซลัเฟอร์ได
ออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และค่าความทึบแสงของทุกสายงาน พบ
ว่ามีปริมาณต�่ากว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดไว้ทั้งหมด

ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ  
ณ จุดการตรวจสอบต่างๆ 

ผลทดสอบ คา่มาตรฐาน

ปริมาณฝุ่น (mg/m3) 2.674 – 296.781 320.00

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm) <1.335 – 2.050 60.00

ไนโตรเจนออกไซด์ (ppm) <3.167 – 38.592 200.00

คาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm) 0.709 – 581.57 690.00

ค่าความทึบแสง (%) 6.8 – 7.4 10.00

มลพิษทางน�้า 

บริษัทฯ มีการควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายก�าหนด รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงในการบ�าบัดน�้าเสีย และมีการติดตามและวัดผล
คุณภาพน�้าทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อให้ได้คุณภาพน�้าท้ิงท่ี
เป็นไปตามกฎหมายก�าหนดและไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม 
นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยปริมาณน�้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
และการอุปโภคบริโภคต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน ซึ่ง
ระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีบริษัทฯ มีอยู่มีความสามารถรองรับน�้าเสียที่เกิด
ขึ้นต่อวันได้ถึง 7,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน โดยปริมาณน�้าทิ้งที่ผ่านการ
บ�าบัดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานน�า้ทิ้งจะถูกปล่อยออกเป็นปริมาณเฉล่ีย 
3,500 ลูกบาศก์เมตร / วัน และปริมาณน�้าทิ้งที่น�ากลับมาใช้ใหม่เฉลี่ย 
300-500 ลูกบาศก์เมตร / วัน
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มลพิษทางเสียง 

บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ (Ambient noise measurement) เพื่อวัดระดับความดัง
เสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และวัดระดับเสียงรบกวน โดยระดับความดังเสียงที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ด�าเนินการตรวจวัดโดยผู้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2559 
ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวนพบว่าทุกจุดตรวจวัดมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดไว้ทั้งหมด

ของเสีย 

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียแยกตามประเภทของเสียตามที่
กฎหมายก�าหนด และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การ
จัดเก็บ การขนส่ง และการก�าจัด อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการของเสีย
อันตราย การคัดแยกของเสียในแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึงการจัดท�าระบบ
การจัดการภายใน บัญชีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน การ
รวบรวมจัดเก็บอย่างถูกวิธี การส่งไปก�าจัดโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อน
กลับได้ทั้งระบบงาน อาทิ

• ขยะอันตราย ได้แก่ Solvent ใช้แล้ว, หลอดไฟเสื่อมสภาพ, ภาชนะ
ปนเป้ือน และน�า้มันหล่อลืน่ใช้แล้ว ส่งก�าจดักับบริษทัท่ีได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย

• ขยะทั่วไป (ไม่อันตราย) เช่น ถุงพลาสติก, กระดาษ, เศษเหล็ก และ
เศษสแตนเลส ส่งก�าจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อ
น�าไปรีไซเคิล

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายในเรื่อง
การปล่อยมลพิษและของเสีย หรือการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงไม่ได้ต้องโทษปรับจากการละเมิดกฎหมายและ
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

สรุปปริมาณน�้าหนักรวมของขยะ สิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย  
และที่ไม่อันตราย ส�าหรับปี 2559

รายการ ปริมาณ  
(ตัน)

กากแป้ง, แป้งเสื่อม 329

เศษเหล็ก 25

เศษสแตนเลส 9

เศษวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ 472

ถุงพลาสติกใช้แล้ว (ใส่เศษไก่ ) 999

น้�ามันพืชเก่า 484

กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน้�าเสีย 17,722

น้�ามันหล่อลื่นพร้อมภาชนะบรรจุ 11

Lab Waste 0.60

ภาชนะปนเปื้อน 4

หลอดไฟเสื่อมสภาพ  0.41

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงจากโรงงานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงรบกวน

 ระดับความดังเสียง 
เฉลี่ย 24 ชม.  

(Leq)

ค่ามาตรฐาน ระดับเสียงรบกวน 
(dBA)

ค่ามาตรฐาน

บริเวณหน้าโรงงาน 66.4 70.0 8.8 10.0

บริเวณหลังโรงงาน 65.9 70.0 8.1 10.0

ทุกจุดตรวจวัด
มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
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ประสิทธิภาพสูงสุด ในการผลิตไก่เนื้อคุณภาพ

QUALITY 
BROILER 
PRODUCTION
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

REPORT  
OF AUDIT 
COMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน 
ซึง่เป็นผูท้รงคณุวุฒด้ิานการเงนิ การบัญชี กฎหมาย และการบรหิารจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวาม
เป็นอิสระ ประกอบด้วย นพ.สาธิต กรเณศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายปารเมศ เหตระกูล กรรมการ
ตรวจสอบ และ นายธนาธปิ พเิชษฐวณชิย์โชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติทีดี่ส�าหรับคณะ
กรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้แต่ง
ตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท อาทิ การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบ
การเงินรวม เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการก�ากับดูแลระบบงานตรวจสอบ ทั้งด้านการตรวจสอบการจัดการ
ทางการเงิน การปฏิบัติการและการจัดระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้มีการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น
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1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินประจ�าไตรมาส 
และงบการเงิน ประจ�าปี 2559 ท้ังในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และงบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ฝ่ายจัดการ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเช่ือถือได้ และความเหมาะ
สมก่อนจะมีการน�าเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการ โดยการสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีท่ีส�าคัญ รายการ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ รายการปรับปรุง รายการ
ส�ารองทางบัญชี ประมาณการทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความส�าคัญ พร้อมฟังการช้ีแจง
และซักถามผู้สอบบัญชีจนเป็นท่ีพอใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้อง 
ตามที่ควรและได้จัดท�าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินในปี 2559 ทั้งในส่วนงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ 
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�าคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะ
สม ชดัเจน เพยีงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิต่อนกัลงทนุ 
และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

2. รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุ
สมผล และค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด

3. การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบควบคุม
ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อย่าง
สม�่าเสมอ ซ่ึงเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมทั้งมี
การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้สอดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชพีอย่างต่อเนือ่ง  โดยพจิารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2559 ของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เยีย่มชมการปฏิบติังานจรงิ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ให้ข้อแนะน�าที่
เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานประเด็นข้อบกพร่องที่ส�าคัญ พร้อม
ทัง้แนวทางแก้ไขไปยงัคณะกรรมการบรษิทัด้วยเสมอ วิธกีารนีจ้ะเป็นการ
ส่งเสรมิให้ผูบ้ริหารของบรษัิทฯ จดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเพยีงพอและ
มีประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจอย่างบรรลุผล มีระบบปฏิบัติงานที่มี
ประสทิธิภาพ ตลอดจนมกีารดแูลรกัษาทรพัย์สนิ และการบรหิารบุคลากร
ทีม่ปีระสทิธผิล นอกจากนี ้ยงัได้ประเมนิระบบการควบคมุภายในทางด้าน
การบริหารการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามแนวทางที่ก�าหนด

โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินของผู้สอบบัญชี ดังนั้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
โดยรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
เพียงพอ และมีประสิทธิผล

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของส�านักงาน ก.ล.ต.  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจองบริษัทฯ 

บรษิทัฯ จัดให้มกีารติดตาม วเิคราะห์ และรายงานการเปลีย่นแปลง
ของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษัิทฯ และด�าเนนิการให้
บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เฝ้าตดิตามจากการสอบทานงานต่างๆ เพือ่ให้
มัน่ใจว่า บรษัิทฯ ได้ถอืปฏบัิตติามข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ พรบ. 
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทฯ และมีผลในปี 2559 แล้ว

5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มัน่ใจว่า การด�าเนนิกจิกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมปีระสทิธผิลเพือ่ประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยได้สอบ
ทานภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน และภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจ
สอบภายในประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมทั้งในส่วน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในการสอบทานนั้น คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณาถึงความเพียงพอของอัตราก�าลัง ผลการตรวจสอบตาม
ฐานความเสี่ยง ความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน และได้ให้ค�า
แนะน�าอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้เน้นบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยใช้หลักการด�าเนินงาน ได้แก่ การท�างานเป็นระบบและในลักษณะ
เชิงป้องกัน บุคลากรตรวจสอบภายในต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธรุกจิ และเน้นการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง เพือ่รองรบัต่อทิศทาง
การด�าเนินงานขององค์กร

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี    

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระ
และคุณภาพของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะท�าให้ได้รับทราบถึงผลการสอบบัญชี 
และสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้
ยังพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี รวมถึงความ
เหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และของผู้สอบบัญชี
ส�านักงานอื่นที่เทียบได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบ
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นายปารเมศ   เหตระกูล 
กรรมการตรวจสอบ

นพ.สาธิต   กรเณศ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธนาธิป   พิเชษฐวณิชย์โชค
กรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น
เสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก  บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี 
จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 รวมทั้งพิจารณาค่า
ตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของ
ตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม 
ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอก ตาม
แนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจ
สอบ มขีอบเขตและผลการปฏิบตัหิน้าท่ีสอดคล้องตามแนวทางการปฏบิตัิ
ที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการ
ก�ากับดแูลกิจการที่ดีได้อยา่งมีประสิทธิผล  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติตามหน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยใช้ความรู ้ความสามารถประกอบ
กับความรอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ โดยไม่มีข้อจ�ากัด
ในการได้รับข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และกรรมการบริหารของบริษัทฯ มี
จริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ อีกท้ังได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด�าเนินงานภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล โปร่งใส
และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ อีกทั้ง
มรีายงานทางการเงนิทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และ
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

REPORT OF  
RISK MANAGEMENT 
COMMITTEE

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั จเีอฟพที ีจ�ากดั (มหาชน) 
มีจ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�านวน 1 ท่าน คือ 
1.นายปารเมศ  เหตระกูล ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บริหารความเสีย่ง จ�านวน 4 ท่าน คือ 1.นายแพทย์อนนัต์  ศริมิงคลเกษม 
2.นางสมสิริ  อิงโพธิ์ชัย 3.น.ส.วรรณี ศิริมงคลเกษม และ 4.นายสุจิน  
ศิริมงคลเกษม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางการต่างๆ ท่ีได้ก�าหนดไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่ได้แต่งต้ังเพือ่รกัษา
ผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อาทิ 
การก�ากับดูแลและติดตามประสิทธิภาพการท�างานของฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง ทบทวนนโยบายและติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยง และแผน
จดัการความเสีย่ง การบ่งชีก้ารประเมนิการบรหิารความเสีย่ง และรายงาน
ผลของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจ
ว่า ผู้บริหารและกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และได้บริหาร
กิจการตามนโยบายของบริษัทฯ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้มีการจัดประชมุ
ทั้งสิ้นจ�านวน  1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วม
ประชุม โดยได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจ
สอบภายใน และผูส้อบบญัช ีในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วยเรือ่งต่างๆ 
โดยสรุป ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อช่วยกลั่นกรองงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการถ่วง
ดลุอ�านาจการด�าเนินงานของทกุหนว่ยงานในองค์กร (Business Unit) ให้
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความไม่แน่นอน อัน
จะน�าไปสู่ “โอกาส” หรือ “อุปสรรค” ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและรายงานประเด็น
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ที่ผิดพลาด ลดผลกระทบที่ไม่อาจคาดหมายต่อองค์กร พร้อมส่งเสริมให้
ระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่มคีวามโปร่งใส และมปีระสทิธผิลมากย่ิงขึน้

2. กิจกรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพิจารณาและก�าหนดกรอบนโยบาย
การบรหิารความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) ความ
เบี่ยงเบน ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) พร้อมจัด
ท�ากฎบัตรการบรหิารความเสีย่งสือ่สารนโยบาย และแนวทางการจดัการ
บรหิารความเสีย่ง แก่ทกุหน่วยงานในองค์กร ในฐานะ Risk Owner พร้อม
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบตัวชี้วัดด้าน
ความเสีย่ง (Key Risk Indicators) และตดิตาม ควบคมุพร้อมทัง้ประเมินผล
การบริหารความเสีย่งของแต่ละหน่วยงานในองค์กร พร้อมเสนอแนวทาง
ป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณานโยบายการ
บริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสอบทานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอันเกิดจากภาวะภายในและภายนอกองค์กร โดยมี
การประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและ
สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินขอบเขตการ
ปฏิบัติงานจริงของตนเอง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุม ผลงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและผู้สอบบัญชีภายนอก ตามแนวทางการ
ปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎบตัรของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินพบว่า  คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและผลการปฏิบัติหน้าที่
สอดคล้องตามแนวทางการปฏบัิตทิีด่ ีและกฎบตัรคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง อนัมีส่วนช่วยเสรมิสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดย

ใช้ความรู ้ความสามารถประกอบกบัความรอบคอบ และมคีวาม
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูลทั้ง
จากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความ
เห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

จากการด�าเนนิงานข้างต้น คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และได้มีการติดตามผลส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่าเสมอ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงระบบการ
ควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นายปารเมศ   เหตระกูล 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงนิท่ีแสดงในรายงานประจ�าปี โดย
งบการเงินดังกล่าว ได้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 
และตามหลักการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปของประเทศไทย 
ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดท�า 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและด�ารงรักษา
ไว้ซ่ึงความส�าคญัของระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธผิลอย่างเพยีงพอ เพือ่ให้ม่ันใจได้อย่าง
มีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ 
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทจุรติหรอืการด�าเนนิการท่ีผิดปกตอิย่างมสีาระส�าคญั 
รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและ
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ อีกท้ังพิจารณาหรือ
ไตร่ตรองและวเิคราะห์ผลกระทบความเสีย่งนัน้ๆ เพือ่
ก�าหนดมาตรการจัดการลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับท่ี
เหมาะสม และติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าท่ีสอบทาน
นโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการ
เงนิ สอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการ

นายวิรัช  ศิริมงคลเกษม
กรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์อนันต์  ศิริมงคลเกษม 
ประธานคณะกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้
ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดย
ผูส้อบบัญชขีองบรษิทั คอื บรษิทั ส�านกังาน เอ เอม็ ซี 
จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการตรวจ
สอบ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้
ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็น
ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้
สอบบัญชีในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) 
มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของ
บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2559 มคีวามน่าเชือ่ถอืได้ โดยถอืปฏบิตัติาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

REPORT OF BOD  
RESPONSIBILITIES FOR  
FINANCIAL STATEMENTS
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี 2559 ได้แก่ นายอ�าพล จ�านงค์วัฒน์ ทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 จากบริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด 

ส�าหรบัในรอบปีบัญช ี2559 ค่าตอบแทนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายให้แก่ บรษิทั ส�านกังาน เอ เอ็ม ซ ีจ�ากดั  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชใีนรอบปีบญัชี 2559 จ�านวนเงนิรวม 2,720,000.00 บาท  
ดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 860,000.00

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท 1,860,000.00

2.   ค่าบริการอื่น (Non-audited fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี ในรอบปี
บัญชี 2559

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

AUDIT FEE
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

AUDITOR’S REPORT

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และ
ของเฉพาะบริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการ
เงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั 
จเีอฟพที ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของบรษิทั จเีอฟพที ีจ�ากดั 
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�าเนินงานรวมและผล
การด�าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อ
ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับ
ผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า
เชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตาม
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่อง
เหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

1.    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษัทมีลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่นจ�านวน 932.66 ล้านบาท 
และตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญจ�านวน 33.95 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งผู้บริหาร
ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เหมาะ
สม โดยลูกหนี้ที่คาดว่าจะได้รับช�าระสุทธิพิจารณาจากประวัติการช�าระ
หนี้ อายุหนี้ที่ค้างช�าระ การจ่ายช�าระหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
ผลการติดตามทวงถามและความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ของลูกหนี้
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่
ผู้บริหารใช้ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยทดสอบการค�านวณ
การแยกอายุหนี้ในงบวิเคราะห์อายุลูกหนี้ สอบถามฝ่ายบริหารและ
ตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วข้อง พจิารณาสาเหตขุองลกูหนีท้ีม่กีารค้างช�าระ 
ผลการตดิตามหนี ้ตรวจสอบการรบัช�าระหนีภ้ายหลงัวนัสิน้งวด Vการเปรี
ยบเทยีบจ�านวนลกูหนีท้ีม่คีวามเสีย่งทีอ่าจจะไม่ได้รบัช�าระหรอืค้างช�าระเ
ป็นเวลานานเปรยีบเทยีบกบัมลูหน้ีทีก่ลุม่บรษิทับนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะ
สูญว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

2.    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือจ�านวน 3,653.33 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 สินค้าคง
เหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้ว
แต่ราคาใดจะต�่ากว่า ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจ�านวน
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม โดยมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับสุทธิพิจารณาจากราคาขายหลังวันที่ในงบการเงินและราคาขายที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น
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การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่
ผูบ้รหิารใช้ในการค�านวณค่าเผ่ือการลดมลูค่าโดย การเข้าร่วมสงัเกตการณ์
ตรวจนับสินค้าที่คลังเก็บสินค้าหลายแห่ง สุ่มทดสอบราคาทุนของสินค้า 
เพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนท่ีบันทึกในบัญชีตรงกับใบก�ากับภาษี และมีการ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องกบัสนิค้าเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ ตรวจสอบการเปรยีบเทียบต้นทุนสนิค้ากบัมลูค่า
ที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ ซึ่งค�านวณจากราคาขายสินค้าภายหลังวันสิ้นงวด 
ส�าหรับสินค้าที่มีการขายหลังวันสิ้นงวด ส่วนสินค้าที่มีการรับค�าสั่งซื้อ
แล้วค�านวณกับราคาที่ก�าหนดในใบสั่งซื้อ และสินค้าที่ยังไม่มีใบสั่งซื้อ
ค�านวณกับรายละเอียดราคาขายที่มีการอนุมัติโดยผู้บริหาร วิเคราะห์
ปริมาณสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อระบุสินค้าที่มี
การหมนุเวยีนต�า่หรอืค้างนาน ส่งหนงัสอืยนืยนัยอดและร่วมสงัเกตการณ์
ตรวจนบัสนิค้ากรณทีีก่ลุม่บรษิทัมีการฝากสนิค้าไว้กบัคลงัสนิค้าภายนอก
กลุ่มกิจการ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผดิชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ประกอบด้วย ข้อมลู
ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น 
ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�าปีภายหลังวันท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อืน่มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักับงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั หากข้าพเจ้าสรปุ
ได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก�ากับดูแลเพือ่ให้ผูมี้หน้าทีใ่นการ
ก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล
ต่องบการเงิน

ผูบ้ริหารมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้
บรหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบั
ผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บริษทัในการด�าเนนิงานต่อ
เนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง (ตามความเหมาะสม) 
และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิการต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้ริหารมี
ความตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิ
งานต่อเนื่องต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดูแลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิน
ใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาก
การใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้
ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจ
สอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอัน
เป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลัก
ฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
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• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจ
สอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้รหิารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการ
ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้
รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความ
สามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดัง
กล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รบัจนถึงวันท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัต้องหยุดการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ท�าให้มีการน�า
เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

• ได้รบัหลักฐานการสอบบญัชท่ีีเหมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกับข้อมลู
ทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกิจกรรมทางธรุกิจภายในกลุม่
บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและ
ช่วงเวลาของ การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่
พบจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอด
จนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณา
เรือ่งต่าง ๆ  ท่ีมนียัส�าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้น
แต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว 
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผูส้อบบญัชีทีรั่บผดิชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบบันีค้อื 

บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

นายอ�าพล  จ�านงค์วัฒน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

7

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

                  สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 310,868,408.45      592,491,996.56      81,653,300.42       58,221,693.08       

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5.1 และ 6 932,660,420.06      1,026,632,798.90   511,396,894.04     496,762,274.19     

สินค้าคงเหลือ 7 3,653,328,881.59   3,173,497,023.76   321,704,130.80     404,349,243.28     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 18,145,778.85        16,270,661.65        12,377,703.19       11,403,475.56       

                  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,915,003,488.95   4,808,892,480.87   927,132,028.45     970,736,686.11     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 2,448,748,669.49   2,126,555,408.47   1,525,859,700.00  1,525,859,700.00  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                          -                          1,666,496,542.35  1,664,891,542.35  

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที�ไม่หมุนเวียน

     ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 10.1 121,184,960.30      98,823,846.24        -                         -                         

     ไก่พ่อแม่พันธุ์ 10.2 406,779,435.67      386,892,292.13      -                         -                         

     งานระหว่างเพาะปลูก-ต้นยางพารา 10.3 687,902.85             -                          -                         -                         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 11 360,420,779.10      346,729,463.73      201,821,365.98     207,162,191.70     

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 7,430,751,974.91   6,753,571,805.09   1,299,323,104.15  1,319,266,837.01  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 373,544,776.17      358,169,807.78      310,794,352.32     278,134,534.71     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 26,193,469.06        12,755,017.24        13,529,943.67       12,755,017.24       

ค่าความนิยม 1,294,911.36          1,294,911.36          -                         -                         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 75,717,889.78        82,634,918.01        54,573,499.81       43,119,252.20       

                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,245,324,768.69 10,167,427,470.05 5,072,398,508.28  5,051,189,075.21  

                       รวมสินทรัพย์ 16,160,328,257.64 14,976,319,950.92 5,999,530,536.73  6,021,925,761.32  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

งบแสดงฐานะการเงิน
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(หน่วย : บาท)
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สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 310,868,408.45      592,491,996.56      81,653,300.42       58,221,693.08       

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 5.1 และ 6 932,660,420.06      1,026,632,798.90   511,396,894.04     496,762,274.19     

สินค้าคงเหลือ 7 3,653,328,881.59   3,173,497,023.76   321,704,130.80     404,349,243.28     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 18,145,778.85        16,270,661.65        12,377,703.19       11,403,475.56       

                  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,915,003,488.95   4,808,892,480.87   927,132,028.45     970,736,686.11     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 2,448,748,669.49   2,126,555,408.47   1,525,859,700.00  1,525,859,700.00  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                          -                          1,666,496,542.35  1,664,891,542.35  

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที�ไม่หมุนเวียน

     ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 10.1 121,184,960.30      98,823,846.24        -                         -                         

     ไก่พ่อแม่พันธุ์ 10.2 406,779,435.67      386,892,292.13      -                         -                         

     งานระหว่างเพาะปลูก-ต้นยางพารา 10.3 687,902.85             -                          -                         -                         

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 11 360,420,779.10      346,729,463.73      201,821,365.98     207,162,191.70     

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 7,430,751,974.91   6,753,571,805.09   1,299,323,104.15  1,319,266,837.01  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 373,544,776.17      358,169,807.78      310,794,352.32     278,134,534.71     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 26,193,469.06        12,755,017.24        13,529,943.67       12,755,017.24       

ค่าความนิยม 1,294,911.36          1,294,911.36          -                         -                         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 75,717,889.78        82,634,918.01        54,573,499.81       43,119,252.20       

                  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,245,324,768.69 10,167,427,470.05 5,072,398,508.28  5,051,189,075.21  

                       รวมสินทรัพย์ 16,160,328,257.64 14,976,319,950.92 5,999,530,536.73  6,021,925,761.32  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

                  หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 15 และ 16 1,931,375,562.72   1,787,097,195.68   1,530,000,000.00  1,480,000,000.00  

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย 5.1 -                          -                          40,000,000.00       20,000,000.00       

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 5.1 และ 17 886,469,538.73      813,536,636.66      624,943,752.41     561,885,021.36     

ส่วนของรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม

     ที�ถึงกําหนดรับรู้ในหนึ�งปี 5.1 7,850,000.00          7,850,000.00          7,850,000.00         7,850,000.00         

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

     ที�ถึงกําหนดชําระในหนึ�งปี 15 และ 18 208,320,000.00      283,320,000.00      208,320,000.00     283,320,000.00     

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 127,761,568.48      29,628,233.88        -                         -                         

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 36,595,521.40        31,130,277.12        14,809,522.23       12,292,553.70       

                  รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,198,372,191.33   2,952,562,343.34   2,425,923,274.64  2,365,347,575.06  

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 และ 18 66,700,000.00        275,020,000.00      66,700,000.00       275,020,000.00     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 5.1 1,600,000,000.00   1,800,000,000.00   578,900,000.00     651,200,000.00     

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 365,940,471.00      338,882,357.00      151,735,172.00     143,074,649.00     

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าบริษัทร่วม 5.1 99,433,333.20        107,283,333.20      99,433,333.20       107,283,333.20     

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 20 50,798,122.49        59,322,270.13        12,840,135.23       15,270,070.33       

                  รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 2,182,871,926.69   2,580,507,960.33   909,608,640.43     1,191,848,052.53  

                       รวมหนี�สิน 5,381,244,118.02   5,533,070,303.67   3,335,531,915.07  3,557,195,627.59  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม ณ วันที� งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

    ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00  1,400,000,000.00  

    ทุนที�ออกและชําระแล้ว

        หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,253,821,000.00   1,253,821,000.00   1,253,821,000.00  1,253,821,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22 525,000,000.00      525,000,000.00      525,000,000.00     525,000,000.00     

    กําไรสะสม

        จัดสรรแล้ว

             ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 140,000,000.00      140,000,000.00      140,000,000.00     140,000,000.00     

        ยังไม่ได้จัดสรร 8,729,977,327.42   7,399,599,172.86   745,177,621.66     545,909,133.73     

    องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 8,969,047.14          8,319,880.06          -                         -                         

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 10,657,767,374.56 9,326,740,052.92   2,663,998,621.66  2,464,730,133.73  

    ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 121,316,765.06      116,509,594.33      -                         -                         

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,779,084,139.62 9,443,249,647.25   2,663,998,621.66  2,464,730,133.73  

                    รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,160,328,257.64 14,976,319,950.92 5,999,530,536.73  6,021,925,761.32  

-                          -                          -                         -                         

0.50                         0.59                         1.44                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที� งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

    ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,400,000,000.00   1,400,000,000.00   1,400,000,000.00  1,400,000,000.00  

    ทุนที�ออกและชําระแล้ว

        หุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,253,821,000.00   1,253,821,000.00   1,253,821,000.00  1,253,821,000.00  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22 525,000,000.00      525,000,000.00      525,000,000.00     525,000,000.00     

    กําไรสะสม

        จัดสรรแล้ว

             ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 140,000,000.00      140,000,000.00      140,000,000.00     140,000,000.00     

        ยังไม่ได้จัดสรร 8,729,977,327.42   7,399,599,172.86   745,177,621.66     545,909,133.73     

    องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 8,969,047.14          8,319,880.06          -                         -                         

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 10,657,767,374.56 9,326,740,052.92   2,663,998,621.66  2,464,730,133.73  

    ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 121,316,765.06      116,509,594.33      -                         -                         

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,779,084,139.62 9,443,249,647.25   2,663,998,621.66  2,464,730,133.73  

                    รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,160,328,257.64 14,976,319,950.92 5,999,530,536.73  6,021,925,761.32  

-                          -                          -                         -                         

0.50                         0.59                         1.44                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ วันที� งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที�

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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10

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้จากการขาย 16,693,024,163.05  16,466,514,004.60  7,767,817,046.46  7,221,813,751.39  

ต้นทุนขาย 7 (14,191,279,495.29) (14,463,261,509.26) (7,332,956,447.64) (7,191,194,929.71) 

กําไรขั�นต้น 2,501,744,667.76    2,003,252,495.34    434,860,598.82     30,618,821.68       

รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                           -                           294,292,665.00     -                         

รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                           -                           48,999,900.00       29,399,940.00       

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน 49,562,384.97         6,276,901.57           31,218,571.57       7,601,840.41         

รายได้อื�น 280,334,728.75       228,881,045.29       137,977,258.19     111,401,991.71     

ค่าใช้จ่ายในการขาย (505,629,174.39)      (484,146,949.90)      (116,793,604.39)    (106,852,465.21)    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (737,013,884.32)      (686,239,237.09)      (284,078,805.78)    (275,385,650.97)    

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 371,193,161.02       248,793,054.44       -                         -                         

ต้นทุนทางการเงิน (98,032,065.68)        (123,260,469.37)      (66,549,788.09)      (77,264,746.82)      

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,862,159,818.11    1,193,556,840.28    479,926,795.32     (280,480,269.20)    

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 26.1 (205,694,865.74)      19,580,460.70         32,659,817.61       72,710,890.20       

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 1,656,464,952.37    1,213,137,300.98    512,586,612.93     (207,769,379.00)    

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 1,643,696,279.56    1,194,917,501.72    

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 12,768,672.81         18,219,799.26         

1,656,464,952.37    1,213,137,300.98    

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 27

     ส่วนของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด  (มหาชน) (หน่วย : บาท) 1.31                         0.95                         0.41                       (0.17)                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                           5,876,165.31           -                         (1,984,616.24)        

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 26.2 -                           (2,230,127.72)          -                         173,257.00            

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                           (4,710,697.76)          -                         -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           (1,064,660.17)          -                         (1,811,359.24)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,656,464,952.37    1,212,072,640.81    512,586,612.93     (209,580,738.24)    

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) 1,643,696,279.56    1,193,840,332.94    

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 12,768,672.81         18,232,307.87         

1,656,464,952.37    1,212,072,640.81    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้        1,862,159,818.11    1,193,556,840.28     479,926,795.32      (280,480,269.20)    

ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน

ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 112,198,386.48       73,871,157.14          -                         -                        

ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พันธุ์ 426,250,166.16       407,577,262.48        -                         -                        

ค่าเสื�อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 5,539,058.19           5,505,528.60            5,340,825.72          10,554,566.27       

ค่าเสื�อมราคา 587,115,655.93       578,003,233.57        139,052,643.58      147,941,715.11     

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 5,723,855.85           4,887,957.40            5,436,800.83          4,887,957.40         

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพ 3,226,068.60           4,878,809.48            -                         2.00                       

(โอนกลับ)หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7,321,461.34           (5,596,277.20)           -                         -                        

ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง 416,986.38              2,329,849.91            -                         -                        

     (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง (7,064,891.37)          39,540,850.57          -                         -                        

     งขาดทุนจากมูลค่าการทําลายลูกไก่ 4,194,709.83           1,297,922.67            -                         -                        

(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (14,160,851.81)        1,558,197.61            (3,158,098.30)        (181,456.84)           

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                           (472,736.56)             -                         (800.00)                  

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           (800.00)                    -                         -                        

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,350,379.14)          (908,536.85)             (86,324.73)             (1,488,526.82)        

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 284,190.63              109,955.62               (181,960.82)           (311,576.77)           

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย -                           -                           (294,292,665.00)     -                        

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม -                           -                           (48,999,900.00)      (29,399,940.00)      

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 37,132,166.00         37,984,065.00          15,176,179.00        18,361,961.00       

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า (7,850,000.00)          (7,850,000.00)           (7,850,000.00)        (7,850,000.00)        

ค่าสิทธิการเช่ารับรู้เป็นรายได้ (1,323,147.54)          (1,323,147.54)           -                         -                        

ดอกเบี�ยรับ (1,356,693.70)          (1,147,767.80)           (318,469.04)           (269,757.18)           

ดอกเบี�ยจ่าย 98,032,065.68         122,260,469.37        60,459,214.31        70,035,132.50       

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (371,193,161.02)      (248,793,054.44)       -                         -                        

              กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 2,745,295,464.60    2,207,269,779.31     350,505,040.87      (68,200,992.53)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้        1,862,159,818.11    1,193,556,840.28     479,926,795.32      (280,480,269.20)    

ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน

ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่ปู่ย่าพันธุ์ 112,198,386.48       73,871,157.14          -                         -                        

ค่าเสื�อมพันธุ์ไก่พ่อแม่พันธุ์ 426,250,166.16       407,577,262.48        -                         -                        

ค่าเสื�อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 5,539,058.19           5,505,528.60            5,340,825.72          10,554,566.27       

ค่าเสื�อมราคา 587,115,655.93       578,003,233.57        139,052,643.58      147,941,715.11     

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 5,723,855.85           4,887,957.40            5,436,800.83          4,887,957.40         

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์เสื�อมสภาพ 3,226,068.60           4,878,809.48            -                         2.00                       

(โอนกลับ)หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 7,321,461.34           (5,596,277.20)           -                         -                        

ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง 416,986.38              2,329,849.91            -                         -                        

     (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง (7,064,891.37)          39,540,850.57          -                         -                        

     งขาดทุนจากมูลค่าการทําลายลูกไก่ 4,194,709.83           1,297,922.67            -                         -                        

(โอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (14,160,851.81)        1,558,197.61            (3,158,098.30)        (181,456.84)           

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                           (472,736.56)             -                         (800.00)                  

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           (800.00)                    -                         -                        

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,350,379.14)          (908,536.85)             (86,324.73)             (1,488,526.82)        

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 284,190.63              109,955.62               (181,960.82)           (311,576.77)           

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย -                           -                           (294,292,665.00)     -                        

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม -                           -                           (48,999,900.00)      (29,399,940.00)      

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 37,132,166.00         37,984,065.00          15,176,179.00        18,361,961.00       

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า (7,850,000.00)          (7,850,000.00)           (7,850,000.00)        (7,850,000.00)        

ค่าสิทธิการเช่ารับรู้เป็นรายได้ (1,323,147.54)          (1,323,147.54)           -                         -                        

ดอกเบี�ยรับ (1,356,693.70)          (1,147,767.80)           (318,469.04)           (269,757.18)           

ดอกเบี�ยจ่าย 98,032,065.68         122,260,469.37        60,459,214.31        70,035,132.50       

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (371,193,161.02)      (248,793,054.44)       -                         -                        

              กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 2,745,295,464.60    2,207,269,779.31     350,505,040.87      (68,200,992.53)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ต่อ)

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 86,843,586.85         (115,372,019.29)       (14,441,950.50)      (141,805,603.36)    

สินค้าคงเหลือ (633,462,167.94)      (156,217,094.43)       85,803,210.78        (34,776,033.57)      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (2,238,574.49)          5,394,818.88            (974,227.63)           (1,772,138.27)        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 7,741,763.91           (27,039,347.25)         (4,978,255.52)        3,720,511.12         

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 15,592,106.92         (126,946,821.13)       56,675,662.79        333,788,524.45     

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 5,465,244.28           4,704,860.36            2,516,968.53          2,285,085.96         

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (10,074,052.00)        (8,353,436.00)           (6,515,656.00)        (4,786,396.00)        

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (7,201,000.10)          (7,488,100.73)           (2,429,935.10)        418,948.63            

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,207,962,372.03    1,775,952,639.72     466,160,858.22      88,871,906.43       

เงินสดรับงานระหว่างก่อสร้าง 300,000.00              -                           -                         -                        

เงินสดรับดอกเบี�ย 1,356,693.70           1,147,767.80            318,469.04             269,757.18            

เงินสดรับภาษีเงินได้ 5,139,756.53           3,550,883.49            2,303,670.13          -                        

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (125,936,661.38)      (16,808,444.92)         (3,000,161.85)        (2,211,764.09)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,088,822,160.88    1,763,842,846.09     465,782,835.54      86,929,899.52       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                           -                           294,292,665.00      -                        

เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 48,999,900.00         29,399,940.00          48,999,900.00        29,399,940.00       

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,605,000.00)          (373,500.00)             (1,605,000.00)        (373,500.00)           

เงินสดรับจากการจําหน่ายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง 9,846,927.46           3,115,643.62            -                         -                        

เงินสดจ่ายลงทุนในไก่ปู่ย่าพันธุ์ (132,325,911.51)      (85,061,099.97)         -                         -                        

เงินสดรับจากการจําหน่ายไก่พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง 94,551,120.88         84,105,476.14          -                         -                        

เงินสดจ่ายลงทุนในไก่พ่อแม่พันธุ์ (451,949,272.24)      (460,027,362.37)       -                         -                        

เงินสดจ่ายลงทุนในงานระหว่างเพาะปลูก-ต้นยางพารา (52,089.00)               -                           -                         -                        

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,880,714.68         8,824,181.08            2,807,564.36          1,490,345.95         

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,144,840,960.57)   (924,494,761.25)       (104,432,286.16)     (233,727,035.33)    

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (19,162,307.67)        (5,662,305.49)           (6,211,727.26)        (5,662,305.49)        

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรอการติดตั�ง (5,779,500.37)          (7,362,420.54)           (5,779,500.37)        (7,362,420.54)        

เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์ (35,676,633.33)        (28,885,326.58)         (9,873,197.77)        (8,307,668.51)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,613,113,011.67)   (1,386,421,535.36)    218,198,417.80      (224,542,643.92)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�นในเจ้าหนี�ทรัสต์รีซีท 129,210,152.59       1,726.07                   -                         -                        

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 11,620,000,000.00   12,260,000,000.00   8,110,000,000.00   9,590,000,000.00  

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (11,605,000,000.00) (11,650,000,000.00)  (8,060,000,000.00)  (9,090,000,000.00) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย -                           -                           20,000,000.00        20,000,000.00       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                           400,000,000.00        -                         400,000,000.00     

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (283,320,000.00)      (296,660,000.00)       (283,320,000.00)     (216,660,000.00)    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน -                           127,000,000.00        -                         -                        

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน (200,000,000.00)      (269,100,000.00)       (72,300,000.00)      (19,000,000.00)      

เงินสดจ่ายในดอกเบี�ยจ่าย (99,197,429.91)        (124,468,933.08)       (61,611,521.00)      (72,055,380.35)      

จ่ายเงินปันผล (313,318,125.00)      (501,431,680.00)       (313,318,125.00)     (501,431,680.00)    

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในเงินปันผล (5,707,335.00)          -                           -                         -                        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (757,332,737.32)      (54,658,887.01)         (660,549,646.00)     110,852,939.65     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (281,623,588.11)      322,762,423.72        23,431,607.34        (26,759,804.75)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 592,491,996.56       269,729,572.84        58,221,693.08        84,981,497.83       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 310,868,408.45       592,491,996.56        81,653,300.42        58,221,693.08       

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด

1. รายการที�ไม่กระทบกระแสเงินสด  มีดังนี�

-  ตัดจําหน่ายค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญกับลูกหนี�การค้า 7,307,893.50           -                           -                         -                        

-  ซื�อลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ -                           12,884,697.50          -                         -                        

-  ซื�อลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ 45,104,000.00         17,120,000.00          -                         -                        

-  ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�โอนเป็นต้นทุนของไก่ปู่ย่าพันธุ์ 12,497,502.87         9,466,249.84            -                         -                        

-  ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�โอนเป็นต้นทุนของไก่พ่อแม่พันธุ์ 36,570,266.97         34,262,898.35          -                         -                        

-  โอนสินค้าคงเหลือเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 200,595,384.62       276,570,798.24        -                         -                        

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ 26,571,086.26         409,351.97               -                         -                        

-  โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื�นเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 363,457.29              192,035.66               -                         -                        

-  โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย 11,063,660.12         21,997,939.05          -                         140,937.90            

-  ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ�งยังไม่ได้จ่ายชําระ 12,993,513.85         16,843,937.77          7,524,666.42          6,276,382.02         

-  โอนดอกเบี�ยจ่ายเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           28,881,880.63          -                         -                        

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

-  เงินสด 547,000.00              580,000.00               52,000.00               52,000.00              

-  เช็คในมือ 5,019,485.50           4,936,727.00            -                         -                        

-  เงินฝากธนาคาร 305,301,922.95       586,975,269.56        81,601,300.42        58,169,693.08       

310,868,408.45       592,491,996.56        81,653,300.42        58,221,693.08       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
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บริษัท จีเอฟพที ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 

     

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001471 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน

2524 และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2537 สํานกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 312 

ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไก่สด

ชาํแหละแช่แขง็และไก่แปรรูป ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินน้ีนําเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจดัทาํเป็น

ภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคย

กบัภาษาไทย 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ซ่ึงจดัตั้งตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติให้ประกาศใช้แลว้ และตามขอ้กาํหนด

ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอ

รายงานทางการเงิน 
 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย

การบญัชี 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 
  

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี(ต่อ)  

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ) 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะมี

ผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทั 

ไม่ได้นํามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ ซ่ึงมี

ดงัต่อไปน้ี 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ) 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะมี

ผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทั 

ไม่ได้นํามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ ซ่ึงมี

ดงัต่อไปน้ี 
 

อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี(ต่อ)  

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั เช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงินอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติัในปีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
 

2.3 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและ

การรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อ

สมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล

ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน 

และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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อา้งอิงมาตรฐาน 
 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั เช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงินอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติัในปีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้
 

2.3 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 

การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและ

การรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อ

สมมติฐานมาจากประสบการณ์และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล

ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน 

และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่

กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ 

การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
 

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

ในการประมาณรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

จากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว ประมาณจากสินคา้

แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุและค่าเส่ือมพนัธ์ุ 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมพนัธ์ุ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดว่า

จะไดรั้บและมูลค่าคงเหลือเม่ือครบกาํหนดอายุการให้ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 

และตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน โดยฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีการกาํหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วนัเร่ิมให้

ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์กบัมูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หากมูลค่าคงเหลือมีการเปล่ียนแปลงเกินกวา่ระดบัท่ีกาํหนดไวต้อ้งมีการเปล่ียนมูลค่าคงเหลือใหม่ 

ในการนาํมาคาํนวณค่าเส่ือมพนัธ์ุของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุ ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ

และไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 

 

 

 

 

23 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัรา

คิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

การประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
 

ค่าความนิยม 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าค่าความนิยมในภายหลงัจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่

คาํนึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่า

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัรา

คิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

การประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
 

ค่าความนิยม 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าค่าความนิยมในภายหลงัจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่

คาํนึงวา่จะมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่า

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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3. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 5 แห่ง (รวมกนัเรียกว่า 

“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 

ประเทศ 

ประเภทกิจการ อตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ 

   2559 2558 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั ไทย ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ 99.9999 99.9999 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั ไทย ธุรกิจเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุและจาํหน่ายลูกไก่ 99.9999 99.9999 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) ไทย ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวแ์ละเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 98.1011 98.0626 
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3.2 บริษทัย่อย เป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัฯ มีอาํนาจ

ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ
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ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

3.3 งบการเงินรวมจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณ์การบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) 
 

3.5 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจากตดัรายการระหวา่งกนั ซ่ึงยอดคงคา้ง

ระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสําคญัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั ออมทรัพย ์

และประจาํไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผกูพนั 
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4.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บชาํระ โดยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และคาดการณ์เก่ียวกบัการรับชาํระหน้ีในอนาคต

จากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระ และลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่

เป็นหน้ีสูญ 
 

4.3 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะตํ่ากว่า โดย

ราคาทุนคาํนวณ ดงัน้ี 

- สินคา้สาํเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 

- สินคา้สาํเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์แสดงตามราคาทุนวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 

- วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ และวสัดุส้ินเปลือง แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 

- สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริง  

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวยีน ไดแ้ก่  
 

สินคา้สาํเร็จรูป ประเภท ไข่เช้ือ แสดงดว้ยราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 
 

งานระหว่างเล้ียง และงานระหวา่งฟัก แสดงดว้ยราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

4.4 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
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4.5 สินทรัพยชี์วภาพ 

- สินทรัพยชี์วภาพประเภทสัตวบ์ก 

สินทรัพยชี์วภาพประเภทสัตวบ์ก ไดแ้ก่ ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ งานระหวา่งเล้ียง

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุเล็กรุ่นและงานระหวา่งเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุเล็กรุ่น โดยไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ

แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และงานระหวา่งเล้ียง

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุเล็กรุ่นและงานระหวา่งเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุเล็กรุ่นแสดงดว้ยราคาทุนรวมค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งท่ีไก่ปู่ยา่พนัธ์ุเล็กรุ่นและไก่พ่อแม่พนัธ์ุเล็กรุ่นยงัไม่ให้ผลผลิตหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า

สะสม (ถา้มี) เน่ืองจากสินทรัพยชี์วภาพเหล่าน้ีมีวงจรการเล้ียงสั้น 

ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบด้วยตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

ชีวภาพ และในช่วงการเจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสัตว ์ค่าอาหารสัตว ์และตน้ทุนการเล้ียงอ่ืน เป็นตน้ 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมพนัธ์ุ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดวา่

จะไดรั้บและมูลค่าคงเหลือเม่ือครบกาํหนดอายุการให้ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 

และตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน โดยฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีการกาํหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วนัเร่ิม

ใหผ้ลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุกบัมูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หากมูลค่าคงเหลือมีการเปล่ียนแปลงเกินกวา่ระดบัท่ีกาํหนดไวต้อ้งมีการเปล่ียนมูลค่าคงเหลือใหม่ 

ในการนาํมาคาํนวณค่าเส่ือมพนัธ์ุของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็น 

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที่เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 

- สินทรัพยชี์วภาพประเภทพืชระหวา่งเตรียมการเพาะปลูก 

ต้นทุนของสินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วยต้นทุนทั้ งหมดตั้ งแต่เกิดข้ึนตั้ งแต่ได้มาซ่ึง

สินทรัพยชี์วภาพและในช่วงการเจริญเติบโต เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นดินในการเพาะปลูก 

และตน้ทุนการเพาะปลูกอ่ืน เป็นตน้ 
 

4.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั เป็นท่ีดินและอาคารท่ีกลุ่มบริษทัถือครองไว้

โดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใชง้านในอนาคตและ/หรือมีไวเ้พื่อหาประโยชน์

จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) และ

คาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคารเลา้ไก่ 20 ปี 

อาคารชุด 20 ปี 

อาคารโรงงาน 20 ปี 
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4.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ที่ดิน ณ วนัเร่ิมรายการบนัทึกบญัชีตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัเร่ิมรายการ

บนัทึกบญัชีตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ ดงัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง 20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 5 ปี 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีเกิดข้ึนในงวดระยะเวลาท่ีนํามาใช้ผลิตสินทรัพยถ์าวรอ่ืน 

นาํมารวมคาํนวณเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยช์นิดอ่ืนนั้น โดยจะหยุดบนัทึกเม่ือ

สินทรัพยถ์าวรอ่ืนนั้นพร้อมใชง้าน 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณผลต่างระหวา่งเงินสดรับ

สุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสําเร็จรูปแสดงในราคาทุน ณ วนัเร่ิมรายการหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 
 

4.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เงินอุดหนุนรัฐบาล แสดงเป็นรายได้อ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิจากค่าใช้จ่าย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนซ่ึงเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เพื่อเป็นการชดเชย โดยรับรู้เม่ือดาํเนินการตามเง่ือนไข

ในสัญญาแลว้เสร็จ 
 

4.10 ตน้ทุนการกูย้มื 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน เป็นดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากการกูย้ืมเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์

ท่ีก่อสร้างโครงการต่างๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยสิ์นท่ีก่อสร้าง

โครงการต่างๆ โดยจะหยดุบนัทึกเม่ือการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
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4.11 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมเกิดจากส่วนเกินของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือ และค่าความนิยมทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี 

โดยแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่า

ความนิยมไม่สามารถโอนกลบัได ้
 

4.12 การดอ้ยค่า 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ี

ของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณานั้นรวมอยู่

โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 
 

ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพย์

ท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงยงัไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่คาํนึงว่าจะมีขอ้บ่งช้ีของ

การดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 
 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

- มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

หน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จาํนวนใด

จะสูงกว่า 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่

จะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินได้

ท่ีสะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ

สินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจารณา

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น

มีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

 

 

 

29 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการ

ท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี

ท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

4.13 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงดว้ยราคาทุน 

 

4.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

- กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 

เม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์ระยะยาว 

- กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สาํหรับพนกังาน 

- กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธี

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้

ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

- ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน 
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กาํไรหรือขาดทุน 
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4.15 ประมาณการหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทั จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์

ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระ

ภาระผูกพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน

บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก ก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอย่างแน่นอนและเม่ือได้

จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 
 

4.16 การจดัสรรกาํไรสะสม 

การจดัสรรกาํไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยบริษทัฯ 

จะจดัสรรสาํรองตามกฎหมายเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

4.17 การรับรู้รายได ้

- รายไดจ้ากการขาย รับรู้เม่ือส่งมอบสินคา้แก่ลูกคา้แลว้ 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 

- รายไดค้่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยคาํนวณจากยอดเงินตน้คงคา้ง 

- รายไดจ้ากการรับคืนภาษีอากร รับรู้เม่ือไดรั้บคืนภาษีอากร 

- รายไดเ้งินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

4.18 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

- รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

4.19 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดรั้บรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงใน

ส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ 

กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ

บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

4.20 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

การคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจาํนวน

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึงไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

4.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง

บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่ง

เป็นสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด

กบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคล

ดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

4.22 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกรายการโดยการแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราปิด ณ วนัส้ินปี ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่าน้ี 

แสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของปีนั้น 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 

กลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือ

บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

4.20 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

การคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิดว้ยจาํนวน

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ซ่ึงไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 
 

4.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง

บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่ง

เป็นสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอาํนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด

กบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคล

ดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

4.22 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกรายการโดยการแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราปิด ณ วนัส้ินปี ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการแปลงค่าน้ี 

แสดงเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไร (ขาดทุน) สุทธิของปีนั้น 
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4.23 เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินที่แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะ

สาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.24 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและ

ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ

คล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า ที่เหมาะสมกบั

แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดที้่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

ท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 
 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 

ดงัน้ี 
 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีที่เกิดข้ึนกบับริษทัย่อยและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้น

กลุ่มเดียวกนั หรือมีกรรมการหรือผูบ้ริหารร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีสําคญัระหวา่ง

บริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 1,259,495.52 1,506,969.93 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 35,163,877.83 15,417,245.03 

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 105,923,508.00 124,967,854.00 105,923,508.00 124,967,854.00 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 212,348,510.00 185,662,420.84 - 20,566,175.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

NICHIREI FOODS INC. 122,666,422.37 47,840,080.84 122,666,422.37 47,840,080.84 

KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED 92,798,433.64 114,050,958.39 92,798,433.64 114,050,958.39 

บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 124,200.00 - 124,200.00 - 

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 12,738,076.00 72,216,742.00 - - 

รวม 546,599,150.01 544,738,056.07 357,935,937.36 324,349,283.19 

     

ลูกหน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 196,083.60 117,252.99 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 121,466.40 156,936.90 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 491,874.39 349,617.00 

บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั - - 233,270.70 103,935.52 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 362,606.95 282,929.94 

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 10,116,668.32 8,940,538.35 9,472,563.27 8,940,538.35 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 3,590,678.60 5,666,791.33 290,566.00 2,465,886.33 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์จาํกดั 82,164.51 148,656.95 82,164.51 148,656.95 

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 768,108.72 43,925.60 11,386.94 32,902.50 

รวม 14,557,620.15 14,799,912.23 11,261,982.76 12,598,656.48 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

เงินทดรองจ่าย     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 1,757,932.47 1,670,167.40 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 5,207.75 12,980.60 - - 

รวม 5,207.75 12,980.60 1,757,932.47 1,670,167.40 

     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จาํกดั 654,550.19 623,380.94 654,550.19 623,380.94 

     

เงินมดัจาํจ่าย     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 2,084,400.00 2,104,400.00 891,000.00 911,000.00 

บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จาํกดั 125,000.00 125,000.00 - - 

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์จาํกดั 115,400.00 111,000.00 115,400.00 111,000.00 

รวม 2,324,800.00 2,340,400.00 1,006,400.00 1,022,000.00 

     

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 385,618,755.70 352,331,929.67 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั - - 442,694.00 405,681.00 

บริษทัร่วม     

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั 636,480.00 514,385.00 - 110,125.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 56,865,101.65 - - - 

รวม 57,501,581.65 514,385.00 386,061,449.70 352,847,735.67 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 448,019.11 573,287.68 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - - 63,698.63 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 1,300.10 63,698.63 

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั - 348,767.34 - - 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั - 546,853.38 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 4,749,148.75 - - - 

รวม 4,749,148.75 895,620.72 449,319.21 700,684.94 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

เจา้หน้ีอ่ืน     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 82,143.44 75,322.03 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั - - 1,303.00 4,732.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 152,303.92 1,980.68 - - 

รวม 152,303.92 1,980.68 83,446.44 80,054.03 
     

เงินมดัจาํรับ     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) - - 25,000.00 25,000.00 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 140,000.00 140,000.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จาํกดั 50,000.00 - - - 

รวม 50,000.00 - 165,000.00 165,000.00 
     

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้     

บริษทัยอ่ย     

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั - - 25,000.00 25,000.00 

บริษทัร่วม     

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั     

ยอดคงเหลือตน้ปี 107,283,333.20 115,133,333.20 107,283,333.20 115,133,333.20 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปีตน้ปี 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 

หกั  ส่วนท่ีรับรู้ระหวา่งปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 99,433,333.20 107,283,333.20 99,433,333.20 107,283,333.20 

รวม 99,433,333.20 107,283,333.20 99,458,333.20 107,308,333.20 
     

เงินกูย้มืระยะส้ัน     

บริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 20,000,000.00 - 

เพ่ิมข้ึน - - 20,000,000.00 20,000,000.00 

ลดลง - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี - - 40,000,000.00 20,000,000.00 
     

เงินกูย้มืระยะยาว     

กรรมการในบริษทัใหญ่     

ยอดคงเหลือตน้ปี 651,200,000.00 670,200,000.00 651,200,000.00 670,200,000.00 

เพ่ิมข้ึน - - - - 

ลดลง (72,300,000.00) (19,000,000.00) (72,300,000.00) (19,000,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 578,900,000.00 651,200,000.00 578,900,000.00 651,200,000.00 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

กรรมการในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 181,400,000.00 710,000,000.00 - - 

เพ่ิมข้ึน - 33,000,000.00 - - 

ลดลง (23,200,000.00) (561,600,000.00) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 158,200,000.00 181,400,000.00 - - 
     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 967,400,000.00 561,900,000.00 - - 

เพ่ิมข้ึน - 467,000,000.00 - - 

ลดลง (104,500,000.00) (61,500,000.00) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 862,900,000.00 967,400,000.00 - - 

รวม 1,600,000,000.00 1,800,000,000.00 578,900,000.00 651,200,000.00 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทัย่อย

ทั้งจาํนวน เป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ

1.75 ต่อปี และ 1.85 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ทั้งจาํนวน เป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบกาํหนดภายในปี 2567 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

5.50 ต่อปี 
 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 มีมติอนุมติั

ให้บริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยรับความช่วยเหลือทางดา้นการเงินจากบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กบับริษทัฯในการขยายกิจการในวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 2,000.00 

ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 

1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนและไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กาํหนดราคา 2559 2558 2559 2558 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 558,446,313.94 573,225,032.42 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 4,669,468,415.64 5,027,565,778.92 

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา - - 2,340,000.00 2,340,000.00 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - 41,417,816.78 24,153,596.11 

เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น - - 294,292,665.00 - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน - - 7,138,370.01 6,816,782.74 

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ อตัราร้อยละ 1.75-1.85 ต่อปี - - 500,301.39 191,589.05 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 5,361,683,866.12 5,393,043,416.97 1,204,430,686.60 1,339,031,655.80 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 47,882,445.00 51,717,522.00 6,474,455.00 12,704,997.00 

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา 19,879,190.96 15,436,223.60 16,347,585.91 15,436,223.60 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 143,099,748.47 148,410,254.98 104,929,068.47 112,978,004.98 

เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 48,999,900.00 29,399,940.00 48,999,900.00 29,399,940.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน 1,019,893.57 1,152,267.07 1,019,893.57 1,152,267.07 
      

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 2,520,184,696.25 2,186,418,479.43 1,950,417,935.55 1,550,169,799.83 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 2,170,519,147.29 2,403,782,112.85 - - 

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา 450,000.00 - - - 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 40,210,625.94 18,621,152.51 4,215,278.88 2,930,793.13 

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 21,300,916.75 19,799,813.00 9,420,916.75 8,880,353.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุนและราคาตลาด 80,817,939.55 75,939,027.69 2,501,432.40 2,683,809.84 
      

รายการบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน      

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ อตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี 58,800,283.17 77,366,396.88 27,105,708.19 31,631,422.88 

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้ตน้ทุน      

สินทรัพยง์านระหวา่งก่อสร้าง  30,375,060.08 22,254,561.60 5,158,753.91 4,267,604.97 

 

5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั 

  (หน่วย :บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 118,090,567.00 73,886,593.00 49,988,767.00 42,943,670.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,096,399.00 2,244,881.90 1,403,914.00 1,708,402.90 

รวม 120,186,966.00 76,131,474.90 51,392,681.00 44,652,072.90 



208 GFPT ANNUAL REPORT 2016

38 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัฯ

ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน

กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ หมายถึงบุคคลท่ีกาํหนด

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

5.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 

บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ป.เจริญพนัธ์ โปรด๊ิวส จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

NICHIREI FOODS INC. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัร่วม 

KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 

บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยเป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จาํกดั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้และบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูถื้อหุน้ 
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6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 546,599,150.01 544,738,056.07 357,935,937.36 324,349,283.19 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 314,207,081.97 396,049,832.86 131,499,877.35 151,524,615.75 

ตัว๋เงินรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 58,438,792.67 73,652,551.00 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 919,245,024.65 1,014,440,439.93 489,435,814.71 475,873,898.94 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,780,587.82) (33,767,019.98) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 885,464,436.83 980,673,419.95 489,435,814.71 475,873,898.94 
     

ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,557,620.15 14,799,912.23 11,261,982.76 12,598,656.48 

ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 818,968.05 830,957.48 105,639.50 132,912.62 

เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,207.75 12,980.60 1,757,932.47 1,670,167.40 

เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 7,464,621.71 6,299,842.13 63,300.00 68,240.00 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 654,550.19 623,380.94 654,550.19 623,380.94 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 19,504,913.81 19,800,841.64 6,147,620.28 5,140,624.81 

รายไดค้า้งรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 4,360,101.57 3,761,463.93 1,970,054.13 654,393.00 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 47,365,983.23 46,129,378.95 21,961,079.33 20,888,375.25 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (170,000.00) (170,000.00) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 47,195,983.23 45,959,378.95 21,961,079.33 20,888,375.25 

  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 932,660,420.06 1,026,632,798.90 511,396,894.04 496,762,274.19 

 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
 

6.1 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 485,963,361.81 465,241,387.10 328,655,946.84 245,334,932.22 

เกินกาํหนดชาํระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 60,635,788.20 79,496,668.97 29,279,990.52 79,014,350.97 

รวม 546,599,150.01 544,738,056.07 357,935,937.36 324,349,283.19 
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6.2 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 276,372,482.07 250,277,924.72 116,108,408.41 129,990,572.09 

เกินกาํหนดชาํระ     

- ไม่เกิน 3 เดือน 51,171,725.57 174,763,025.14 13,294,136.54 17,624,008.66 

- มากกวา่ 3 เดือน 45,101,667.00 44,661,434.00 2,097,332.40 3,910,035.00 

รวม 372,645,874.64 469,702,383.86 131,499,877.35 151,524,615.75 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (33,780,587.82) (33,767,019.98) - - 

สุทธิ 338,865,286.82 435,935,363.88 131,499,877.35 151,524,615.75 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-180 วนั 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ยอดคงเหลือตน้ปี 33,937,019.98 39,533,297.18 - - 

ตั้งเพิ่มในระหวา่งปี 14,272,695.56 64,384.30 - - 

ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งปี (6,951,234.22) (3,907,918.50) - - 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี (7,307,893.50) (1,752,743.00) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 33,950,587.82 33,937,019.98 - - 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือวา่ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอในสถานการณ์

ปัจจุบนัแลว้ 
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7. สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

สินคา้สาํเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป 127,643,111.42 145,107,911.74 129,073,910.31 147,810,926.47 

สินคา้สาํเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์ 65,555,885.43 63,916,613.84 - - 

วตัถุดิบ 1,830,409,046.72 1,469,850,233.09 23,365,092.03 18,697,158.12 

วตัถุดิบระหวา่งทาง 459,317,904.03 238,625,557.63 - - 

สินคา้ระหวา่งผลิต 108,815,760.29 204,986,924.89 103,108,086.37 184,547,883.95 

สินคา้ชีวภาพส่วนท่ีหมุนเวียน     

หกัสินคา้สาํเร็จรูปประเภทลูกไก่ - 22,570.75 - - 

หกัไข่เช้ือและงานระหวา่งฟัก 95,027,839.50 86,256,843.58 - - 

หกังานระหวา่งเล้ียงไก่เน้ือ 371,958,610.86 395,490,680.55 - - 

เวชภณัฑ ์วสัดุส้ินเปลือง และอ่ืน ๆ 605,460,595.09 594,260,411.25 75,243,026.19 65,537,357.14 

รวม 3,664,188,753.34 3,198,517,747.32 330,790,114.90 416,593,325.68 

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 

หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (7,980,998.90) (22,141,850.71) (6,207,111.25) (9,365,209.55) 

สุทธิ 3,653,328,881.59 3,173,497,023.76 321,704,130.80 404,349,243.28 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้าย     

   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     

- ตน้ทุนขาย 14,205,440,347.10 14,461,703,311.65 7,336,114,545.94 7,191,376,386.55 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่ 

 จะไดรั้บ (โอนกลบัรายการ) 

 

(14,160,851.81) 

 

1,558,197.61 (3,158,098.30) (181,456.84) 

สุทธิ 14,191,279,495.29 14,463,261,509.26 7,332,956,447.64 7,191,194,929.71 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว

และค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว-ตน้ปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 

โอนกลบั/จาํหน่ายระหวา่งปี - - - - 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว-ปลายปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 

     

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (22,141,850.71) (20,583,653.10) (9,365,209.55) (9,546,666.39) 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - (1,558,197.61) - - 

โอนกลบั/จาํหน่ายระหวา่งปี 14,160,851.81 - 3,158,098.30 181,456.84 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ปลายปี (7,980,998.90) (22,141,850.71) (6,207,111.25) (9,365,209.55) 

 

8. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัร่วมโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 

ชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

วิธีราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม         

- บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส 

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

100,000 

 

100,000 

 

49.00 

 

49.00 

 

825,690,512.36 

 

638,928,524.18 

 

49,000,000.00 

 

49,000,000.00 

- บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

3,014,000 

 

3,014,000 

 

49.00 

 

49.00 

 

1,623,058,157.13 

 

1,487,626,884.29 

 

1,476,859,700.00 

 

1,476,859,700.00 

รวม     2,448,748,669.49 2,126,555,408.47 1,525,859,700.00  1,525,859,700.00  
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,385,710,521.13 1,256,516,500.51 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,013,421,859.33 640,574,642.73 

หน้ีสินหมุนเวียน (684,424,003.82) (567,029,385.46) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (28,788,933.00) (25,375,030.96) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,685,919,443.64 1,304,686,726.82 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,557,928,974.42 1,132,643,987.32 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,203,659,281.73 2,297,630,139.33 

หน้ีสินหมุนเวียน (406,935,424.21) (357,851,619.95) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (36,117,982.57) (31,741,033.19) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,318,534,849.37 3,040,681,473.51 
  

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 4,246,955,679.31 4,429,001,415.86 
   

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 481,232,716.82 376,209,832.14 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไรสาํหรับปี 481,232,716.82 376,209,832.14 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 481,232,716.82 376,209,832.14 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี 48,999,900.00 29,399,940.00 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 7,620,057,893.05 6,943,945,661.62 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 277,853,375.86 135,116,937.58 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไรสาํหรับปี 277,853,375.86 135,116,937.58 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (9,613,668.89) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 277,853,375.86 125,503,268.69 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี - - 
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,385,710,521.13 1,256,516,500.51 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,013,421,859.33 640,574,642.73 

หน้ีสินหมุนเวียน (684,424,003.82) (567,029,385.46) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (28,788,933.00) (25,375,030.96) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,685,919,443.64 1,304,686,726.82 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,557,928,974.42 1,132,643,987.32 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,203,659,281.73 2,297,630,139.33 

หน้ีสินหมุนเวียน (406,935,424.21) (357,851,619.95) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (36,117,982.57) (31,741,033.19) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,318,534,849.37 3,040,681,473.51 
  

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 4,246,955,679.31 4,429,001,415.86 
   

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 481,232,716.82 376,209,832.14 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไรสาํหรับปี 481,232,716.82 376,209,832.14 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 481,232,716.82 376,209,832.14 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี 48,999,900.00 29,399,940.00 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

รายได ้ 7,620,057,893.05 6,943,945,661.62 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 277,853,375.86 135,116,937.58 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 

กาํไรสาํหรับปี 277,853,375.86 135,116,937.58 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (9,613,668.89) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 277,853,375.86 125,503,268.69 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี - - 
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กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้

ในงบการเงินรวม 
 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 1,685,919,443.64 1,304,686,726.82 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ (ร้อยละ) 49.00 49.00 

 826,100,527.38 639,296,496.14 

การปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ - - 

รายการปรับปรุงอ่ืน (410,015.02) (367,971.96) 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม 825,690,512.36 638,928,524.18 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จาํกดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,318,534,849.37 3,040,681,473.51 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ (ร้อยละ) 49.00 49.00 

 1,626,082,076.19 1,489,933,922.02 

การปรับมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ - - 

รายการปรับปรุงอ่ืน (3,023,919.06) (2,307,037.73) 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม 1,623,058,157.13 1,487,626,884.29 

รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม 2,448,748,669.49 2,126,555,408.47 

 

9. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 

ชาํระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 

การลงทุน 

วธีิราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินปันผล 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         

- บริษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จาํกดั 550,000,000.00 550,000,000.00 99.99 99.99 549,999,910.00 549,999,910.00 - - 

- บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จาํกดั 350,000,000.00 350,000,000.00 99.99 99.99 349,999,910.00 349,999,910.00 - - 

- บริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) 400,000,000.00 400,000,000.00 98.1011 98.0626 525,997,727.35 524,392,727.35 294,292,665.00 - 

- บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จาํกดั 40,000,000.00 40,000,000.00 99.99 99.99 39,999,100.00 39,999,100.00 - - 

- บริษทั จีพี บรีดด้ิง จาํกดั 200,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 200,499,895.00 200,499,895.00 - - 

รวม     1,666,496,542.35 1,664,891,542.35 294,292,665.00 - 

45 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร 

จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 15,400 หุ้น จาํนวน 1.61 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 98.0626 เป็นอตัราร้อยละ 98.1011 ซ่ึงเป็นการซ้ือในราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี 

ส่งผลให้เกิดส่วนตํ่าจากการซ้ือเงินลงทุน จาํนวน 0.65 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากถือ

เป็นการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร 

จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 11,500 หุ้น จาํนวน 0.37 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 98.0338 เป็นอตัราร้อยละ 98.0626 ซ่ึงเป็นการซ้ือในราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี 

ส่งผลให้เกิดส่วนตํ่าจากการซ้ือเงินลงทุน จาํนวน 1.07 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากถือ

เป็นการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 

 

10. สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 
 

10.1 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

ปู่ยา่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 60,784,279.73  44,496,843.05  105,281,122.78 

ซ้ือเพิม่ -  97,946,512.47  97,946,512.47 

รับโอน 107,158,349.16  -  107,158,349.16 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  9,466,249.84  9,466,249.84 

จาํหน่าย (60,784,279.73)  -  (60,784,279.73) 

โอนออก -  (107,158,349.16)  (107,158,349.16) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 107,158,349.16  44,751,256.20  151,909,605.36 

ซ้ือเพิม่ -  132,325,911.51  132,325,911.51 

รับโอน 111,054,123.70  -  111,054,123.70 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  12,497,502.87  12,497,502.87 

จาํหน่าย (124,498,992.25)  -  (124,498,992.25) 

โอนออก -  (111,054,123.70)  (111,054,123.70) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 93,713,480.61  78,520,546.88  172,234,027.49 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร 

จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 15,400 หุ้น จาํนวน 1.61 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 98.0626 เป็นอตัราร้อยละ 98.1011 ซ่ึงเป็นการซ้ือในราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี 

ส่งผลให้เกิดส่วนตํ่าจากการซ้ือเงินลงทุน จาํนวน 0.65 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากถือ

เป็นการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร 

จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 11,500 หุ้น จาํนวน 0.37 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น

เพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 98.0338 เป็นอตัราร้อยละ 98.0626 ซ่ึงเป็นการซ้ือในราคาตํ่ากวา่ราคาตามบญัชี 

ส่งผลให้เกิดส่วนตํ่าจากการซ้ือเงินลงทุน จาํนวน 1.07 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากถือ

เป็นการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 

 

10. สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 
 

10.1 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

ปู่ยา่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 60,784,279.73  44,496,843.05  105,281,122.78 

ซ้ือเพิม่ -  97,946,512.47  97,946,512.47 

รับโอน 107,158,349.16  -  107,158,349.16 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  9,466,249.84  9,466,249.84 

จาํหน่าย (60,784,279.73)  -  (60,784,279.73) 

โอนออก -  (107,158,349.16)  (107,158,349.16) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 107,158,349.16  44,751,256.20  151,909,605.36 

ซ้ือเพิม่ -  132,325,911.51  132,325,911.51 

รับโอน 111,054,123.70  -  111,054,123.70 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  12,497,502.87  12,497,502.87 

จาํหน่าย (124,498,992.25)  -  (124,498,992.25) 

โอนออก -  (111,054,123.70)  (111,054,123.70) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 93,713,480.61  78,520,546.88  172,234,027.49 

      

      
      



216 GFPT ANNUAL REPORT 2016

46 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

ปู่ยา่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (34,553,388.18)  -  (34,553,388.18) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (73,871,157.14)  -  (73,871,157.14) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 55,338,786.20  -  55,338,786.20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (53,085,759.12)  -  (53,085,759.12) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (112,198,386.48)  -  (112,198,386.48) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 114,235,078.41  -  114,235,078.41 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (51,049,067.19)  -  (51,049,067.19) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 54,072,590.04  44,751,256.20  98,823,846.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 42,664,413.42  78,520,546.88  121,184,960.30 

     

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     73,871,157.14 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     112,198,386.48 

 

10.2 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

พอ่แม่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 446,133,659.25  130,821,580.41  576,955,239.66 

ซ้ือเพิม่ -  477,147,362.37  477,147,362.37 

รับโอน 465,580,720.39  -  465,580,720.39 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  34,262,898.35  34,262,898.35 

จาํหน่าย (548,253,575.99)  -  (548,253,575.99) 

โอนออก -  (465,580,720.39)  (465,580,720.39) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 363,460,803.65  176,651,120.74  540,111,924.39 

ซ้ือเพิม่ -  497,053,272.24  497,053,272.24 

รับโอน 502,722,902.85  -  502,722,902.85 

ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง -  36,570,266.97  36,570,266.97 

จาํหน่าย (490,359,233.98)  -  (490,359,233.98) 

โอนออก -  (502,722,902.85)  (502,722,902.85) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 375,824,472.52  207,551,757.10  583,376,229.62 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

พอ่แม่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (170,249,619.06)  -  (170,249,619.06) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (407,577,262.48)  -  (407,577,262.48) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 424,607,249.28  -  424,607,249.28 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (153,219,632.26)  -  (153,219,632.26) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (426,250,166.16)  -  (426,250,166.16) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 402,873,004.47  -  402,873,004.47 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (176,596,793.95)  -  (176,596,793.95) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 210,241,171.39  176,651,120.74  386,892,292.13 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 199,227,678.57  207,551,757.10  406,779,435.67 

     

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     407,577,262.48 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     426,250,166.16 

 

10.3 งานระหวา่งเพาะปลูก-ตน้ยางพารา 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาทุน :-  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 

ซ้ือเพิ่ม 52,089.00 

รับโอน 635,813.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 687,902.85 
  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 687,902.85 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ  งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

พอ่แม่พนัธ์ุเลก็รุ่น 

 รวม 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (170,249,619.06)  -  (170,249,619.06) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (407,577,262.48)  -  (407,577,262.48) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 424,607,249.28  -  424,607,249.28 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (153,219,632.26)  -  (153,219,632.26) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจาํปี (426,250,166.16)  -  (426,250,166.16) 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ปลดระวาง 402,873,004.47  -  402,873,004.47 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (176,596,793.95)  -  (176,596,793.95) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 210,241,171.39  176,651,120.74  386,892,292.13 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 199,227,678.57  207,551,757.10  406,779,435.67 

     

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     407,577,262.48 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     426,250,166.16 

 

10.3 งานระหวา่งเพาะปลูก-ตน้ยางพารา 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาทุน :-  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 

ซ้ือเพิ่ม 52,089.00 

รับโอน 635,813.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 687,902.85 
  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 687,902.85 
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11. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคาร  รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 264,645,714.80  111,682,219.42  376,327,934.22 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 264,645,714.80  111,682,219.42  376,327,934.22 

รับโอน 602,100.00  18,628,273.56  19,230,373.56 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 265,247,814.80  130,310,492.98  395,558,307.78 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (140,455.10)  (23,078,531.69)  (23,218,986.79) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,497.55)  (5,457,031.05)  (5,505,528.60) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (188,952.65)  (28,535,562.74)  (28,724,515.39) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,495.00)  (5,490,563.19)  (5,539,058.19) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (237,447.65)  (34,026,125.93)  (34,263,573.58) 
      

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (1,264,392.00)  (82,299.66)  (1,346,691.66) 

ลดลงระหว่างปี 414,246.00  58,490.56  472,736.56 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (850,146.00)  (23,809.10)  (873,955.10) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (850,146.00)  (23,809.10)  (873,955.10) 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 263,606,616.15  83,122,847.58  346,729,463.73 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 264,160,221.15  96,260,557.95  360,420,779.10 
      

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     5,505,528.60 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     5,539,058.19 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคาร  รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (140,455.10)  (182,912,398.47)  (183,052,853.57) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,497.55)  (10,506,068.72)  (10,554,566.27) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (188,952.65)  (193,418,467.19)  (193,607,419.84) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,495.00)  (5,292,330.72)  (5,340,825.72) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (237,447.65)  (198,710,797.91)  (198,948,245.56) 

      

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (43,200.00)  -  (43,200.00) 

ลดลงระหว่างปี 800.00  -  800.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (42,400.00)  -  (42,400.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (42,400.00)  -  (42,400.00) 

      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 125,322,455.92  81,839,735.78  207,162,191.70 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,273,960.92  76,547,405.06  201,821,365.98 

      

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     10,554,566.27 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     5,340,825.72 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 อาคาร  รวม 

ราคาทุน :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,553,808.57  275,258,202.97  400,812,011.54 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (140,455.10)  (182,912,398.47)  (183,052,853.57) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,497.55)  (10,506,068.72)  (10,554,566.27) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (188,952.65)  (193,418,467.19)  (193,607,419.84) 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี (48,495.00)  (5,292,330.72)  (5,340,825.72) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (237,447.65)  (198,710,797.91)  (198,948,245.56) 

      

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (43,200.00)  -  (43,200.00) 

ลดลงระหว่างปี 800.00  -  800.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (42,400.00)  -  (42,400.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (42,400.00)  -  (42,400.00) 

      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 125,322,455.92  81,839,735.78  207,162,191.70 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,273,960.92  76,547,405.06  201,821,365.98 

      

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี     

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558     10,554,566.27 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559     5,340,825.72 
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- งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

มูลค่าราคาทุนจาํนวน 0.88 ล้านบาท เท่ากนัทั้งสองปีเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทั

ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 
 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่า

ราคาทุนจาํนวน 265.50 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปีเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัสินเชื่อที่กลุ่มบริษทั

ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 
 

- งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็น

ท่ีดินและอาคารท่ีกลุ่มบริษทัถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคต

และมีไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า ทั้งน้ีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมิน

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับท่ีดิน 

และวิธีคิดจากตน้ทุนสําหรับอาคาร โดยมีมูลค่ายุติธรรมรวมตามรายงานการประเมินราคา เม่ือเดือน

พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 1,089.19 ลา้นบาท 
 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯ เป็นท่ีดิน

และอาคารท่ีบริษทัฯ ถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคตและ

มีไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า ทั้งน้ีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมิน

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับท่ีดิน 

และวิธีคิดจากตน้ทุนสําหรับอาคาร โดยมีมูลค่ายุติธรรมรวมตามรายงานการประเมินราคา เม่ือเดือน

พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 955.27 ลา้นบาท 
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- งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยส่ีแห่งไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืม

เขา้เป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้าง 25.81 ล้านบาท และ 20.57 ล้านบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็น

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน 

ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักแต่ละเดือนของเงินกู้ทั้งส้ินท่ีกู้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.73-5.50 ต่อปี และ 1.78-5.50 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยสามแห่งมีที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ

เคร่ืองจกัร ท่ีมีอยู่แลว้ ราคาทุนจาํนวน 1,171.63 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 402.96 ล้านบาท 

และราคาทุนจาํนวน 1,286.50 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจาํนวน 200.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั และท่ีจะมีข้ึน

ในภายหน้าเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยห้าแห่งมีสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุน 2,882.72 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 370,433 บาท และราคาทุน 

2,939.17 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 364,208 บาท ตามลาํดบั 

 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็น

ราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้าง 9.87 ลา้นบาท และ 8.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นตน้ทุนการกูย้ืม

ท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ีย

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักแต่ละเดือนของเงินกู้ทั้งส้ินท่ีกู้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

1.70-5.50 ต่อปี และ 1.75-5.50 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดิน พร้อมอาคาร 

และส่วนปรับปรุงอาคารท่ีมีอยูแ่ลว้ ราคาทุนจาํนวน 638.93 ลา้นบาท และ 636.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

มูลค่าตามบญัชี 245.00 ลา้นบาท และ 265.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไปคํ้าประกนั

สินเช่ือที่บริษทัฯ ไดร้ับจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ท่ี 15 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูโ่ดยมีราคาทุน 1,368.38 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 13,870 บาท และราคาทุน 

1,284.77 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 12,253 บาท ตามลาํดบั 
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- งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยส่ีแห่งไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืม
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยห้าแห่งมีสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือมราคา
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ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักแต่ละเดือนของเงินกู้ทั้งส้ินท่ีกู้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

1.70-5.50 ต่อปี และ 1.75-5.50 ต่อปี ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดิน พร้อมอาคาร 

และส่วนปรับปรุงอาคารท่ีมีอยูแ่ลว้ ราคาทุนจาํนวน 638.93 ลา้นบาท และ 636.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

มูลค่าตามบญัชี 245.00 ลา้นบาท และ 265.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไปคํ้าประกนั

สินเช่ือที่บริษทัฯ ไดร้ับจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ท่ี 15 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์คาํนวณค่าเส่ือม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูโ่ดยมีราคาทุน 1,368.38 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 13,870 บาท และราคาทุน 

1,284.77 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 12,253 บาท ตามลาํดบั 
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13. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 373,645,576.17 358,270,607.78 310,794,352.32 278,134,534.71 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (100,800.00) (100,800.00) - - 

สุทธิ 373,544,776.17 358,169,807.78 310,794,352.32 278,134,534.71 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26.1) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26.1) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,622,298.62 1,629,827.66 6,252,126.28  - - - 

สินคา้คงเหลือ 2,310,644.63 (561,260.19) 1,749,384.44  2,052,987.10 (568,325.18) 1,484,661.92 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - 16,785,536.90  16,785,536.90 - 16,785,536.90 

ไก่ปู่ยา่พนัธุ์ 1,399,097.43 2,052,018.48 3,451,115.91  - - - 

ไก่พอ่แม่พนัธุ์ 15,242,357.75 (2,377,525.25) 12,864,832.50  - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 176,430.67 (85,467.83) 90,962.84  - - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 60,810,419.28 4,083,469.56 64,893,888.84  24,036,847.05 929,577.99 24,966,425.04 

ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 256,923,822.50 10,633,905.96 267,557,728.46  235,259,163.66 32,298,564.80 267,557,728.46 

รวม 358,270,607.78 15,374,968.39 373,645,576.17  278,134,534.71 32,659,817.61 310,794,352.32 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

รวม (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

   สุทธิ 358,169,807.78 15,374,968.39 373,544,776.17  278,134,534.71 32,659,817.61 310,794,352.32 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2558 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26.1) 

บนัทึกเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้าย 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุฯ 26.2) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2558 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26.1) 

บนัทึกเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้าย 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุฯ 26.2) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,641,714.30 (1,019,415.68) - 4,622,298.62  - - - - 

สินคา้คงเหลือ 2,288,459.61 22,185.02 - 2,310,644.63  1,571,681.39 481,305.71 - 2,052,987.10 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - - 16,785,536.90  16,785,536.90 - - 16,785,536.90 

ไก่ปู่ ยา่พนัธ์ุ 3,888,721.78 (2,489,624.35) - 1,399,097.43  - - - - 

ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 19,241,046.71 (3,998,688.96) - 15,242,357.75  - - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 312,912.80 (136,482.13) - 176,430.67  - - - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 54,745,301.03 8,295,245.97 (2,230,127.72) 60,810,419.28  22,538,059.80 1,325,530.25 173,257.00 24,036,847.05 

ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 196,158,341.24 60,765,481.26 - 256,923,822.50  164,355,109.42 70,904,054.24 - 235,259,163.66 

รวม 299,062,034.37 61,438,701.13 (2,230,127.72) 358,270,607.78  205,250,387.51 72,710,890.20 173,257.00 278,134,534.71 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 

รวม (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 

  สุทธิ 298,961,234.37 61,438,701.13 (2,230,127.72) 358,169,807.78  205,250,387.51 72,710,890.20 173,257.00 278,134,534.71 

 

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 28,713,586.69 28,713,586.69 

ซ้ือเพิม่ 5,662,305.49 5,662,305.49 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 34,375,892.18 34,375,892.18 

ซ้ือเพิม่ 19,162,307.67 6,211,727.26 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 53,538,199.85 40,587,619.44 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (16,732,917.54) (16,732,917.54) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (4,887,957.40) (4,887,957.40) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (21,620,874.94) (21,620,874.94) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (5,723,855.85) (5,436,800.83) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (27,344,730.79) (27,057,675.77) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 12,755,017.24 12,755,017.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,193,469.06 13,529,943.67 

ค่าตดัจําหน่ายทีอ่ยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 4,887,957.40 4,887,957.40 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,723,855.85 5,436,800.83 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2558 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26.1) 

บนัทึกเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้าย 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุฯ 26.2) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2558 

บนัทึกเป็น 

รายไดห้รือ 

ค่าใชจ่้ายใน 

กาํไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 26.1) 

บนัทึกเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้าย 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุฯ 26.2) 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,641,714.30 (1,019,415.68) - 4,622,298.62  - - - - 

สินคา้คงเหลือ 2,288,459.61 22,185.02 - 2,310,644.63  1,571,681.39 481,305.71 - 2,052,987.10 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - - 16,785,536.90  16,785,536.90 - - 16,785,536.90 

ไก่ปู่ ยา่พนัธ์ุ 3,888,721.78 (2,489,624.35) - 1,399,097.43  - - - - 

ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 19,241,046.71 (3,998,688.96) - 15,242,357.75  - - - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 312,912.80 (136,482.13) - 176,430.67  - - - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 54,745,301.03 8,295,245.97 (2,230,127.72) 60,810,419.28  22,538,059.80 1,325,530.25 173,257.00 24,036,847.05 

ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 196,158,341.24 60,765,481.26 - 256,923,822.50  164,355,109.42 70,904,054.24 - 235,259,163.66 

รวม 299,062,034.37 61,438,701.13 (2,230,127.72) 358,270,607.78  205,250,387.51 72,710,890.20 173,257.00 278,134,534.71 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 

รวม (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 

  สุทธิ 298,961,234.37 61,438,701.13 (2,230,127.72) 358,169,807.78  205,250,387.51 72,710,890.20 173,257.00 278,134,534.71 

 

14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป ลิขสิทธ์ิโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 28,713,586.69 28,713,586.69 

ซ้ือเพิม่ 5,662,305.49 5,662,305.49 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 34,375,892.18 34,375,892.18 

ซ้ือเพิม่ 19,162,307.67 6,211,727.26 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 53,538,199.85 40,587,619.44 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (16,732,917.54) (16,732,917.54) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (4,887,957.40) (4,887,957.40) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (21,620,874.94) (21,620,874.94) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (5,723,855.85) (5,436,800.83) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (27,344,730.79) (27,057,675.77) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 12,755,017.24 12,755,017.24 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 26,193,469.06 13,529,943.67 

ค่าตดัจําหน่ายทีอ่ยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 4,887,957.40 4,887,957.40 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,723,855.85 5,436,800.83 
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15. สินเช่ือและการคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน 
 

วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน แพ็คก้ิงเครดิต 

และเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 30.1 ซ่ึงคํ้าประกนัโดยท่ีดิน

พร้อมส่ิงปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุดเพื่อเช่า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของ

กลุ่มบริษทั และไดโ้อนผลประโยชน์จากการประกนัภยัในทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัใหก้บัสถาบนัการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูร้ะยะยาวจาก

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัวงเงินร่วมจาํนวน 2,000.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 5.50 ต่อปี 

และมีระยะเวลาการกูย้มืไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 โดยไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

16. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,800,000,000.00 1,785,000,000.00 1,530,000,000.00 1,480,000,000.00 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 131,375,562.72 2,097,195.68 - - 

รวม 1,931,375,562.72 1,787,097,195.68 1,530,000,000.00 1,480,000,000.00 

 

16.1 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีเง่ือนไขดงัน้ี 
 

- งบการเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 

270.00 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดือน

โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.73 ต่อปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยสองแห่งมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 

305.00 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดือน

โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.78-1.80 ต่อปี 
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- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

จาํนวน 1,530.00 ลา้นบาท และ 1,480.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์

หลายแห่งในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดือน และเม่ือทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 1.70-1.76 ต่อปีและ1.75-1.80 ต่อปี ตามลาํดบั 

 

16.2 เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เจา้หน้ีทรัสต์รีซีทภายใตเ้ง่ือนไข

สัญญาทรัสตรี์ซีท กลุ่มบริษทัไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งเขา้มาโดยการใชสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น 

กลุ่มบริษทัจึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 
 

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 

 

17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,501,581.65 514,385.00 386,061,449.70 352,847,735.67 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 628,983,528.41 572,409,225.60 149,196,272.92 104,240,607.18 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 686,485,110.06 572,923,610.60 535,257,722.62 457,088,342.85 

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 152,303.92 1,980.68 83,446.44 80,054.03 

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 37,580,675.46 41,644,790.20 11,449,865.49 13,318,774.31 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 16,894,719.42 25,315,547.41 7,945,735.84 6,772,321.44 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,749,148.75 895,620.72 449,319.21 700,684.94 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 129,833,856.51 148,978,220.03 65,199,112.24 76,203,969.57 

เงินรับล่วงหนา้ 10,773,724.61 23,776,867.02 4,558,550.57 7,720,874.22 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 199,984,428.67 240,613,026.06 89,686,029.79 104,796,678.51 

   รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 886,469,538.73 813,536,636.66 624,943,752.41 561,885,021.36 
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- งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

จาํนวน 1,530.00 ลา้นบาท และ 1,480.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์

หลายแห่งในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินอายุ 1 เดือน และเม่ือทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 1.70-1.76 ต่อปีและ1.75-1.80 ต่อปี ตามลาํดบั 

 

16.2 เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เจา้หน้ีทรัสต์รีซีทภายใตเ้ง่ือนไข

สัญญาทรัสตรี์ซีท กลุ่มบริษทัไดรั้บสินคา้ท่ีสั่งเขา้มาโดยการใชสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น 

กลุ่มบริษทัจึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 
 

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดูหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 

 

17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,501,581.65 514,385.00 386,061,449.70 352,847,735.67 

เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 628,983,528.41 572,409,225.60 149,196,272.92 104,240,607.18 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 686,485,110.06 572,923,610.60 535,257,722.62 457,088,342.85 

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 152,303.92 1,980.68 83,446.44 80,054.03 

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 37,580,675.46 41,644,790.20 11,449,865.49 13,318,774.31 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 16,894,719.42 25,315,547.41 7,945,735.84 6,772,321.44 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,749,148.75 895,620.72 449,319.21 700,684.94 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 129,833,856.51 148,978,220.03 65,199,112.24 76,203,969.57 

เงินรับล่วงหนา้ 10,773,724.61 23,776,867.02 4,558,550.57 7,720,874.22 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 199,984,428.67 240,613,026.06 89,686,029.79 104,796,678.51 

   รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 886,469,538.73 813,536,636.66 624,943,752.41 561,885,021.36 
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18. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 275,020,000.00 558,340,000.00 275,020,000.00 558,340,000.00 

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (208,320,000.00) (283,320,000.00) (208,320,000.00) (283,320,000.00) 

สุทธิ 66,700,000.00 275,020,000.00 66,700,000.00 275,020,000.00 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาว สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ยอดคงเหลือตน้ปี 558,340,000.00 455,000,000.00 558,340,000.00 375,000,000.00 

กูเ้พิม่ระหวา่งปี - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 

จ่ายคืนระหวา่งปี (283,320,000.00) (296,660,000.00) (283,320,000.00) (216,660,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 275,020,000.00 558,340,000.00 275,020,000.00 558,340,000.00 

 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของ

บริษทัฯ มีวงเงินกู ้2 วงเงิน ดงัน้ี 

- วงเงินท่ี 1 วงเงิน 450.00 ล้านบาท มียอดคงเหลือจาํนวน 75.00 ลา้นบาท และ 225.00 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน จาํนวน 12 งวด 

งวดละ 37.50 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรกในเดือน กรกฎาคม 2557 โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 3.71 ต่อปี 

- วงเงินท่ี 2 วงเงิน 400.00 ล้านบาท มียอดคงเหลือจาํนวน 200.02 ล้านบาท และ 333.34 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ และดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน จาํนวน 12 งวด 

งวดละ 33.33 ลา้นบาท และในงวดสุดทา้ยตกลงชาํระเท่ากบัจาํนวนเงินตน้และดอกเบ้ีย

ท่ียงัคงคา้งตามสญัญาใหค้รบถว้น เร่ิมชาํระงวดแรกในเดือน กรกฎาคม 2558 โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี 
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19. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 338,882,357.00 315,127,893.31 143,074,649.00 127,514,467.76 

ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 28,506,164.00 30,036,302.00 11,522,885.00 14,994,974.00 

ดอกเบ้ียจ่าย 8,626,002.00 7,947,763.00 3,653,294.00 3,366,987.00 

ผล(กาํไร)ขาดทนุจากการประมาณการตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (5,876,165.31) 

 

- 

 

1,984,616.24 

หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (10,074,052.00) (8,353,436.00) (6,515,656.00) (4,786,396.00) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 365,940,471.00 338,882,357.00 151,735,172.00 143,074,649.00 
 

การเปล่ียนแปลงผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี

รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ราคาตามบญัชีตน้ปี (5,876,165.31) - 1,984,616.24 - 

รับรู้ในระหวา่งปี - (5,876,165.31) - 1,984,616.24 

ราคาตามบญัชีปลายปี (5,876,165.31) (5,876,165.31) 1,984,616.24 1,984,616.24 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558

มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนขาย 26,444,686.68 26,087,407.78 11,526,666.00 12,497,743.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,687,479.32 11,896,657.22 3,649,513.00 5,864,218.00 

รวม 37,132,166.00 37,984,065.00 15,176,179.00 18,361,961.00 
   

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

 

(5,876,165.31) 

 

- 

 

1,984,616.24 
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19. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 338,882,357.00 315,127,893.31 143,074,649.00 127,514,467.76 

ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 28,506,164.00 30,036,302.00 11,522,885.00 14,994,974.00 

ดอกเบ้ียจ่าย 8,626,002.00 7,947,763.00 3,653,294.00 3,366,987.00 

ผล(กาํไร)ขาดทนุจากการประมาณการตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (5,876,165.31) 

 

- 

 

1,984,616.24 

หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (10,074,052.00) (8,353,436.00) (6,515,656.00) (4,786,396.00) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 365,940,471.00 338,882,357.00 151,735,172.00 143,074,649.00 
 

การเปล่ียนแปลงผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี

รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ราคาตามบญัชีตน้ปี (5,876,165.31) - 1,984,616.24 - 

รับรู้ในระหวา่งปี - (5,876,165.31) - 1,984,616.24 

ราคาตามบญัชีปลายปี (5,876,165.31) (5,876,165.31) 1,984,616.24 1,984,616.24 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558

มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนขาย 26,444,686.68 26,087,407.78 11,526,666.00 12,497,743.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,687,479.32 11,896,657.22 3,649,513.00 5,864,218.00 

รวม 37,132,166.00 37,984,065.00 15,176,179.00 18,361,961.00 
   

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

 

(5,876,165.31) 

 

- 

 

1,984,616.24 
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ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้าํนวณประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.60 

อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 5.00 

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 

อายเุกษียณ 55 ปี 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (18,912,175) (19,447,782) (9,146,662) (9,301,441) 

อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00 21,410,789 21,965,298 10,365,659 10,538,231 

อตัราการข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 23,797,522 21,217,362 11,375,642 10,178,867 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00 (21,418,002) (19,201,075) (10,214,716) (9,183,644) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 (20,362,217) (17,430,854) (9,945,398) (8,618,106) 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 20.00 25,549,876 21,610,282 12,494,097 10,695,141 
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20. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชี 36,166,032.80 37,489,180.34 - - 

หกั ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีภายในหน่ึงปี (1,323,147.54) (1,323,147.54) - - 

สุทธิ 34,842,885.26 36,166,032.80 - - 

เงินคํ้าประกนั 15,955,237.23 23,156,237.33 12,840,135.23 15,270,070.33 

รวม 50,798,122.49 59,322,270.13 12,840,135.23 15,270,070.33 

 

การเปล่ียนแปลงของค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีตน้ปี 37,489,180.34 38,812,327.88 

หกั  สิทธิการเช่าท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (1,323,147.54) (1,323,147.54) 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีปลายปี 36,166,032.80 37,489,180.34 
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20. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชี 36,166,032.80 37,489,180.34 - - 

หกั ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีภายในหน่ึงปี (1,323,147.54) (1,323,147.54) - - 

สุทธิ 34,842,885.26 36,166,032.80 - - 

เงินคํ้าประกนั 15,955,237.23 23,156,237.33 12,840,135.23 15,270,070.33 

รวม 50,798,122.49 59,322,270.13 12,840,135.23 15,270,070.33 

 

การเปล่ียนแปลงของค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีตน้ปี 37,489,180.34 38,812,327.88 

หกั  สิทธิการเช่าท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (1,323,147.54) (1,323,147.54) 

ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีปลายปี 36,166,032.80 37,489,180.34 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าตอบแทนสิทธิการเช่ารอการตดับญัชีของบริษทัย่อย

แห่งหน่ึง เป็นค่าตอบแทนจากสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัฯแห่งหน่ึง มีกาํหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยให้

เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนด 6 เดือน หลงัจากวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ สาํนกังานที่ดินแลว้เสร็จ

เป็นตน้ไป (“เป็นวนัเร่ิมตน้การเช่า”) ซ่ึงรับรู้รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าที่ดินดงักล่าวตามวิธีเส้นตรง 

นับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าท่ีดินเร่ิมมีผลบงัคบัในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 โดยมีมูลค่าท่ีจะได้รับชาํระจน

ส้ินสุดสัญญาดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ภายใน 1 ปี 1.51 1.51 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.50 6.35 

เกินกวา่ 5 ปี 45.78 47.44 

รวม 53.79 55.30 

 

21. ทุนเรือนหุน้ 
 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

 จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 

 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 1,400,000,000 1,400,000,000.00 

ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,400,000,000 1,400,000,000.00 
   

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 1,253,821,000 1,253,821,000.00 

ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,253,821,000 1,253,821,000.00 

 

การจดัการความเส่ียงในส่วนทุน 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถใน

การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมและการรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้มื 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.50 : 1 

และ 0.59 : 1 ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.25 : 1 และ 

1.44 : 1 ตามลาํดบั 

 

22. ส่วนเกินทุนและสาํรองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี

ท่ีบริษทัฯ เสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง 

(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัฯ 

จะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกั

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ไดท้ั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

23. เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 
 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับเงินสนับสนุนจาก

สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มช.) ตามสัญญาการดาํเนินงานเพื่อการก่อสร้าง

และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ สนบัสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษพ์ลงังาน สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 6.03 ลา้นบาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ดงัน้ี 
 

งวดท่ี จาํนวนเงิน 

ลา้นบาท 

เง่ือนไขการจ่ายเงิน 

 

1 0.90 - เม่ือทาํสญัญากบั มช.แลว้เสร็จสมบูรณ์  

2 1.81 - เม่ือดาํเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งเสร็จรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

3 1.21 - เม่ือดาํเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมด  

4 1.51 - เร่ิมตน้เดินระบบฯ และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้และมีการนาํก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้

ไปใชเ้พ่ือผลิตเป็นพลงังานทดแทนคิดเป็นค่าพลงังานเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

5 0.60 - เม่ือดาํเนินการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพครบ 12 เดือน 

รวม 6.03  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.50 : 1 

และ 0.59 : 1 ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.25 : 1 และ 

1.44 : 1 ตามลาํดบั 

 

22. ส่วนเกินทุนและสาํรองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี

ท่ีบริษทัฯ เสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง 

(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

สาํรองตามกฎหมาย 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัฯ 

จะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกั

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ไดท้ั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

23. เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 
 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับเงินสนับสนุนจาก

สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มช.) ตามสัญญาการดาํเนินงานเพื่อการก่อสร้าง

และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ สนบัสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษพ์ลงังาน สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 6.03 ลา้นบาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ดงัน้ี 
 

งวดท่ี จาํนวนเงิน 

ลา้นบาท 

เง่ือนไขการจ่ายเงิน 

 

1 0.90 - เม่ือทาํสญัญากบั มช.แลว้เสร็จสมบูรณ์  

2 1.81 - เม่ือดาํเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งเสร็จรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

3 1.21 - เม่ือดาํเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมด  

4 1.51 - เร่ิมตน้เดินระบบฯ และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้และมีการนาํก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้

ไปใชเ้พ่ือผลิตเป็นพลงังานทดแทนคิดเป็นค่าพลงังานเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

5 0.60 - เม่ือดาํเนินการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพครบ 12 เดือน 

รวม 6.03  
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ทั้งน้ีบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบให้แลว้เสร็จภายใน 24 เดือน นบัตั้งแต่

วนัท่ีลงนามในสัญญา กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด มช. มีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการจ่ายเงินสนบัสนุนแก่บริษทัฯ ท่ียงัคงเหลือทั้งหมดหรือบางส่วนและมี

สิทธิริบหลกัคํ้าประกนัตามสัญญาน้ี เป็นเบ้ียปรับทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย

อ่ืนๆ (ถา้มี) จากบริษทัฯ เพื่อเป็นการชดใช้ค่าเสียหายในการดาํเนินงานของ มช. เวน้แต่งานล่าช้าจาก

เหตุสุดวิสัย และบริษทัฯ ยงัมีภาระผูกพนัจากสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษาในโครงการดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ 

จะตอ้งชาํระค่าท่ีปรึกษาในอตัราร้อยละ 50 ของมูลค่าท่ีไดรั้บตามสัญญาการดาํเนินงานเพื่อการก่อสร้าง

และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ โดยจ่ายชาํระค่าท่ีปรึกษาดงักล่าวตามเง่ือนไขการจ่ายเงินขา้งตน้ 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็น

รายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ จาํนวนเงิน 0.90 ลา้นบาท และ 0.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

24. การจ่ายเงินปันผล 
 

24.1 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 มีมติ

เป็นเอกฉันท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีได้รับสิทธิยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท จาํนวนหุ้นสามญัที่มีสิทธิไดร้ับ

เงินปันผลมีจาํนวน 1,253,821,000 หุน้ เป็นจาํนวน 313.46 ลา้นบาท (จ่ายจริงจาํนวน 313.32 ลา้นบาท) 

ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจาํนวน 
 

24.2 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 มีมติ

เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของปี 2557 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้น

ละ 0.40 บาท จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลจาํนวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจาํนวน 

501.53 ลา้นบาท (จ่ายจริงจาํนวน 501.43 ลา้นบาท) ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจาํนวน 
 

24.3 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ของบริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของ

ปี 2558 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 7.50 บาท จาํนวนหุ้นสามญัท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลมี

จาํนวน 40,000,000 หุน้ เป็นจาํนวน 300.00 ลา้นบาท ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจาํนวน 
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25. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 120,850,190.97 24,212,599.30 100,176,813.74 (25,333,218.76) 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายการผลิตอื่น 10,633,246,371.40 11,131,566,785.72 5,864,183,272.64 5,903,620,090.23 

(โอนกลบั)ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (14,160,851.81) 1,558,197.61 (3,158,098.30) (181,456.84) 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,215,968,429.01 2,110,441,099.27 1,163,911,138.33 1,095,462,018.13 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 120,186,966.00 76,131,474.90 51,392,681.00 44,652,072.90 

ค่าเส่ือมราคา  592,654,714.12 583,508,762.17 144,393,469.30 158,496,281.38 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุ 538,448,552.64 481,448,419.62 - - 

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 5,723,855.85 4,887,957.40 5,436,800.83 4,887,957.40 

ค่าขนส่ง 285,255,435.74 275,181,383.94 94,239,071.60 81,251,993.53 

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 25,251,103.60 23,772,952.09 9,543,716.75 8,933,153.00 

ค่าสาธารณูปโภค 636,397,418.56 669,790,267.59 231,615,190.73 238,234,085.38 

ค่าธรรมเนียม 16,466,884.90 10,017,515.39 3,261,782.20 2,855,476.11 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 32,127,614.19 28,651,649.84 6,948,343.42 7,472,328.84 

ค่าส่งเสริมการขาย 19,158,987.68 14,115,304.09 1,166,170.36 725,733.06 

ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ยา่พนัธ์ุปลดระวาง 416,986.38 2,329,849.91 - - 

ขาดทุนจากการขายไก่พอ่แม่พนัธ์ุปลดระวาง - 39,540,850.57 - - 

ค่าใชจ่้ายอื่น 205,929,894.77 156,492,626.84 60,718,505.21 52,356,531.53 

รวม 15,433,922,554.00 15,633,647,696.25 7,733,828,857.81 7,573,433,045.89 

 

26. ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้
 

26.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 221,069,834.13 41,858,240.43 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 13)     

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (15,374,968.39) (61,438,701.13) (32,659,817.61) (72,710,890.20) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 205,694,865.74 (19,580,460.70) (32,659,817.61) (72,710,890.20) 
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25. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 120,850,190.97 24,212,599.30 100,176,813.74 (25,333,218.76) 

วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายการผลิตอื่น 10,633,246,371.40 11,131,566,785.72 5,864,183,272.64 5,903,620,090.23 

(โอนกลบั)ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (14,160,851.81) 1,558,197.61 (3,158,098.30) (181,456.84) 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,215,968,429.01 2,110,441,099.27 1,163,911,138.33 1,095,462,018.13 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 120,186,966.00 76,131,474.90 51,392,681.00 44,652,072.90 

ค่าเส่ือมราคา  592,654,714.12 583,508,762.17 144,393,469.30 158,496,281.38 

ค่าเส่ือมพนัธ์ุ 538,448,552.64 481,448,419.62 - - 

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 5,723,855.85 4,887,957.40 5,436,800.83 4,887,957.40 

ค่าขนส่ง 285,255,435.74 275,181,383.94 94,239,071.60 81,251,993.53 

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 25,251,103.60 23,772,952.09 9,543,716.75 8,933,153.00 

ค่าสาธารณูปโภค 636,397,418.56 669,790,267.59 231,615,190.73 238,234,085.38 

ค่าธรรมเนียม 16,466,884.90 10,017,515.39 3,261,782.20 2,855,476.11 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 32,127,614.19 28,651,649.84 6,948,343.42 7,472,328.84 

ค่าส่งเสริมการขาย 19,158,987.68 14,115,304.09 1,166,170.36 725,733.06 

ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ยา่พนัธ์ุปลดระวาง 416,986.38 2,329,849.91 - - 

ขาดทุนจากการขายไก่พอ่แม่พนัธ์ุปลดระวาง - 39,540,850.57 - - 

ค่าใชจ่้ายอื่น 205,929,894.77 156,492,626.84 60,718,505.21 52,356,531.53 

รวม 15,433,922,554.00 15,633,647,696.25 7,733,828,857.81 7,573,433,045.89 

 

26. ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้
 

26.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 221,069,834.13 41,858,240.43 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 13)     

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (15,374,968.39) (61,438,701.13) (32,659,817.61) (72,710,890.20) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 205,694,865.74 (19,580,460.70) (32,659,817.61) (72,710,890.20) 
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26.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

(5,274,473.31) 

 

11,150,638.62 

 

1,118,331.25 

 

866,284.99 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - 2,230,127.72 - 173,257.00 

 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบั

อตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 300,042,306.91 179,884,488.41 55,264,697.63 (335,744,966.83) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี - 35,976,897.68 - (67,148,993.37) 

     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ     

เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ดงัน้ี     

ค่าเส่ือมราคารถยนตท่ี์มีมูลค่าเกิน 1 ลา้นบาท - 606,011.76 - 590,576.20 

โอนกลบั(ขาดทุน)จากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง - (568,325.18) - 481,305.71 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 929,577.99 - 1,325,530.25 

เงินปันผลรับ - (68,658,513.00) - (5,879,988.00) 

ขาดทุนทางภาษียกมา - (235,347,891.93) - (164,172,616.46) 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 267,557,728.46 - 235,259,163.66 

อ่ืนๆ - (495,485.78) - (454,977.99) 

รวม - - - - 

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว - 32,659,817.61 - 72,710,890.20 

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ - 32,659,817.61 - 72,710,890.20 

 

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ตามคาํช้ีแจงของสภาวชิาชีพบญัชีท่ีออก

ในปี 2555 
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27. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (หน่วย :บาท) 1,643,696,279.56 1,194,917,501.72 512,586,612.93 (207,769,379.00) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (หน่วย :หุน้) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.31 0.95 0.41 (0.17) 

 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจชาํแหละไก่ ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ ธุรกิจอาหารสัตว ์

ธุรกิจไก่พ่อแม่พนัธุ์ ธุรกิจจาํหน่ายลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป และธุรกิจ

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจากยอดรายไดห้กัตน้ทุนขาย 

และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

รายการ 

ตดับญัชี 

รวม 

 ชาํแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จาํหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ   

รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 7,209.37 4,196.45 3,907.83 145.01 166.21 896.28 171.87 - 16,693.02 

- โอนระหวา่งส่วนงาน 558.45 4,663.29 5,823.57 1,433.97 - 6.18 159.01 (12,644.47) - 

 7,767.82 8,859.74 9,731.40 1,578.98 166.21 902.46 330.88 (12,644.47) 16,693.02 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 196.49 254.30 825.55 191.53 3.20 10.40 107.53  1,589.00 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         371.19 

ตน้ทุนทางการเงิน         (98.03) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (205.69) 

กาํไรสาํหรับปี         1,656.47 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (12.77) 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)       1,643.70 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 1,102.66 3,095.92 1,489.33 1,027.74 - 37.86 405.96  7,159.47 

- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 196.66 - 74.63 - - - -  271.29 

- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,261.38 887.22 2,710.14 613.06 7.12 65.95 202.24  5,747.11 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         2,982.46 

สินทรัพยร์วม         16,160.33 
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27. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (หน่วย :บาท) 1,643,696,279.56 1,194,917,501.72 512,586,612.93 (207,769,379.00) 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (หน่วย :หุน้) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.31 0.95 0.41 (0.17) 

 

28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจชาํแหละไก่ ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ ธุรกิจอาหารสัตว ์

ธุรกิจไก่พ่อแม่พนัธุ์ ธุรกิจจาํหน่ายลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป และธุรกิจ

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจากยอดรายไดห้กัตน้ทุนขาย 

และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

รายการ 

ตดับญัชี 

รวม 

 ชาํแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จาํหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ   

รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 7,209.37 4,196.45 3,907.83 145.01 166.21 896.28 171.87 - 16,693.02 

- โอนระหวา่งส่วนงาน 558.45 4,663.29 5,823.57 1,433.97 - 6.18 159.01 (12,644.47) - 

 7,767.82 8,859.74 9,731.40 1,578.98 166.21 902.46 330.88 (12,644.47) 16,693.02 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 196.49 254.30 825.55 191.53 3.20 10.40 107.53  1,589.00 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         371.19 

ตน้ทุนทางการเงิน         (98.03) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (205.69) 

กาํไรสาํหรับปี         1,656.47 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (12.77) 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)       1,643.70 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 1,102.66 3,095.92 1,489.33 1,027.74 - 37.86 405.96  7,159.47 

- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 196.66 - 74.63 - - - -  271.29 

- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,261.38 887.22 2,710.14 613.06 7.12 65.95 202.24  5,747.11 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         2,982.46 

สินทรัพยร์วม         16,160.33 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขายสูงกว่า

ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจาํนวน 1 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 4,157.25 

ลา้นบาท 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

ส่วนงาน 

ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 

ธุรกิจ 

รายการ 

ตดับญัชี 

รวม 

 ชาํแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จาํหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ   

รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 6,648.59 4,094.60 4,457.61 162.50 129.00 853.10 121.11 - 16,466.51 

- โอนระหวา่งส่วนงาน 573.22 4,978.32 6,250.10 1,418.14 - 7.39 153.09 (13,380.26) - 

 7,221.81 9,072.92 10,707.71 1,580.64 129.00 860.49 274.20 (13,380.26) 16,466.51 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (234.26) 182.00 1,010.71 40.50 (31.79) 9.27 91.59  1,068.02 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         248.79 

ตน้ทุนทางการเงิน         (123.26) 

รายไดภ้าษีเงินได ้         19.58 

กาํไรสาํหรับปี         1,213.13 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได ้        (1.06) 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (18.23) 

กาํไรเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน)       1,193.84 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          

- สินทรัพยถ์าวร 1,112.92 2,520.10 1,357.58 1,018.88 - 36.48 400.68  6,446.64 

- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 206.35 - 100.58 - - - -  306.93 

- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,279.29 912.00 2,266.20 587.61 6.62 59.52 168.85  5,280.09 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         2,942.66 

สินทรัพยร์วม         14,976.32 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขายสูงกว่า

ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจาํนวน 1 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 4,054.01

ลา้นบาท 
 

เกณฑ์ในการกาํหนดราคาโอนระหวา่งส่วนงานของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

(แสดงไวใ้นหมายเหตุ 5.2) 
 

ส่วนเกณฑใ์นการกาํหนดราคาโอนระหวา่งส่วนงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 

รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด และราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมียอดขายสุทธิในประเทศ 

และต่างประเทศต่อยอดขายสุทธิรวม ดงัน้ี 
 

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม) 

 ตามงบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ยอดขายสุทธิในประเทศ 76.84 81.27 

ยอดขายสุทธิต่างประเทศ 23.16 18.73 

 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการลดความเส่ียงทางการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเกี่ยวกบั

การทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และการทาํสัญญาใชอ้ตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีแทนการใช้อัตราตลาด (Floating Interest Rate) อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไม่มี

นโยบายท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวเพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 
 

29.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 183,538,482.89 127,329,925.56 310,868,408.45 0.00-0.625 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 932,660,420.06 932,660,420.06  

 - - - 183,538,482.89 1,059,990,345.62 1,243,528,828.51  
        

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,928,000,000.00 - - - 3,375,562.72 1,931,375,562.72 1.70-1.78 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 886,469,538.73 886,469,538.73 - 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 208,320,000.00 66,700,000.00 - - - 275,020,000.00 3.25-3.71 

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,600,000,000.00 - - 1,600,000,000.00 5.50 

 2,136,320,000.00 66,700,000.00 1,600,000,000.00 - 889,845,101.45 4,692,865,101.45  
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ภายใน มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 362,321,555.68 230,170,440.88 592,491,996.56 0.125-0.375 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,026,632,798.90 1,026,632,798.90 - 

 - - - 362,321,555.68 1,256,803,239.78 1,619,124,795.46  
        

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,785,000,000.00 - - - 2,097,195.68 1,787,097,195.68 1.75-1.80 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 813,536,636.66 813,536,636.66 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 283,320,000.00 275,020,000.00 - - - 558,340,000.00 3.25-3.71 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,800,000,000.00 - - 1,800,000,000.00 5.50 

 2,068,320,000.00 275,020,000.00 1,800,000,000.00 - 815,633,832.34 4,958,973,832.34  
  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ภายใน มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 67,104,304.06 14,548,996.36 81,653,300.42 0.375 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 511,396,894.04 511,396,894.04 - 

 - - - 67,104,304.06 525,945,890.40 593,050,194.46  

        

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,530,000,000.00 - - - - 1,530,000,000.00 1.70-1.76 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 40,000,000.00 - - - - 40,000,000.00 1.75-1.85 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 624,943,752.41 624,943,752.41 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 208,320,000.00 66,700,000.00 - - - 275,020,000.00 3.25-3.71 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 578,900,000.00 - - 578,900,000.00 5.50 

 1,778,320,000.00 66,700,000.00 578,900,000.00 - 624,943,752.41 3,048,863,752.41  
  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ภายใน มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 44,139,570.69 14,082,122.39 58,221,693.08 0.375 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 496,762,274.19 496,762,274.19 - 

 - - - 44,139,570.69 510,844,396.58 554,983,967.27  
        

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,480,000,000.00 - - - - 1,480,000,000.00 1.75-1.80 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 20,000,000.00 - - - - 20,000,000.00 1.85 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 561,885,021.36 561,885,021.36 - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 283,320,000.00 275,020,000.00 - - - 558,340,000.00 3.25-3.71 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 651,200,000.00 - - 651,200,000.00 5.50 

 1,783,320,000.00 275,020,000.00 651,200,000.00 - 561,885,021.36 3,271,425,021.36  
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29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีเกิดจากการรับชาํระ

ค่าสินค้า และจ่ายชําระค่าสินค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการทาํสัญญาซ้ือ-ขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งสําหรับการรับและจ่ายชาํระค่าสินคา้และวตัถุดิบ 

ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์     

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 33.74 9.22 33.74 9.22 

(ลา้นยโูร) 0.49 2.63 0.49 2.63 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 1,223.48 433.51 1,223.48 433.51 

มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 1,227.00 439.61 1,227.00 439.61 
     

หนีสิ้น     

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 16.25 5.19 - - 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 566.80 187.62 0.11 - 

มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 582.70 187.89 0.10 - 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนด

โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

นอกเหนือจากรายการท่ีไดท้าํการป้องกนัความเส่ียงไวแ้ลว้ กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนั

ความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 0.39 0.85 0.06 0.04 

(ลา้นยโูร) - 0.11 - - 
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29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีเกิดจากการรับชาํระ

ค่าสินค้า และจ่ายชําระค่าสินค้าในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการทาํสัญญาซ้ือ-ขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งสําหรับการรับและจ่ายชาํระค่าสินคา้และวตัถุดิบ 

ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์     

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 33.74 9.22 33.74 9.22 

(ลา้นยโูร) 0.49 2.63 0.49 2.63 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 1,223.48 433.51 1,223.48 433.51 

มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 1,227.00 439.61 1,227.00 439.61 
     

หนีสิ้น     

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 16.25 5.19 - - 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 566.80 187.62 0.11 - 

มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 582.70 187.89 0.10 - 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนด

โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

นอกเหนือจากรายการท่ีไดท้าํการป้องกนัความเส่ียงไวแ้ลว้ กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนั

ความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 0.39 0.85 0.06 0.04 

(ลา้นยโูร) - 0.11 - - 
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29.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือไม่มากนกั เน่ืองจากในส่วนท่ีเป็นการส่งออก บริษทัฯ 

ให้ลูกคา้โอนเงินให้บริษทัฯ ก่อนจึงจะส่งมอบสินคา้ และลูกคา้อีกส่วนหน่ึงจะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

มาให้กบับริษทัฯ และเม่ือทาํการส่งมอบสินคา้ บริษทัฯ สามารถขายตัว๋กบัธนาคารไดท้นัทีส่วนลูกคา้

ท่ีเป็นการขายในประเทศ ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อรายยอ่ยทัว่ไปจะซ้ือสินคา้เป็นเงินสด ส่วนลูกคา้ท่ีเป็น

ผูส่้งออกรายใหญ่ บริษทัฯ จะพิจารณาการให้วงเงินสินเช่ือเป็นรายๆ ไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปริมาณ

การซ้ือสินคา้และความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้นั้น สําหรับบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้น

การให้สินเช่ือจากการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ทัว่ไป โดยมีการพิจารณาความสามารถ

ในการจ่ายชาํระหน้ีของลูกหน้ีการคา้ทัว่ไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ือและพิจารณาให้

ลูกหน้ีการคา้นาํหลกัทรัพยม์าคํ้าประกนัดว้ย สาํหรับลูกหน้ีการคา้ที่คาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี

ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวอ้ยา่งเพียงพอแลว้ ส่วนลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ไม่มีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะไม่ชาํระหน้ี เน่ืองจาก

ลูกหน้ีมีการคา้งชาํระอยู่ในเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินดี และมีความสามารถใน

การจ่ายชาํระหน้ีได ้
 

29.5 มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและ

เงินกูย้ืมระยะยาว มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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30. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 
 

30.1 ภาระผกูพนัจากวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

   งบการเงินรวม 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2559 2558 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         

หนงัสือคํ้าประกนั  บาท 281.00 64.41 216.59 281.00 55.98 225.02 

เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 242.00 - 242.00 232.00 - 232.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 

   แพค็ก้ิงเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 10,116.59 3,176.00 6,940.59 9,986.45 2,713.23 7,273.22 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ 

   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

ดอลลาร์สหรัฐ 148.50 22.11 126.39 140.00 6.11 133.89 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท 275.02 275.02 - 558.34 558.34 - 

บตัรเครดิตนํ้ามนั  บาท 28.70 0.05 28.65 28.70 1.87 26.83 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         

หนงัสือคํ้าประกนั (1) บาท 60.00 51.69 8.31 60.00 41.78 18.22 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิง 

   เครดิต ชิปป้ิงการันตี และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 634.01 565.99 1,200.00 95.24 1,104.76 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั 

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 1.07 5.43 6.50 0.55 5.95 

เงินกูย้ืมระยะสั้น (4) บาท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 

เลตเตอร์ออฟเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ (5) บาท 62.88 - 62.88 62.88 - 62.88 

บตัรเครดิตนํ้ามนั (6) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 
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30. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 
 

30.1 ภาระผกูพนัจากวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

   งบการเงินรวม 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2559 2558 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         

หนงัสือคํ้าประกนั  บาท 281.00 64.41 216.59 281.00 55.98 225.02 

เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 242.00 - 242.00 232.00 - 232.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 

   แพค็ก้ิงเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 10,116.59 3,176.00 6,940.59 9,986.45 2,713.23 7,273.22 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ 

   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

ดอลลาร์สหรัฐ 148.50 22.11 126.39 140.00 6.11 133.89 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท 275.02 275.02 - 558.34 558.34 - 

บตัรเครดิตนํ้ามนั  บาท 28.70 0.05 28.65 28.70 1.87 26.83 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         

หนงัสือคํ้าประกนั (1) บาท 60.00 51.69 8.31 60.00 41.78 18.22 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิง 

   เครดิต ชิปป้ิงการันตี และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 634.01 565.99 1,200.00 95.24 1,104.76 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั 

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 1.07 5.43 6.50 0.55 5.95 

เงินกูย้ืมระยะสั้น (4) บาท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 

เลตเตอร์ออฟเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ (5) บาท 62.88 - 62.88 62.88 - 62.88 

บตัรเครดิตนํ้ามนั (6) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2559 2558 

  สกุลเงิน 

(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไ้ป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         

เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 96.00 - 96.00 96.00 - 96.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 

   แพค็ก้ิงเครดิตและสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 3,344.93 1,569.97 1,774.96 3,344.93 1,701.91 1,643.02 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

ดอลลาร์สหรัฐ 68.00 19.49 48.51 59.50 5.03 54.47 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท 275.02 275.02 - 558.34 558.34 - 

บตัรเครดิตนํ้ามนั  บาท 0.50 0.02 0.48 0.50 0.02 0.48 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         

หนงัสือคํ้าประกนั (1) บาท 60.00 51.69 8.31 60.00 41.78 18.22 

เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิง 

   เครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 634.01 565.99 1,200.00 95.24 1,104.76 

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือคํ้าประกนั 

   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 

   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 1.07 5.43 6.50 0.55 5.95 

บตัรเครดิตนํ้ามนั (6) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 

 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในรูป

ของหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวน 60.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยสามแห่งในรูป

ของวงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตี 

และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จาํนวน 1,200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยสามแห่งในรูป

ของวงเงินสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 30.00 ล้านบาท เงินกูย้ืมระยะสั้ น จาํนวน 40.00 

ลา้นบาท หนงัสือคํ้าประกนั จาํนวน 80.00 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือใชเ้ป็นวงเงินสินเช่ือ เลตเตอร์

ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

กูย้ืมระยะสั้น จาํนวน 200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
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(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิต จาํนวน 10.00 ลา้นบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้จาํนวน 52.88 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัย่อยส่ีแห่ง ในรูป

ของวงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ามนั จาํนวน 50.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

30.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล และบริษทัอ่ืน เก่ียวกบัสัญญาต่างๆ ท่ีมี

สาระสาํคญั ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

สัญญารับซ้ือคืนไก่ใหญ่พนัธ์ุเน้ือและไก่พนัธ์ุไข่สาว - 4.53 - - 
     

ค่าบริการสัญญาณความเร็วสูง     

ภายใน 1 ปี 2.85 2.94 - - 

1-5 ปี 5.44 8.06 - - 

รวมค่าบริการ 8.29 11.00 - - 
     

ค่าเช่า :-     

ภายใน 1 ปี 24.05 23.88 9.16 9.21 

1-5 ปี 23.32 43.37 9.67 17.61 

เกินกว่า 5 ปี 7.15 8.86 6.31 7.54 

รวมค่าเช่า 54.52 76.11 25.14 34.36 

 

30.3 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 91.87 82.80 56.65 78.63 
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(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน

สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิต จาํนวน 10.00 ลา้นบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้จาํนวน 52.88 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัย่อยส่ีแห่ง ในรูป

ของวงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตนํ้ามนั จาํนวน 50.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

30.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล และบริษทัอ่ืน เก่ียวกบัสัญญาต่างๆ ท่ีมี

สาระสาํคญั ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

สัญญารับซ้ือคืนไก่ใหญ่พนัธ์ุเน้ือและไก่พนัธ์ุไข่สาว - 4.53 - - 
     

ค่าบริการสัญญาณความเร็วสูง     

ภายใน 1 ปี 2.85 2.94 - - 

1-5 ปี 5.44 8.06 - - 

รวมค่าบริการ 8.29 11.00 - - 
     

ค่าเช่า :-     

ภายใน 1 ปี 24.05 23.88 9.16 9.21 

1-5 ปี 23.32 43.37 9.67 17.61 

เกินกว่า 5 ปี 7.15 8.86 6.31 7.54 

รวมค่าเช่า 54.52 76.11 25.14 34.36 

 

30.3 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 91.87 82.80 56.65 78.63 
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31. การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาที่คาดว่าจะไดร้ับจากการขายสินทรัพยห์รือราคาที่จะตอ้งจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินใหแ้ก่ผูอ่ื้น โดยเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯ จะใชว้ธีิราคาทุนหรือวิธีรายได้

ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 11) - - 1,089.19 1,089.19 - - 1,089.19 1,089.19 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 (หมายเหตุ 29.3) - 1,227.00 - 1,227.00 - 439.61 - 439.61 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

   (หมายเหตุ 29.3) - 582.70 - 582.70 - 187.89 - 187.89 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 11) - - 955.27 955.27 - - 955.27 955.27 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 (หมายเหตุ 29.3) - 1,227.00 - 1,227.00 - 439.61 - 439.61 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

   (หมายเหตุ 29.3) - 0.10 - 0.10 - - - - 
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32. ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31 

วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมทั้งการไดรั้บ

ยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนุมติั ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็น

ระยะเวลา 8 ปี และให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ

ท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีกาํหนดเวลา 

8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

ส่วนของบริษทัฯ 
 

บตัรส่งเสริมเลขที่ 
 

ลงวันที ่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมรีายได้ วันหมดอายุ 

1699(3)/2547 25 สิงหาคม 2547 ผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเน้ือไก่ 23 กรกฎาคม 2550 22 กรกฎาคม 2558 

1329(2)/2552 24 เมษายน 2552 ผลิตไก่ชาํแหละ 1 กรกฎาคม 2554 30 มิถุนายน 2562 

1051(3)/2553 18 มกราคม 2553 ผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเน้ือไก่ 15 มกราคม 2554 14 มกราคม 2562 
 

ส่วนของบริษทัยอ่ย 
 

บตัรส่งเสริมเลขที่ 
 

ลงวันที ่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมรีายได้ วันหมดอายุ 

1850(2)/2548 20 กนัยายน 2548 ผลิตอาหารสัตวห์รือส่วนผสมอาหารสัตว ์ 1 มิถุนายน 2552 31 พฤษภาคม 2560 

1173(2)/2553 16 กมุภาพนัธ ์2553 ผลิตอาหารสัตวห์รือส่วนผสมอาหารสัตว ์ 12 กรกฎาคม 2555 11 กรกฎาคม 2563 

1233(2)/2557 25 กมุภาพนัธ ์2557 ผลิตลูกไก่พ่อแม่พนัธุเ์น้ือ 1 ธนัวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565 

1571(2)/2551 6 มิถุนายน 2551 เล้ียงไก่เน้ือ 17 เมษายน 2553 16 เมษายน 2561 

2085(2)/2551 19 พฤศจิกายน 2551 เล้ียงไก่เน้ือ 8 ตุลาคม 2553 7 ตุลาคม 2561 

1341(2)/2552 28 เมษายน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 9 มิถุนายน 2554 8 มิถุนายน 2562 

1470(2)/2552 5 มิถุนายน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 5 มิถุนายน 2554 4 มิถุนายน 2562 

1591(2)/2553 8 มิถุนายน 2553 ผลิตลูกไก่ 22 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2564 

1897(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 25 ตุลาคม 2554 24 ตุลาคม 2562 

1898(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 30 สิงหาคม 2557 29 สิงหาคม 2565 

2106(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 23 กมุภาพนัธ ์2559 22 กมุภาพนัธ ์2567 

2108(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 28 สิงหาคม 2557 27 สิงหาคม 2565 

1674(2)/2554 9 มิถุนายน 2554 เล้ียงไก่เน้ือ 23 ธนัวาคม 2557 22 ธนัวาคม 2565 

1022(2)/2555 12 มกราคม 2555 เล้ียงไก่เน้ือ 21 กมุภาพนัธ ์2559 20 กมุภาพนัธ ์2567 

2084(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 25 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2566 

1187(2)/2553 24 กมุภาพนัธ ์2553 ผลิตลูกไก่ ยงัไม่มีรายได ้ - 

2107(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

2083(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

2085(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

2086(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

2576(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

2577(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 

2578(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทนุ 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทนุ 

รวม 

รายไดจ้ากการขาย 4,102,738,822.00 3,665,078,224.46 7,767,817,046.46 

ตน้ทุนขาย (3,599,246,023.05) (3,733,710,424.59) (7,332,956,447.64) 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 503,492,798.95 (68,632,200.13) 434,860,598.82 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 28,887,889.47 2,330,682.10 31,218,571.57 

รายไดอ่ื้น 11,485,563.45 469,784,259.74 481,269,823.19 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (82,239,947.44) (34,553,656.95) (116,793,604.39) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (127,567,995.24) (156,510,810.54) (284,078,805.78) 

ตน้ทุนทางการเงิน (34,016,002.28) (32,533,785.81) (66,549,788.09) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 300,042,306.91 179,884,488.41 479,926,795.32 

รายไดภ้าษีเงินได ้ - 32,659,817.61 32,659,817.61 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 300,042,306.91 212,544,306.02 512,586,612.93 

  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทนุ 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทนุ 

รวม 

รายไดจ้ากการขาย 4,080,396,293.90 3,141,417,457.49 7,221,813,751.39 

ตน้ทุนขาย (3,779,665,286.02) (3,411,529,643.69) (7,191,194,929.71) 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 300,731,007.88 (270,112,186.20) 30,618,821.68 

กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน 9,274,260.83 (1,672,420.42) 7,601,840.41 

รายไดอ่ื้น 4,168,644.74 136,633,286.97 140,801,931.71 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (85,358,038.28) (21,494,426.93) (106,852,465.21) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (130,342,424.25) (145,043,226.72) (275,385,650.97) 

ตน้ทุนทางการเงิน (43,208,753.29) (34,055,993.53) (77,264,746.82) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 55,264,697.63 (335,744,966.83) (280,480,269.20) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ - 72,710,890.20 72,710,890.20 

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรับปี 55,264,697.63 (263,034,076.63) (207,769,379.00) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,118,331.25) (866,284.99) (1,984,616.24) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 173,257.00 173,257.00 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 54,146,366.38 (263,727,104.62) (209,580,738.24) 

 



249GFPT ANNUAL REPORT 2016

79 

 

  

33. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2559 ของบริษทั กรุงไทยอาหาร จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมตัิให้บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย ดาํเนินการเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุแทนโดยจาํหน่ายไก่พ่อแม่พนัธ์ุ มูลค่าตามบญัชี 64.30 ลา้นบาท 

อาหาร เวชภณัฑ์ และวตัถุดิบอ่ืนๆ มูลค่าตามบญัชี 1.84 ลา้นบาท ดว้ยราคาทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

และโอนพนกังานของฟาร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุทั้งหมด ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานให้แก่บริษทั

ท่ีเก่ียวข้องกันจาํนวน 7.84 ล้านบาท รวมทั้งให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันดงักล่าวเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้ใชส้ําหรับเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (เม่ือหมดสัญญาจะทาํการต่อสัญญาทุก 3 ปี) และไดจ้าํหน่ายไก่พอ่แม่พนัธ์ุ

และวตัถุดิบอ่ืนดงักล่าวแลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 

 

34. การอนุมติังบการเงิน 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทั จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงิน

แลว้เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 
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